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ــرکش تر  ــا س ــروس کرون ــه وی ــا ک ــن روزه ای
ــا و  ــری چــون دلت ــا اســامی جدیدت ــل و ب از قب
المبــدا و... حملــه کــرده و نفــس شــهر را گرفتــه 

اســت.

در ایــن روزهــای تاریــک و ســخت کــه نفس 
ــه  ــد و ب ــرون می آی ــینه ب ــختی از س ــه س ب
ــگاه  ــز گرم ــس، ک ــث: "نف ــوان ثال ــول اخ ق
ــک  ــود تاری ــری ش ــرون، اب ــد ب ــینه می آی س
ــش چشــمانت...."  ــوار ایســتد در پی ــو دی  چ
ــم امیــد اســت،  تنهــا ســالحی کــه مــا داری
روشــن تر،   و  بهتــر  فرداهــای  بــه  امیــد 
ــالش  ــد ت ــش رو و بای ــای پی ــه دنی ــد ب امی
کنیــم بــا ایــن ســالح بــه جنــگ ایــن 

ــم. ــا بروی روزه

ــابداران  ــن حس ــا در انجم ــتا م ــن راس در همی
خبــره ایــران تمــام تالشــمان را صــرف ایجــاد 
محتــوا و ارائــۀ بهتریــن و بــا کیفیت تریــن 
ــد  ــا امی ــا ب ــم ت ــی کرده ای ــای آموزش محتواه
ــان  ــه ای خودم ــش حرف ــم دان ــده بتوانی ــه آین ب
را افزایــش دهیــم. در جهــت همیــن هــدف در 
مــرداد 14۰۰ ، چهــل دومیــن همایــش انجمــن 
ــن  ــه صــورت آنالی ــران ب ــره ای حســابداران خب
ــد  ــزار ش ــر برگ ــش از ۷۵۰ نف ــور بی ــا حض و ب
کــه گــزارش همایــش در همیــن شــماره مجلــه 

ــه شــده اســت. ارائ

در کنــار ایــن، ســعی داریــم هــر روز از طریــق 
ــره  ــابداران خب ــن حس ــازی انجم ــای مج فض
آدرس      بــه  انجمــن  ســایت  شــامل  ایــران 
اجتماعــی  شــبکه های  و   www.iica.ir
ــارات همگــی  ــرام، اینســتاگرام و آپ شــامل تلگ
بــه آدرس @iica_ir اخبــار روز جهــان در 
ــی را  ــابداری و حسابرس ــه حس ــوص حرف خص
ترجمــه و منتشــر می کنیــم و هــر روز حداقــل 
یــک محتــوای آموزشــی در زمینــه حســابداری، 

ــم. ــر کنی ــن منتش ــی و قوانی حسابرس

ــه دو  ــه جمع ــر هفت ــوارد ه ــن م ــر ای ــزون ب اف
فیلم آموزشــی بــا باالتریــن کیفیت و اســتاندارد 
توســط انجمــن حســابداران خبــره ایــران تهیــه 
ــر  ــده و منتش ــازی ش ــه و بومی س ــا ترجم و ی
می شــود، یــک فیلــم در خصوص اســتانداردهای 
ــوص  ــم در خص ــک فیل ــران و ی ــابداری ای حس
 IAS و   IFRS بین المللــی   اســتانداردهای 
باشــد کــه بتوانیــم در انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران به عنــوان اولیــن و بزرگتریــن 
انجمــن حرفــه ای حســابداری ایــران بــا بیــش 
از 12 هــزار عضــو خدمــات مناســبی را بــه اعضا 

ــم. ــه دهی ارائ

همــه بــا هــم و بــا امیــد روزهــای بهتــر 
می توانیــم از ایــن روزهــای ســخت کرونــا گــذر 

ــم.... کنی
سیدمحمدباقرآبادی

 ســـردبیرسخن 



۳
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار



4
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

انجمــن حســابداران خبــره ایــران در راســتای رســالت و وظیفــۀ ذاتــی خــود به عنــوان یــک انجمن 
علمی-پژوهشــی در صــدد برآمــده اســت تــا اســتانداردهای بــه روز حرفــۀ حســابداری را معرفــی و 
تشــریح کنــد تــا فعــاالن ایــن عرصــه بتواننــد بــا  اســتفاده از نظریــات عالمــان فــن، از مترقی ترین 
اتفاقــات ایــن حرفــه مطلــع شــوند.این اســتانداردها در روزگاری کــه جهــان بــه واســطۀ فراگیــری 
ویــروس کوویــد 1۹ به صورتــی جــدی بــا پدیــدۀ دورکاری به طــور گســترده مواجــه شــده اســت، 
بــا تغییراتــی اجتناب ناپذیــر روبــرو شــده اســت. آشناســازی فعــاالن ایــن حرفــه بــا اســتانداردهای 
یــاد شــده و تطبیــق آن بــا شــیوۀ عملکــرد حســابداران، حسابرســان و مدیــران مالــی  در ایــران، 
انگیــزه ای جــدی شــد بــرای برگــزاری »وبینــار بررســی تغییــرات اســتانداردهای حســابداری ایران 
در ســال14۰۰« بــا حضــور هشــت تــن از خبــرگان حرفــه  کــه از اســاتید بنــام در ایــن عرصــه 

. هستند
عالقمنــدی متخصصــان امــر بــه موضوعــات مطــرح شــده در این وبینــار، زمینه ســاز حضــور بیش 

از هفتصــد تــن از عالقمنــدان بــه ایــن مقــوالت در ایــن وبینار شــد.
وبینــار بــا ســخنرانی دکتــر ســید محمــد باقرآبــادی به عنــوان دبیــرکل انجمــن حســابداران خبره 
ــران در  ــتانداردهای حســابداری ای ــرات اس ــار بررســی تغیی ــی »وبین ــران و دبیرعلمــی و اجرای ای

ســال14۰۰« آغــاز شــد.

گزارش وبینار 
بزرگ تغییرات 
استانداردهای 

حسابداری ایران 
در سال 1400
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خوش آمدگویی 
و بررسی تغییرات 

در استانداردهای 
حسابداری

ــر ســید  ــای دکت ــاب آق ــش جن ــدای همای در ابت
محمــد باقرآبــادی دبیر علمــی و اجرایــی همایش 
ــه شــرکت کنندگان در  ــی ب ضمــن خوش آمدگوی
وبینــار بــه توضیــح تغییــرات و دالیــل تغییــرات 
 اســتانداردهای حســابداری ایــران پرداختنــد.

ایشــان بــا بررســی تغییــرات اســتانداردهای 
حســابداری در ســال های 13۹8 و 13۹۹ و 14۰۰ 
ــد. ــرات اشــاره کردن ــن تغیی ــل ای ــان دالی ــه بی ب

ــامل  ــوب ش ــرات مص ــال 13۹8 تغیی در س
ــود:  ایــن مــوارد ب

اســتاندارد حســابداری شــماره 1 بــا عنــوان "نحوه 
ارائــه صــورت های مالــی"، اســتاندارد حســابداری 
ــا عنــوان "گــزارش عملکــرد مالــی"،  شــماره ۶ ب
اســتاندارد حســابداری شــماره 14 بــا عنــوان 
ــدند و  ــی ش ــاری" ملغ ــی ج ــا و بده "دارایی ه
ــماره 1  ــابداری ش ــتاندارد حس ــان اس ــه جایش ب
جدیــد بــا عنــوان "نحــوه ارائــه صورت هــای 
مالــی" و حســابداری شــماره  34 جدیــد بــا 
در  تغییــر  حســابداری،  "رویه هــای  عنــوان 
ــوب  ــتباهات" مص ــابداری و اش ــای حس برآورده

ــوان  ــا عن ــم ب ــماره  2 قدی ــابداری ش ــد.  حس ش
"صــورت جریــان وجــه نقــد" ملغــی شــد و 
اســتاندارد حســابداری شــماره  2 جدیــد بــا عنوان 
ــن آن  ــدی" جایگزی ــای نق ــان ه ــورت جری "ص
شــد. اســتانداردهای حســابداری شــماره 3۶ و 3۷ 
جدیــد بــا عنــوان "ابزارهــای مالــی ارائــه و افشــا" 
مصــوب شــدند کــه همگــی ایــن اســتانداردها از 
ــار  ــد، در کن ــدای ســال 13۹8 الزم اجــرا بودن ابت
ایــن مــوارد حســابداری شــماره  3۵ جدیــد نیــز 
بــا عنــوان "مالیــات بــر درآمــد" مصــوب گردیــد 
 کــه از ابتــدای ســال 13۹۹ الزم االجــرا بــود.

ــامل  ــوب ش ــرات مص ــال 13۹۹ تغیی در س
ــود: ــوارد ب ــن م ای

ــا  ــم ب ــماره  18 قدی ــابداری ش ــتاندارد حس اس
عنــوان "صورت هــای مالــی تلفیقی و حســابداری 
ــی  ــاری" ملغ ــای تج ــرمایه گذاری در واحده س
شــد و بــه جایــش اســتاندارد حســابداری شــماره  
18 جدیــد بــا عنــوان "صورت هــای مالــی 
ــه" و اســتاندارد حســابداری شــماره  3۹  جداگان
جدیــد بــا عنــوان "صورت هــای مالــی تلفیقــی" 

مصــوب شــد.
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قدیــم   2۰ شــماره  حســابداری  اســتاندارد 
واحدهــای  در  "ســرمایه گذاری  عنــوان  بــا 
تجــاری وابســته"  ملغــی  شــد و اســتاندارد 
حســابداری شــماره 2۰ جدیــد بــا عنــوان 
ــای تجــاری وابســته  "ســرمایه گذاری در واحده
 و مشــارکت های خــاص" جایگزیــن آن شــد.
ــا  ــی ب ــماره 1۹ قبل ــابداری ش ــتاندارد حس اس
ــد و  ــی ش ــاری" ملغ ــای تج ــوان "ترکیب ه عن
ــا  ــماره 38 ب ــد ش ــابداری جدی ــتاندارد حس اس
ــن آن  ــاری" جایگزی ــای تج ــوان "ترکیب ه عن

شــد.
اســتاندارد حســابداری شــماره  23 قدیم با عنوان 
" حســابداری مشــارکت های خــاص" ملغــی 
شــد و اســتاندارد حســابداری شــماره  4۰ جدیــد 
ــد. ــن آن ش ــارکت ها" جایگزی ــوان "مش ــا عن  ب

همچنیـــن اســـــتاندارد حســــــابداری جدید 
شــماره 41 با عنوان "افشــای منافع در واحدهای 
 تجــاری دیگــر" نیز بــرای اولیــن بار مصوب شــد.
ــوان  ــا عن ــماره  1۵ ب ــابداری ش ــتاندارد حس اس
و  شــد  تجدیدنظــر  "ســرمایه گذاری ها" 
آن  بــه  امــالك  در  ســرمایه گذاری  تعریــف 
اضافــه شــد و در نهایــت اســتاندارد حســابداری 
ــری  ــوان "اندازه گی ــا عن ــد ب ــماره  42 جدی ش
بــار  اولیــن  بــرای  نیــز  منصفانــه"  ارزش 
ــز  ــتانداردها نی ــن اس ــام ای ــد و تم ــوب ش مص
شــدند. الزم االجــرا  ســال 14۰۰  ابتــدای   از 

صــورت  تغییــرات  تمــام  در  مهــم  نکتــه 
گرفتــه در ایــن ســال ها ایــن بــوده اســت 
در  ایــران  حســابداری  اســتانداردهای  کــه 
اســتانداردهای  بــا  هماهنگــی  راســتای 
بگیریــد. قــرار   IAS و   IFRS  بین المللــی 
ــاز شــد کــه  ــی آغ ــرات از زمان ــن تغیی ریشــه ای
ــوق ها  ــررات و مش ــه مق ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ش
و الزامــات مربــوط بــه تهیــۀ صورت هــای مالــی 
طبــق اســتانداردهای بین المللــی)IFRS( موفــق 
ــتا  ــن راس ــدند، در همی ــن کار نش ــام ای ــه انج ب
در ســال 138۹ ســازمان حسابرســی مصوبــه ای 

ــای  ــر اینکــه شــرکت ه ــی ب ــرد مبن صــادر ک
بورســی مجــاز بــه تهیــه صــورت هــای مالــی 
طبــق IFRS هســتند، بعدهــا مجــدد در تاریــخ 
حسابرســی  ســازمان  شــهریور 13۹۰    2۷
مصوبــه ای صــادر کــرد کــه طبــق آن شــرکت 
ــازمان  ــزد س ــده ن ــت ش ــای ثب ــا و نهاده ه
ــازمان  ــط س ــه توس ــادار ک ــورس و اوراق به ب
بــورس مشــخص می شــوند و بــه تبــع آن 
از  مربــوط  وابســته  و  فرعــی  شــرکت های 
تاریــخ مشــخص شــده توســط ســازمان بــورس 
ــق  ــی طب ــای مال ــه صورت ه ــه تهی ــاز ب مج
IFRS هســتند، مجــدد در تاریــخ 21 آذر ســال 
13۹2 ســازمان بــورس مصوبــه ای صــادر کــرد 
ــای  ــرکت ها و نهاده ــۀ ش ــق آن کلی ــه طب ک
ــورس و  ــازمان ب ــزد س ــده ن ــت ش ــی ثب مال
شــرکت های  آن  تبــع  بــه  و  بهــادار  اوراق 
فرعــی و وابســته آن هــا مجــاز بــه تهیــه 
هســتند.  IFRS طبــق  مالــی   صورت هــای 

ــال 13۹۵  ــرداد س ــخ 12 م ــت در تاری در نهای
مجمــع عمومــی ســازمان حسابرســی مصوبه ای 
صــادر کــرد کــه بــه تبــع آن ســازمان بــورس 

و اوراق بهــادار نیــز در تاریــخ 2۵ آبــان 13۹۵ 
اطالعیــه منتشــر کــرد و ســه گــروه شــرکت ها 

شــامل:
الــف- کلیــه بانک هــا و موسســات اعتبــاری ثبــت 

شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
ــزد  ــت شــده ن ــه ثب ــه شــرکت های بیم ب- کلی

ــادار و ــورس و اوراق به ــازمان ب س
شــده  پذیرفتــه  شــرکت های  کلیــه  ج- 
و  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  در 
ــده  ــت ش ــرمایه ثب ــا س ــران ب ــورس ای فراب
آن از  بیشــتر  و  ریــال  میلیــارد   1۰.۰۰۰ 

ــق  ــی طب ــای مال ــه صورت ه ــه تهی ــزم ب مل
IFRS شــدند.

ــر  ــا منج ــن تالش ه ــدام از ای ــچ ک ــی هی  ول
ــی مبتنــی  ــه صورت هــای مال ــه و ارائ ــه تهی ب
 بــر IFRS توســط تمــام شــرکت ها نشــد،
 لــذا چــارۀ کار در هماهنگ ســازی بیشــتر 
بــا   ایــران  حســابداری  اســتانداردهای 
ــی اســت  اســتانداردهای حســابداری بین الملل
تــا در نهایــت تهیــۀ صورت هــای مالــی طبــق 

IFRS  بــرای شــرکت ها میســر شــود.
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مطابــق بــا برنامــۀ ســخنرانی  وبینــار، ابتــدا دکتــر 
آزاد  مهــدی مرادزاده فــرد، دانشــیار دانشــگاه 
اســالمی واحــد کــرج بــا موضــوع »بررســی نحــوۀ 
حســابداری و گزارشــگری مالیــات انتقالــی«، بــه 

ــتاندارد 3۵« پرداخــت. بررســی »اس

ــاوت هــدف  ــن اســتاندارد، تف ــی در ای ــۀ اصل نکت
ــداف  ــا اه ــا ب ــط دولت ه ــات توس ــع مالی از وض
ــگری  ــداف گزارش ــت. اه ــی اس ــگری مال گزارش
ــه  ــی را ارائ ــات مال ــه اطالع ــدف از تهی ــی، ه مال
تصمیم گیری هــای  بــرای  مفیــد  اطالعــات 
اقتصــادی ســهامداران و اعتباردهنــدگان می دانــد 
کــه این امــر با رعایــت اســتانداردهای حســابداری 
ــتگاه  ــدف دس ــه ه ــود. درحالی ک ــل می ش حاص
مالیاتــی، تأمیــن منابــع بــرای مخارج دولت اســت 

کــه بــا رعایــت قوانیــن مالیاتــی حاصــل خواهــد 
به کارگیــری  بــرای  الزم  پیش نیازهــای  شــد. 

ــر درآمــد عبارتنــد از:  اســتاندارد مالیــات ب
1. آشــنایی بــا اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری 

)GAAP(
2. آشــنایی بــا قانــون مالیات هــای مســتقیم 

)DTA(
اصــول  به کارگیــری  از  ناشــی  تفاوت هــای 
پذیرفتــه شــدۀ حســابداری بــا قوانیــن مالیاتــی را 

می نامنــد.  مالیاتــی  تفاوت هــای 

ــروه  ــه دو گ ــوان ب ــی را می ت ــای مالیات تفاوت ه
ــر تفکیــک کــرد:  زی
1 . تفاوت های دائمی 
2 . تفاوت های موقت 

بررسی نحوۀ 
حسابداری و 

گزارشگری مالیات 
انتقالی«
بررسی 

استاندارد 35 
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تفاوت هــای دائمــی بــه مــواردی اطــالق می شــود 
ــا  ــا ب ــون مالیات ه ــی از قان ــای ناش ــه تفاوت ه ک
اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری هیــچ گاه رفــع 
نمی شــود. مــواردی از ایــن نــوع تفاوت هــا را 

ــال زد:  ــر مث ــه شــرح زی ــوان ب می ت
1. هزینۀ پاداش هیئت مدیره

2. استهالك سرقفلی
3. درآمد حاصل از سود سهام  و سود تضمین شدۀ 

سرمایه گذاری ها 
4. درآمــد حاصــل از صــادرات و فعالیت هــای 

ــق آزاد ــادر و مناط ــاری در بن تج
۵. هزینه های مربوط به درآمدهای معاف از مالیات

اطالق می شود که  مواردی  به  موقت  تفاوت های 
تفاوت های ناشی از قانون مالیات ها با اصول پذیرفته 
شدۀ حسابداری به مرور زمان رفع می شود. مواردی 
از این نوع تفاوت ها را می توان به شرح زیر مثال زد: 

ــاده 14۹  ــاوت از م ــا متف ــتهالك دارایی ه 1. اس
ــتقیم ــای مس ــون مالیات ه قان

2. زیان کاهش ارزش موجودی های کاال
3. هزینۀ بازخرید سنوات کارکنان

4. زیان های تأیید شدۀ مالیاتی 
۵. مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 

ــث به وجــود  ــد باع ــی می توان ــای موقت تفاوت ه
آمــدن یکــی از حالت هــای زیــر شــود: 

1.شناســایی دارایی هــای مالیــات انتقالــی کــه 
ــر باشــد:  ــد ناشــی از مــوارد زی می توان

1.1.تفاوت های موقتی کاهنده مالیات، مانند 
که  دارایی ها  استهالك  از  حاصل  تفاوت 
مدت  از  سریعتر  آنها،  استهالك  موجب 

قابل قبول قانونی شود.       
1.2.انتقال زیان های مالیاتی استفاده نشده به 

دوره های آتی، مانند زیان های تأیید شدۀ 
مالیاتی

استفاده نشده  مالیاتی  اعتبارهای  1.3.انتقال 
مشمول  موارد  مانند  آتی،  دوره های  به 

ماده 18۹ قانون مالیات های مستقیم.
2 . شناســایی بدهی هــای مالیــات انتقالــی 
ــل  ــد قاب ــر درآم ــات ب ــغ مالی ــی از مبال ناش
پرداخــت در دوره هــای آتــی اســت کــه 
از تفاوت هــای موقتــی مشــمول مالیــات 
ناشــی می شــود، ماننــد مــوارد ناشــی از 

مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا.
ــای  ــاس تفاوت ه ــاً براس ــی صرف ــات انتقال مالی
موقتــی اندازه گیــری و ثبــت خواهــد شــد. 
ــت  ــورت وضعی ــی در ص ــات انتقال ــی مالی دارای
ــاری  ــر ج ــای غی ــوان دارایی ه ــد به عن ــی بای مال
طبقه بنــدی شــود و بدهــی مالیــات انتقالــی نیــز 
ــوان  ــد تحــت عن ــی بای ــت مال درصــورت وضعی

ــود. ــدی ش ــاری طبقه بن ــر ج ــای غی بدهی ه
ــی در  ــات انتقال ــکاس مالی ــز انع ــواردی نی در م
خــارج از صــورت ســود و زیــان انجــام می شــود. 
ــی  ــی درصورت ــات انتقال ــاری و مالی ــات ج مالی
بایــد خــارج از صــورت ســود و زیــان شناســایی 
ــه در  ــد ک ــی باش ــه اقالم ــوط ب ــه مرب ــود ک ش
همــان دوره یــا دوره ای دیگــر، خــارج از صــورت 
ــن  ــر ای ــان شناســایی شــده اســت. ب ســود و زی
ــارج از  ــی در خ ــات انتقال ــکاس مالی ــاس: انع اس
صــورت ســود و زیــان می توانــد بــه دالیــل زیــر 

ــد:  رخ ده
 1 . مالیــات جــاری و مالیــات انتقالــی مربــوط به 
اقالمــی کــه در همــان دوره یــا دوره ای دیگــر 
در ســایر اقــالم ســود و زیــان جامع شناســایی 
ــود و  ــالم س ــایر اق ــد در س ــت، بای ــده اس ش

زیــان جامــع شناســایی شــود.
ــوط  ــی مرب ــات انتقال ــات جــاری و مالی  2 . مالی
ــا دوره ای  ــان دوره ی ــه در هم ــی ک ــه اقالم ب
ــه  ــوق مالکان ــتقیم در حق ــور مس ــر به ط دیگ
به طــور  بایــد  اســت،  شــده  شناســایی 
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ــود. ــایی ش ــه شناس ــوق مالکان ــتقیم در حق مس

مالیــات انتقالــی ناشــی از ترکیــب تجــاری نیــز ناشــی از ایــن اســتاندارد 
ــت. ــد داش ــود را خواه ــاص خ ــای خ بحث ه

ــل تشــخیص  ــق اصــول پذیرفتــه شــده حســابداری، دارایی هــای قاب مطاب
تحصیل شــده و بدهی هــای تقبل  شــده در ترکیب  هــای تجــاری، بــه 

ــوند.  ــایی می ش ــل شناس ــخ تحصی ــه در تاری ارزش منصفان
در ایـن حالـت، بـه دلیل این کـه مبنای مالیاتـی دارایی های قابل تشـخیص 
تحصیل شـده و بدهی هـای تقبل  شـده در دفاتـر شـرکت ترکیب شـونده به 

همـان بهـای دفتـری باقی مانـده، تفاوت هـای موقتی ایجاد می شـود. 
ــک  ــری ی ــغ دفت ــی مبل ــاب های تلفیق ــه در حس ــال، هنگامی ک ــرای مث ب
دارایــی تــا ارزش منصفانــه آن افزایــش می یابــد، مبنــای مالیاتــی دارایــی 
بــرای شــرکت ترکیــب شــونده کمــاکان همــان بهــای تمــام شــده اســت، 
ایــن اختــالف موجــب تفــاوت موقتــی شــده و بایــد بابــت آن بایــد بدهــی 
مالیــات انتقالــی شناســایی شــود کــه ایــن بدهــی موجــب تعدیل ســرقفلی 

ناشــی از ترکیــب خواهــد شــد.
افـزون بـر این، حذف سـود و زیان تحقق نیافته ناشـی از مبـادالت فیمابین 

شـرکت های گـروه نیـز باعث ایجـاد تفاوت های موقتی می شـود. 
هنگامیکــه ســود تحقــق نیافتــه ناشــی از فــروش کاالهــا بیــن شــرکت های 
گــروه در حســاب های تلفیقــی حــذف می شــود، عمــاًل مالیــات پرداخــت 
شــده بابــت آن ســودها از وزارت دارایــی مســترد نمی شــود کــه در نتیجــه، 

ــی مالیــات  ــت چنیــن ســودهایی، دارای ــت مالیــات پرداخــت شــده باب باب
انتقالــی بــرای شــخصیت تلفیفــی ایجــاد خواهــد شــد.
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دکتــر محســن غالمرضایــی، ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »ترکیب هــای 
تجــاری« ارائــه کــرد و بــه تشــریح اســتاندارد 38 جدیــد و مقایســۀ آن بــا 

اســتاندارد 1۹ قدیــم پرداخــت.
در ایــن بحــث، حســابداری ترکیــب تجــاری در تاریــخ تحصیــل، توســط 
ــن منظــور،  ــرای ای ــت. ب ــرار گرف ــورد بررســی ق ــده م واحــد تحصیل کنن

روش تحصیــل طــی هفــت مرحلــه پیگیــری شــد: 
)1(تعییــن این کــه آیــا یــک معاملــه یــا رویــداد ترکیــب تجــاری اســت یــا 

خیــر نخســتین چالــش، تشــخیص واحــد تحصیل کننــده اســت.
)2(شناسایی واحد تحصیل کننده

)3(تعیین تاریخ تحصیل
ــخیص و  ــل تش ــای قاب ــا و بدهی ه ــری دارایی ه ــخیص و اندازه گی )4(تش

هرگونــه حقــوق فاقــد کنتــرل در واحــد تجــاری تحصیــل شــده
)۵(تعیین و اندازه گیری ما به ازای انتقالی

)۶( شناسایی و اندازه گیری سرقفلی یا سود ناشی از خرید به شیوۀ چانه زنی
)۷(اندازه گیری و حسابداری رویدادهای پس از ترکیب

ــوان بخشــی  ــه هنگامــی انجــام می شــود کــه شــرکتی به عن تلفیــق اولی
از یــک گــروه پذیرفتــه شــود. بدین منظــور، انجــام برخــی امــور، ضــروری 
اســت کــه چگونگــی انجــام ایــن امــور بســتگی بــه نحوۀ پیوســتن شــرکت 
بــه گــروه دارد. بــا توجــه بــه مقدمــۀ نظـــری مربــوط بــه ســطوح  مختلف 
ــه تحصیــل شــرکت ها، ایــن بخــش  ــوط ب حســابداری و دیدگاه هــای مرب

 »حسابداری 
ترکیب های تجاری«

بررسی استاندارد 38 جدید 
و مقایسۀ آن 

با استاندارد 19 قدیم
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بــر ســه موضــوع مهــم حســابداری متمرکــز اســت: 
)1(نحوه تهیه ترازنامه ابتدای دوره

)2(نحوه ارزشیابی دارایی ها و بدهی های تحصیل  شده
)3(تلفیق اولیه. 

ــط  ــتفاده توس ــورد اس ــابداری م ــای حس ــه رویه ه ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه کار گرفت ــای حســابداری ب ــا رویه ه ــوالً ب شــرکت تحصیل شــده معم
شــده توســط گــروه تفــاوت دارنــد، وجــود ترازنامــۀ ابتــدای دوره، به عنــوان 
نقطــۀ شــروع فعالیــت گــروه الزامــی اســت. در نتیجــه، محاســبۀ تمامــی 
دارایی هــای تحصیــل  شــده و بدهی هــای تحمــل  شــده ضــرورت 
ــن  ــاً ای ــل  شــده لزوم ــه ممکــن اســت واحــد تحصی ــد. از آنجــا ک می یاب
ــت  ــک قیم ــص ی ــد، تخصی ــرده باش ــت نک ــا را ثب ــا و بدهی ه دارایی ه
ــا  ــۀ دارایی ه ــایی کلی ــری و شناس ــخیص، اندازه گی ــدف تش ــا ه ــد ب خری
و بدهی هــا ضــروری اســت. در تلفیــق اولیــه، براســاس ترازنامــۀ تعدیــل 
ــود.  ــام می ش ــروه ادغ ــد در گ ــی جدی ــرکت فرع ــدای دوره ش ــدۀ ابت ش
تحصیــل شــرکت ها بــا پیــروی از یــک رویــۀ یکســان و مشــخص انجــام 
نمی شــود. معمــوالً فرآینــد تحصیــل حــاوی آثــار خاصــی اســت کــه انجام 
فعالیت هــای اضافــی حســابداری باتوجــه بــه ایــن آثــار ضــرورت می یابــد. 
ــه  ــوط ب ــن بحــث، مباحــث مرب ــی و در تکمیــل ای ــوان بخــش پایان به عن

ــر  ــاص مورد نظ ــوارد خ ــود. م ــه می ش ــاص ارائ ــوارد خ ــه ای از م مجموع
عبارتنــد از: تحصیــل معکــوس، تحصیل هــای چنــد مرحلــه ای، حســابداری 

ــده. ــد تحصیل کنن ــهام واح ــی و س ــط قبل ــی، رواب ــای چندجزئ پیمان ه
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پاســخ بایــد گفــت کــه هــر زمــان کــه در یــک 
ــاری  ــد تج ــا »واح ــی« ی ــاری فرع ــد تج »واح
ــد  ــا »واح ــص« ی ــارکت خال ــا »مش ــته« ی وابس
تجــاری ســاختار یافتــه« منافــع داشــته باشــیم، 
ــاط  ــایی را در ارتب ــات افش ــتاندارد الزام ــن اس ای
ــد  ــا ایــن چهــار مــورد مقــّرر مــی دارد کــه بای ب

ــم.  ــت کنی رعای
ــی کــه واحــد تجــاری فرعــی  ــرای مثــال زمان ب
ــد  ــهام واح ــدی س ــت 1۰۰درص ــم و مالکی داری
تجــاری فرعــی در اختیارمــان نیســت، یعنــی در 
واقــع بخشــی از ســهام واحــد تجــاری فرعــی در 
اختیــار »دارنــدگان منافــع فاقــد حــّق کنتــرل« 
اســت، اســتاندارد حســابداری 41 در ارتبــاط بــا 
ایــن واحد هــای تجــاری فرعــی کــه منافــع فاقــد 
حــق کنتــرل بــا اهمیــت دارنــد، ارائــۀ اطالعاتــی 
را در یادداشــت های توضیحــی الزامــی می دانــد؛ 
ــه شــامل  ــی ک ــات مال ــه خالصــۀ اطالع از جمل
دارایی هــای جــاری، دارایی هــای غیر جــاری، 
غیر جــاری،  بدهی هــای  جــاری،  بدهی هــای 
درآمــد عملیاتــی، ســود یــا زیــان دوره و مجمــوع 

ســود و زیــان جامــع اســت. 
در ارتبــاط بــا واحدهــای تجــاری وابســته و 
ــگر  ــد گزارش ــرای واح ــه ب ــاص ک ــارکت خ مش
خالصــه  حداقــل  بایــد  اســت،  با اهمیــت 

ــود:  ــا ش ــر افش ــی زی ــات مال اطالع
1. دارایی های جاری

2. دارایی های غیر جاری
3. بدهی های جاری

4. بدهی های غیر جاری
۵. درآمد عملیاتی

۶. سود یا زیان حاصل از عملیات در حال تداوم
۷. سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف شده )پس 

از کسر مالیات(
8. سایر اقالم سود و زیان جامع

۹. مجموع سود و زیان جامع.
افــزون بــر اطالعــات مالــی خالصه شــده، واحــد 
تجــاری بایــد بــرای هــر مشــارکت خاصــی کــه 

بود  موضوعی  حسابداری 41جدید«  »استاندارد 
عنوان  با  نوروزبیگی  ابراهیم  دکتر  توسط  که 
در  دیگر«  تجاری  واحدهای  در  منافع  »افشای 

وبینار مورد بحث به آن پرداخته شد.
ــوان »افشــای  ــا عن ــابداری 41 ب ــتاندارد حس اس
منافــع در واحدهــای تجــاری دیگــر« بــرای 
واحدهــای تجــاری کــه شــروع دورۀ مالــی 
آنهــا از ابتــدای ســال 14۰۰ آغــاز می شــود، 
عنــوان  از  کــه  همان طــور  الزم االجراســت. 
ــا بحــث  ــد، ایــن اســتاندارد در ارتبــاط ب برمی آی
ــا ســؤالی  ــد اّم ــز می کن ــی را تجوی افشــا، الزامات
کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه افشــای چــه 
ــر؟ در  ــای تجــاری دیگ ــی در واحده ــوع منافع ن

 »افشای منافع در 
واحدهای تجاری 

دیگر«
بررسی 

استاندارد 41جدید
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ــرای واحــد گزارشــگر با اهمیــت اســت، مــوارد  ب
زیــر را افشــا کنــد: 

الف. نقد و معادل های نقد
ب.بدهی های مالی جاری )به  غیر از پرداختنی های 

تجاری و سایر پرداختنی ها و ذخایر(
ج.بدهی های مالی غیرجاری )به غیراز پرداختنی های 

تجاری و سایر پرداختنی ها و ذخایر( 
د. هزینۀ استهالك

ه. درآمد مالی
و. هزینۀ مالی

ز. درآمد یا هزینه مالیات بر درآمد. 
یکـی دیگر از یادداشـت هایی که تحـت تأثیر این 
اسـتاندارد قـرار می گیـرد، یادداشـت قضاوت های 
و  حسـابداری  رویه هـای  دربـارۀ  مدیریـت 
برآوردهاسـت؛ طبـق اسـتاندارد حسـابداری 41، 
وجـود  زیـر  حالت هـای  از  یکـی  درصورتی کـه 
داشـته باشـد، واحدهای تجاری باید در یادداشت 
قضاوت هـا و مفروضـات عمـده، در ارتبـاط بـا آن 

توضیحاتـی را ارائـه کنـد: 
الــف. نداشــتن کنتــرل بــر واحــد تجــاری دیگــر 
علی رغــم دارا بــودن بیــش از نصــف حــقّ رأی آن 

واحــد تجــاری دیگــر. 
ب. کنترل واحد تجاری دیگر علی رغم دارا بودن 

کمتر از نصف حقّ رأی آن واحد تجاری دیگر. 
ج.نماینده یا اصیل بودن 

د.نداشتن نفوذ قابل مالحظه علی رغم دارا بودن 
حداقل 2۰درصد حقّ رأی آن واحد تجاری دیگر.

ه.نفوذ قابل مالحظه در واحد تجاری دیگر علی رغم 
داشتن کمتر از 2۰درصد حقّ رأی آن واحد تجاری 

دیگر.
در استاندارد حسابداری41 با مفهومی به نام واحد 
این  طبق  می شویم.  آشنا  یافته  ساختار  تجاری 
واحد  یک  ساختاریافته،  تجاری  واحد  استاندارد، 
تجاری است که به گونه ای سازماندهی شده است 
که حقّ رأی یا سایر حقوق مشابه، عامل اصلی در 
مانند  نیست،  تجاری  واحد  کنترل کنندۀ   تعیین 
مربوط  اداری  به وظایف  تنها  زمانی که حقّ رأی 

قرارداد  طریق  از  مربوط  فعالیت های  و  می شود 
تجاری  واحد های  از  نمونه هایی  می شود.  هدایت 

ساختاریافته عبارتند از: 
الف.واسطه های تأمین مالی

ب.تأمین مالی به پشتوانۀ دارایی
ج.برخی صندوق های سرمایه گذاری اّما محدود به 

این موارد نیست.
برای  که  کند   افشا  اطالعاتی  باید  تجاری  واحد 
استفاده کنندگان صورت های  مالی آن، موارد زیر 

امکان پذیر شود: 
الف.درك ماهیت و میزان منافع واحد تجاری در 

واحد تجاری ساختاریافتۀ تلفیق نشده
منافع  با  مرتبط  ریسک های  ماهیت  ب.ارزیابی 
ساختاریافتۀ  تجاری  واحدهای  در  تجاری  واحد 

تلفیق نشده و تغییر در آن ریسک ها

دربارۀ   اطالعاتی  شامل  الزامی،  اطالعات  این 
ارتباط  ریسک   از  تجاری  واحد  آسیب پذیری 
ساختاریافتۀ  تجاری  واحدهای  با  تجاری  واحد 
)مانند  است  گذشته  دوره های  در  تلفیق نشده 
اگر  از واحد تجاری ساختاریافته(، حتی  حمایت 
هیچ  دیگر  گزارشگری،  تاریخ  در  تجاری  واحد 
ارتباط قراردادی با واحد تجاری ساختاریافته در 

تاریخ گزارشگری نداشته باشد. 
افشا طبق  الزامات  از  تنها نمونه هایی  موارد فوق 
استاندارد حسابداری41 بود که به آن اشاره شد. 
و  فرعی  تجاری  واحد  در  که  صورتی  در  لیکن 
وابسته، مشارکت خاص و همچنین واحد تجاری 
ساختاریافته منافع داریم، ضروری است برای تهیه 
به دقت مطالعه  استاندارد  مالی، متن  صورت های 
شود تا الزامات افشای مّدنظر این استاندارد رعایت 

شود.
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صورت هـای  3۹؛  حسـابداری  اسـتاندارد 
تصویـب شـد  در سـال 13۹8  تلفیقـی  مالـی 
و  اسـتاندارد  ایـن  همزمـان  به کارگیـری  و 
اسـتاندارد حسـابداری 18؛ صورت هـای مالـی 
جداگانـه باعث کنار گذاشـته شـدن اسـتاندارد 
حسـابداری 18 قدیـم بـا عنوان سـرمایه گذاری 
صورت هـای  و  فرعـی  تجـاری  واحدهـای  در 
ترجمـه  اسـتاندارد  ایـن  شـد.  تلفیقـی  مالـی 
مالـی  بـرای صورت هـای  و  اسـت   IFRS10
کـه شـروع دوره مالـی آن ابتـدای سـال 14۰۰ 
باشـد، الزم االجراسـت. مهمتریـن تغییـرات این 
حسـابداری  اسـتاندارد  بـه  نسـبت  اسـتاندارد 
قبلـی رویـه حسـابداری مربـوط بـه تغییـرات 
درصـد سـرمایه گذاری بـه شـرح زیـر اسـت: 

1- افزایش میزان مالکیت با حفظ کنترل
2- فـروش سـهام توسـط شـرکت اصلـی ضمـن 

کنترل حفـظ 
3-کاهش میزان مالکیت و تبدیل سـرمایه گذاری 

به واحد وابسـته
4-کاهش میزان مالکیت و تبدیل سـرمایه گذاری 

به سـرمایه گذاری عادی
در موارد 1 و 2 اصطالحاً معامله مالکانه اتفاق افتاده 
است. تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی 

»صورت های مالی 
تلفیقی«

بررسی 
استاندارد 39 جدید 

و مقایسۀ آن با 
استاندارد 18 قدیم

اسـتاد دانیـال محجـوب در سـخنرانی خـود بـه 
موضـوع »صورت هـای مالـی تلفیقی« بـا معرفی 
»اسـتاندارد 3۹ جدید و مقایسـۀ آن با اسـتاندارد 

18 قدیـم« پرداخـت.
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در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن 
کنترل واحد تجاری فرعی نمی شود، جزء معامالت 
مالکانه محسوب می شود. )یعنی معامالت با مالکان 

در نقش مالک(. 
مالـی  صورت هـای  در  و  مالکانـه  معامـالت  در 
زیـان  و  سـود  و  سـرقفلی  نمی تـوان  تلفیقـی، 

کـرد.  شناسـایی 
بـرای حالـت 1، فـرض کنیـم شـرکت »الـف« 
۷۰درصد سـهام شـرکت »ب« را در سـنوات قبل 
تحصیـل کـرده اسـت. در سـال جـاری 1۵درصد 
دیگـر از سـهام شـرکت ب را تحصیـل می کنـد. 
بنابرایـن درصد مالکیـت از ۷۰درصد به 8۵درصد 
تغییـر پیـدا می کنـد. در اسـتاندارد قیلـی در هر 
می کردیـم،  شناسـایی  سـرقفلی  عمـده  خریـد 
در  صرفـاً  جدیـد  اسـتاندارد  در  کـه  حالـی  در 
زمـان کسـب کنتـرل شناسـایی می کنیـم و در 
تحصیل هـای بعـدی کـه با حفـظ کنتـرل همراه 
بـوده اسـت )معامـالت مالکانـه( حـق شناسـایی 

سـرقفلی را نخواهیـم داشـت. 
بنابرایـن مابه التفـاوت مابه ازای پرداختی با سـهم 

از ارزش منصفانـه خالـص دارایی هـای تحصیـل 
شـده را سـرقفلی شناسـایی نمی کنیم؛ بلکه یک 
قلـم جداگانـه در صورت وضعیـت مالی تلفیقی و 
در قسـمت حقـوق مالکانـه تلفیقی تحـت عنوان 
کنتـرل«  فاقـد حـق  منافـع  بـا  معاملـه  »آثـار 

شناسـایی می کنیـم. 
بـرای حالـت 2 نیـز فـرض کنیـم شـرکت الـف 
۷۰ درصـد سـهام شـرکت ب را در سـنوات قبـل 
تحصیـل کرده اسـت. در سـال جـاری 1۰ درصد 
از سـهام شـرکت ب را واگذار می کنـد. لذا درصد 
مالکیـت از ۷۰ درصـد بـه ۶۰ درصـد تغییر یافته 

است.
مابـه ازای  مابه التفـاوت  قبلـی  اسـتاندارد  در 
دریافتـی بابـت فروش 1۰درصد سـهام شـرکت 
فرعـی بـا مبلـغ دفتـری حقـوق مالکانـه واگذار 
شناسـایی  زیـان  و  سـود  به عنـوان  را  شـده 
می کردیـم، در حالـی کـه همان طـور که اشـاره 
شناسـایی  حـق  مالکانـه  معامـالت  در  شـد، 
سـود و زیـان را نخواهیـم داشـت. بنابرایـن این 
مابه التفـاوت را به عنـوان یـک قلـم جداگانـه در 

صـورت وضعیـت مالـی تلفیقـی و در قسـمت 
تلفیقـی تحـت عنـوان »آثـار  مالکانـه  حقـوق 
معاملـه بـا منافـع فاقد حـق کنترل« شناسـایی 

می کنیـم.
رویـه شـرح داده شـده در ردیف هـای 1 و 2 بـه 
ترتیـب منطبـق بـا بـرگ پاسـخ به پرسـش های 
فنـی شـماره 11۶ و 11۵ سـازمان حسابرسـی 
بـه  پاسـخ  بـرگ  اینکـه طبـق  توضیـح  اسـت. 
پرسـش های فنـی شـماره 118، مانـده بدهـکار 
حسـاب »آثـار معامله با منافع فاقـد حق کنترل« 
بـه حسـاب سـود انباشـته منظـور می شـود و در 
ضمـن این حسـاب در تعیین سـود قابل تقسـیم 

مّدنظـر قـرار می گیـرد.
بـرای حالت هـای 3 و 4 نیـز مهمتریـن تفـاوت 
ایـن اسـت کـه طبـق اسـتاندارد 3۹، در زمـان 
واگـذاری و از دسـت دادن کنتـرل، باید باقیمانده 
سـرمایه گذاری بـه ارزش منصفانـه در تاریـخ از 
دسـت دادن کنترل شناسـایی شود و مابه التفاوت 
ارزش منصفانه و مبلغ دفتری به حسـاب سـود و 

زیـان دوره منظور شـود. 



16
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

تدویــن اســتاندارد42 مطابــق بــا اســتاندارد 
تــا حــدودی  ایــن مشــکل  بین المللــی13، 

ــت. ــده اس ــرف ش برط
چارچــوب  درخصــوص  اســتاندارد  ایــن 
اندازه گیــری ارزش منصفانــه و نحــوۀ افشــا 
ــت  ــه صحب ــری ارزش منصفان ــاره اندازه گی درب

. می کنــد
همچنیــن اســتاندارد بــه دو بــازار اصلــی و بــازار 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــت اش ــترین مزی دارای بیش
ــخ اندازه گیــری  ــد در تاری واحدهــای تجــاری بای

ــازار دسترســی داشــته باشــند.  ــه ایــن دو ب ب
ــاالن  ــای فّع ــه ویژگی ه ــتاندارد ب ــه اس در ادام
ــع،  ــتقل، مّطل ــد مس ــه بای ــردازد ک ــازار می پ ب

ــند. ــه باش ــام معامل ــه انج ــل ب ــا و مای توان
کــه  دارد  تأکیــد  حســابداری42  اســتاندارد 
ــی و  ــه، دارای ــی در ارزش منصفان ــوع اصل موض

»اندازه گیری ارزش 
منصفانه«

»بررسی 
استاندارد 42 جدید«

. هســتند  بدهی هــا 
ــه 3 رویکــرد اندازه گیــری  در ادامــه اســتاندارد ب
ــازار،  ــه اشــاره می کنــد؛ رویکــرد ب ارزش منصفان

رویکــرد بهــای تمــام شــده و رویکــرد درآمــد.
ــه،  ــب ارزش منصفان ــه مرات ــن سلسس همچنی
ــتاندارد  ــن اس ــوع ای ــن موض ــی از مهمتری یک
اســت کــه ایــن سلســله مراتــب عبارتســت از: 
ــای ورودی  ــطح1، داده ه ــای ورودی س داده ه
ســطح2 و داده هــای ورودی ســطح3  و در 
ــی  ــا، الزامات ــتاندارد در خصــوص افش ــر اس آخ
ارائــه می کنــد چــه در مــورد دارایی هــا و 
بــه  متنــاوب   به صــورت  کــه  بدهی هایــی 
می شــوند  اندازه گیــری  منصفانــه  ارزش 
بدهی هایــی  و  دارایی هــا  مــورد  در  چــه  و 
اندازه گیــری  غیرمتنــاوب  به صــورت  کــه 

می شــوند.

ــا  ــۀ خــود ب ــۀ مقال ــول در ارائ اســتاد محمــد قب
موضــوع »اندازه گیــری ارزش منصفانــه« بــه 

ــت. ــد« پرداخ ــتاندارد 42 جدی »اس
ــان  ــابداران و حسابرس ــکالت حس ــی از مش یک
در ایــران نحــوۀ برخــورد بــا ارزش منصفانــه 
بــوده اســت زیــرا در ایــران اســتانداردی در 
ــا  ــا ب ــت اّم ــته اس ــود نداش ــوص وج ــن خص ای
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دکتر محمود آل حبیب، »بررسـی اسـتاندارد2۰ 
جدیـد و مقایسـۀ آن بـا اسـتاندارد 2۰ قدیم را 
در قالـب موضوع »سـرمایه گذاری در واحدهای 
تجـاری وابسـته و مشـارکت های خـاص« ارائـه 

کرد.
 )IAS 28( 20 استاندارد حســابداری شــماره
ــای  ــرمایه گذاری در واحده ــوع س ــا موض ب
ــاص  ــارکت های خ ــته و مش ــاری وابس تج
ارتبــاط  در   1400/01/01 از  الزم االجــرا 
نحــوۀ  و  ســرمایه گذاری  میــزان  بــا 

ــت. ــابداری آن اس حس

الف( طبق بند 3 و 5 استاندارد 20: 
ــا   چنانچــه واحــد تجــاری به طــور مســتقیم ی
غیرمســتقیم )بــرای مثــال، از طریــق واحدهای 
تجــاری فرعــی(، حداقل2۰درصــد از حــقّ رأی 
ــد،  ــته باش ــار داش ــرمایه پذیر را در اختی در س
فــرض می شــود کــه واحــد تجــاری نفــوذ قابــل 

سرمایه گذاری 
در واحدهای 

تجاری وابسته و 
مشارکت های 

خاص
بررسی 

استاندارد 20 جدید و 
مقایسه

 با استاندارد 20 قدیم

مالحظــه  دارد، مگــر اینکــه بــه روشــنی اثبــات 
شــود کــه چنیــن نیســت.

برعکــس اگــر واحــد تجــاری به طــور مســتقیم   
یــا غیرمســتقیم )بــرای مثــال، از طریــق 
واحدهــای تجــاری فرعــی( کمتــر از 2۰درصــد 
ــار داشــته  از حــقّ رأی ســرمایه پذیر را در اختی
ــاری  ــد تج ــه واح ــود ک ــرض می ش ــد، ف باش
نفــوذ قابل مالحظــه نــدارد، مگــر اینکــه چنین 

نفــوذی بــه روشــنی قابــل اثبــات باشــد. 
توســط  عمــده  یــا  قابل توجــه  مالکیــت   
ســرمایه گذار دیگــر، لزومــاً مانــع داشــتن نفــوذ 
ــود. ــاری نمی ش ــد تج ــک واح ــۀ ی قابل مالحظ

ب( وجــود یــک یــا چنــد مــورد از مــوارد زیــر 
نشــان دهندۀ وجــود نفــوذ قابل مالحظــه 

ــت:  ــاری اس ــد تج ــط واح توس
ــا  ــره ی ــت مدی ــده در هیئ ــف. داشــتن نماین  ال

ــرمایه پذیر ــابه در س ــده مش ــن اداره کنن رک
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د( فلســفۀ وجــودی و دلیــل اصلــی اســتفاده از روش ارزش ویــژه: 
)بنــد 11(

شناســایی درآمــد بــر مبنــای مبالــغ توزیع شــده بیــن مالــکان، ممکن اســت 
معیار مناســبی از درآمد کســب  شــده توســط ســرمایه گذار از ســرمایه گذاری 
در واحــد تجــاری وابســته یــا مشــارکت خــاص نباشــد، زیــرا ممکــن اســت 
مبالــغ توزیع شــده بیــن مالــکان، ارتبــاط اندکــی بــا عملکــرد واحــد تجــاری 

وابســته یــا مشــارکت خاص داشــته باشــد. 

ــر  ــه ب ــوذ قابل مالحظ ــا نف ــترك ی ــرل مش ــرمایه گذار، کنت ــه س ــا ک از آنج
ســرمایه پذیر دارد، در عملکــرد واحــد تجــاری وابســته یا مشــارکت خــاص از 

منافعــی برخــوردار اســت کــه بــازده ســرمایه گذاری آن اســت. 

ــه منظــور انعــکاس  ــا گســترش دامنــۀ صورت هــای مالــی ب ســرمایه گذار ب
ــاب  ــه حس ــع را ب ــن مناف ــرمایه پذیر، ای ــان س ــا زی ــود ی ــود از س ــهم خ س

می گیــرد. 

در نتیجــه، به کارگیــری روش ارزش ویــژه، گــزارش مفیدتــری دربــاره خالص 
دارایی هــا و ســود یــا زیــان ســرمایه گذار ارائــه می کنــد.

نفوذ قابل مالحظه 
توانایی شرکت در 

تصمیم گیری های 
مربوط به سیاست های 

مالی و عملیاتی 
سرمایه پذیر است

ب. مشــارکت در فرآیندهــای سیاســت گذاری، شــامل مشــارکت در   
تصمیمــات مربــوط بــه ســود تقســیمی یــا دیگــر مبالــغ قابل توزیــع بیــن 

مالــکان
ج. معامالت بااهمیت بین واحد تجاری و سرمایه  پذیر آن  

د. تبادل کارکنان رده مدیریت   
ه. تأمین اطالعات فنی اساسی  

ج( موارد خاص در ارزیابی نفوذ  قابل مالحظه: )بند 7 و 8( 
هنــگام ارزیابــی وجــود نفــوذ قابل مالحظــه توســط واحــد تجــاری، وجــود و 
تأثیــر حــقّ رأی  بالقــوه ای کــه در حــال حاضــر قابــل اعمــال یــا قابــل تبدیــل 
اســت، از جملــه حــقّ رأی بالقــوه ای کــه در اختیــار ســایر واحدهــای تجــاری 
اســت، در نظــر گرفتــه می شــود. حــقّ رأی  بالقــوه درصورتــی در حــال حاضــر 
قابــل اعمــال یــا قابــل تبدیــل نیســت کــه بــرای مثــال تــا تاریخــی در آینده 

یــا تــا وقــوع رویــدادی آتــی، نتــوان آن را اعمــال یــا تبدیــل کــرد. 

ه( روش ارزش ویژه و نکات کلیدی آن: )بند 10(
ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری وابســته یــا مشــارکت خــاص، بــه   

ــود. ــام می ش ــژه انج روش ارزش وی
در زمان شناخت اولیه به بهای تمام شده شناسایی می شود.  

بــه منظــور شناســایی ســهم ســرمایه گذار از ســود یــا زیــان   
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ارزش  روش  به کارگیــری  معافیت هــای  و( 
ویــژه: )بنــد 17 و 18 و 1۹( 

ــب  ــه موج ــاری، ب ــد تج ــه واح ــی ک در صورت
اســتثنای بنــد 4 اســتاندارد حســابداری 3۹ 
ــد  ــی باش ــاری اصل ــد تج ــوب 13۹8(، واح )مص
ــی تلفیقــی معــاف  کــه از تهیــۀ صورت هــای مال
ــر،  ــا در صــورت احــراز تمــام شــرایط زی اســت ی
واحــد تجــاری ضرورتــی نــدارد روش ارزش ویــژه 
را بــرای ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری وابســته 

ــرد:  ــه کار گی ــا مشــارکت خــاص ب ی
الــف. واحــد تجــاری مزبــور، واحــد تجــاری فرعــی 
تمامــاً متعلــق بــه واحــد تجــاری دیگــر 
ــه  ــد ک ــی باش ــاری فرع ــد تج ــا واح ــد ی باش
کمتــر از 1۰۰درصــد مالکیــت آن متعلــق بــه 
ــکان  واحــد تجــاری دیگــر اســت و ســایر مال
ــدم  ــقّ رأی، از ع ــد ح ــکان فاق ــامل مال آن، ش
ــژه  ــاری از روش ارزش وی ــد تج ــتفاده واح اس
ــد؛ ــت نمی کنن ــا آن مخالف ــده اند و ب ــع ش مطل

ــغ  ــل، مبل ــخ تحصی ــس از تاری ســرمایه پذیر پ
ــش  ــا کاه ــش ی ــرمایه گذاری افزای ــری س دفت
می یابــد. ســهم ســرمایه گذار از ســود یــا زیــان 
ــان ســرمایه گذار  ــا زی ســرمایه پذیر، در ســود ی

شناســایی می شــود. 
مبالــغ توزیع شــده بیــن مالــکان توســط   
ســرمایه پذیر، مبلــغ دفتــری ســرمایه گذاری را 

کاهــش می دهــد. 
 همچنیــن، ممکن اســت بابــت تغییــر در منافع 
ــه از  ــرمایه پذیر ک ــرمایه گذار در س ــبی س نس
ــع  ــان جام ــود و زی ــالم س ــایر اق ــر در س تغیی
ســرمایه پذیر ناشــی می شــود، تعدیــالت مبلــغ 
ــن  ــد. ای ــرورت یاب ــرمایه گذاری ض ــری س دفت
ــد  ــی از تجدی ــرات ناش ــامل تغیی ــرات ش تغیی

ــت مشــهود اســت.  ــای ثاب ــی دارایی ه ارزیاب
سهم سرمایه گذار از آن تغییرات، در سایر اقالم   
سود و زیان جامع سرمایه گذار شناسایی می شود 

)طبق استاندارد حسابداری1(

ب. ابزارهـای بدهی یا مالکانـه واحد تجاری در بازار 
در دسـترس عموم )بـورس اوراق بهادار داخلی 
یـا خارجی یا بـازار فرابـورس، شـامل بازارهای 

محلـی و منطقه ای( معامله نمی شـود
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ــه از  ــر طبق ــار ه ــرای انتش ــاری، ب ــد تج ج. واح
ــترس  ــازار در دس ــود در ب ــی خ ــای مال ابزاره
بــه  را  مالــی خــود  عمــوم، صورت هــای 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار یــا نهــاد 
نظارتــی دیگــر، ارائــه نکــرده باشــد و در فرایند 

ــد  ــز نباش ــه آن نی ارائ
د. واحــد تجــاری اصلــی نهایــی یــا یکــی از 
واحدهــای تجــاری اصلــی میانــی، صورت های 
ــق  ــرای عمــوم را طب ــل اســتفاده ب ــی قاب مال
اســتانداردهای حســابداری تهیــه می کنــد که 
ــاری  ــای تج ــور، واحده ــای مزب در صورت ه

فرعــی، طبــق اســتاندارد حســابداری 3۹ 
)مصــوب 13۹8( تلفیــق یا بــه ارزش منصفانه 
همــراه با انعــکاس تغییــرات ارزش منصفانه در 
ــده اند. ــری ش ــان، اندازه گی ــود و زی ــورت س ص

سرمایه گذاری  دارای  تجاری  واحد  هرگاه  نکته: 
از  بخشی  که  باشد  وابسته ای  تجاری  واحد  در 
طریق  از  غیرمستقیم  به طور  سرمایه گذاری،  آن 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های 
سرمایه گذاری مشترك، صندوق های سرمایه گذاری 

ویژه و واحدهای تجاری مشابه نگهداری شود.

ــان در  ــود و زی ــهم از س ــایی س ز( شناس
ــا 40( ــد 26 ت ــژه: )بن روش ارزش وی

چنانچــه ســهم واحــد تجــاری از زیان هــای واحــد 
تجــاری وابســته یــا مشــارکت خــاص، مســاوی یا 
بیــش از منافــع آن در واحــد تجــاری وابســته یــا 
مشــارکت خــاص باشــد، واحــد تجاری شناســایی 
ســهم خــود از زیان هــای اضافــی را متوقــف 

می کنــد. 

ــا مشــارکت  ــع در واحــد تجــاری وابســته ی مناف
ــغ دفتــری ســرمایه گذاری در واحــد  خــاص، مبل
ــت  ــاص اس ــارکت خ ــا مش ــته ی ــاری وابس تج
ــا  ــراه ب ــژه هم ــا اســتفاده از روش ارزش وی ــه ب ک
هرگونــه منافــع بلندمدتــی کــه از نظــر ماهیــت، 
تشــکیل دهنده بخشــی از ســرمایه گذاری خالــص 
ــا مشــارکت خــاص  در واحــد تجــاری وابســته ی

ــود.  ــن می ش ــت، تعیی اس

زیان هــای شناسایی شــده بــا اســتفاده از روش 
ارزش ویــژه، کــه مــازاد بــر ســرمایه گذاری واحــد 
تجــاری در ســهام عــادی اســت، از ســایر اجــزای 
منافــع واحــد تجــاری در واحــد تجاری وابســته یا 
مشــارکت خــاص، بــه ترتیب عکــس اولویــت آنها 

)یعنــی تقــدم در نقدشــوندگی( کســر می شــود.

ــر  ــه صف ــاری ب ــد تج ــع واح ــه مناف ــس از آنک پ
رســید، زیان هــای اضافــی و بدهــی مربــوط، تنهــا 
ــد  ــی واح ــا عرف ــی ی ــدات حقوق ــزان تعه ــا می ت
ــت  ــه نیاب ــا پرداخت هــای انجام شــده ب تجــاری ی
ــا مشــارکت خــاص،  از واحــد تجــاری وابســته ی

ــود.  ــایی می ش شناس

در صورتــی کــه واحد تجاری وابســته یا مشــارکت 
خــاص متعاقبــاً ســود گزارش کنــد، واحــد تجاری 
تنهــا پــس از این کــه ســهم از ســودها بــا ســهم از 
زیان هــای شناسایی نشــده برابــر شــد، شناســایی 

ســهم خــود از آن ســودها را از ســر می گیــرد.
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ح( سرمایه گذاری های قابل فروش: )بند 20(
1( واحــد تجــاری بایــد بــرای تمــام یــا بخشــی از ســرمایه گذاری در واحــد 
ــدی  ــای طبقه بن ــه معیاره ــاص ک ــارکت خ ــا مش ــته ی ــاری وابس تج
ــتاندارد  ــد، اس ــراز می کن ــروش را اح ــرای ف ــده ب ــوان نگهداری ش به عن

ــرد.  ــه کار گی ــابداری 31 را ب حس
2( حســابداری بخــش باقیمانــده از ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری 
ــرای  ــده ب ــورت نگهداری ش ــه ص ــه ب ــاص ک ــارکت خ ــا مش ــته ی وابس
فــروش طبقه بنــدی نشــده اســت، بایــد تــا زمــان واگــذاری بخشــی کــه 
ــا  ــدی شــده اســت، ب ــروش طبقه بن ــرای ف ــه صــورت نگهداری شــده ب ب

ــود. ــام ش ــژه انج ــتفاده از روش وی اس
 )به اندازه سهم غیر جاری(

3( پــس از واگــذاری، بایــد حســابداری هرگونــه منافــع باقیمانــده در واحــد 
تجــاری وابســته یــا مشــارکت خــاص را طبــق اســتاندارد حســابداری 1۵ 
انجــام دهــد، مگــر اینکــه منافــع باقیمانــده، همچنــان بــه صــورت منافــع 
در واحــد تجــاری وابســته یــا مشــارکت خــاص باشــد کــه در این صــورت، 

واحــد تجــاری از روش ارزش ویــژه اســتفاده می کنــد. 

نکتــه مهــم( اگــر از فــروش بــه هــر دلیلی منصــرف شــدیم بایــد به کارگیری 
روش ارزش منصفانــه را عطــف بــه قبــل دهیــم.  )عطــف به ماســبق کنیم(
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دکتــر علــی هدایتــی در بــاب »اســتاندارد 
ــد« و مقایســۀ آن  حســابداری شــماره4۰ جدی
ــارکت ها و  ــه »مش ــتاندارد23قدیم« ب ــا »اس ب

ــت. ــا« پرداخ ــابداری آنه ــوۀ حس نح

ــن  ــر ای ــه درك بهت ــد ب ــر می توان ــر زی نمودگ
ــد. ــک کن ــوع کم موض

ــد  ــه در شــکل مشــاهده می کنی ــور ک همان ط
مهم تریــن عامــل در تعییــن نحــوه حســابداری 
ــرل  ــف کنت ــرمایه گذاری هایی تعری ــن س چنی

»مشارکت ها و 
نحوۀ حسابداری 

آنها«
بررسی 

استاندارد 40 جدید و 
مقایسه با 

استاندارد 23 قدیم

ــد  ــه واح ــی ک ــوق و تعهدات ــه حق ــه ب ــا توج ب
ســرمایه گذاری  از  ســرمایه گذار  تجــاری 
ــر  ــاری دیگ ــد تج ــه واح ــای مالکان در ابزاره
حســابداری  نحــوه  مــی آورد،  دســت  بــه 
ــود.  ــخص می ش ــه مش ــرمایه گذاری مربوط س
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ــرور  ــک م ــه ی ــد ک ــازه دهی ــس اج ــت. پ اس
ســریع بــر تعریــف کنتــرل داشــته باشــیم؛

ــرل  ــرمایه پذیر کنت ــر س ــی ب ــرمایه گذار زمان س
ــی از  ــر ناش ــازده متغی ــرض ب ــه در مع دارد ک
ارتبــاط بــا ســرمایه پذیر قــرار گرفتــه باشــد یــا 
نســبت بــه آن بــازده از حــق برخــوردار باشــد 
ــی  ــرمایه پذیر، توانای ــر س ــلط ب ــق تس و از طری

ــازده را داشــته باشــد.  ــر آن ب اثرگــذاری ب

ــوارد  ــام م ــود تم ــا درصــورت وج ــن تنه بنابرای
زیــر، ســرمایه گذار بــر ســرمایه پذیر کنتــرل 

دارد: 
الف. تسلط بر سرمایه پذیر 

ب. آســیب پذیری از بــازده متغیــر ناشــی از 
ــورداری از  ــا برخ ــرمایه پذیر ی ــا س ــاط ب ارتب

ــازده ــه آن ب حــق نســبت ب
ج. توانایــی اســتفاده از تســلط بــر ســرمایه پذیر 
بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن میــزان بــازده 

ســرمایه گذار

بــرای ارزیابــی کنتــرل، ۵ ســؤال زیــر بایــد در 
نظــر گرفتــه شــود: 

تجــاری  واحــد  طراحــی  و  هــدف   .1
اســت؟ چگونــه  ســرمایه پذیر 

ــه ســرمایه پذیر چــه  ــوط ب 2. فعالیت هــای مرب
ــن  ــا ای ــه ب ــات در رابط ــتند و تصمیم هس

فعالیت هــا چگونــه اتخــاذ می شــود؟
ــی  ــه آن توانای ــرمایه گذار ب ــوق س ــا حق 3. آی
کنونــی بــرای هدایــت فعالیت هــای مربــوط 

می دهــد؟
دارای  یــا  معــرض  در  آیــا ســرمایه گذار   .4
ــط  ــر در راب ــازده متغی ــه ب ــوق نســبت ب حق

بــا مشــارکتش در ســرمایه پذیر اســت؟
ــتفاده  ــی اس ــرمایه گذار دارای توانای ــا س ۵. آی
از قــدرت خــود بــر ســرمایه پذیر جهــت 
ــت؟ ــود اس ــی خ ــزان بازده ــر می ــذاری ب اثر گ

موضــوع مــورد بحــث، بحــث مشــارکت ها 
اســت کــه در نتیجــه وجــود کنتــرل مشــترك 

ــد. ــود می آی ــه وج ب

دو  مشــترك  کنتــرل  تحــت  توافق هــای 
دارنــد:  مهــم  خصوصیــت 

ــراردادی  ــق ق ــک تواف ــا براســاس ی 1- طرف ه
ــوند. ــدود می ش مح

از  گــروه  یــک  از  بیــش  بــه  توافــق   -2
ــر  ــترك ب ــرل مش ــارکت کنندگان، کنت مش

می دهــد. را  توافــق  موضــوع 

به طــور  مشــارکت  یــک  کنتــرل  تســهیم 
قــراردادی اســت کــه تنهــا زمانــی وجــود دارد 
ــوط،  ــای مرب ــاره فعالیت ه ــات درب ــه تصمیم ک

مســتلزم اجمــاع تمــام طرف هایــی اســت کــه 
ــتند. ــهیم هس ــرل س در کنت

فعالیت هــای مربــوط فعالیت هایــی هســتند 
ــه بخــش عمــده ای از بازدهــی مشــارکت را  ک

ــد. ــاد می کن ایج

ــک  ــارکتی هیچ ی ــن مش ــی در چنی ــور کل به ط
ــرل  ــارکت را کنت ــی مش ــه تنهای ــا ب از طرف ه
ــایر  ــرل س ــع کنت ــد مان ــا می توان ــد اّم نمی کن

ــود. ــارکت ش ــر مش ــا ب طرف ه

الــزام بــه اجمــاع بــه ایــن معنــی اســت 
کــه هــر یــک از طرف هــای دارای کنتــرل 
مشــترك بــر توافــق، بتوانــد از تصمیمــات 
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ــوط(  ــای مرب ــاره فعالیت ه ــه )درب ــک جانب ی
ــک از  ــر ی ــط ه ــت وی توس ــدون موافق ــه ب ک
طرف هــای دیگــر یــا گروهــی از طرف هــا 

اتخــاذ می شــود، جلوگیــری کنــد.

ــا  ــترك حتم ــرل مش ــود کنت ــی وج در ارزیاب
ــک  ــه ی ــود ک ــه ش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
قــرارداد ممکــن اســت شــامل بندهایــی بــرای 
حــل اختالفــات، ماننــد نحــوه داوری، باشــد. در 
ــای دارای  ــن طرف ه ــاع بی ــود اجم ــورت نب ص
کنتــرل مشــترك، ایــن بندهــا، تصمیم گیــری 
ــا،  ــن بنده ــود ای ــد. وج ــر می کن را امکان پذی
مانــع کنتــرل مشــترك توافــق نمی شــود و در 

نتیجــه، توافــق یــک مشــارکت اســت.
بهتــر  بــه درك  زیــر می توانــد  مثال هــای 

حداقــل ۷۵درصــد آرا بــرای تصمیم گیــری 
ــن  ــه ای ــوط، اشــاره ب ــای مرب ــاره فعالیت ه درب
ــرل  ــق کنت ــن تواف ــر ای ــف و ب، ب ــه ال دارد ک
ــارۀ  ــری درب ــرا تصمیم گی ــد، زی ــترك دارن مش
ــف« و  ــق »ال ــدون تواف ــوط، ب فعالیت هــای مرب

ــت. ــدور نیس ــر، مق ــا یکدیگ »ب« ب

ــه  ــق، س ــک تواف ــد ی ــرض کنی ــال 2 - ف مث
طــرف دارد: در ایــن توافــق، »الــف« ۵۰درصــد 
و »ب« و »ج« هریــک 2۵درصــد حــقّ رأی 
ــف«، »ب« و  ــن »ال ــرارداد بی ــن ق ــد. ای دارن
ــل  ــتن حداق ــه داش ــد ک ــح می کن »ج«، تصری
۷۵درصــد آرا بــرای تصمیم گیــری دربــارۀ 

فعالیت هــای مربــوط الزامــی اســت. 

آیا این توافق یک مشارکت است؟
ــر  ــاذ ه ــع اتّخ ــد مان ــف« بتوان ــر »ال ــی اگ حت
ــد،  ــرل نمی کن ــق را کنت تصمیمــی شــود، تواف
زیــرا او نیــاز دارد بــا »ب« یــا »ج« بــه توافــق 
ــف«، »ب« و »ج«،  ــال، »ال ــن مث ــد. در ای برس
ــد.  ــرل می کنن ــی کنت ــور گروه ــق را به ط تواف
بــا ایــن وجــود، بیــش از یــک ترکیــب از 
بــه  رســیدن  بــرای  می تواننــد  طرف هــا 
کننــد  توافــق  یکدیگــر  بــا  آرا  ۷۵درصــد 
ــف« و »ج«(.  ــا »ال ــف« و »ب« ی ــی »ال )یعن
ــن  ــرارداد بی ــه ق ــرای این ک ــن شــرایط، ب در ای
دارد  ضــرورت  باشــد،  مشــارکت  طرف هــا، 
مشــخص شــود کــه کــدام ترکیــب از طرف هــا 
ــارۀ  ــری درب ــوص تصمیم گی ــت درخص الزم اس
توافــق  بــا یکدیگــر  فعالیت هــای مربــوط، 

ــد. کنن

هنگامــی کــه حداقــل نســبت حــقّ رأی الزم از 
ــای  ــب از طرف ه ــک ترکی ــش از ی ــق بی طری
آن  باشــد،  دســتیابی  قابــل  توافق کننــده 
توافــق، مشــارکت تلقــی نمی شــود؛ مگــر آنکــه 
قــرارداد تصریــح کنــد کــدام یــک از طرف هــا 

ــد:  ــک کن ــترك کم ــرل مش کنت

مثــال 1- فــرض کنیــد ســه طــرف، یــک 
ــف  ــق ال ــن تواف ــد: در ای ــق ایجــاد می کنن تواف
۵۰ درصــد، ب 3۰ درصــد و پ 2۰ درصــد 
حــقّ رأی دارنــد. طبــق قــرارداد بیــن الــف، ب 
و پ، داشــتن حداقــل ۷۵ درصــد آرا بــرای 
تصمیم گیــری دربــاره فعالیت هــای مربــوط 

ــت.  ــی اس الزام

آیا این توافق یک مشارکت است؟
ــر  ــاذ ه ــع اتخ ــد مان ــف بتوان ــر ال ــی اگ حت
ــد،  ــرل نمی کن ــق را کنت تصمیمــی شــود، تواف
زیــرا او نیــاز دارد با ب به توافق برســد. شــرایط 
ــتن  ــودن داش ــی ب ــر الزام ــی ب ــرارداد مبن ق
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)یــا ترکیبــی از طرف هــا( ملــزم هســتند بــرای 
تصمیم گیــری دربــاره فعالیت هــای مربــوط، 

ــه اجمــاع برســند. ب

کنتــرل  وجــود  کــردن  مشــخص  از  بعــد 
مشــارکت ها  طبقه بنــدی  مشــترك 
تعیین کننــدۀ نحــوۀ حســابداری آن اســت.

و  حقــوق  مبنــای  بــر  طبقه بنــدی  ایــن 
تعهــدات قــرادادی هریــک از طرف هــا تعییــن 

. می شــود

عملیــات مشــترك، مشــارکتی اســت کــه 
کنتــرل  دارای  طرف هــای  آن،  به موجــب 
ــه دارایی هــا  ــر مشــارکت، نســبت ب مشــترك ب
ــوق  ــارکت، حق ــه مش ــوط ب ــای مرب و بدهی ه

و تعهــدات داشــته باشــند. ایــن طرف هــا، 
نامیــده  مشــترک  عملیــات  مجریــان 

. ند می شــو

کــه  اســت  مشــارکتی  خــاص،  مشــارکت 
بــه  موجــب آن، طرف هــای دارای کنتــرل 
ــص  ــه خال ــبت ب ــارکت، نس ــر مش ــترك ب مش
برخــوردار  حــق  از  مشــارکت،  دارایی هــای 
خــاص  شــرکای  طرف هــا،  ایــن  باشــند. 

می شــوند. نامیــده 

ــه  ــق شــخصیت جداگان ــه از طری مشــارکتی ک
ســازماندهی نمی شــود، عملیــات مشــترك 
حقــوق  قــرارداد،  مــوارد،  ایــن  در  اســت. 
ــای  ــا و درآمده ــه دارایی ه ــبت ب ــا نس طرف ه
مشــارکت و تعهــدات آنهــا نســبت بــه بدهی هــا 

و هزینه  هــای مشــارکت را  تعییــن می کنــد.

یــک  در  را  مشــارکت  طرف هــا،  هــرگاه 
کــرده  ســازماندهی  جداگانــه  شــخصیت 
ــا شــکل  ــه آی ــد ک ــی کنن ــد ارزیاب ــند، بای باش
حقوقــی شــخصیت جداگانــه، شــرایط قــرارداد 
و در صــورت لــزوم ســایر واقعیت هــا و شــرایط، 

ــا:  ــرای آنه ب
بدهی هــای  و  دارایی هــا  بــه  نســبت  الــف. 
ــد  ــاد می کن ــدات ایج ــوق و تعه ــارکت، حق مش
)یعنــی مشــارکت، عملیــات مشــترك اســت(؛ یا 
ب. نســبت بــه خالــص دارایی هــای مشــارکت، 
حقــوق ایجــاد می کنــد )یعنــی مشــارکت، 

مشــارکت خــاص اســت(.              
نمــودار زیــر فراینــد ارزیابــی طبقه بنــدی 
مشــارکت را بــه خوبــی نشــان می دهــد: 
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نحوه حسابداری عملیات مشترک
ــا  مجــری عملیــات مشــترك بایــد در رابطــه ب
منافــع خــود در عملیــات مشــترك، مــوارد زیــر 

را شناســایی کنــد: 
ســهم  شــامل  خــود،  دارایی هــای  الــف. 
مشــترك  به طــور  کــه  دارایی هایــی  از 

می شــود؛ نگهــداری 
از  ســهم  شــامل  خــود،  بدهی هــای  ب. 
ــل  ــترك تحم ــور مش ــه به ط ــی ک بدهی های

؛ د می شــو
پ. درآمــد عملیاتــی خــود، حاصــل از فــروش 
عملیــات  محصــوالت  از  خــود  ســهم 

مشــترك؛
ــل  ــی حاص ــد عملیات ــود از درآم ــهم خ ت. س
عملیــات  توســط  محصــوالت  فــروش  از 

مشــترك؛ و 
از  ســهم  شــامل  خــود،  هزینه هــای  ث. 
ــل  ــترك تحم ــور مش ــه به ط ــی ک هزینه های

. می شــود

ــات  ــه در عملی ــی ک ــابداری طرف ــوه حس نح
ــا کنتــرل مشــترك  مشــترك ســهیم اســت اّم
بــر آن نــدارد طرفــی کــه در عملیــات مشــترك 
ــر آن  ــترك ب ــرل مش ــا کنت ــت اّم ــهیم اس س
ــه دارایی هــا  ــی کــه نســبت ب ــدارد، در صورت ن
و بدهی هــای عملیــات مشــترك، حقــوق و 
تعهداتــی داشــته باشــد، بایــد حســابداری 
منافــع خــود در ایــن توافــق را طبــق عملیــات 
ــه در  ــی ک ــر طرف ــد. اگ ــام ده ــترك انج مش
ــا کنتــرل  ــات مشــترك ســهیم اســت اّم عملی
ــه دارایی هــا  ــدارد، نســبت ب ــر آن ن مشــترك ب
و بدهی هــای عملیــات مشــترك، حقــوق و 
ــابداری  ــد حس ــد، بای ــته باش ــی نداش تعهدات
ــق  ــترك را طب ــات مش ــود در عملی ــع خ مناف
انجــام  مربــوط  حســابداری  اســتانداردهای 

ــد. ده
طرفــی کــه در مشــارکت خــاص ســهیم اســت 
ــد  ــدارد، بای ــر آن ن ــترك ب ــرل مش ــا کنت اّم
ــق را  ــن تواف ــود در ای ــع خ ــابداری مناف حس

طبــق اســتاندارد حســابداری 1۵ حســابداری 
مگــر  دهــد،  انجــام  ســرمایه گذاری ها 
ــل  ــوذ قاب ــاص نف ــارکت خ ــر آن مش ــه ب آنک
ــن  صــورت  مالحظــه داشــته باشــد کــه در ای
ــارکت  ــود در مش ــع خ ــابداری مناف ــد حس بای
ــابداری 2۰  ــتاندارد حس ــق اس ــاص را طب خ

)تجدیدنظرشــده 13۹8( انجــام دهــد.

نحوه حسابداری مشارکت خاص
شــریک خــاص بایــد منافــع خــود در مشــارکت 
ــایی  ــرمایه گذاری شناس ــوان س ــاص را به عن خ
کنــد و حســابداری آن را طبــق اســتاندارد 
ــای  ــرمایه گذاری در واحده ــابداری 2۰ س حس
خــاص  مشــارکت های  و  وابســته  تجــاری 
ــا اســتفاده از روش  )تجدیدنظرشــده 13۹8(، ب
ــد  ــه واح ــر آنک ــد، مگ ــام ده ــژه انج ارزش وی
تجــاری بــه دلیلــی کــه در آن اســتاندارد 
از به کارگیــری روش  تعییــن شــده اســت، 

ــد. ــده باش ــاف ش ــژه مع ارزش وی
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اســتانداردهای حســابداری جدیــد مصــوب 
بعضــاً  13۹۷ و 13۹8 ســازمان حسابرســی 
ــوه ای  ــی بالفعــل و بالق دارای چالش هــای اجرای
ــن  ــود ضم ــعی می ش ــا س ــن ج ــتند. در ای هس
ــی  ــف چالش هــای اجرای ــای مختل تشــریح زوای
ــت  ــا اهمی ــرات ب ــی تغیی ــان، برخ ــرای مؤدی ب
ــزوده مصــوب خــرداد 14۰۰  ــون ارزش اف در قان
ــون فعلــی را نیــز طــرح کنیــم.    ــه قان نســبت ب

ــوان  ــا عن ــابداری ب ــتاندارد 35 حس اس
ــد ــات بردرآم مالی

هــدف صورت هــای مالــی، ارائــۀ اطالعــات 
اخــذ  بــرای  اســتفاده کنندگان  بــه  مفیــد 
تصمیمــات اقتصــادی اســت اّمــا هــدف اصلــی 
دولــت از وضــع و اخــذ مالیــات، تأمیــن منابــع 
ــذا ایــن تفــاوت  ــت اســت؛ ل ــرای مخــارج دول ب
ــی  ــی مبان ــه برخ ــود ک ــث می ش ــدف باع در ه
محاســباتی ســود در حســابداری و قوانیــن 

ــد. ــاوت باش ــی متف مالیات
شناســایی  زیــادی  مــوارد  در  چــه  اگــر   
ــی  ــد مالیات ــرای مقاص ــا ب ــا و هزینه ه درآمده
ــی  ــی تفاوت های و حســابداری مشــابه اســت ول
ــه  ــا وجــود دارد؛ از جمل نیــز بیــن ایــن دو مبن
اســتهالك دارایی هــای ثابــت، ذخیــرۀ مرخصــی 
اســتفاده نشــده کارکنــان، ذخیرۀ کاهــش ارزش 
دارایی هــا  ارزیابــی  موجــودی کاال، تجدیــد 
ــتاندارد  ــا در اس ــابداری آنه ــوۀ حس ــه نح و... ک

ــت. ــده اس ــان ش ــابداری 3۵ بی حس

کلیــۀ   مــورد  در  اســتاندارد  ایــن   الزامــات  
صورت هــای  مالــی  کــه  دورۀ  مالــی  آنهــا از 
تاریــخ  13۹۹/1/1 و بعــد از آن  شــروع  می شــود، 
کــه  شــرکت هایی  یعنــی  الزم االجراســت، 
ــن 13۹۹  ــا از 1 فروردی ــی آنه ــروع دورۀ مال ش
بــه بعــد هســتند، ملــزم بــه اجــرای اســتاندارد 
فــوق هســتند. حــال اگــر فــرض کنیم شــرکتی 

»بررسی آثار مالیاتی 
استانداردهای جدید

و قوانین مالیاتی 
جدید

در سال 1400«

مالیاتــی  »آثــار  خــادم  حمیــد  دکتــر 
مالیاتــی  قوانیــن  و  جدیــد  اســتاندارد های 
ــورد  ــار، م ــال 14۰۰« را در وبین ــد در س جدی

داد. قــرار  بررســی 
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بــرای ســنوات قبــل از 13۹۹ دارای زیــان تأییــد 
ــا  ــت آن ب ــت اســت و باب ــا اهمی شــده اســت ب
فــرض محتمــل بــودن درآمــد مشــمول مالیاتی 
آتــی، الزم اســت دارایــی مالیــات انتقالــی را بــه 
ــد  ــایی کن ــنواتی شناس ــالت س ــت تعدی طرفی
ــالت ســنواتی  ــق بخشــنامه تعدی ــا طب ــی آی ول
بــه شــماره 2۰۰/21۰12 ایــن مــورد جــزو 

ــات اســت؟! ــاف از مالی ــوارد مع م
بــا توجــه بــه این کــه مــورد فــوق در مصادیــق 
بخشــنامۀ فوق الذکــر پیش بینــی نشــده اســت، 
ــت عــدم مشــمول مالیــات  به نظــر مجــوزی باب

ــدارد. آن به صــورت شــکلی وجــود ن

مــورد بعــدی بابــت اســتهالك ها، چــون در 
ــط اجرایــی  آیین نامــۀ اجرایــی مقــررات و ضواب

ــق  ــاده 14۹ ق.م.م وف ــوع م ــتهالك ها موض اس
ــتند  ــاز هس ــا مج ــات تنه ــاده 1۹ آن مؤسس م
کــه دارایی هــای اســتهالك پذیر خــود را بیــش 
ــای  ــر از  نرخ ه ــی کمت ــا نرخ ــا ب ــدت ی از م
مقــّرر در جــدول پیشــنهادی مســتهلک کننــد، 
)البتــه یک ســری شــرایط بــرای آن پیش بینــی 
ــۀ  ــد هزین ــا می توان ــی تنه ــت(، یعن ــده اس ش
ــر از  ــا کمت ــت دارایی ه ــرکت باب ــتهالك ش اس
ــون  ــّرر در جــدول پیشــنهادی قان نرخ هــای مق
اســت، در حالــی کــه وفــق اختیــارات بــه 
شــرکت در بــرآورد اســتهالك دارایی هــا طبــق 
ــد  ــماره 11 می توان ــابداری ش ــتهالك حس اس
شــرکت عمــر مفیــد را کمتــر از نرخ هــای 

ــد. ــرآورد کن ــی ب قانون
ــابداری،  ــتاندارد 3۵ حس ــرای اس ــا اج ــال ب ح

ــه اســتهالك ها  ــه درآیین نام ــورد ک ــن م ــا ای آی
پیش بینــی نشــده اســت توســط ســازمان امــور 

ــرد!؟  ــرار می گی ــرش ق ــورد پذی ــی م مالیات
ــاده 14۹  ــۀ م ــالح آیین نام ــه اص ــاز ب ــا نی آی

ق.م.م وجــود نــدارد؟!

بــا  و 37 حســابداری  اســتاندارد 36 
ــا ــه و افش ــی ارائ ــای مال ــوان ابزار ه عن

بــا توجــه بــه این کــه اســتاندارد های فــوق 
صرفــاً ارائــه و افشــای ابزار هــای مالــی را بیــان 
ــری  ــتاندارد اندازه گی ــاب اس ــد و در غی می کنن
ابزار هــای مالــی)IFRS 9( در ایــران کــه تأکیــد 
آن بــر اندازه گیــری ارزش هــای منصفانــه بــرای 
ــی  ــار مالیات ــاًل آث ــی اســت، فع ــای مال دارایی ه

بــا اهمیتــی نــدارد. 
البتــه مــواردی می توانــد بابــت افشــاهای انجــام 
ــد  ــته باش ــال داش ــه دنب ــک هایی ب ــده ریس ش
کــه مثــال زیــر، موضــوع را مشــخص می کنــد؛

فــرض کنیــم شــرکت »خبــره« در اواخــر 
ــرکت  ــود در ش ــرمایه گذاری خ ــال 14۰۰ س س
ــو  ــه عض ــد« ک ــرکت »حمی ــه ش ــف« را ب »ال
ــد؛ ارزش  ــذار می کن ــتند واگ ــروه هس ــک گ ی
ــهام  ــی س ــال و ارزش واقع ــذاری 1.۰۰۰ ری واگ
ــتاندارد  ــتای اس ــت. در راس ــال اس 4۰.۰۰۰ ری
حســابداری3۷ ارزش منصفانــه دارایــی مالــی در 
ــی افشــا  2۹ اســفند 14۰۰ در صورت هــای مال
ــازرس  ــه ب ــه این ک ــه ب ــدون توج ــود )ب می ش
قانونــی در اظهارنظــر بابــت معامــالت اشــخاص 
ــه اســت( ریســک  وابســته چــه موضعــی گرفت
معامــالت  به عنــوان  فــوق  معاملــه  تلقــی 
محاباتــی موضــوع مــاده 11۹ ق.م.م توســط 
ســازمان مالیاتــی و تعلــق مالیــات طبــق مــاده 
ــالت  ــت. معام ــد داش ــود خواه 131 ق.م.م وج
محاباتــی معامالتــی هســتند کــه ارزش گــذاری 
آن بــا عنصــر کمــک، جایــزه و مســاعدت همراه 

هســتند.
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ــوان  ــا عن ــابداری ب ــتاندارد 38 حس اس
تجــاری ترکیب هــای 

ــی از  ــروش بخش ــت ف ــوق باب ــتاندارد ف در اس
کــه  فرعــی  واحد هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــر  ــد در دفات ــم، بای ــت بدهی ــرل را از دس کنت
ــر را  ــای زی ــر کاره ــرح زی ــی به ش ــرکت اصل ش

ــد. ــام ده انج
تجــاری  واحــد  بدهی هــای  و  دارایی هــا   
فرعــی پیشــین را از صــورت وضعیــت مالــی 

ــد. ــناخت می کن ــع ش ــی قط تلفیق
در  باقیمانــده  ســرمایه گذاری  هرگونــه   
ــه ارزش  ــین را ب ــی پیش ــاری فرع ــد تج واح
ــرل،  ــت دادن کنت ــان از دس ــه در زم منصفان
شناســایی می کنــد و حســابداری بعــدی 
ــغ پرداختنــی  ــه مبال ســرمایه گذاری و هرگون
بــه واحــد تجــاری فرعــی پیشــین یــا 
اســتانداردهای  طبــق  را  آن  از  دریافتنــی 
ــد. ارزش  ــام می ده ــوط انج ــابداری مرب حس
ارزش  به عنــوان  بایــد  مزبــور،  منصفانــه 
ــی  ــه دارای ــناخت اولی ــان ش ــه در زم منصفان
ــا در صــورت  ــه شــود ی ــی در نظــر گرفت مال
تبدیــل بــه ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری 
وابســته یــا مشــارکت خــاص، به عنــوان 
ــۀ  ــناخت اولی ــان ش ــده در زم ــای تمام ش به

ــود. ــه ش ــر گرفت آن، در نظ

ــاوت  ــه تف ــم اینگون ــر بخواهی ــال اگ ح
بــه  باقیمانــده  ســرمایه گذاری  ارزش 
ارزش روز را بزنیــم آیــا طبــق مــاده 143 
ــتیم؟ ــوع هس ــرخ مقط ــمول ن ق.م.م مش
ــون  ــوق در قان ــش ف ــت افزای ــون باب ــر چ  خی
ــخص  ــری مش ــرخ صف ــا ن ــت ی ــاً معافی صراحت
نشــده اســت، مشــمول مالیــات بــه نــرخ مــاده 
تجربــه  پیشــتر  بــود.  خواهیــم  ق.م.م   1۰۵
اســتاندارد تجدیدنظــر شــده 1۵ در ســال 13۹2 
را داشــتیم کــه اســتفاده از روش خالــص ارزش 
ــرای ســرمایه گذاری ســریع المعامله  ــروش را ب ف

ــه  ــکالتی ک ــل مش ــود و به دلی ــرده ب ــزام ک ال
ــه  ــرای آن ب ــرد، اج ــاد ک ــان ایج ــرای مؤدی ب

ــاد.  ــق افت تعوی

اســتاندارد های حســابداری 4۰ و 41 بــا عنــوان 
مشــارکت ها و افشــای منافــع در واحد هــای 
تجــاری دیگــر بــا توجــه بــه مطالعــۀ محتــوای 
ــی  ــش مالیات ــر چال ــوق، به نظ ــتاندارد های ف اس

بااهمیتــی مشــاهده نشــد. 

بــا   42 حســابداری  اســتاندارد های 
منصفانــه ارزش  اندازه گیــری  عنــوان 

ایــن اســتاندارد، ارزش منصفانــه را به عنــوان 
ــروش  ــت ف ــه باب ــد ک ــف می کن ــی تعری قیمت
انتقــال یــک بدهــی در  یــک دارایــی یــا 
ــازار، در  ــاالن ب ــن فّع ــد بی ــه ای نظام من معامل
ــل  ــا قاب ــت ی ــل دریاف ــری قاب ــخ اندازه گی تاری
ــی  ــه بررس ــه ب ــود. در ادام ــد ب ــت خواه پرداخ
ــا اشــخاص وابســته و شــرکت های  ــالت ب معام
مــاده  اجرایــی  آیین نامــۀ  طبــق  کاغــذی 
21۹ ق.م.م و ارتبــاط آن بــا ارزش منصفانــه 

می پردازیــم.
مــؤدی نســبت بــه تســلیم دفاتــر و اســناد و   

ــدام کــرده اســت ــدارك اق م

ــا فــروش  ــد ی ــرازی )خری چنانچــه معامــالت اب
ــا اشــخاصی  ــه ب ــات( صــورت گرفت کاال و خدم
ــن  ــا ای ــه ب ــزای معامل ــت اج ــه صح ــت ک اس
ــه  ــرف معامل ــت ط ــل وضعی ــه دلی ــخاص ب اش
و  مجهول المــکان  کاغــذی،  )شــرکت های 
امثالهــم( قابــل اثبــات و تعییــن دقیــق نباشــد، 

ــود:  ــار می ش ــر رفت ــق زی ــه طری ب
 در مــوارد هزینــه و خریــد؛  در صــورت محــرز 
بــودن دریافــت کاال یــا خدمــت توســط 
صورتحســاب  این کــه  علی رغــم  خریــدار 
ارائــه شــده مربــوط بــه اشــخاص یــاد شــده 
ــه ارزش  ــد ب ــا خری ــه ی ــای هزین ــت، به اس

ــام  ــان انج ــت در زم ــا خدم ــه کاال ی منصفان
معاملــه، بــه نحــوی که بیــش از بهــای ابرازی 
نباشــد، مبنــای قبــول هزینــه یــا خریــد قرار 
ــل  ــه غیرقاب ــوان هزین ــازاد به عن ــه و م گرفت

ــود. ــی می ش ــول تلق قب
بــه  فــروش  )بجــز  فــروش  مــورد  در   
ــروش  ــای ف ــد به ــی(؛ بای ــده نهای مصرف کنن
بــه ارزش منصفانــه کاال یــا خدمــت در زمــان 
انجــام معاملــه بــه نحــوی کــه کمتــر از بهای 
فــروش ابــرازی نباشــد، بــا رعایــت مقــررات، 
ــاوت  ــه و مابه التف ــرار گرفت ــروش ق ــای ف مبن
ــه  ــاً ب ــرازی( عین ــه و بهــای اب )ارزش منصفان

ــود. ــه ش ــا اضاف ــروش و درآمده ــزان ف می
چنانچــه در حسابرســی مالیاتــی احراز شــود، 
مبلــغ درآمــد یــا فــروش ابــرازی طبق اســناد 
ــه فی مابیــن  ــه شــده در معامل و مــدارك ارائ
ــته از  ــخاص وابس ــا اش ــروه ب ــرکت های گ ش

ارزش منصفانــۀ معاملــۀ مذکــور: 
ــه انتقــال  ــن امــر منجــر ب ــوده و ای ــر ب   کمت
صــورت  ایــن  در  اســت؛  شــده  ســود 
مابه التفــاوت آن، بــه درآمــد بــا فــروش 

می شــود. اضافــه  فروشــنده  ابــرازی 
ــه انتقــال  ــن امــر منجــر ب ــوده و ای  بیشــتر ب
صــورت  ایــن  در  اســت؛  شــده  ســود 
ــاً از هزینه هــا و بهــای  مابه التفــاوت آن، صرف

تمــام شــدۀ خریــدار کســر می شــود
رســیدگی های  در  منصفانــه  ارزش  پــس 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــم تأثیرگ ــی ه مالیات

ــد  ــزوده جدی ــون ارزش اف ــرات قان تغیی
ــل ــون قب ــه قان ــبت ب نس

ــرداد 14۰۰  ــزوده در خ ــد ارزش اف ــون جدی قان
مصــوب شــده و طبــق مــاده ۵۷ آن تاریــخ اجــرا 
شــش مــاه بعــد از ابــالغ بــه رئیس جمهــور)12 

تیرمــاه 14۰۰( الزم االجــرا اســت.
در قانــون جدیــد بخــش عمــده ای از خالء هــای 
کشــف شــده در قانــون آزمایشــی قبلــی کــه از 
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ــود مرتفــع شــده  ــی شــده ب مهــر 138۷ اجرای
اســت. اشــاره بــه کلیــۀ تغییــرات در مــدت فوق 
میّســر نیســت و صرفــاً بــه برخــی تغییــرات بــا 

اهمیــت مختصــراً اشــاره می شــود؛
حــذف چالــش عرضــه کاال بــه خــود کــه در   -
قانــون قبــل بــرای برداشــت کاال بــه منظــور 
اســتفاده شــغلی بــرای مؤدیان وجود داشــت، 
در ایــن قانــون جدیــد از شــمول ارزش افزوده 

حــذف شــد.
-  در خصــوص تاریــخ تعلــق ارزش افــزوده 
بابــت شــرکت های پیمانــکاری  خصوصــاً 
کــه در مــاده 11 قانــون فعلــی بیــان شــده، 
ــون  ــه در قان ــت ک ــود داش ــی وج چالش های
ــاب  ــخ صورتحس ــالك تاری ــر م ــد دیگ جدی
پرداخــت  در  تأخیــر  امــکان  و  شــده 
ارزش افــزوده معامــالت غیرنقــدی بعــد از 
ــن در  ــط طرفی ــویه توس ــرایط تس ــد ش تأیی
ســامانه مؤدیــان، تــا زمــان دریافــت وجــه آن 

ــت. ــده اس ــا ش مهی
ارزش افــزوده  معافیت هــای  خصــوص  در   -

برخــی مــوارد اضافــه شــد از جملــه خدمــات 
ــداری  ــارداری محصــول کشــاورزی و نگه انب
ــاف  محصــوالت کشــاورزی در ســردخانه مع
شــده اســت، همچنیــن برخــی فرآورده هــای 
ریلــی،  طریــق  از  بــار  حمــل  گوشــتی، 
جــاده ای و دریایــی، پروتئیــن ســویا، خمیــر 
ــه و  ــاب و روزنام ــه، کت ــذ باطل ــذ و کاغ کاغ
مجــالت الکترونیــک، صنایــع دســتی، بیمــه 
محصــوالت کشــاورزی، خدمــات اقامــت 
و  پایین تــر  و  ســتاره  ســه  هتل هــای  در 
خدمــات ورزشــی نیــز معــاف از ارزش افــزوده 
ــه  ــا از جمل ــاً برخــی معافیت ه شــدند. مضاف
قنــد و شــکر، حمــل مســافر از طریــق 
هوایــی، ارزش افــزوده مناطــق ویــژه اقتصادی 
و برخــی مناطــق آزاد تجــاری حــذف شــده 

ــت.   اس
تاریــخ ارســال اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات   -
ــوده  ــی 1۵ روز ب ــون فعل ــه در قان ــق ک متعل
قانــون جدیــد یک مــاه شــده  اســت در 
ــرای  ــا اج ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــت، البت اس

ــام  ــان و ثبت ن ــامانه مؤدی ــون س ــل قان کام
کل مؤدیــان، ارســال اظهارنامــه و رســیدگی 
نیــازی  دیگــر  ارزش افــزوده  اعتبار هــای 

ــد. نباش
 38 مــاده  موضــوع  آالیندگــی  عــوارض   -
فعلــی )یــک درصــد فــروش آالینــده( دیگــر 
براســاس شــدت آالیندگــی واحدهــا شــامل 
یکــی از ســه نــرخ نیــم درصــد، یــک درصــد 
ــت. ــده اس ــروش ش ــد ف ــم درص ــک و نی و ی
ــی  ــورای عالی مالیات ــه ش ــراض ب ــکان اعت ام  -
ــی  ــرای دادرس ــاده 2۵1 ق.م.م ب ــوع م موض
و  شــد  میّســر  ارزش افــزوده  پرونده هــای 
ــه دو  ــاه ب ــای یک م ــه ج ــراض ب ــت اعت مهل

ــت. ــش یاف ــاه افزای م
مهلــت بررســی واحــد مالیاتــی بابــت اعتراض   -
مؤدیــان موضــوع مــاده 238 ق.م.م بــه جــای 

3۰ روز بــه 4۵ روز افزایــش یافــت.
قابل  که  ارزش افزوده   23 و   22 مواد  جرائم   -
بخشودگی بود جمع بندی و مختصر شده است 

و جرائم جدید غیر قابل بخشودگی است.
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مرتضی اسدی                   آرشینا منتظری

خالصه مترجمان: 
باِلك ِچیــن1 بــرای اولیــن بــار به عنــوان فنــاوری 
اصلــی بیت کویــن معرفــی شــد، اکوسیســتم ارز 
دیجیتــال به صــورت غیرمتمرکــز  در ســال 
2۰۰8 پیشــنهاد شــده اســت. جذابیــت فنــاوری 
فنــاوری شــبکۀ  از  اســتفاده  در  باِلك ِچیــن 
ــگاری3   ــم رمزن ــا عل ــراه ب ــا2 هم ــه همت ــا ب همت
ــازد  ــادر می س ــراد را ق ــب اف ــن ترکی ــت. ای اس

کــه بــدون نیــاز بــه یــک واســطۀ معتمد ســنتی 
ماننــد بانــک یــا شــبکۀ پــردازش پرداخــت، کــه 
یکدیگــر را نمی شناســند و بــا حــذف واســطه و 
اســتفاده از قــدرت شــبکه های همتــا بــه همتــا 
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــد، فن ــام دهن ــش انج تراکن
ممکــن اســت فرصت هــای جدیــدی بــرای 
و  معاملــه  هزینه هــای  چشــمگیر  کاهــش 
کاهــش زمــان تســویۀ معامــالت فراهــم کنــد. 

فناوری باِلک ِچین و تأثیر بالقوه آن در حرفۀ حسابرسی 
و خدمات اطمینان بخشی
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ــی  ــرای بررس ــده ب ــش تعیین ش ــزم از پی مکانی
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــد ب ــۀ جدی ــت معامل صح
ــوان  ــازوکار به عن ــن س ــد. از ای ــرار می کنن برق
پــس  می شــود.  یــاد  اجمــاع۵   الگوریتــم 
از پذیــرش تراکنــش توســط شــبکه، تمــام 
ــه روز  ــد ب ــات جدی ــا اطالع ــر ب نســخه های دفت
ــک  ــوال در ی ــدد معم ــالت متع ــوند. معام می ش
ــر  ــه دفت ــه ب ــوند ک ــب می ش ــوك« ترکی »بل
اضافــه می شــود. هــر بلــوك حــاوی اطالعاتــی 
ــه بلوك هــای قبلــی برمی گــردد و  اســت کــه ب
ــای موجــود، به صــورت  ــام بلوك ه ــن تم بنابرای
زنجیــره ای در نســخه های توزیــع شــده، بــا 
هــم پیونــد دارنــد. گره هــای جدیــد می تواننــد 
ــه  ــان اضاف ــر زم ــا مه ــد ب ــای جدی تراکنش ه
نمی تواننــد  مشــارکت کنندگان  امــا  کننــد 
ورودی هــا را پــس از تأییــد در باِلك ِچیــن 
ــر  ــم مدی ــن علی رغ ــک باِلك ِچی ــد. ی تغییردهن
مرکــزی به درســتی کار می کنــد و غیرقابــل 

ــت. ــر اس تغیی

ویژگی های باِلک ِچین
باِلك ِچیــن به عنــوان یــک دفتــر دیجیتــال 
نزدیــک بــه زمــان واقعــی و توزیــع شــده، دارای 
ــاارزش  ــرد و ب ــر به ف ــی منحص ــن ویژگ چندی
اســت کــه بــا گذشــت زمــان، می توانــد طیــف 

ــع را تغییــر دهــد:  گســترده ای از صنای

ــیاری  ــه بس ــکان را دارد ک ــن ام ــن ای باِلك ِچی
ــن  ــی و همچنی ــش دولت ــی بخ ــع، حت از صنای
خدمــات بهداشــتی را دگرگــون ســازد. در 
ــوط  ــای مرب ــن و آزمایش-ه ــه، باِلك ِچی نتیج
ــدد از  ــتفادۀ مج ــن اس ــای نوی ــه آن، روش ه ب

ــت.  ــنتی اس ــای س مدل ه

باِلك ِچیــن  فنــاوری  اخیــر،  ســال های  در 
بســیار فراتــر از بیت کویــن تَکامــل یافتــه 
و اکنــون در طیــف وســیعی از برنامه هــای 
تجــاری و مالــی در حــال آزمایــش اســت. 
بــا این حــال، تکنولــوژی باِلك ِچیــن هنــوز 
ــازمانی  ــاس س ــوز در مقی ــت و هن ــور اس نوظه
اثبــات نشــده اســت؛ کــه می توانــد یــک 
ــوه  ــری بالق ــرای تحول پذی ــی ب ــش اساس چال

باشــد. باِلك ِچیــن 

تأثیرگــذاری  توانایــی  باِلك ِچیــن  فنــاوری 
ــوابق را دارد،  ــت س ــای ثب ــه فراینده ــر کلی ب
از جملــه نحــوۀ شــروع، پــردازش، ثبــت و 
مدل هــای  در  تغییــر  معامــالت.  گــزارش 
ــت  ــن اس ــاری ممک ــای تج ــاری و فرآینده تج
ــی و  ــگری مال ــد گزارش ــی مانن ــر فعالیت های ب
ــتقل  ــان مس ــذارد. حسابرس ــر بگ ــی تأثی مالیات
ــن  ــه ای ــت ک ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ــز ب نی
فنــاوری را در کار صاحبــکار خــود پیاده ســازی 
رویه هــای  و  تکنیک هــا  بــا ظهــور  کننــد. 
ــش و  ــم نق ــن، ه ــر باِلك ِچی ــی ب ــد مبتن جدی
ــای حســابداران رســمی ممکــن  ــم مهارت ه ه
اســت تغییــر کنــد. به عنــوان مثــال، روش هــای 
ــی،  کســب شــواهد حسابرســی مناســب و کاف
نیــاز بــه در نظــر گرفتــن دفتردارهــای ســنتی 
مســتقل و همچنیــن دفاتــر باِلك ِچیــن اســت. 
عــالوه بــر ایــن، امــکان استانداردســازی و 
شــفافیت بیشــتر در گزارشــگری و حســابداری 
وجــود دارد، کــه می توانــد اســتخراج و تجزیــه 
ــر  ــر را امکان پذی ــای کارآمدت ــل داده ه و تحلی

ــد. کن

 CPA( کانــادا  حســابداران خبــرۀ حرفــه ای 
عمومــی  حســابداران  انســتیتوی  کانــادا(، 
 )AICPA( هــای آمریکایــی CPA گواهی شــدۀ
ــتم  ــی از سیس ــات اطمینان بخش ــز خدم و مرک
ــو  ــگاه واترل ــی دانش ــز اطالعات ــات، مرک اطالع
)UW CISA( همگــی حرفــۀ حسابرســی را 
ــد  ــویق می کنن ــث تش ــن بح ــۀ ای ــرای ادام ب
و تحقیقــات بــا توجــه بــه تأثیــر فنــاوری 
باِلك ِچیــن در ایــن حرفــه و اســتانداردهای 

ــت. ــده اس ــاز ش ــی آغ حسابرس

الفبای باِلک ِچین
فناوری باِلک ِچین چیست؟

باِلك ِچیــن یــک دفتــر حســاب دیجیتالــی 
ــام  ــالت انج ــت معام ــرای دریاف ــه ب ــت ک اس
شــده در بیــن اشــخاص مختلــف در یک شــبکه 
ایجــاد شــده اســت. ایــن دفتــر، حســاب توزیــع 
ــه شــامل  ــت اســت ک ــر اینترن ــی ب شــدۀ مبتن
همــۀ معامــالت از زمــان ایجــاد آن اســت. همــۀ 
ــخاص  ــال، اش ــوان مث ــرکت کنندگان )به عن ش
یــا مشــاغل( کــه از پایــگاه داده مشــترك 
ــتند  ــی هس ــره«4 های ــد، »گ ــتفاده می کنن اس
ــراد  ــتند و اف ــل هس ــن متص ــه باِلك ِچی ــه ب ک
ــظ  ــر را حف ــان از دفت ــای یکس ــف کپی ه مختل
می کننــد. هــر ورود بــه باِلك ِچیــن، معاملــه ای 
ــن  ــۀ ارزش بی ــان دهندۀ مبادل ــه نش ــت ک اس
ــک  ــال، ی ــوان مث شــرکت کنندگان اســت؛ به عن
ــوق،  ــان دهندۀ حق ــه نش ــال ک ــی دیجیت دارای
ــواع  ــل، ان ــت. در عم ــت اس ــا مالکی ــدات ی تعه
مختلــف باِلك ِچیــن در حــال تولیــد و آزمایــش 
این حــال، بیشــتر باِلك ِچین هــا  بــا  اســت. 
از یــک چارچــوب و رویکــرد کلــی پیــروی 

می کننــد.

مشــارکت کننده  یــک  کــه  هنگامــی 
دارایــی  مقــداری  بخواهــد  مثــال  به طــور 
ــرای دیگــری ارســال کنــد،  رمز نگاری شــده را ب
ــتفاده از  ــا اس ــبکه ب ــر ش ــای دیگ ــۀ گره ه هم
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تسویه  امکان  بالك چین 
را  واقعی  زمان  در  معامالت 
فراهم می کند، بنابراین ریسک 
عدم پرداخت توسط یک طرف 

معامله را کاهش می دهد.

تسویه حساب 
در زمان واقعی

به  همتا  شده  توزیع  شبکه 
عمومی  تاریخچه  شامل  همتا، 
معامالت است. یک بالك چین 
دسترس  در  بسیار  شده  توزیع 
است و سابقه اثبات وقوع معامله 

را حفظ می کند.

 دفتر توزیع
شده

رکورد  یک  شامل  بالك چین 
معامله ای  هر  از  تأیید  قابل 
بالك چین  آن  در  که  است 
از  این  است.  شده  انجام 
توسط  مضاعف  هزینه های 

بالك چین جلوگیری می کند.

برگشت ناپذیری

ساخته  اقتصادی  قوانین 
بالك چین  مدل  یک  در  شده 
برای  پولی  انگیزه های 
برای  مستقل  شرکت کنندگان 
بلوك های  اعتبارسنجی  ادامه 
این  می کند.  فراهم  را  جدید 
بدان معنی است که بالك چین 
بدون »صاحب و مدیر مرکزی« 

به رشد خود ادامه می دهد.

 مقاوم در برابر
حذف

 
باِلک ِچین چه مزایایی دارد؟

باِلك ِچیــن،  فنــاوری  عمــدۀ  مزیــت  یــک 
ماهیــت توزیــع شــده۶  آن اســت. در بازارهــای 
ــن دو طــرف،  ــال ارزش بی ــروز، انتق ســرمایه ام
معمــوالً بــه پردازنده هــای متمرکــز ماننــد 
ــاز  ــاری نی ــبکه های کارت اعتب ــا ش ــا ی بانک ه
دارد. ایــن پردازنده هــا بــا خدمــت به عنــوان 
یــک واســطه، ریســک را بــرای هــر یــک 
از طرفیــن معاملــه کاهــش می دهنــد امــا 
همچنــان ریســک های اعتبــاری را در خــود 
حفــظ می کننــد. هــر یــک از ایــن پردازنده هــای 
متمرکــز دفتــر جداگانــۀ خــود را دارنــد. طرفین 
معاملــه بــرای انجــام دقیــق و ایمــن معامــالت 
ــرای  ــد. ب ــاد می کنن ــا اعتم ــن پردازنده ه ــه ای ب
ــش،  ــای تراکن ــرویس، پردازنده ه ــن س ــۀ ای ارائ
هزینــه دریافــت می کننــد. در مقابــل، یــک 
ــا  ــد ت ــکان می ده ــن ام ــه طرفی ــن ب باِلك ِچی
ــتقیم  ــده مس ــع ش ــر توزی ــک دفت ــق ی از طری
ــاز  ــن نی ــد و بنابرای ــه کنن ــر معامل ــا یکدیگ ب
ــرف  ــز برط ــالت متمرک ــای معام ــه پردازنده ه ب

می شــود.

ــای  ــی، ویژگی ه ــر کارآی ــالوه ب ــن ع باِلك ِچی
ــرد دیگــری نیــز دارد کــه آن را  ــه ف منحصــر ب
بــه یــک نــوآوری بــزرگ و غیرمنتظــره تبدیــل 

می کنــد. باِلك ِچیــن قابــل اعتمــاد اســت زیــرا 
نســخه های کامــل دفتــر بلوك هــای زنجیــره ای 
توســط همــۀ گره هــای فعــال در شــبکه حفــظ 
ــن  ــره، آفالی ــک گ ــر ی ــن، اگ ــود. بنابرای می ش
ــان به راحتــی در دســترس  ــر همچن شــود، دفت
ســایر مشــارکت کنندگان در شــبکه اســت. 
عــالوه بــر ایــن، هــر بلــوك در ایــن زنجیــره بــه 
بلوك هــای قبلــی اشــاره دارد، کــه از حــذف یــا 
معکــوس کــردن معامــالت، پــس از پیوســتن به 
ــای  ــد. گره ه ــری می کن ــوك جلوگی ــرۀ بل زنجی
می تواننــد  باِلك ِچیــن  شــبکه  در  موجــود 
رفــت و آمــد کننــد امــا یکپارچگــی و قابلیــت 
اطمینــان شــبکه تــا زمانــی کــه از آن اســتفاده 
شــود دســت نخــورده باقــی خواهــد مانــد. بــه 
ــدی،  ــروه واح ــا گ ــاد ی ــچ نه ــب، هی ــن ترتی ای
ــاد  ــچ نه ــد و هی ــرل نمی کن ــن را کنت باِلك ِچی
ــوش  ــد آن را خام ــری نمی توان ــروه دیگ ــا گ ی

کنــد.

باِلک ِچین ها برابر نیستند
حســابداران رســمی بایــد توجــه داشــته باشــند 
کــه فنــاوری باِلك ِچیــن شــکل جدیــدی 
پیاده ســازی  و  اســت  داده هــا  پایــگاه  از 
ــای  ــت دارای ویژگی ه ــن اس ــن ممک باِلك ِچی
ــرد  ــه ف ــر ب ــه آن را منحص ــد ک ــی باش مختلف

باب

آلیس

باب به آلیس ناهار بدهکار 
است و او می خواهد با 

بیت کوین پول این معامله 
انجام شود

باب به سمت دستگاه 
پرداخت بیت کوین می رود

باب یک کلید عمومی و 
کلید خصوصی را به خود 

اختصاص می دهد

باب آدرس آلیس را دریافت می کند 
و با استفاده از کلید خصوصی 

بیت کوین را ارسال می کند

استخراج کنندگان در سراسر 
شبکه بابت این معامله هشدار 

دریافت می کنند

معامله باب و آلیس در بالك چین 
قفل شده و معامله را غیرقابل 

برگشت می کند

باب و آلیس تاییدیه 
معامله خود را دریافت 

می کنند

به ماینرها 2۵ بیت کوین تعلق 
می گیرد و بلوك حل شده در دفتر 

عمومی منتشر می شود

استخراج کنندگان تمام معامالت را در یک 
بلوك جمع می کنند و بلوك را با بلوك 

قبلی در بالك چین ترکیب می کنند

استخراج کنندگان، باب را که 
بیت کوین کافی جهت پرداخت 

دارد، شناسایی می کنند
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می کنــد. بــا توجــه به اینکــه ایــن فنــاوری 
نو ظهــور اســت، ریســک عــدم پیاده ســازی 
از  بــا فنــاوری  باِلك ِچیــن خــاص مطابــق 
پیــش تعریف شــده، وجــود دارد. در اکوسیســتم 
فعلــی، دو طبقه بنــدی عمــده از شــبکه های 
ــن وجــود دارد: بدون اجــازه و با اجــازه.  باِلك ِچی
بزرگتریــن تفــاوت در تعییــن اجازه دار بــودن 
شــبکه  بــه  گروه هــا  و  نهادهــا  دسترســی 
ــن  ــن ممک ــک باِلك ِچی ــت؛ ی ــن اس باِلك ِچی
اســت به طــور عمومــی توســط هــر کســی 
ــوان  ــی دارد )به عن ــت دسترس ــه اینترن ــه ب ک
ــی«(  ــا »عموم ــازه ی ــن بدون اج ــال باِلك ِچی مث
بــه اشــتراك گذاشــته شــود یــا فقــط بــا برخــی 
مثــال،  )به عنــوان  مشــارکت کنندگان  از 
بــه  یــا »خصوصــی«(  با اجــازه  باِلك ِچیــن 

ــود. ــته ش ــتراك گذاش اش

باِلک ِچین بدون اجازه
کاربــر  هــر  بــرای  بدون اجــازه  باِلك ِچیــن 
مثــال،  به عنــوان  اســت.  بــاز  بالقــوه ای 
باِلك ِچیــن  یــک  بیت کویــن  باِلك ِچیــن 
عمومــی یــا بدون اجــازه اســت. هــر کســی 
می توانــد به عنــوان یــک گــره در زنجیــره 
شــرکت کنــد و موافقــت کنــد کــه تراکنش هــا 
ــده  ــد و پردازن ــنجی کن ــبکه  اعتبارس را در ش
ــد.  ــه ده ــره ارائ ــوان گ ــود را به عن ــه ای خ رایان
پیوســتن بــه باِلك ِچیــن بــه ســادگی بــا 
ــن از  ــر کل بیت کوی ــزار و دفت ــری نرم اف بارگی
طریــق اینترنــت قابــل دسترســی اســت. از آنجــا 
ــه ای   ــر معامل ــتی را از ه ــن لیس ــه باِلك ِچی ک
کــه انجــام شــده نگهــداری می کنــد، ایــن 
کلیــۀ  تاریخچــۀ  نشــان دهندۀ  موضــوع  
معامــالت و مانــده حســاب، همــه طرف هــا 

ــت. اس

 )BTC( شــکل 1 نمونــه ای از انتقــال بیت کویــن
ــی  ــت. هنگام ــر اس ــرد دیگ ــه ف ــرد ب ــک ف از ی
ــال،  ــوان مث ــن )به عن ــک طــرف بیت کوی ــه ی ک
ــرف  ــه ط ــدار( را ب ــط خری ــال ارزش توس ارس

دیگــری ارســال می کنــد )به عنــوان مثــال، 
ــن  ــت ارزش توســط فروشــنده(، باِلك ِچی دریاف
بیت کویــن بــا رونــد زیــر بــه روز می شــود، 
ــوان »اســتخراج«  ــد به عن ــن فرآین ــن ای همچنی

ــود:  ــناخته می ش ــز ش نی

توجــه  بــا  بدون اجــازه،  باِلك ِچیــن 
ــد  ــی می توان ــه هرکس ــی دادن آن ب به دسترس
محدودیت هایــی نیــز داشــته باشــد کــه اصــالح 
مثــال،  به عنــوان  می ســازد.  دشــوار  را  آن 
اســت  باِلك ِچیــن، ممکــن  ایجــاد  هنــگام 
حجــم یــا انــدازۀ تراکنــش بــه به روزتریــن 
ــود  ــم ش ــان تنظی ــود در آن زم ــاوری موج فن
ــه  ــات اولی ــاوری، تنظیم ــرفت فن ــا پیش ــا  ب ام
ــد  ــی را ایجــاد کن ممکــن اســت محدودیت های
ــن و  ــدن باِلك ِچی ــارج ش ــث از رده خ ــه باع ک
باعــث کنــدی ســرعت معامــالت شــود. کاربــران 
ــد  ــن بای ــازه، همچنی ــای بدون اج باِلك ِچین ه
بداننــد کــه تاریخچــۀ معامــالت آنهــا تــا زمانــی 
ــد  ــال اســت می توان ــا، فع ــگاه داده ه ــه در پای ک
در دســترس کســانی باشــد کــه پایــگاه داده هــا 
را بارگیــری می کننــد. همچنیــن ممکــن اســت 
شناســایی یــک مشــارکت کننــده در باِلك ِچین 
بــرای یــک طــرف خارجــی دشــوار باشــد امــا در 
صــورت شناســایی یــک مشــارکت کننــده، کل 
ســابقه معامــالت وی می توانــد عمومــی و قابــل 

ــد.  دســترس باش

باِلک ِچین با اجازه
محدودیت هــای باِلك ِچین هــای بدون اجــازه، 
ــت  ــته اس ــر آن داش ــازمان ها را ب ــی از س برخ
خصوصــی  باِلك ِچین هــای  از  اســتفاده  تــا 
مشــارکت کنندگان  بــرای  را  با اجــازه  یــا 
توســط  قبــاًل  کــه  باِلك ِچیــن،  شــبکۀ  در 
ــد.  ــاد کنن ــت، ایج ــده اس ــق ش ــران تواف مدی
باِلك ِچین هــای با اجــازه بــه احتمــال زیــاد 
ــا  ــا گروه ه ــا ی ــیومی از نهاده ــط کنسرس توس
ــوع،  ــد در مجم ــه می توانن ــود ک ــاد می ش ایج
ــوند.  ــد ش ــترك بهره من ــر مش ــتم دفت از سیس

ــن  ــره تأمی ــک شــبکه زنجی ــال، ی ــوان مث به عن
ممکــن اســت بخواهــد از زنجیــره بلوکــی بــرای 

ــد. ــتفاده کن ــا  اس ــت کااله ــی حرک ردیاب

سیر تکاملی باِلک ِچین: قراردادهای 
هوشمند7 

باِلك ِچیــن  فنــاوری  کلیــدی در  پیشــرفت 
معرفــی قراردادهــای هوشــمند بــود. قراردادهای 
ــه در  ــتند ک ــه ای هس ــدی رایان ــمند، ُک هوش
زنجیــرۀ بلوکــی ذخیــره شــده اند و در شــرایط 
مشــخص اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد. آنها 
طرفیــن را قــادر می ســازند تــا کارهایــی را کــه 
ــطۀ  ــق واس ــتی از طری ــورت دس ــوالً به ص معم
شــخص ثالــث انجــام می شــوند، به صــورت 
قــرارداد  فنــاوری  دهنــد.  انجــام  خــودکار 
ــیاری از  ــف بس ــث توق ــد باع ــمند می توان هوش
مراحــل تجــاری، کاهــش خطاهــای عملیاتــی و 

ــود. ــرا ش ــای اج ــود هزینه ه بهب

از  می تواننــد  طــرف  دو  مثــال،  به عنــوان 
ــرارداد  ــاد ق ــرای انعق ــرارداد هوشــمند ب ــک ق ی
ــرای ایجــاد حفاظــی  مشــترك اوراق مشــتقه ب
در برابــر قیمــت نفــت، در پایــان ســال اســتفاده 
ــد،  ــق ش ــرارداد تواف ــرایط ق ــی ش ــد. وقت کنن
بــه باِلك ِچیــن ضمیمــه می شــود و وجــوه 
ــود  ــته می ش ــه داش ــپرده نگ ــی در س پرداخت
و در باِلك ِچیــن ثبــت می شــود. در پایــان 
ســال، قــرارداد هوشــمند بــا مراجعــه بــه یــک 
منبــع معتبــر تعریــف شــده، معــروف بــه 
»اوراکل«، قیمــت نفــت را می خوانــد، مبلــغ 
تســویه حســاب را محاســبه می کنــد و ســپس 
وجــوه را بــه طــرف برنــده در باِلك ِچیــن 

منتقــل می کنــد.

اتریــوم، در زمــان انتشــار، دومیــن شــبکه 
بــزرگ باِلك ِچیــن بعــد از بیت کویــن )بــر 
اســاس ســرمایه بــازار(8 ، اولیــن پلتفرمــی 
ــمند را  ــرارداد هوش ــک ق ــوم ی ــه مفه ــود ک ب
کــه می توانــد در یــک شــبکه باِلك ِچیــن 
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توزیــع شــده مســتقر و اجــرا شــود، معرفــی کــرد. 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــکل عموم ــک پروت ــوم ی اتری
ــوم  ــن اتری ــبکه باِلك ِچی ــه ش ــه ب ــی ک ــر کس ه
ــد  ــازه را می ده ــن اج ــد ای ــدا می کن ــی پی دسترس
کــه بتوانــد شــرایط هــر قــرارداد را مشــاهده کنــد 
ــده  ــت ش ــذاری محافظ ــط رمزگ ــه توس ــر اینک مگ
ــای  ــرای قرارداده ــی ب ــت حت ــن اس ــد. ممک باش
ــوان  ــد؛ به عن ــاس باش ــات حس ــه اطالع ــوط ب مرب
مثــال، صنــدوق پوشــش ریســک بــا اســتفاده 
یــک  اجــرای  بــرای  هوشــمند  قراردادهــای  از 
ــاد  ــا ایج ــی ی ــرمایه گذاری اختصاص ــتراتژی س اس
ــال،  ــا این ح ــهام. ب ــک س ــرای ی ــاص ب ــرایط خ ش
ــاد  ــال ایج ــال در ح ــور فع ــعه دهندگان به ط توس
بــودن  محرمانــه  حفــظ  بــرای  راه حل هایــی 
اطالعــات باِلك ِچین هــای عمومــی هســتند. حتــی 
ــل توجهــی،  ــای قاب ــن محدودیت ه ــا وجــود چنی ب

عالقــۀ بســیار زیــادی در صنایــع مختلــف 
بــرای اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند وجــود 
ــردازش و تســویۀ  ــرا آنهــا می تواننــد پ دارد، زی
طیــف گســترده ای از قراردادهــا، از جملــه ابــزار 
ــی را  ــالت آت ــک و معام ــش ریس ــتقۀ پوش مش
بــا پرداخت هــای خــودکار  یــا  قــرارداد اجــاره 

ــد. ــت کنن مدیری

بــرای  روشــی  هوشــمند  قراردادهــای 
امــکان  و  قــرارداد  فرآینــد  خودکارســازی 
نظــارت و اجــرای مفــاد آنهــا بــا حداقــل 
ــد  ــیون می توان ــت. اتوماس ــان اس ــت انس دخال
ــان تســویه  ــی، کاهــش زم باعــث بهبــود کارای
و خطاهــای عملیاتــی شــود. از آنجــا کــه 
ــاز  ــمند نی ــرارداد هوش ــاوری ق ــتفاده از فن اس
بــه ترجمــۀ کلیــۀ شــرایط قــرارداد بــه منطــق 

درســت را دارد، می توانــد بــا کاهــش ابهــام در 
ــود  ــا را بهب ــاق قرارداده ــاص، انطب ــرایط خ ش

ــد. بخش

ــمند،  ــای هوش ــرفت قرارداده ــۀ پیش ــا ادام ب
ممکــن اســت ریســک های ذاتــی ظاهــر شــود 
کــه بایــد کاهــش یابــد. به عنــوان مثــال، هنگام 
تنظیــم یک قــرارداد هوشــمند، طرفیــن ممکن 
ــر  ــی را در نظ ــای احتمال ــۀ نتیجه ه ــت کلی اس
نگرفتــه باشــند یــا ممکــن اســت شــامل 
ــود  ــا خ ــند ت ــا باش ــی از انعطاف پذیری ه برخ
ــه  ــر ب ــد منج ــن می توان ــد. ای ــدود نکنن را مح
ــا  ــیب پذیری ی ــا آس ــمند ب ــای هوش قرارداده
خطاهایــی شــود کــه می توانــد منجــر بــه 
نتایــج غیر منتظــرۀ تجــاری شــود. ممکــن 
ــده،  ــی نش ــای پیش بین ــل خط ــه دلی ــت ب اس
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طرفیــن مجبــور باشــند بــرای مذاکــرۀ مجــدد 
درمــورد شــرایط یــک معاملــه یــا تغییــر 
ــن،  ــند. همچنی ــته باش ــی داش ــرایط آمادگ ش
ــد  ــر می توان ــا انعطاف پذی ــص ی قراردادهــای ناق
شــود.  اختالفــات  و  مشــکالت  بــه  منجــر 
شــاید از همــه مهمتــر، در تاریــخ انتشــار ایــن 
به طــور  هوشــمند  قراردادهــای  قراردادهــا، 
کامــل در سیســتم دادگاه هــا و محاکــم قانونــی 
ــر صــورت   ــی در ه ــند ول ــش نشــده باش آزمای
قراردادهــای هوشــمند جذابیــت زیــادی بــرای 

پذیــرش باِلك ِچیــن ارائــه می دهنــد.

ــتفاده  ــن اس ــوان از باِلک ِچی ــا می ت کج
کــرد؟

ــر  ــذاری ب ــی تأثیرگ ــن توانای ــاوری باِلك ِچی فن
ــن  ــع را دارد. مهمتری ــیعی از صنای ــف وس طی
ــر و  ــت و پاگی ــر، دس ــال حاض ــوع در ح موض
گــران بــودن و همچنیــن نیــاز بــه یــک یــا چند 
ســازمان متمرکــز در خصــوص انتقــال ارزش یــا 
دارایــی بیــن طرفیــن اســت. موضــوع خاصــی 
ــال  ــل توجــه اســت به طــور مث ــه بســیار قاب ک
ــد  ــه مي توان ــت ک ــاداری اس ــویۀ اوراق به تس
ــن  ــدروزه بی ــویۀ چن ــاي تس ــامل فرآینده ش
ــده  ــث ش ــه باع ــد ک ــي باش ــطۀ مال ــد واس چن
ــاد  ــی اعتق ــات مال برخــی از کارشناســان خدم
بــه ایجــاد اختــالل در صنعــت خدمــات مالــی 
را داشــته و انتظــار داشــته باشــند پیشــرفت در 
فناوری هــای نوظهــوری ماننــد باِلك ِچیــن، 
صنعــت و نیــروی کار بســیاری از فعالیت هایــی 
ــام  ــان انج ــط انس ــر توس ــال حاض ــه در ح ک

ــازد. ــول س ــود را متح می ش

ــه  ــد ک ــی را نشــان می ده ــر صنایع جــدول زی
گرایــش بــه فنــاوری باِلك ِچیــن و مزایــای 
بالقــوۀ آن زیــاد بــوده اســت، کــه شــامل 
ســرمایه گذاری ها از هــر دو طیــف شــرکت های 
در  ســرمایه گذاری  شــرکت های  و  بــزرگ 

ــت. ــر۹  اس ــهام پرخط س

سراسر  در  صرافی  چندین 
یک  آزمایش  حال  در  جهان 
که  هستند  بالك چین  بستر 
اوراق  انتقال  و  انتشار  امکان 
فراهم  را  خصوصی  بهادار 
این چندین  بر  می کند، عالوه 
گروه از بانک ها در حال بررسی 
امور مالی  برای  استفاده  موارد 
تجارتی، پرداخت های مرزی و 
سایر فرایندهای بانکی هستند.

خدمات مالی

و صنعتی  تولیدی  شرکت های 
بالك چین  از  استفاده  در حال 
برای دیجیتالی کردن و ردیابی 
در  معامالت  تاریخچه  و  منشا 

کاالهای مختلف هستند.

 محصوالت
 مصرفی و صنعتی

در  بهداشتی  سازمان های 
بالك چین  از  استفاده  حال 
یکپارچگی  از  اطمینان  برای 
الکترونیکی،  پزشکی  سوابق 
سایر  و  ادعاها  صورتحساب ها، 

سوابق هستند.

 دانش زندگی و
بهداشت و درمان

بررسی  حال  در  دولت ها 
از  پشتیبانی  برای  بالك چین 
و  زمین  مانند  دارایی ها  ثبت 

سهام شرکت ها هستند.

بخش عمومی

اتریوم برای ایجاد فناوری شبکه 
می شود  استفاده  هوشمند 
انرژی  می دهد  اجازه  که 
دارایی های  عنوان  به  مازاد 
بین  در  معامله  قابل  دیجیتال 

مصرف کنندگان استفاده شود

انرژی و منابع

 

فنــاوری باِلك ِچیــن  قابلیــت مرتبــط ســاختن 
مشــاغل و کشــورها را به یکدیگر دارد. همچنین 
ــت  ــن اس ــن ممک ــتفاده از باِلك ِچی ــن اس اولی
فرایندهــای تجــاری و سیســتم های قدیمــی 
ــا  ــا دســت و پ ــداری از آنه ــه اســتفاده و نگه ک
گیــر اســت را کامــال تغییــر دهــد و بــا چالــش 

مواجــه ســازد.

تأثیر بالقوه باِلک ِچین در حسابرسی صورت 
مالی و خدمات اطمینان بخشی

حسابرسی صورت مالی
رســمی  حســابداران  از  مــردم  عمــوم 
ــات  ــه اطالع ــی ب ــاد بخش ــا اعتم ــد ت می خواهن
حسابرســی شــده شــرکت هایی را کــه آنهــا 
حسابرســی می کننــد، افزایــش دهنــد و بــه 
سیســتم بــازار ســرمایه های چنــد میلیــارد 
ــک  ــتر، کم ــی بیش ــرای اطمینان بخش دالری ب
کننــد. حســابداران رســمی تحــت مقــررات 
دقیــق، الزامــات آییــن رفتــاری حرفــه ای و 
عمــل می کننــد  اســتانداردهای حسابرســی 
و از شــرکت هایی کــه حسابرســی می شــوند 
ــد  ــی و تردی ــا از بی طرف ــتند. آنه ــتقل هس مس
حرفــه ای اســتفاده می کننــد تــا اطمینــان 
معقــول در مــورد اینکــه آیــا صورت هــای مالــی 
ــت و  ــای با اهمی ــام جنبه ه واحــد تجــاری از تم
بســته بــه کار حسابرســی، در مــورد اینکــه آیــا 
کنترل هــای داخلــی شــرکت در گزارشــگری 
ــر،  ــا خی ــد ی ــر کار می کنن ــور موث ــی به ط مال

ــد. ــل کنن ــان حاص اطمین

ــا  ــه ب ــد ک ــاره می کنن ــریات اش ــی از نش برخ
وجــود  فنــاوری باِلك ِچیــن ممکــن اســت نیــاز 
بــه حسابرســی صــورت مالــی توســط حســابدار 
ــک  ــالت در ی ــام معام ــر تم ــد. اگ ــمی نباش رس
باِلك ِچیــن تغییرناپذیــر ثبــت شــده باشــد، 
ــمی  ــابدار رس ــرای حس ــواردی  ب ــه م ــس چ پ

ــد؟ ــا حسابرســی کن ــده اســت ت ــی مان باق

تأییــد وقــوع یــک معاملــه یــک رکــن اساســی 
ــی اســت و ایــن  در حسابرســی صورت هــای مال
ــت.  ــی اس ــم حسابرس ــای مه ــی از جنبه ه یک
حسابرســی شــامل ارزیابــی معامــالت ثبــت 
شــده بــا شــواهدی مربــوط، قابــل اتــکا، عینــی، 
دقیــق و قابــل تأییــد اســت. بــرای پذیــرش یــک 
معاملــه در یــک باِلك ِچیــن قابــل اعتمــاد، نیــاز 
بــه شــواهد حسابرســی کافــی و مناســب بــرای 
اثبــات ادعاهــای صورت هــای مالــی وجــود 
ــن از  ــت شــده در باِلك ِچی ــی ثب ــه دارای دارد ک
ــا  ــه خریــدار منتقــل شــده اســت ی فروشــنده ب
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ــن  ــۀ بیت کوی خیــر؛ به عنــوان مثــال، در معامل
به عنــوان یــک محصــول، ایــن انتقــال در 
این حــال،  بــا  ثبــت می شــود.  باِلك ِچیــن 
ــن  ــه تعیی ــادر ب ــت ق ــن اس ــابرس ممک حس
ــا توجــه  محصولــی کــه در اثــر ایــن مبادلــه ب
ــود،  ــب می ش ــن کس ــات باِلك ِچی ــه اطالع ب

نباشــد.

یــک  در  معاملــه  یــک  ثبــت  بنابرایــن، 
باِلك ِچیــن ممکــن اســت مــدارك حسابرســی 
مناســب و کافــی، مربــوط بــه ماهیــت معاملــه 
ــه دهــد. بــه  ــد ارائ ــا نتوان ــه دهــد ی را ارائ
ــده در  ــت ش ــۀ ثب ــک معامل ــر، ی ــارت دیگ عب
ــامل  ــان ش ــت همچن ــن اس ــن ممک باِلك ِچی

ــد:  ــل باش ــوارد ذی م

غیر مجاز، تقلبی یا غیرقانونی  
ــا اشــخاص وابســته انجــام شــده  ــه ب معامل  

ــت اس
مرتبــط بــا یــک قــراردادی اســت کــه   

اســت. باِلك ِچیــن  از  خــارج 
  در صورت هــای مالــی، اشــتباه طبقه بنــدی 

شــده اســت.

ــده  ــت ش ــالت ثب ــیاری از معام ــالوه، بس به ع
منعکس کننــدۀ  مالــی  صورت هــای  در 
ارزش هــای بــرآوردی اســت کــه بــا ارزش 
حسابرســان  اســت.  متفــاوت  تاریخــی 
را  حسابرســی  رویه هــای  بایــد  همچنــان 
ــد،  ــی کنن ــت، بررس ــرآورد مدیری ــاس ب براس
ــن  ــالت اساســی در باِلك ِچی ــر معام ــی اگ حت

ــند. ــده باش ــت ش ثب

ــت  ــن اس ــن ممک ــتردۀ باِلك ِچی ــرش گس پذی
به دســت  بــرای  را  مرکــزی  موقعیت هــای 
آوردن داده هــای حسابرســی امکان پذیــر کنــد 
و حســابداران رســمی ممکــن اســت روش هایی 
ــی  ــواهد حسابرس ــت آوردن ش ــرای به دس را ب
باِلك ِچین هــا  از  مســتقیم،  به صــورت  

ایجــاد کننــد. بــا این حــال، حتــی بــرای 
چنیــن معامالتــی نیــز حســابدار رســمی 
ــه  ــات را ب ــودن اطالع ــر نادرســت ب ــد خط بای
دلیــل تقلــب یــا اشــتباه در نظــر بگیــرد. ایــن 
خواهــد  به وجــود  را  جدیــدی  چالش هــای 
آورد زیــرا باِلك ِچیــن بــه احتمــال زیــاد 
ــه حسابرســی می شــود  توســط مؤسســه ای ک
کنتــرل نمی شــود بلکــه حســابدار رســمی 
بایــد داده هــا را از باِلك ِچیــن اســتخراج و 
اطمینــان و صحــت آنهــا را بررســی کنــد. ایــن 
فراینــد ممکــن اســت شــامل در نظــر گرفتــن 
اطالعــات  فنــاوری  عمومــی  کنترل هــای 
GITC(1۰(  مربــوط بــه محیــط باِلك ِچیــن 

باشــد. همچنیــن ممکــن اســت الزم باشــد کــه 
ــکل  ــان پروت حســابدار رســمی قابلیــت اطمین
اجمــاع را بــرای باِلك ِچیــن خــاص درك و 
ارزیابــی کنــد. ایــن ارزیابــی ممکــن اســت نیاز 
ــه  ــن موضــوع داشــته باشــد ک ــه بررســی ای ب
ــوند  ــتکاری ش ــد دس ــا می توانن ــا پروتکل ه آی
ــا خیــر. از آنجــا کــه ســازمان های بیشــتری  ی
ــی  ــای خصوص ــتفاده از باِلك ِچین ه ــرای اس ب
می دهنــد،  نشــان  تمایــل  عمومــی  یــا 
ــی  ــر احتمال ــد از تأثی ــمی بای ــابداران رس حس
ــوان  ــا به عن ــی های آنه ــر حسابرس ــر ب ــن ام ای
صورت هــای  اطالعــات  از  جدیــدی  منبــع 
بایــد  آنهــا همچنیــن  باشــند.  آگاه  مالــی 
بــرای  را  مدیریــت  حســابداری  رویه هــای 
دارایی هــا و بدهی هــای دیجیتــال ارزیابــی 
کننــد، کــه در حــال حاضــر به طــور مســتقیم 
گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  در 
ــدۀ  ــه ش ــابداری پذیرفت ــا اصــول حس ــی ی مال
ــه  ــا پرداخت ــه آنه ــده ب ــاالت متح ــی ای عموم
نشــده اســت. آنهــا همچنیــن بایــد چگونگــی 
اســتفاده از روش هــای حسابرســی در خصــوص 
ــک های  ــن ریس ــن و همچنی ــای باِلك ِچی مزای
ــد.  ــی کنن ــم و بررس ــه آن را تنظی ــوط ب مرب

اطمینان بخشــی  و  حسابرســی  چگونــه 
ــد. ــدا کن ــل پی ــن تکام ــا باِلك ِچی ــد ب می توان

فنــاوری  پیچیدگی هــا،  ایــن  وجــود  بــا 
ساده ســازی  بــرای  فرصتــی  باِلك ِچیــن 
ــی و حسابرســی فراهــم  ــد گزارشــگری مال رون
ــده  ــاب ها، مان ــالح حس ــروزه، اص ــد. ام می کن
حســاب، ورودی هــای دفاتــر، اســتخراج دفاتــر 
ــتیبانی  ــترده پش ــه گس ــای صفح کل و فایل ه
شــده در قالب هــای الکترونیکــی و دســتی 
ــرار  ــمی ق ــابدار رس ــار حس ــی در اختی متنوع
اطالعــات  بــا  حسابرســی  هــر  می گیــرد. 
می شــود  شــروع  مختلفــی  برنامه هــای  و 
تــا  نیــاز دارد  بــه حســابدار رســمی  کــه 
برنامه ریــزی  صــرف  را  قابل توجهــی  زمــان 
باِلك ِچیــن،  دنیــای  در  کنــد.  حسابرســی 
طریــق  از  می توانــد  رســمی  حســابدار 
ــه  ــن، ب ــی در باِلك ِچی ــط خواندن ــای فق گره ه
داده هــای نزدیــک بــه زمــان واقعــی دسترســی 
ــک  ــه ی ــت ب ــن اس ــن ممک ــد. ای ــته باش داش
مــورد  اطالعــات  دهــد  اجــازه  حســابرس 
ــداوم و  ــی م ــی را در قالب ــرای حسابرس ــاز ب نی

آورد. به دســت  مســتمر 

هرچــه تعــداد بیشــتری از نهادهــا و فرآیندهــا 
بــه ســمت راه حل هــای باِلك ِچیــن کــوچ 
کننــد، دسترســی بــه اطالعــات در باِلك ِچیــن 
احتمــاالً کارآمدتــر خواهــد بــود؛ به عنــوان 
مثــال اگــر طبقــات قابــل توجهــی از معامــالت 
بــرای یــک صنعــت در یــک باِلك ِچیــن ثبــت 
ــابدار  ــک حس ــت ی ــن اس ــد، ممک ــده باش ش
نرم افــزاری،  کمــک  بــا  بتوانــد  رســمی 
کنتــرل مســتمر ســازمان ها را بــا اســتفاده 
از باِلك ِچیــن انجــام دهــد. ایــن می توانــد 
بســیاری از فعالیت هــای دســتی اســتخراج 
کــه  را  حسابرســی  آماده ســازی  و  داده 
بــرای مدیریــت و کارکنــان واحــد تجــاری 
بســیار طوالنــی و زمان بــر اســت، از بیــن 
ببــرد. ســرعت بخشــیدن بــه فعالیت هــای 
ــه کاهــش  ــد ب آماده ســازی حسابرســی می توان
زمــان تأخیــر بیــن معامــالت و داده هــای تأیید 
انتقــادات  از عمده تریــن  یکــی  کــه  شــده 
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گزارشــگری مالــی اســت، کمــک کنــد. کاهش 
زمــان تأخیــر، می توانــد فرصتــی را بــرای 
ــگری و  ــی گزارش ــی و اثربخش ــش کارای افزای
حسابرســی مالــی فراهــم ســازد، زیــرا مدیریت 
ــن  ــا ضم ــازد ت ــادر می س ــان را ق و حسابرس
ــی،  ــان واقع انجــام حسابرســی معمــول در زم
ــر  ــک و پیچیده ت ــات پر ریس ــام اقدام روی انج

ــد. ــز کنن تمرک

ــان  ــن، حسابرس ــازی باِلك ِچی ــا دیجیتالی س ب
ــه و  ــای اتوماســیون، تجزی ــد قابلیت ه می توانن
تحلیــل و یادگیــری ماشــین بیشــتری را ایجاد 
ــه اشــخاص  ــد هشــدار خــودکار ب ــد، مانن کنن
غیرمعمــول  معامــالت  مــورد  در  وابســته 
ــد  ــتیبانی مانن ــناد پش ــی. اس ــان واقع در زم
قراردادهــا، توافــق نامه هــا، سفارشــات خریــد و 
ــورت  ــذاری و به ص ــد رمزگ ــا می توانن فاکتوره
ایمــن ذخیــره شــوند یــا بــه باِلك ِچیــن 
متصــل شــوند. بــا دسترســی حســابداران 
رســمی بــه شــواهد حسابرســی غیرقابــل 
ــی  ــگری مال ــرعت گزارش ــوان س ــر، می ت تغیی

ــید. ــود بخش ــی را بهب و حسابرس

در حالــی کــه فرآینــد حسابرســی ممکــن 
ــان  ــان همچن ــد، حسابرس ــتمر باش ــت مس اس
ــای  ــل برآورده ــه و تحلی ــگام تجزی ــد هن بای
حســابداری و ســایر قضاوت هــای انجــام شــده 
توســط مدیریــت در تهیــۀ صورت هــای مالــی، 
از قضــاوت حرفــه ای اســتفاده کننــد. عــالوه بر 
ــات  ــه به صــورت اتوم ــی ک ــرای مناطق ــن، ب ای
و خــودکار تعریــف  می شــوند آنهــا همچنیــن 
نیــاز بــه ارزیابــی و آزمایــش کنترل هــای 
ــر روی یکپارچگــی داده هــا از تمــام  ــی ب داخل

ــد. ــوط را دارن ــی مرب ــات مال ــع اطالع مناب

ــده  ــای آین ــرای نقش ه ــی ب فرصت های
حســابداران رســمی در اکوسیســتم  

ک ِچیــن باِل
باِلك ِچیــن،  سیســتم های  کــه  آنجــا  از 

ــع  ــیاری از صنای ــالت را در بس ــردازش معام پ
اســتاندارد می کننــد، حسابرســان   ممکــن 
زمینــه  در  کاربــران  بــه  بتوانــد  اســت 
کمــک  فنــاوری  ایــن  از  اطمینان بخشــی 
مجموعــه  دلیــل  بــه  حسابرســان  کننــد. 
ــص،  ــی و تخص ــتقالل، بی طرف ــا، اس مهارت ه
ممکــن اســت بتواننــد نقش هــای بالقــوه ای را 
ــند. ــته باش ــوص داش ــن خص ــده در ای در آین

ــد  ــی جدی ــای احتمال ــر از نقش ه ــت زی لیس
ــامل  ــه ش ــه البت ــت ک ــان اس ــرای حسابرس ب
اینکــه  از  قبــل  نمی شــود.  مــوارد  همــۀ 
ــوه  ــای بالق ــن نقش ه ــد ای ــان بتوانن حسابرس
ــع  ــت موان ــن اس ــد، ممک ــده بگیرن ــر عه را ب
مقرراتــی و حرفــه ای مهمــی باقــی مانــده 
باشــد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه ویــژه ای 

ــت. داش

و  قراردادهــای هوشــمند  حســابرس 
اوراکل

همانطــور کــه پیشــتر توضیــح داده شــد، 
قراردادهــای هوشــمند می تواننــد در یــک 
فرایندهــای  تــا  بگیرنــد  قــرار  باِلك ِچیــن 
ــد.  ــام دهن ــودکار انج ــورت خ ــاری را به ص تج
به دنبــال  اســت  قــرارداد ممکــن  طرفیــن 
کــه  باشــند  اطمینان بخشــی  فرآینــد 
قراردادهــای هوشــمند بــا منطــق صحیــح 
ــر.  ــا خی تجــاری و درســت انجــام می شــوند ی
ــد  ــمی می توان ــابدار رس ــن، حس ــر ای ــالوه ب ع
رابــط بیــن قراردادهــای هوشــمند و منابع داده 
خارجــی را بررســی کنــد. فنــاوری باِلك ِچیــن 
ــات  ــی و خدم ــوۀ آن در حسابرس ــر بالق و تأثی
اطمینان بخشــی حرفــه ای، بــدون ارزیابــی 
فناوری هــای  کاربــران  می توانــد  مســتقل، 
ــا  ــناخته ی ــک های ناش ــا ریس ــن را ب باِلك ِچی
آســیب پذیری روبــرو کنــد. بــرای به عهــده 
گرفتــن ایــن نقــش جدیــد، حســابدار رســمی 
ممکــن اســت بــه یــک مجموعــه مهارت هــای 
جدیــد، از جملــه درك زبــان برنامه نویســی 

فنــی و عملکردهــای باِلك ِچیــن، نیــاز داشــته 
ــؤاالت  ــن س ــش همچنی ــوع نق ــن ن ــد. ای باش
مهمــی را بــرای حرفــۀ حسابرســی ایجــاد 

می کنــد، از جملــه: 
ــرای  ــی ب ــه مهارت های ــوع مجموع ــه چــه ن ب  

ــاز دارد؟ ــاط نی ــظ ارتب حف
خدمــات  ریســک  بــر  عواملــی  چــه   
می گذارنــد؟ تأثیــر  اطمینان بخشــی 
ارائه دهنــدۀ  یــک  مســتمر  مســئولیت   
ــک  ــوص ی ــی درخص ــات اطمینان بخش خدم
قــرارداد هوشــمند در باِلك ِچیــن چیســت؟

مالــی،  صــورت  حسابرســی  چارچــوب  در 
کنترل هایــی  ایجــاد  مســئول  مدیریــت، 
ــا بررســی کنــد آیــا کــد منبــع  ــود ت خواهــد ب
ــورد  ــاری م ــق تج ــا منط ــمند ب ــرارداد هوش ق
نظــر ســازگار اســت یــا خیــر. حسابرســی 
ــرکت  ــک ش ــتقل از ی ــمی  مس ــابدار رس حس
باِلك ِچیــن،  و  قراردادهــای هوشــمند  دارای 
شــامل کنترل هــای مدیریــت بــر کدهــای 
ــا این حــال،  قراردادهــای هوشــمند می باشــد. ب
ــم  ــت تصمی ــن اس ــرکت ها ممک ــیاری از ش بس
هوشــمند  قراردادهــای  از  کــه  بگیرنــد 
ــه  ــر ک ــرکت های دیگ ــط ش ــده توس ساخته ش
ــتفاده  ــده اند، اس ــال ش ــن فع ــاًل در باِلك ِچی قب
مجــدد کننــد. اســتانداردهای حسابرســی آینده 
ــت الزم  ــن اس ــی ممک ــای حسابرس و راهنماه
داشــته باشــند کــه ایــن فنــاوری را مّدنظــر قرار 
ــن ترتیــب نقــش حســابدار رســمی  داده و بدی

ــد. ــن کنن ــناریوها روش ــن س را در ای

باِلک ِچین هــای  خدمــات  حســابرس 
ــیوم کنسرس

قبــل از راه انــدازی یــک برنامــه جدیــد در 
باِلك ِچیــن موجــود  عامــل  یــک سیســتم 
یــا اســتفاده از یــک محصــول موجــود در 
ــت  ــن اس ــتم ممک ــران سیس ــن، کارب باِلك ِچی
آن  و ســقم  از صحــت  اطمینــان مســتقلی 
ــه جــای اینکــه هــر یــک از  نداشــته باشــند. ب
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مشــارکت کنندگان دقــت و بررســی کافــی 
را خــود به صــورت انفــرادی انجــام دهنــد، 
رســمی  حســابدار  خدمــات  از  اســتفاده 
ــد  ــداف می توان ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب
کارآمدتــر باشــد. عــالوه بــر ایــن، عناصــر مهــم 
ــد  ــت کلی ــال، مدیری ــوان مث ــن )به عن باِلك ِچی
رمزنــگاری( بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند 
کــه شــامل کنترل هــای عمومــی فنــاوری 
اطالعــات )GITC( پیچیــده ای باشــند کــه 
محافظــت مســتمر از اطالعــات حســاس و 
ــت،  ــر روی امنی ــردازش ب ــرل پ ــن کنت همچنی
در دســترس بــودن، یکپارچگــی پــردازش، 
ــد.  ــم کنن ــی و رازداری را فراه ــم خصوص حری
ــاد و  ــورد اعتم ــرد م ــک ف ــتمر، ی ــور مس به ط
ــا  ــاز باشــد ت ــورد نی مســتقل ممکــن اســت م
از اثربخشــی کنترل هــا بــر روی  اطمینــان 
تأییــد  و  فراهــم   را  باِلك ِچیــن خصوصــی 
ــوع خدمــات، ســؤاالت مهمــی را  ــن ن کنــد. ای

ــد:  ــاد می کن ــه  ایج ــن حرف ــرای ای ب
ــن  ــی از باِلك ِچی ــان کل ــت اطمین ــه وق چ  

می شــود؟ حاصــل 
یــک حســابدار رســمی چگونــه ریســک    
ــد؟ ــی می کن ــودکار را ارزیاب ــتم خ ــک سیس ی

بــرای  چگونــه  اســتقالل  قوانیــن   
اعمــال  باِلك ِچیــن  اســتفاده کنندگان 

؟ د می شــو

فعالیت مدیر
بااجــازه  باِلك ِچیــن  راهکار هــای  در 
ــتقل  ــاد، مس ــل اعتم ــرادی قاب ــوان از اف می ت
ــئولیت  ــف مس ــام وظای ــرای انج ــرف ب و بی ط
اســتفاده  مرکــزی،  دسترســی  اعطــای 
دسترســی  از  قبــل  مشــارکت کننده  کــرد. 
ــا  ــت ی ــد هوی ــات تأیی ــن، عملی ــه باِلك ِچی ب
ــئول  ــد. مس ــام می ده ــتر را انج ــی بیش بررس
مرکــزی، اجــرا و نظــارت بــر دســتورالعمل های 
ــن  ــه ای ــد. چنانچ ــد می کن ــن را تأیی باِلك ِچی
فعالیــت  توســط کاربر/گــره باِلك ِچیــن انجــام 
شــود، در ایــن صــورت یــک مزیــت ناعادالنه ای 

ــای  ــن اعض ــاد بی ــه اعتم ــد  ک ــاد می کن ایج
کنسرســیوم را کاهــش می دهــد. از آنجــا کــه 
ایــن نقــش به طــور کلــی بــرای جلــب اعتمــاد 
ــده،  ــی ش ــن طراح ــوم باِلك ِچی ــه کل مفه ب
هنــگام تعییــن عملیــات و مســئولیت های 
قانونــی آن، احتیــاط الزم ضــروری اســت. 
ــابدار  ــد، حس ــص معتم ــک متخص ــوان ی به عن
ــئولیت  ــن مس ــد ای ــتقل می توان ــمی مس رس
ــش  ــن، نق ــود ای ــا وج ــرد. ب ــده بگی ــر عه را ب
مزبــور ســؤاالت جدیــدی را بــرای حرفــه  

ایجــاد می کنــد: 
ــی  ــات اطمینان بخش ــدۀ خدم ــا ارائه دهن آی  
نقــش  چنیــن  گرفتــن  عهــده  بــر  بــا 
ــارکت کنندگان در  ــتقل از  مش ــی، مس مهم

می شــوند؟ محســوب  باِلك ِچیــن 
می توانــد،  رســمی  حســابدار  آیــا   
بــرای  حسابرســی صورت هــای مالــی را 

دهــد؟ انجــام  مشــارکت کنندگان 

فعالیت داوری
توافق نامه هــای تجــاری می تواننــد پیچیــده 
باشــند و منجــر بــه اختــالف نظــر بیــن 
طرفیــن خــوش فکــر نیــز شــوند. بــرای 
ــت در  ــن اس ــازه، ممک ــن بااج ــک باِلك ِچی ی
ــرای حــل و  ــه یــک فعالیــت داوری ب آینــده ب
فصــل اختالفــات بیــن مشــارکت-کنندگان 
کنسرســیوم باِلك ِچیــن نیــاز باشــد. ایــن 
ــالك اســت؛  ــک ام ــت مشــابه مجــری ی فعالی
نقشــی کــه معمــوالً توســط متخصصیــن 
مختلــف واجــد شــرایط، از جملــه حسابرســان 
در  مشــارکت کنندگان  می شــود.  انجــام 
ــه  ــواردی ک ــت در م ــن اس ــن ممک باِلك ِچی
ــک ســند  ماهیــت قراردادهــای هوشــمند از ی
اجــرای  بــرای  می شــود،  خــارج  قانونــی 
شــرایط قــرارداد بــه ایــن نــوع فعالیــت داوری 
ــرای تعییــن  و بررســی نیــاز داشــته باشــند. ب
نیــاز بــه فعالیــت داوری بایــد مالحظــات 
بیشــتری را بررســی کــرد. اگــر حســابدار 
رســمی بخواهــد ایــن نقــش را بــر عهــده 

ــه ســؤاالت مهمــی پاســخ داده  ــد ب ــرد، بای بگی
ــه:  ــود، از جمل ش

از چــه چارچــوب قانونــی بــرای حــل و فصــل   
ــود؟ ــتفاده می ش ــات اس اختالف

چــه مجموعــه مهارتــی بــرای حســابدار   
رســمی مــورد نیــاز اســت؟

تهدیدهــای  می توانــد  نقــش  ایــن  آیــا   
ــه  ــا توج ــتقالل ب ــورد اس ــته ای در م ناخواس

بــه اعتباردهــی مشــتری ایجــاد کنــد؟

نتیجه گیری
در اینجــا هنــوز بســیاری از ناشــناخته ها در 
ــۀ  ــن در حرف ــر باِلك ِچی ــی تأثی ــورد چگونگ م
ــود دارد، از  ــی وج ــی و اطمینان بخش حسابرس
ــن  ــن کار. باِلك ِچی ــام ای ــرعت انج ــه س جمل
فعالیــت حســابداران  بــر  در حــال حاضــر 
رســمی آن ســازمان هایی کــه از باِلك ِچیــن 
اســتفاده می کننــد  معامــالت  ثبــت  بــرای 
ــرخ  ــه ن ــی رود ک ــار م ــذارد و انتظ ــر می گ تأثی
پذیــرش همچنــان رو بــه افزایــش باشــد. 
فنــاوری  نزدیــک،  آینــدۀ  این حــال، در  بــا 
باِلك ِچیــن جایگزیــن گزارشــگری مالــی و 
ــد.  ــد ش ــی نخواه ــای مال ــی صورت ه حسابرس
صورت هــای مالــی حسابرسی شــده، ســنگ 
بنــای اصلــی تجــارت و نقشــی اساســی در 
ــارکت در  ــهام، مش ــی و س ــی بده ــن مال تأمی
ــارت  ــک، نظ ــام و تملی ــرمایه، ادغ ــای س بازاره
کنتــرل و عملکــرد مؤثــر و کارآمــد در بازارهــای 
ســرمایه ایفــا می کننــد. صورت هــای مالــی 
را کــه شــامل ادعاهــای مدیریــت از جملــه 
ــوان  ــی نمی ت ــتند، به راحت ــز هس ــا نی برآورده
ــرد. ــن محاســبه ک ــا در باِلك ِچی ــدی ی جمع بن

مســتقل  حسابرســی  رونــد  به عــالوه، 
صورت هــای مالــی، اعتمــادی را کــه بــرای 
ــازار ســرمایه ایجــاد  ــر سیســتم ب عملکــرد مؤث
می کنــد بســیار مهــم و الزم اســت و آن را 
افزایــش می دهــد. هرگونــه فرســایش ایــن 
واحــد  اعتبــار  بــه  اســت  اعتمــاد ممکــن 
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ــهامداران  ــهام و ارزش س ــت س ــاری، قیم تج
جریمــه،  بــه  منجــر  و  برســاند  آســیب 
ــود.  ــی ش ــن دارای ــن رفت ــا از بی ــازات ی مج
کاربــران صورت هــای مالــی از حســابداران 
رســمی انتظــار دارنــد کــه بــا اســتفاده از 
ــه ای خــود، حسابرســی مســتقلی  ــد حرف تردی
انجــام  مالــی  به صورت هــای  نســبت 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــمی ب ــابداران رس ــد. حس دهن
ــی  ــان معقول ــا اطمین ــا آنه ــه آی ــند ک می رس
را کســب کرده انــد کــه صورت هــای مالــی 
از  عــاری  کلــی،  به طــور  تجــاری،  واحــد 
تحریف هــای با اهمیــت ناشــی از تقلــب یــا 
ــد  ــن بعی ــر. باِلك ِچی ــا خی اشــتباه، هســتند ی
اســت جایگزیــن ایــن قضاوت هــای حســابرس 
این حــال،  بــا  شــود.  مالــی  صورت هــای 
پیشــرفت های  بایــد  رســمی  حســابداران 
ــرا  ــد زی ــرل کنن ــن را کنت ــاوری باِلك ِچی فن
ایــن امــر بــر سیســتم های فنــاوری اطالعــات 
مشــتریان آنهــا تأثیــر می گــذارد. حســابداران 
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــا اصــول فن ــد ب رســمی بای
ــرای بررســی  ــا کارشناســان ب آشــنا شــده و ب
بــا  مرتبــط  پیچیــدۀ  فنــی  ریســک های 

کننــد. همــکاری  باِلك ِچیــن 

ــد از  ــن، حســابداران رســمی بای ــر ای ــالوه ب ع
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــتفاده از فن ــای اس فرصت ه
ــگام  ــا در هن ــع آوری داده ه ــود جم ــرای بهب ب
ــند.  ــود آگاه باش ــتریان خ ــی، از مش حسابرس
ــا  ــد بررســی کننــد کــه آی آنهــا همچنیــن بای
ــاد  ــکان ایج ــا ام ــه آنه ــن ب ــاوری باِلك ِچی فن
روال هــای حسابرســی خــودکار را می دهــد 
ــا  ــد فرصت ه ــی بای ــۀ حسابرس ــر. حرف ــا خی ی
و چالش هــای ناشــی از پذیــرش گســتردۀ 
ــد.  ــه کن ــر آن تکی ــرد و ب ــن را بپذی باِلك ِچی
ــه  ــوند ک ــویق می ش ــمی تش ــابداران رس حس
ــد  ــن را رص ــاوری باِلك ِچی ــرفت های فن پیش
کننــد زیــرا آنهــا فرصتــی بــرای تکامــل، 
ــاًل  ــی، قب ــری و ســرمایه گذاری در توانای یادگی
ــای  ــا نیازه ــاق ب ــرای انطب اثبات شــدۀ خــود ب

ــر  ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــارت ب ــای تج دنی
ــد. را دارن

فراخوان برای اقدام
فنــاوری باِلك ِچیــن بخشــی از دیجیتالــی 
شــدن ســریع فرآیندهــای تجــاری اســت. 
و حســابداران  کانــادا  رســمی  حســابداران 
ــی  ــابداران عموم ــن حس ــو انجم ــمی عض رس
تأییــد شــده امریــکا از جملــه حسابرســان 
ــارت  ــۀ نظ ــتار ادام ــمی، خواس ــابدار رس حس
بــر تحــوالت فنــاوری باِلك ِچیــن هســتند 
)بــرای پیشــنهادات در مــورد مطالعــه بیشــتر 
بــه بخــش ســایر منابــع در زیــر مراجعــه 
ــن، حســابداران رســمی  ــر ای کنیــد(. عــالوه ب
عمومــی  حســابداران  انجمــن  و  کانــادا 
تنظیم کننــدگان  آمریــکا،  شــدۀ  تأییــد 
حســابداری  و  حسابرســی  اســتانداردهای 
را بــرای نظــارت بــر پیشــرفت و پذیــرش 
ــاری  ــتم تج ــن در اکوسیس ــاوری باِلك ِچی فن
ترغیــب می کننــد. ســؤاالتی پیرامــون شــواهد 
ــتقالل،  ــی، اس ــای داخل ــی، کنترل ه حسابرس
ــوارد  ــایبری و م ــت س ــک، امنی ــی ریس ارزیاب
دیگــر به نظــر می رســد نیــاز بــه بررســی 
جدیــد توســط تنظیم کننــدگان اســتاندارد 
دارد. ســرانجام، حرفــه حســابدار رســمی بایــد 
مهارت هایــی را کــه در آینــده مــورد نیــاز 
ــابدار  ــا حس ــرد ت ــر بگی ــود در نظ ــد ب خواه
ــه  ــب و کار ک ــای کس ــد در دنی ــمی بتوان رس
گســترده ای  به طــور  باِلك ِچیــن  فنــاوری 
پذیرفتــه شــده اســت، خواســته های بــازار 
ــه  ــب، حرف ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــرآورده کن را ب
بیشــتری  مــوارد  بایــد  رســمی  حســابدار 
بــه برنامــۀ درســی آموزشــی حســابداران 
ــتمر  ــوزش مس ــات آم ــد و الزام ــمی جدی رس
ــرای حســابداران رســمی را در نظــر بگیــرد.  ب
ــاوری  ــن فن ــه ای ــوط ب ــوآوری مرب ــرعت ن س
ــی  ــد دارای ــای جدی ــت. کالس ه ــه اس بی وقف
دیجیتــال به ســرعت ایجــاد می شــوند تــا 
به عنــوان  کننــد.  زندگــی  باِلك ِچیــن  بــا 

حیاتــی  حرفــه ای  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
شناســایی  بــه  بایــد  رســمی  حســابداران 
ــد  ــاوری جدی ــن فن ــا ای ریســک های مرتبــط ب
کمــک کننــد و راهکارهایــی را بــرای اســتفاده 

از مزایــای آن پیــدا کننــد.       
 

پی نوشت ها: 

1- Blockchain
2- Peer to Peer

3- Cryptography

4- Nodes

5- consensus algorithm

6- distributed nature

7- Smart Contracts

8- market capitalization

9- venture capital firms

10- General information technology 

controls
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تأثیر باِلک ِچین بر حرفه حسابداری و 
حسابرسی: باِلک ِچین خصوصی در 

مقابل عمومی

محمد کزازی

باِلك ِچیــن روش بســیار جدیــدی را بــرای 
ــا و  ــازی تراکنش ه ــردازش و ذخیره س ــت، پ ثب
ــد  ــد و می توان ــم می کن ــی فراه ــات مال اطالع
چشــم انداز حرفــۀ حســابداری و تجــارت را 
ــاوری  ــوان فن ــن به عن ــد. باِلك ِچی ــر ده تغیی
اصلــی اینترنت پول هــا و ارزهــای رمزنــگاری 
شــده  شــناخته  بیت کویــن  ماننــد  شــده 
فناوری هــای  مهمتریــن  از  یکــی  و  اســت 
بعــد از اینترنــت بــه شــمار می آیــد کــه 
ــال،  ــردازش، انتق ــرای پ ــات گســترده ای ب الزام
و  داشــته  داده هــا  امنیــت  و  ذخیره ســازی 
می توانــد محیطــی جدیــد بــرای مدیریــت 
ــه  ــد. گرچ ــم نمای ــابداری فراه ــات حس اطالع
ــدای راه  ــان در ابت ــن همچن ــاوری باِلك ِچی فن

خــود اســت اّمــا مؤسســه های حسابرســی 
ــی  ــور1  و بســیاری از مؤسســه های مال بیــگ ف
ــد  ــاره کرده ان ــوۀ آن اش ــی بالق ــه توانای ــر ب دیگ
و در بررســی، توســعه و ســرمایه گذاری های 
خــود از آن اســتفاده می کننــد. به طــور نمونــه، 
دیلویــت2  در ســال 2۰14 نخســتین گام را در 
ــدازی یــک باِلك ِچیــن برداشــت. ارنســت  راه ان
ــود کــه  و یانــگ3  اولیــن شــرکت مشــاوره ای ب
ــۀ  ــل ارائ ــن را در مقاب ــال 2۰1۷ بیت کوی در س
ــدادی از  ــرا تع ــت و اخی ــود پذیرف ــات خ خدم
برنامه هــا و خدماتــی را نیــز به منظــور ســهولت 
در اســتفادۀ تجــاری از فنــاوری باِلك ِچیــن در 
ســازمان گــردآوری کــرده اســت. کی پی ام جــی4 
پروژه هــای   ، مایکروســافت۵  به همــراه 
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ــرای  ــن ب ــاوری باِلك ِچی ــه از فن مشــترکی را ک
گرفته انــد،  بهــره  باِلك ِچیــن  فرآیندهــای 
ــاوس۶  ــس واتره ــه پرای ــد. مؤسس ــرا کرده ان اج
فنــاوری  از  اســتفاده  بــا   2۰1۶ ســال  در 
ــود  ــال خ ــی دیجیت ــات دارای ــن، خدم باِلك ِچی
را راه انــدازی و برنامه ریــزی کــرد کــه تــا ســال 
2۰2۰ از باِلك ِچیــن در سیســتم های تولیــد 

ــد.  ــتفاده کن ــال اس فع

توصیف باِلک ِچین 
مقابــل  در  باِلک ِچیــن  سیســتم   -

ســنتی سیســتم 
ــی  ــرکل عموم ــک دفت ــع ی ــن درواق باِلك ِچی
اســت کــه تعامــالت بیــن گروه هــا یــا رویدادهــا 
داده،  در ســاختار  و  اســت  کــرده  ثبــت  را 
ــای  ــن گروه ه ــد. ای ــره می کن ــره وار ذخی زنجی
معامــالت بلــوك نامیــده می شــوند و براســاس 
مرتب ســازی  زنجیــره  در  تراکنــش  زمــان 
می شــوند. در حالــی کــه بلوك هــای قبلــی 
بــه  بعــدی  بلوك هــای  می شــوند،  حفــظ 
ــۀ  ــوند. مقایس ــه می ش ــره اضاف ــای زنجی انته
در سیســتم  پــول  انتقــال  تراکنــش  یــک 

ســنتی و سیســتم باِلك ِچیــن در نمــودار1 
)الــف(  قســمت  اســت.  داده شــده  نشــان 
سیســتمی بــا مدیریــت دیجیتــال ســنتی 
را نشــان می دهــد کــه درخواســت انتقــال 
ــک( می فرســتد.  ــک واســط )بان ــه ی وجــه را ب
ــودن بودجــه و  ــی ب ــک مســأله کاف ســپس بان
محدودیــت تراکنــش را بررســی می کنــد. اگــر 
درخواســت توســط بانــک تأییــد شــود، وجــه از 
بانــک فرســتنده بــه بانــک گیرنــده انتقــال داده 
ــتنده  ــک فرس ــان، بان ــن زم ــود. در همی می ش
ــد  ــت می کن ــرکل خــود ثب تراکنــش را در دفت
ــرانجام  ــد. س ــالع می ده ــتنده اط ــه فرس و ب
در  را  وجــه  انتقــال  نیــز،  گیرنــده  بانــک 
ــده  ــه گیرن ــد و ب ــت می کن ــرکل خــود ثب دفت
ــد  ــطه ها می توان ــود واس ــد. وج ــالع می ده اط
ــروز  ــر در تراکنــش و همچنیــن ب باعــث تأخی
ــا اختالف هایــی در طرفیــن معاملــــه  خطــا ی

شــود. 

ــن  ــه باِلك ِچی ــد ک ــان می ده ــمت )ب( نش قس
چگونــه بــرای تراکنــش مشــابه عمــل می کنــد. 
ــد  ــه قص ــردی ک ــد، ف ــتم جدی ــن سیس در ای

$$ $$$$

نمودار1
مقایسه انتقال وجه در دفترکل دیجیتال سنتی و سیستم های بالکچین

قسمت الف- فرایند انتقال وجه در دفترکل سنتی

تحویل پول به 
گیرنده

پول به بانک گیرنده 
انتقال داده شده است.

تقاضای انتقال وجه 
توسط فروشنده

دفترکل1 
بروزرسانی 
شده است.

دفترکل2 
بروزرسانی 

شده

برگشت درخواست 
)کافی نبودن موجودی(

دفترکل 1دفترکل 2
خیر

بله
؟

ــگاری  ــام رمزن ــک پی ــه را دارد، ی ــال وج انتق
شــده حــاوی اطالعاتــی دربــارۀ مبلــغ و آدرس 
ــام  ــن پی ــد. ای ــی می کن ــده طراح ــبکه گیرن ش
بــه کل شــبکه ارســال می شــود و اعضــای دیگــر 
شــبکه، مبلــغ را بــا آخریــن موجودی فرســتنده 
کــه در باِلك ِچیــن ثبــت شــده اســت، مقایســه 
می کنــد و اعتبــار پیــام بررســی می شــود. اگــر 
ایــن پیــام تأییــد شــود، تراکنــش اجــرا شــده و 
ــای  ــه انته ــدی حــاوی تراکنــش ب ــوك جدی بل
ــال  ــود. برخــالف انتق ــه می ش ــن اضاف باِلك ِچی
وجــه در سیســتم ســنتی، هیــچ واســطۀ مالــی 
در ایــن فراینــد یــا بــرای تأییــد تراکنــش وجود 
نــدارد و بیشــتر وقت هــا بــه صــورت نامتمرکــز 
ــت  ــی اس ــان ویژگ ــن هم ــود. ای ــام می ش انج
ــتم  ــک سیس ــن را از ی ــتم باِلك ِچی ــه سیس ک
ــال داده  ــی انتق ــد؛ یعن ــک می کن ــنتی تفکی س
ــا اعمــال کنتــرل متمرکــز از  ــت ی ــدون دخال ب

ــرد. ــث صــورت می پذی ســوی شــخصی ثال

فنــاوری  بنیــادی  ویژگی  هــای   -
ک ِچیــن  باِل

ــتم  ــا سیس ــه ب ــن در مقایس ــاوری باِلك ِچی فن
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نمودار 2
 ادامه از صفحه قبل فرایند انتقال وجه در یک شبکه بالکجین

اعتبار پیام توسط 
اعضای شبکه 
بررسی می شود.

پیام در شبکه 
داخلی توزیع شده 

است.
درخواست انتقال 
وجه در یک پیام 

رمزنگاری شده است.

بلوك جدید به انتهای 
آخرین بلوك زنجیره 

اضافه می شود.

همه رونوشت های 
بالکچین همگام سازی و 

گیرنده پول را بروز شده اند.
دریافت می کند.

ــی  ــن ویژگ ــنتی، چندی ــز س ــش متمرک تراکن
ــارت هســتند از:  ــا عب ــن ویژگی ه ــی دارد. ای فن

ــده در  ــت ش ــای ثب ــگاری: تراکنش ه رمزن  
یــک باِلك ِچیــن بــا اســتفاده از جفــت کلیــد 
ــذاری می شــوند.  ــی- خصوصــی، رمزگ عموم
ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــودار1 مش ــال نم در مث
ــا اســتفاده از  اطالعــات پیــام انتقــال وجــه ب
کلیــد خصوصــی۷  فرســتنده رمزگذاری شــده 
ــه کل شــبکه ارســال می شــود.  و ســپس ب

 
در  تراکنش هــا  چــون  بالدرنــگ8:   
ارســال  وقــوع  محــض  بــه  باِلك ِچیــن 
می شــوند، ایــن فنــاوری به صــورت بالدرنــگ، 
ثبــت می کنــد.  را  یــا حســاب ها  اطالعــات 

هوشــمند:  قراردادهــای  میزبانــی   
باِلك ِچیــن بــا ادغــام کدهــای برنامه نویســی 
از قراردادهــای هوشــمند۹  اســتفاده می کنــد. 

را  تراکنش هــا  می تواننــد  برنامه هــا  ایــن 
اجــرا کننــد و ورودی هــای متناظــر را در دفاتر 
کل در شــرایط خــاص قراردادهــا ایجــاد کنند. 
قراردادهــای هوشــمند و خــودکار امــکان 
زمانبنــدی انتقــال مالکیــت را از یــک طــرف 
ــط  ــک محی ــر در ی ــرف دیگ ــه ط ــه ب معامل

ــد.  ــم می کنن ــز فراه نامتمرک

انواع باِلک ِچین 
باِلک ِچین خصوصی و عمومی

نــوع  دو  باِلك ِچیــن،  فنــاوری  تکامــل  بــا 
باِلك ِچیــن ظهــور پیــدا کــرد: باِلك ِچیــن 
خصوصــی1۰  و باِلك ِچیــن عمومــی11 . بهتریــن 
ایــن  عمومــی  باِلك ِچیــن  بــرای  تعریــف 
ــی  ــا تمام ــا را ب ــد رکورده ــه می توان ــت ک اس
ــه اشــتراك بگــذارد، توســط  ــران شــبکه ب کارب
ــر  ــط ه ــود، توس ــانی ش ــا12  به روزرس داده کاوه
شــخصی مــورد نظــارت قــرار گیــرد و هیچکــس 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــرل کن ــد آن را کنت نمی توان

باِلك ِچین هــای عمومــی ماننــد بیت کویــن، 
ــد  ــا ســازمان( می توان ــرد ی ــی )ف ــر موجودیت ه
همــراه  تلفــن  یــا  رایانــه  از  اســتفاده  بــا 
ــودمندی  ــود. س ــل ش ــبکه متص ــه ش ــود ب خ
آن  بــودن  نامتمرکــز  عمومــی،  باِلك ِچیــن 
ــای گســترده ای  ــت برنامه ه ــه موفقی اســت و ب
ــردد.  ــاز می گ ــن ب ــگاری بیت کوی ــد رمزن مانن
بــا این حــال مشــکالتی نیــز دارد؛ به طــور 
ــون  ــی همچ ــن عموم ــک باِلك ِچی ــه، ی نمون
بیت کویــن، ســرعت محــدودی بــرای پــردازش 
حجــم عظیمــی از تراکنش هــا دارد و در نتیجــه 
ــی  ــت فعل ــتم های پرداخ ــا سیس ــه ب در مقایس
ــا  ــزرگ ب ــای ب ــترکارت در برنامه ه ــد َمس مانن
مهم تــر،  مســألۀ  می شــود.  روبــرو  مشــکل 
حفاظــت از حریــم خصوصــی اســت و صاحبــان 
مشــاغل دربــارۀ دفاتــر کل توزیع شــده و افشــاء 
ــتند.  ــران هس ــود نگ ــاری خ ــرار تج ــدن اس ش

باِلك ِچیــن خصوصــی، نوعــی از باِلك ِچیــن 
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رویه هــای  و  اعضــا  تعــداد  کــه  اســت 
در  اســت.  محدودیــت  دارای  آن  کنترلــی 
ــل،  ــزارز ریپ ــد رم ــن، مانن ــوع باِلك ِچی ــن ن ای
نقــش  می توانــد  ذاتــی  پیکربنــدی  یــک 
مشــارکت کنندگان و نیــز نحــوۀ دسترســی 
اعضــای خــاص را تعریــف و مشــخص کنــد چــه 
ــند  ــن بنویس ــات را در باِلك ِچی ــی اطالع اعضای
ــای  ــون اعض ــد. چ ــد را بپذیرن ــو جدی ــا عض ی
مختلــف، مجوزهــای دسترســی مختلفــی دارند، 
باِلك ِچیــن خصوصــی تاحــدودی نامتمرکــز 
ــترش  ــا گس ــو، ب ــک س ــود. از ی ــی می ش تلق
مناســب الیه هــای کنترل-دسترســی، یــک 
بیشــتری  توانایــی  خصوصــی  باِلك ِچیــن 
ــرای  ــی ب ــن عموم ــک باِلك ِچی ــه ی ــبت ب نس
حفــظ حریــم خصوصــی و متناســب بــا نیازهای 
حاکمیتــی را دارا اســت و از ســوی دیگــر، یــک 
مجموعــه متمرکــز بــا رّد امتیازهــا در یــک 
ــن را  ــار باِلك ِچی ــد اعتب ــرۀ مجــاز می توان زنجی

ــد. ــف کن تضعی

تفاوت ویژگی های فنی بین 
باِلک ِچین های خصوصی و عمومی

عدم اعتماد و تغییرناپذیری
ــک  ــه هیچ ی ــت ک ــن معناس ــاد بدی ــدم اعتم ع
از طرفیــن نیــازی نیســت کــه صداقــت طــرف 
دیگــر را بررســی کنــد. در باِلك ِچیــن عمومــی، 
ــود  ــت وج ــای هوی ــا تأییدکننده ه ــطه ها ی واس
ــه  ــد از اضاف ــا بع ــوابق تراکنش ه ــد و س ندارن
ــی  ــر13  باق ــدون تغیی ــن ب ــه باِلك ِچی ــدن ب ش
نمی توانــد  هیچکــس  آینــده  در  می ماننــد. 
ــر  ــن را تغیی ــد نســخه از باِلك ِچی ــا چن ــک ی ی
دهــد، زیــرا باعــث می شــود کــه نســخه ها 

ــه یکدیگــر ناســازگار شــوند.  نســبت ب

ــاد  ــاًل بی اعتم ــی کام ــن خصوص ــک باِلك ِچی ی
یــک  از  اســتفاده  بــا  تراکنش هــا  نیســت. 
ــح،  ــارات صری ــز و دارای اختی ــدۀ متمرک نماین
می تواننــد بــه عقــب برگردنــد. اگــر اکثــر اعضــا 
ــه را  ــۀ معامل ــر تاریخچ ــت تغیی ــز درخواس نی

ــن  ــت و بنابرای ــر اس ــند، امکان پذی ــته باش داش
بی اعتمــادی باِلك ِچیــن خصوصــی مبتنــی بــر 
ــکل  ــاری پروت ــز و معم ــده متمرک ــار نماین اعتب

ــت.  ــاع اس ــد( اجم )قواع

شفافیت و توافق توزیع شده 
از  یــک  هــر  عمومــی،  باِلك ِچین هــای  در 
ــان از  ــت یکس ــک رونوش ــبکه ی ــن در ش طرفی
باِلك ِچیــن دارنــد. اجمــاع بــا همگام ســازی 
و  می گیــرد  صــورت  رونوشــت ها  تمامــی 
تضمیــن می کنــد کــه داده هــا شــفاف، صحیــح 
و بــه روز هســتند. هرچنــد کــه کاربــران در 
ــی  ــات هویت ــوع اطالع ــچ ن ــش هی ــدت تراکن م
ــام  ــا در تم ــن تراکنش ه ــد و ای ــه نمی دهن ارائ
شــبکه قابــل ردیابــی و قابــل مشــاهده هســتند. 
ــترس  ــد در دس ــش می توانن ــای تراکن رکورده
باشــند و در هــر زمانــی به دقــت بازســازی  شــوند. 

نمی توانــد  خصوصــی  باِلك ِچیــن  یــک 
رونوشــت  دهــد.  ارائــه  مطلــق  شــفافیت 
تمامــی  بــه  تراکنــش  رکوردهــای  اصلــی 
در  نمی شــود.  داده  شــرکت کنندگان 
عــوض فقــط بعضــی از شــرکت کنندگان در 
تراکنــش می تواننــد بخشــی از رونوشــت را 
ــات  ــه اطالع ــوع ک ــن موض ــند. ای ــته باش داش
ــی  ــترس برخ ــا در دس ــده ی ــدود ش ــژه مح وی
از مشــارکت کنندگان باشــد بــه پیکربنــدی 
کنتــرل دسترســی بســتگی دارد. بــا توجــه بــه 
ــای  ــن محدودیت ه ــی ای ــت از محرمانگ حفاظ
در  خصوصــی  باِلك ِچین هــای  دسترســی، 

مناســب تر هســتند. تجــاری،  محیــط 

اقدام های مهم و الزامات 
براســاس گــزارش وب ســایت کوین مــپ14 ، 
1۵هــزار کســب و کار در سراســر جهــان، 
بیت کویــن را به عنــوان شــکلی از پرداخــت 
ــد.  ــود پذیرفته ان ــات خ ــا و خدم ــرای کااله ب
اُوراســتاك1۵   هیئت مدیــرۀ  نمونــه،  به طــور 
تأییــد کــرده اســت کــه بیشــتر از پنجاه درصــد 

از درآمــد فــروش خــود را از طریــق رمزارزهای 
پایــه ماننــد بیت کویــن به دســت مــی آورد. 
شــرکت اُوراســتاك در پایــان ســال 2۰18، 2/4 
میلیــون بیت کویــن در اختیــار داشــت و آنهــا 
در  جــاری  دارایی هــای  ســایر  به عنــوان  را 
ــر  ــالوه  ب ــرد. ع ــزارش ک ــی گ ــای مال صورت ه
پذیــرش بیت کویــن، بســیاری از شــرکت ها 
جهــت  باِلك ِچیــن  بالقــوۀ  تــوان  متوجــه 
ــه تجــارت خــود شــده اند.  ــق بخشــیدن ب رون
باِلك ِچیــن  از  فِدکــس1۶   شــرکت  مثــاًل 
بــرای ردیابــی بســته های ارزشــمند خــود 
ــن عملیــات  اســتفاده می کنــد و قصــد دارد ای
خــود  ارســالی  بســته های  تمــام  بــرای  را 
گســترش دهــد. شــرکت آی بــی ام1۷  نیــز یــک 
باِلك ِچیــن اعتمــاد بــه مــواد غذایــی طراحــی 
ــه  ــریک، از جمل ــه دارای ۹ ش ــت ک ــرده اس ک
نســتله18  و دول1۹  اســت. همچنیــن در پاســخ 
ــی در سراســر  ــواد غذای ــه شــیوع آلودگــی م ب
ــز  ــی نی ــول خرده فروش ــارت2۰  غ ــا، وال م دنی
از  عرضــه  زنجیــرۀ  بیشــتر  امنیــت  بــرای 

فنــاوری باِلك ِچیــن اســتفاده می کنــد. 

اســتفاده  بــا  را  باِلك ِچیــن  ســازمان ها 
پیاده ســازی  هوشــمند،  قراردادهــای  از 
ریســک  مدیریــت  می تواننــد  و  می کننــد 
ــند.  ــته باش ــری داش ــق بهت ــی، تطبی و کارای
می تواننــد  هوشــمند  قراردادهــای  مثــاًل 
از  ســازمان ها  پیــروی  ســهولت  موجــب 
قوانیــن و مقــررات شــوند. یــک طــرح از پیــش 
ــرار  ــن ق ــوان در باِلك ِچی ــده را می ت تعریف ش
داد تــا معامــالت مشــکوك را بــه ســرعت 
شناســایی کنــد. همچنیــن از ایــن طــرح 
ــی  ــالمت مال ــر س ــارت ب ــرای نظ ــوان ب می ت
طراحــی  بــرای  تصمیم گیــری  و  ســازمان 
ــرد.  ــد اســتفاده ک ــی جدی مکانیزم هــای کنترل

ایجاد سامانۀ اطالعاتی تجاری 
به وسیله باِلک ِچین

ــتم  ــک سیس ــا ی ــه تنه ــن ن ــاوری باِلك ِچی فن
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حسابدار

شبکه بالک چینشبکه بالک چین

حسابرسان

قانون گذاران

شرکت ها

آموزش دهندگان دانشجویان

بخش عمومی

مشتریان

نمودار3
محیط جدید کسب وکار مبتنی بر فناوری بالکچین

اطالعاتــی در یــک شــرکت بــرای مجموعــه ای 
ــرای  از تراکنش هــا اســت، بلکــه زیرســاختی ب
مجامــع تجــاری نیــز محســوب می شــود. 
هرچــه افــراد و ســازمان های بیشــتری بــه 
شــبکۀ باِلك ِچیــن بپیوندنــد، جامعــۀ بزرگی از 
ــرمایه گذاران،  ــرکت ها، س ــد ش ــان مانن ذی نفع
حسابرســان، مراجــع مالیاتــی و قانون گــذاران، 
ــات را  ــتراك اطالع ــال و اش ــا انتق ــامانه ای ب س
ــی  ــن خصوص ــد. در باِلك ِچی ــکیل می ده تش
کــه هیــچ مرجــع تأییدکننــدۀ متمرکــزی 
باِلك ِچیــن  از  اســتفاده  نــدارد،  وجــود 
شــبکه  بیشــتر  امنیــت  موجــب  می توانــد 
شــود. براســاس قانــون حملــه ۵1درصــدی21 ، 
ــالش  ــا ت ــی از داده کاوه ــه گروه ــا زمانی ک تنه
می کننــد تــا بخــش عظیمــی از تــوان رایانــه را 
تحــت کنتــرل درآورنــد، باِلك ِچیــن می توانــد 

رکــورد تراکنــش را تغییــر دهــد. یــک اجتمــاع 
ــزرگ باعــث می شــود کــه تعــداد محــدودی  ب
از موجودیت هــا بــر شــبکه غالــب شــوند 
و محتــوای دفتــرکل را دســتکاری کننــد. 
ــان  ــن را نش ــبکه باِلك ِچی ــک ش ــودار2 ی نم
می دهــد کــه ذی نفعــان آن یــک محیــط 

ــد. ــکیل داده ان ــد تش ــاری جدی تج

ــا  ــه ای از باِلك ِچین ه ــن، مجموع ــزون برای اف
ــوند و  ــد داده ش ــر پیون ــا یکدیگ ــد ب می توانن
ــن  ــی22  باِلك ِچی ــره بلوک ــه زنجی ــک اتحادی ی
اشــتراك گذاری  بــه  کــه  شــود  تشــکیل 
داده هــای  پایــگاه  بررســی  و  اطالعــات 
بــا  رکوردهــا  می کنــد.  کمــک  بزرگتــر 
ــتراك گذاری  ــدی اش ــک پیکربن ــتفاده از ی اس
ــط  ــت توس ــن اس ــگ، ممک ــات بالدرن اطالع

ــورد  ــره م ــتری در زنجی ــرکت کنندگان بیش ش
نظــارت قــرار گیرنــد. در نتیجــه افــراد واســطه 
بررســی  بــرای  گســترده تری  دیــد  حتــی 
قابلیــت اطمینــان تراکنش هــای تجــاری دارنــد.

هزینه اجرا
براســاس تجزیــه و تحلیــل هزینه-منفعــت 
ســازمان ها تصمیــم خواهنــد گرفــت کــه چــه 
میــزان و چگونــه از باِلك ِچین هــا اســتفاده 
هزینه هــای  از  فهرســتی  کــرد.  خواهنــد 
شــکلی  بــه  را  ســازمان ها  شــده  تصویــب 
ــده اســت.  ــه ش ــر ارائ ــی در زی ــح و ضمن صری
یــک  نگهــداری  و  راه انــدازی  هزینــه   

، ك ِچیــن باِل
تکــرار و رقابــت بیــن سیســتم برنامه ریــزی   
یــک  و  موجــود  ســازمانی23   منابــع 
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حسابدار

جدول1- فرصت ها و چالش ها برای حسابرسان

چالش هافرصت هاشرح

باِلك ِچین عمومی

بررسی  باِلك ِچین  برروی  را  معامالت  سابقه   -
کنید.

باِلك ِچین  در  را  بدیع  حسابرسی  فرآیند   -
توسعه دهید.

و  باِلك ِچین  در  موجود  موارد  میان  پایداری   -
دنیای واقعی را تأیید کنید.

مالکیت  و  وجود  تأیید  برای  متمرکزی  مرجع  هیچ   -
وجود  باِلك ِچین  در  شده  ثبت  موارد  اندازهگیری  و 

ندارد.
بازاریابی اطالعات بدلیل از بین رفتن کلید خصوصی   -

مشتری است.
حمله  کردن  گزارش  برای  متمرکزی  مرجع  هیچ   -

سایبری وجود ندارد.

باِلك ِچین خصوصی

ایجاد  باِلك ِچین  بکارگیری  برای  راهنمایی   -
کنید.

ارایه  منظور  به  صنعت  تجربیات  و  دانش  از   -
سامانه  برای  روش ها  بهترین  برای  مشاوره 

باِلك ِچین استفاده کنید.
دادن  شکل  برای  تجاری  شبکه های  از   -
بازار  تقاضای  براساس  خصوصی  باِلك ِچین 

استفاده کنید.
کننده  هماهنگ  و  برنامه ریز  به عنوان   -
مشارکت کنندگان بالقوه یک باِلك ِچین عمل 

کنید.
فناوری  حسابرسی  برای  آنها  تخصص  از   -
داخلی  کنترل  حسابرسی  برای  اطالعات 
داده  یکپارچگی  و  امنیت  شامل  باِلك ِچین 

استفاده کنید.
یک  برای  مستقلی  شده  رتبه بندی  خدمات   -

باِلك ِچین ویژه پیشنهاد دهید.
به عنوان مدیر باِلك ِچین عمل کنید.  -

فنآوری های مختلف باِلك ِچین مهارت  نیاز است در   -
داشته باشید.

دستیابی به قوانین جمعی زمانی که به عنوان نماینده   -
سازمانی اقدام کنید، مشکل است.

از  خارج  جانبی  توافق  یک  به  حسابرسی  معامله   -
زنجیره مربوط است.

در  اطالعات  بردن  بین  از  برای  وقتی مرجع مرکزی   -
باِلك ِچین قدرت دارد، با این وضعیت مقابله کنید.

، ك ِچیــن باِل
ــک باِلك ِچیــن،  ــاط بیــن رکوردهــای ی ارتب  

ــی، ــاد فیزیک ــا و نه ــایر گزارش ه س
افــراد  بــرای  اطالعــات  نشــت  احتمــال   
برون ســازمانی شــامل رقبــای تجــاری و 

مشــتریان،
افزایــش  به دلیــل  مدیــران  محدودیــت   

بیرونــی. شــفافیت 

دالیل حسابرسی
فرصت های شغلی جدید برای 

حسابرسان 
ماننــد  برنامــه،  ســطح  در  باِلك ِچیــن 
ــود  ــد وج ــا و تأیی ــی تراکنش ه ــی برخ بررس
اثبــات ســازگاری  و  دارایی هــای دیجیتــال 
اطالعــات در باِلك ِچیــن تجــارت جدیــدی 
اســت.  کــرده  فراهــم  حسابرســان  بــرای 
وظایــف جدیــد ممکــن اســت به خصــوص 
ــزی در  ــئول متمرک ــچ مس ــه هی در صورتی ک
باِلك ِچیــن وجــود نداشــته باشــد چالــش 
ــرای  برانگیــز باشــند. حسابرســان الزم اســت ب
ابــداع روش هــای جدیــد به منظــور اثبــات 

سیســتم های  حسابرســی  در  مالکیــت 
ــد.  ــی از تخصــص خــود اســتفاده کنن اطالعات
ــد،  ــان ش ــل بی ــش قب ــه در بخ ــه ک همان گون
و  مزایــا  دارای  مختلــف  باِلك ِچین هــای 
خودشــان  بــه  مربــوط  محدودیت هایــی 
ــا  ــتی از فرصت ه ــدول1 فهرس ــتند. در ج هس
ــی  ــه های حسابرس ــه مؤسس ــی ک و چالش های
ــی  ــای خصوص ــت در باِلك ِچین ه ــن اس ممک
ــد  ــا تأکی ــوند، ب ــرو ش ــا آن روب ــی ب و عموم
بــر باِلك ِچین هــای خصوصــی ارایــه شــده 

ــت. اس
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حسابدار

جدول2- آثار باِلک ِچین بر عملیات حسابرسی

حسابرسی آثار باِلک ِچینعملیات حسابرسی
داخلی

حسابرسی 
مستقل

بررسی کل جامعه به جای رویکرد نمونه گیری سنتیگردآوری شواهد  -
دسترسی مستقیم به سابقه )تاریخچه( معامالت  -**

تأیید و اعتبارسنجی 
معامالت

اعتبارسنجی بالدرنگ معامالت به وسیله گروهی از داده کاوها  -
تأیید و نگهداری معامالت به وسیله همه کاربران ثبت می شود.  -**

ارزیابی میزان انطباق
مطابق با آخرین قانون، استاندارد و مقررات موجود  -

تحویل آنی مقررات مربوطه به کارَور  -
شناسایی سریع تخلفات  -

*-

اصالح تراکنش

داده  رخ  باِلك ِچین مجزا  بین بخش های یک شبکه  معامالت  )اگر  اصالح خودکار   -
باشد(

پرداخت آنی  -
کاهش زمان صرف شده برای اصالح و افزایش کارایی  -

**

گزارشگری مالی
گزارشگری مالی به موقع  -

عاری از تحریف  -
تمایل کمتر به تقلب  -

**

مشکالت، برنامه ریزی و مشاوره سریع  شناسایی  منظور  به  حسابرسان  برای  سوابق  کامل  و  دقیق  تهیه   -
-*اولویت بندی برنامه ها و یافتن الگوی بلند مدت

پشتیبانی تصمیم
ارایه اطالعات ذخیره شده قابل اتکا و به موقع در باِلك ِچین برای تجزیه و تحلیل  -

پیش بینی پیامد اقدامات  -
تسهیل قراردادهای هوشمند به وسیله مدل های تحلیلی تعبیه شده  -

*-

ــد  ــد فراین ــن می توان ــن، باِلك ِچی ــزون برای اف
تغییــر  بنیــادی  به طــور  را  کار حسابرســان 
دهــد. چــون یــک رکــورد کامــل از تراکنش هــا 
نیــازی  می شــود،  ذخیــره  باِلك ِچیــن  در 
نیســت کــه حسابرســان درخواســت بدهنــد و 
منتظــر طــرف مقابــل بــرای دریافــت داده هــا و 
مســتندات باشــند. بعــالوه باِلك ِچیــن چیــزی 
حسابرســی  نمونه گیــری  فرآینــد  از  فراتــر 

ســنتی اســت و حسابرســان دائمــاً می تواننــد 
ــی  ــی بررس ــر دوره خاص ــا را در ه تراکنش ه
آزاد  ســبب  باِلك ِچیــن  پذیــرش  کننــد. 
شــدن منابعــی می شــود کــه قبــاًل بــرای 
جمــع آوری مــدارك و تأییدیــه مــورد اســتفاده 

قــرار می گرفتنــد. 

حرکت از آزمون تراکنش ها )معامالت( 

به آزمون کنترل ها 
در  شــده  یــاد  کارایــی  از  صرف نظــر 
ــن، مســأله مهــم توجــه  ــری باِلك ِچی به کارگی
بــه ایــن نکتــه اســت کــه رکوردهای تراکنشــی 
ــاً  ــوند، لزوم ــره می ش ــن ذخی ــه در باِلك ِچی ک
ــازمان  ــی س ــای مال ــاد گزارش ه ــت اعتم قابلی
تراکنشــی  مثــاًل  نمی کننــد.  تضمیــن  را 
ــت،  ــوع اس ــال وق ــره درح ــک زنجی ــه در ی ک
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ــرا  ــه اج ــرف معامل ــن دو ط ــت بی ــن اس ممک
شــود و یــک توافــق خــارج از زنجیــره یــا 
یــک تقلــب در معاملــه رخ دهــد. بنابرایــن 
پیرامــون  داخلــی  کنترل هــای  اثربخشــی 
ــه  ــت. هنگامی ک ــت اس ــن دارای اهمی باِلك ِچی
حسابرســان بــا یــک باِلك ِچیــن خــاص روبــرو 
ــتریان،  ــای مش ــت انگیره ه ــوند، الزم اس می ش
ــن،  ــد باِلك ِچی ــت ک ــکل، کیفی ــرات پروت تغیی
ــن  ــان طرفی ــدرت می ــص ق ــن تخصی و همچنی
ــا،  ــته از این ه ــد. گذش ــی کنن ــه را بررس معامل
ــون  ــر آزم پــس حسابرســان فقــط مســتقیماً ب
ــه  ــت ک ــد و الزم اس ــز ندارن ــا تمرک تراکنش ه
ــان  ــب اطمین ــرای کس ــود ب ــای موج کنترل ه
کافــی از اینکــه باِلك ِچیــن بــه شــکلی درســت 
ــی  ــز بررس ــت را نی ــه اس ــرار گرفت ــل ق در مح
ــن  ــی باِلك ِچی ــار احتمال ــدول 2 آث ــد. ج کنن
ــی و مســتقل را  ــات حسابرســی داخل ــر عملی ب

نشــان می دهــد.

چشم انداز و پیشنهادها
ــی  ــای ملموس ــن، چالش ه ــاوری باِلك ِچی فن
آورده  به وجــود  حسابرســی  صنعــت  در  را 
ایــن زمینــه  نیازمنــد تحــول در  اســت و 
ــی  ــای حسابرس ــع نهاده ــش جام ــت. دان اس
در زمینــۀ فعالیت هــای تجــاری و دولتــی، 
باعــث می شــود کــه مشــاوران بتواننــد از 
ایــن فناوری هــای جدیــد اســتفاده کننــد. 
ــل  ــرات حاص ــل تغیی ــی در مقاب ــرای آمادگ ب
متخصصیــن  مخــّرب،  فنــاوری  ایــن  از 
ــد و  ــق بدهن ــود را تطبی ــد خ ــی بای حسابرس
ــد. در  ــاء دهن ــود را ارتق ــردی خ ــش راهب نق
ایــن مرحلــه، حسابرســان بایــد گام هــای 
اولیــۀ زیــر را بــرای تطبیــق بــا محیــط 

ــد:  ــد بردارن جدی

کسب شایستگی در فناوری باِلک ِچین 
و مدیریت باِلک ِچین

ــای  ــارج و مزای ــد مخ ــد بتوانن ــان بای حسابرس

را  خــاص  باِلك ِچین هــای  به کارگیــری 
زمینــۀ  در  مشــاوره هایی  و  کننــد  ارزیابــی 
ــود  ــتریان خ ــه مش ــن ب ــازی باِلك ِچی پیاده س
ــه دهنــد. نهادهــای حسابرســی می تواننــد  ارای
ــن  ــه ای ــوزش آن ب ــا و آم ــم راهبرده ــا تنظی ب

ــد.  ــت یابن ــدف دس ه

مشارکت فعال در توسعه باِلک ِچین، با 
تمرکز بر کنترل ریسک

 حسابرســان بایــد گام هایــی رو بــه جلو داشــته 
باشــند و تأثیــر پیاده ســازی باِلك ِچیــن را 
ــد  ــی بای ــات حسابرس ــد. مؤسس ــی کنن بررس
بــر ارزیابــی کارایــی مدیریــت ریســک تمرکــز 
ــد  ــه دهن ــی ارائ ــای مدیریت ــد و راهکاره کنن
ــد  ــد. رش ــن کنن ــی را تضمی ــرل داخل و کنت
ــای  ــد فرصت ه ــاوری می توان ــن فن ــریع ای س
زیــادی را بــرای حسابرســان فراهــم کنــد. 
ــان  ــت، حسابرس ــات باکیفی ــۀ خدم ــرای ارائ ب
زیــر  بلندمــدت  چشــم اندازهای  از  بایــد 

ــد: ــتفاده کنن اس

انجام حسابرسی مستمر
باعــث  باِلك ِچیــن  کاربــردی  برنامه هــای   
شــده اســت کــه حسابرســان به طــور پیوســته 
ــای  ــه رکورده ــد دسترســی بالدرنگــی ب بتوانن

ــند.  ــته باش ــش داش تراکن

رشد فعالیت های مشاوره ای
ــنتی  ــه در روش س ــی ک ــازی منابع ــا آزادس  ب
اســتفاده  اطالعــات  جمــع آوری  بــرای 
می شــدند، مؤسســات حسابرســی می تواننــد از 
تجزیــه و تحلیــل مناســب داده در باِلك ِچیــن 
ــد  ــات مشــاوره ای مانن ــد و خدم ــتفاده کنن اس
طراحــی کنتــرل، مدیریــت تغییــر و مدیریــت 

باِلك ِچیــن را بســط دهنــد.             
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به کارگیری استانداردها  
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استاندارد حسابداری 35 

مالیات بر درآمد
)قسمت اول(

محمود آل حبیب

مقدمه: 
آن  بســتن  کار  بــه  و  اســتاندارد  پذیــرش 
جــزو مراحــل مهــم تدویــن اســتانداردهای 
ــود. خــوب اســت  ــابداری محســوب می ش حس
تمــام مراحــل پذیــرش و تدویــن اســتاندارد در 
ــرد و  ــرار گی ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــا م دنی
ســپس از ایــن تجربــۀ صــورت گرفتــه در 
ــه نحــو احســن اســتفاده شــود تمامــی  دنیــا ب
اســتانداردهایی کــه در دنیــا مخصوصــاً در 
بــه کار  بین المللــی  اســتانداردهای  تدویــن 
تالش هــا،  زحمــات،  نتیجــۀ  اســت  رفتــه 
ــت  ــوده اس ــیاری ب ــای بس ــق و تفحص ه تحقی
به دســت  به ســادگی  اســتانداردها  ایــن  و 
نیامــده اســت و همان طــور کــه مالحظــه 
ــی،  ــرادات نگارش ــز ای ــال نی ــر س ــود ه می ش
ــالح،  ــال اص ــا در ح ــی و... آنه ــکلی، مفهوم ش

هســتند. شــفافیت  و  به روزرســانی 

 در کشــور مــا یــا بــرای یــک موضــوع بــه ایــن 
ــان  ــتاندارد خودم ــه اس ــیم ک ــه می رس نتیج
نیازمنــد  حتمــاً  کــه  باشــیم،  داشــته  را 
مربوطــه،  در صنعــت  متعــدد  بررســی های 
چالش هــای پیــش روی مــان و ... خواهــد بــود 
ــتاندارد  ــک اس ــه ی ــاص ب ــی خ ــی مراحل و ط
ــاخت  ــتاندارد 2۹ س ــل اس ــی( مث داخلی)محل
امــالك می رســیم یــا اینکــه مســیر دنیــا را در 
پذیــرش اســتانداردها و به کارگیــری آن قبــول 
می کنیــم. اگــر قــرار اســت اســتانداردهای 
بایــد  بپذیریــم  را  بین المللــی  حســابداری 
ــع  ــا و مجام ــده در دنی ــی ش ــیر ط ــاً مس حتم
ــتاندارد  ــک اس ــه ی ــرای رســیدن ب ــه ای ب حرف
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــز م نی
ــن  ــد تدوی ــیر و رون ــران مس ــفانه در ای متأس
ــه  ــی و مطالع ــورد بررس ــا م ــتاندارد در دنی اس
یــا کمتــر مــورد توجــه  قــرار نمی گیــرد 
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قــرار می گیــرد، درحالی کــه ایــن موضــوع 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی دقیق ت ــورد بررس ــد م بای
شــود و در گزارشــی جامــع، ســرلوحۀ تدویــن 
ــی  ــرش اســتاندارد بین الملل ــا پذی اســتاندارد ی
قــرار گیــرد. پیشــنهاد می شــود حتمــاً ســازمان 
ــورد  ــتانداردها م ــی اس ــرای تمام حسابرســی ب
فــوق یعنــی گــزارش مطالعاتــی نهادهــای 
بین المللــی  اســتانداردهای  تدوین کننــدۀ 
را قبــل از پذیــرش اســتانداردها به صــورت 
ــتاندارد  ــن اس ــا مســیر تدوی ــوب درآورد ت مکت
بــا صــورت مســتند تر و کامل تــر باشــد و 
حتمــاً گــزارش مطالعــۀ فــوق نیــز بــرای عمــوم 
ــد،  ــار یاب ــز انتش ــان نی ــابداران و حسابرس حس
چــرا کــه علــت ماهــوی پذیــرش اســتانداردها 
ــه  ــل حرف ــرای اه ــد ب ــت بای ــۀ نخس در وهل
ــن  ــر ای ــتر درگی ــه بیش ــرادی ک ــص اف باالخ
ــورد  ــود م ــد ب ــا خواهن ــتند ی ــات هس موضوع

ــرد. ــرار گی ــه ق توج

ــر درآمــد،   در قضیــۀ اســتاندارد 3۵ مالیــات ب
ــوق  ــتانداردهای ف ــرش اس ــوی پذی ــت ماه عل
ــرای  ــوق ب ــتاندارد ف ــن اس ــل از تدوی ــا قب آی
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــه ای م ــۀ حرف جامع
ــورت  ــی ص ــزارش مطالعات ــر؟ گ ــا خی ــت ی اس
ــا،  ــد عمــاًل مســیری را کــه دنی گرفتــه می توان
ــه ای و ...  ــای حرف ــف، نهاده ــورهای مختل کش
ــا  ــرای م ــد را ب ــی نموده ان ــال ط ــن س چندی
ــۀ  ــن تجرب ــد از ای ــن بای ــد، بنابرای ــان ده نش
به صــورت  تقریبــاً  کــه  ارزشــمند  بســیار 
مجانــی بــرای مــا وجــود دارد بهتریــن اســتفاده 
ــازی  ــداف پیاده س ــی از اه ــن یک ــرد. )ای را ک

ــت( ــا اس ــی دنی IFRS در تمام

 متأســفانه در کشــور مــا در پذیــرش اســتاندارد 
ــورد  ــتاندارد م ــه اس ــیدن ب ــر رس ــل آخ مراح
ــازی  ــدون پایه س ــرد و ب ــرار می گی ــی ق بررس
همیــن  و  می شــوند  تصویــب  اســتانداردها 
ــۀ  ــراد جامع ــه اف ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ام
زیــادی  تمایــل  خــود  کشــور  حســابداری 
مخصوصــاً  اســتانداردها  به کارگیــری  بــه 
اســتانداردهای جدیــد نداشــته باشــند یــا هــر 
کجــا اســتاندارد قابــل اجــرا باشــد آن قســمت 
خــاص  قســمت های  و  می شــود  انجــام 
ــا  ــرای م ــه ب ــمت هایی ک ــا قس ــتانداردها ی اس
غیرقابــل فهــم و گنــگ اســت یــا بــه کار بســتن 
آن ســخت اســت را کنــار بگذاریــم. )ایــن 
ــتن  ــه کار بس ــاً در ب ــوان تقریب ــوارد را می ت م
ــاهده  ــابداری مش ــتانداردهای حس ــی اس تمام
ــای  ــل اصالحیه ه ــه دالی ــی ک ــود( در حال نم

IAS و IFRS شــامل: 
الــف( افزایــش شــفافیت یــک اســتاندارد؛ 
ــرادات  ــع ای ــور رف ــه منظ ــوالً ب ــه معم ک
اســتاندارد  متــن  ابهــام  یــا  نگارشــی 
ــورت  ــده در آن ص ــاد ش ــکاف ایج ــا ش ی

ــا  ــد تنه ــک اســتاندارد جدی ــرد. ی می پذی
ــوزۀ  ــه ح ــه ب ــت ک ــش اس ــی اثربخ زمان
عمــل نزدیــک و همچنیــن عملیاتــی 

ــد. باش

حــل  کوچــک،  اشــتباه  یــک  اصــالح  ب( 
تعارضــات، بررســی هرگونــه قلم افتادگــی؛ 
ــر  ــا تغیی ــی ی ــن اصــالح موجــب معرف ای
اصــول و رویه هــای موجــود نمی شــود.

  
فعلــی  بســتن  بــه کار  و  پذیــرش  مــدل 
اســتانداردها در ایــران ماننــد درس خوانــدن در 
شــب امتحــان صرفــاً بــرای پــاس کــردن درس 
ــوان  ــف می ت ــع تکلی ــرای رف ــام کار ب ــا انج ی
و  بســتن  بــه کار  بنابرایــن  کــرد.  قلمــداد 
ــر  ــمت آخ ــد قس ــه 2۰درص ــری تجرب به کارگی
فعالیت هــا و کوشــش های دنیــا، عمــاًل جامعــۀ 
باعــث  ایــن  نمی کنــد.  غنــی  را  حرفــه ای 
ــتفاده کنندگان  ــن و اس ــه مخاطبی ــدم توجی ع
حســابداری و حسابرســی کشــور نیــز می شــود.

ــده  ــریح ش ــیر تش ــن مس ــم همی ــال بیایی  ح
ــر  ــات ب ــتاندارد 3۵ مالی ــرای اس ــاال را ب در ب
درآمــد در نظــر بگیریــم. آیــا آن وقــت کســی 
می توانســت بعــد از پذیــرش اســتاندارد بگویــد 
ایــن اســتاندارد در محیــط ایران شــدنی نیســت 
و...؟!  بنابرایــن یکــی از دالیــل شــبهات گرفتــن 
ــتن(  ــه کار نبس ــتن و ب ــه کار بس ــن )ب و نگرفت
ــت  ــن اس ــران ای ــاری در ای ــتانداردهای ج اس
ــم  ــب می کنی ــتاندارد را تصوی ــا اول اس ــه م ک
و ســپس می خواهیــم نحــوۀ به کارگیــری و 
ــم. ــی کنی ــی و اجرای ــن و...  را بررس جاانداخت

اســتاندارد  گفــت  می تــوان  جــرأت  بــه   
حســابداری مالیــات بــر درآمــد یکــی از بهتریــن 
اســتانداردهای حســابداری در  و کامل تریــن 
ــل  ــکات قاب ــه از ن ــود ک ــوب می ش ــا محس دنی
ــی متعــدد  توجــه آن وجــود تئوری هــای مالیات
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ــاّص  ــواد خ ــات، م ــاّص مالی ــوارد خ در آن، م
ــاّص  ــوارد خ ــی، م ــرار مالیات ــری از ف جلوگی
ــت  ــوارد خــاّص عدال ــی، م ــاری مالیات خوداظه
ــذ  ــری از اخ ــاّص جلوگی ــوارد خ ــی، م مالیات
مالیــات مضاعــف، مــوارد خــاّص جلوگیــری از 
تضییــع حقــوق دولــت در اخــذ مالیــات، مــوارد 
ــوق  ــدن حق ــع ش ــری از ضای ــاّص جلوگی خ
ــی و...  ــی مالیات ــاّص دادرس ــوارد خ ــؤدی، م م
اســت که متأســفانه از موضوعات مغفــول مانده 
در ایــران اســت. بــا خوانــدن ایــن اســتاندارد و 
تئوری هــای زیربنایــی آن می تــوان بــه خیلــی 
از ایــرادات قوانیــن مالیاتــی کشــورمان نیــز پی 
ــا اصالحیه هــای متعــدد  ــرد کــه متأســفانه ب ب
دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها  حتــی  و 

ــون اصــالح نشــده اســت. ــز تاکن ــف نی مختل

پذیرش یا عدم پذیرش: 
اختــالف نظــرات مختلفــی در مــورد پذیــرش 
پذیــرش  عــدم  یــا  به کارگیــری  نحــوۀ  و 
اســتانداردهای فــوق در ایــران مطــرح اســت. از 
طرفــی گروهــی اعتقــاد دارنــد اســتاندارد فــوق 
در ایــران قابلیــت پیاده ســازی را نــدارد چــون 
ــتاندارد در  ــن اس ــده در ای ــرح ش ــوارد مط م
ــران در  ــی ای ــی و ســازمان مالیات ــی مالیات مبان
نظــر گرفتــه نشــده اســت و عمــاًل شــرکت ها 
مواجــه خواهــد  احتمالــی  بــا چالشــی  را 
ســاخت. کوچکتریــن تفــاوت بیــن اظهارنامــۀ 
خطــرات  مالــی،  صورت هــای  و  مالیاتــی 
شــرکت  بــرای  را  قابل توجهــی  احتمالــی 
حســاب هایی  انعــکاس  و  داشــت  خواهــد 
ــی و  ــات انتقال ــی مالی ــون دارای ــاص همچ خ
بدهــی مالیاتــی انتقالــی و... بــا توجــه بــه عــدم 
آشــنایی نظــام مالیاتــی ایــران خطــرات اخــذ 
ــه  ــرکت ها ب ــرای ش ــف را ب ــای مضاع مالیات ه
همــراه خواهــد داشــت. همچنیــن حساســیت 
ــوده  ــاد ب ــران زی ــی ای ــیدگی مالیات ــام رس نظ
اســت و از کاه، کــوه بــه وجــود می آیــد )چــرا 

ــیمانی!(. ــد پش ــاز آی ــه ب ــد کاری ک ــل کن عاق

پــس به نظــر گــروه فــوق کاًل بایــد از اســتاندارد 
فــوق صــرف نظــر کــرد تــا ســازمان مالیاتــی و 
ســازمان حسابرســی بــه توافقــی 1۰۰درصــدی 
در ایــن زمینــه برســد. البتــه بــه نظر گــروه اول، 
عــدم داشــتن دانــش کافــی توســط شــرکت ها 
ــن  ــی ای ــه کار بســتن فن ــرای ب و حســابداران ب
ــر  ــری ب ــل دیگ ــد دلی ــز می توان ــتاندارد نی اس

عــدم اســتقبال از ایــن اســتاندارد باشــد.

ــد  ــاد دارن ــز اعتق ــی نی ــر گروه ــی دیگ  از طرف
اگــر اســتاندارد فــوق بــه کار بســته شــود، 
مشــکلی نــدارد و در تعــارض بــا نظــام مالیاتــی 
و سیســتم های کشــور نیســت و  هیــچ شــرکت 
و ســازمانی بابــت بــه کار بســتن ایــن اســتاندارد 

ــرد. ــرار نمی گی ــر ق ــرض خط در مع
 در واقــع تئوریــک و دانشــگاهی دیــدن مــوارد 
ــوان  ــچ گاه به عن ــه هی ــرادی ک ــط اف ــوق توس ف
ــی  ــاور مال ــی، مش ــر مال ــابدار، مدی ــک حس ی
و... عهــده دار وظایــف فــوق مخصوصــاً وظایــف 
حســابداری مالیاتــی نبوده انــد و عــدم آشــنایی 
ــا  ــران ب ــی ای ــای نظــام مالیات ــا چالش ه ــا ب آنه
بیــش از هزاران بخشــنامه و دســتورالعمل و... از 
موانــع بــزرگ عملیاتــی شــدن ایــن اســتاندارد 

ــران اســت. در ای

اســتانداردهای  تدویــن  مراحــل 
 : لمللــی بین ا

را  بین المللــی ۶ گام  هیــأت اســتانداردهای 
ــن اســتانداردهای  ــرای تدوی ــل ب ــه شــرح ذی ب

ــذارد:  ــر می گ ــت س ــابداری پس حس
1- مشخص کردن دستور کار 

2- برنامه ریزی پروژه 
پیش نویــس  انتشــار  ســپس  و  تدویــن   -3
اولیــه نظرخواهــی )مقــاالت مباحثــه ای(

پیش نویــس  انتشــار  ســپس  و  تدویــن   -4

ــی( ــت نظرخواه ــی )یادداش ــی نظرخواه نهای
۵- تدوین و سپس انتشار استاندارد مربوطه

۶- برگــزاری نشســت بــا گروه هــای ذی نفــع و 
ــه منظــور  ســایر نهادهــای اســتانداردگذار ب
رفــع چالش هــا و موضوعــات پیش بینــی 

نشــده 

تدویــن  مهــم  و  اصلــی  مراحــل  از  یکــی 
اســتاندارد کــه در مــورد اســتاندارد 3۵ مالیــات 
بــر درآمــد کامــاًل نقــش ویــژه ای خواهد داشــت 
مرحلــه ۶ مراحــل تدویــن اســتانداردها یعنــی 
ــا ســایر ســازمان ها و ارگان هــا اســت  تعامــل ب
کــه هیچ گونــه گزارشــی توســط ســازمان 
حسابرســی در ایــن مــوارد انتشــار نیافتــه 
اســت و ایــن عمــاًل یعنــی عــدم بــه کار بســتن 
همه جانبــۀ تمــام مــوارد در اســتانداردهای 

بین المللــی و مراحــل تدویــن آن.

ــازمان  ــای س ــم ج ــان را بگذاری ــال خودم ح
امــور مالیاتــی و فــرض کنیــم یــک مدیــر 
ــی هســتید،  ــور مالیات ــۀ ســازمان ام ــی رتب عال
ــابدار  ــابداری، حس ــته حس ــل رش فارغ التحصی
وقــت  شــما  نظــر  بــه  آیــا  و...؛  رســمی 
می کنیــم در مــورد اســتاندارد 3۵ مالیــات 
و  دهیــد  انجــام  بررســی هایی  درآمــد  بــر 
مــوارد  و  این بــاره  در  دســتورالعمل هایی 

خــاص آن صــادر کنیــم؟!

مالیاتــی  امــور  ســازمان  وضعیــت  بــه   
بیاندازیــم  نگاهــی  کــه  اخیــر  در ســنوات 
ــای  ــون مالیات ه ــۀ قان ــه اصالحی ــم ب می توانی
مســتقیم مصــوب 13۹4/۰4/31 الزم االجــرا از 
ابتــدای ســال 13۹۵، مطالعــه و بررســی طــرح 
ــاده  ــد م ــنامه های جدی ــی، بخش ــع مالیات جام
۹۷ ق.م.م، دســتورالعمل مــاده 21۹ نحــوۀ 
ــی )کــه به عنــوان  ــد مالیات رســیدگی های جدی
ــون  ــود(، قان ــاد می ش ــی از آن ی ــالب مالیات انق
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دســتورالعمل ها  فروشــگاهی،  صندوق هــای 
و  بانکــی  تراکنش هــای  بخشــنامه های  و 
ــنامۀ  ــر 2۰ بخش ــغ ب ــا، بال ــیدگی های آنه رس
ــات  ــی مالی ــون دائم ــال، قان ــر س ــاص در ه خ

ــرد. ــاره ک ــزوده و ... اش ــر ارزش اف ب

ــور  ــازمان ام ــر س ــن مدی ــما ای ــه نظرش ــا ب آی
ــری  ــت دیگ ــر وق ــال های اخی ــی در س مالیات
ــر  ــات ب ــتاندارد 3۵ مالی ــی اس ــرای بررس را ب
ــالت الزم  ــری و تعام ــوه به کارگی ــد و نح درآم
بــا جامعــۀ حرفــه ای کشــور داشــته اســت؟ اگــر 
ــات  ــتاندارد 3۵ مالی ــود اس ــته اســت از خ داش
بــر درآمــد می تــوان الیحــه ای را تنظیــم و 
تحویــل دولت مــردان و قانون گــذاران کنیــم 
تــا ســازمان امــور مالیاتــی را ملــزم بــه پذیــرش 
از  کاســت  و  کــم  بــدون  و  1۰۰درصــدی 

ــود. ــوق ش ــتاندارد ف اس

 اگــر هــم ســازمان امــور مالیاتــی زمــان 
بررســی مــوارد قابــل ذکــر در بــاب مشــکالت 
ــۀ  ــع و دغدغ ــرای رف ــای الزم ب و هماهنگی ه
جامعــۀ حســابداری کشــور )کــه عمــاًل تمامــی 
شــرکت ها و ســازمان ها اســت( را دارد کــه 
کنــد  تدویــن  را  الزم  دســتورالعمل های 
ــاده 21۹  ــتورالعمل م ــدرت دس ــدازه و ق به ان
ــل و  ــورت کام ــتاندارد به ص ــن اس ــا ای ق.م.م ت
ــدون دغدغــۀ گــروه اول پیاده ســازی و اجــرا  ب
ــی و  ــالب مالیات ــوع انق ــک ن ــن ی ــود،  ای ش
پیاده ســازی عدالــت مالیاتــی در کشــور اســت.

حال چه کنیم: 

ــا و اشــتباهات،  ــا و چالش ه ــا همــۀ دغدغه ه ب
ــل  ــیار قاب ــت بس ــوارد مثب ــتاندارد م ــن اس ای
در  را  مــا  می توانــد  کــه  دارد  توجهــی  
حســابداری  اصــول  صحیــح  به کاربســتن 

کمــک کنــد. جامعــۀ حرفــه ای نیــز بایــد تمــام 
ــا  ــد ت ــا بتوان ــدد ت ــه کار ببن ــود را ب ــالش خ ت
ــن  ــت ای ــوارد مثب ــکان دارد از م ــه ام ــی ک جای

ــد. ــتفاده کن ــتاندارد اس اس

کیس هــا  فــوق  مقالــه  دوم  بخــش  در 
قابــل  مــوارد  از  متعــددی  نمونه هــای  و 
ــد  ــات بردرآم ــتاندارد 3۵ مالی ــازی اس پیاده س
آن  پیاده ســازی  حل هــای  راه  و  بررســی 

تشــریح خواهــد شــد.            

محمود آل حبیب:
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برخي  بررسي  و  نقد 
چالش هاي مالیاتي

حمید خادم

مالیات هــاي  قانــون  اخیــر  اصالحــات 
ــز  ــاه 13۹4 و نی ــۀ 31 تیرم مســتقیم اصالحی
ــاه  ــرر ق.م.م در ۷ دي م ــاده ۵4 مک ــالح م اص
13۹۹ بــوده اســت، هرچنــد اصالحــات فــوق 
در جهــت پوشــش خالء هــاي مالیاتــي قانــون 
ــوارد در  ــي م ــن برخ ــت لیک ــوده اس ــي ب قبل
قانــون فــوق مغفــول مانــده اســت یــا به دلیــل 
مانــع نبــودن قانــون و بخشــنامه هاي مرتبــط، 
تفاســیر متفاوتــي از آن توســط واحد هــاي 
ــورد  ــن م ــه ای ــرد ک ــام مي گی ــي انج مالیات
مي شــود.  مؤّدیــان  نارضایتــي  بــه  منجــر 
ــه  ــاز ب ــوق، نی ــاي ف ــام چالش ه ــن تم تبیی

عملــي  تجربــه  و  گســترده  پژوهشــي  کار 
بــاال دارد وکاري ســخت و زمان بــر اســت. 
در ایــن نوشــتار ســه مــورد از چالش هــاي 
فــوق به صــورت تفضیلــي مــورد بررســي قــرار 
گرفتــه اســت و بابــت هــر چالــش، ســعي شــده 
اســت ضمــن تشــریح زوایــاي مختلــف موضــوع 
و بخشــنامه هاي مالیاتــي مربوطــه، در صــورت 
ــوع  ــل موض ــون ح ــنهاداتي پیرام ــکان پیش ام

ــان شــود. بی

شرح چالش اولشرح چالش اول
مالــي  تأمیــن  جهــت  شــرکت ها  برخــي 
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ــد  ــد ماشــین آالت و تأسیســات خــط تولی خری
خــود در ســنوات قبــل )13۹1 و بعــد( از 
ــرۀ ارزي  ــدوق ذخی محــل تســهیالت ارزي صن
تســهیالتي را دریافــت کرده انــد بــا توجــه 
ــوده اســت و  ــا ارزي ب ــدات آنه ــه تعه ــه اینک ب
ــل توجــه داشــته اســت،  ــرخ ارز، افزایــش قاب ن
بنــد 2۹ اســتاندارد  از طرفــي در راســتاي 
ــي دارد  ــان م ــه بی ــماره 1۶ ک ــابداري ش حس
ارزي  بدهي هــاي  تســعیر  »تفاوت هــاي 
مربــوط بــه تحصیــل و ســاخت دارایي هــا، 
در  ریــال،  ارزش  شــدید  کاهــش  از  ناشــي 
ــا ســقف  ــر، ت صــورت احــراز تمــام شــرایط زی
ــده  ــاي تمام ش ــه به ــت، ب ــل بازیاف ــغ قاب مبل

دارایــي مربــوط اضافــه مي شــود. 

ــه تاریــخ  ــال نســبت ب ــف. کاهــش ارزش ری  ال
شــروع کاهــش ارزش، حداقــل 2۰درصــد 

باشــد. 
ب . در مقابــل بدهــي حفاظــي وجــود نداشــته 

باشــد. 

موضــوع  درگیــر  شــرکت هاي  عمــده 
فوق الذکــر، در ســنوات بعــدي ایــن زیــان 
بهــاي تمــام شــدۀ دارایــي شــارژ و  را در 
ــاده 14۹  ــي م ــۀ اجرای ــق آیین نام ــاً طب متعاقب
ــتاندارد  ــه در اس ــد؛ البت ق.م.م مســتهلک کردن
فوق الذکــر، معکــوس موضــوع نیــز پیش بینــي 
و اشــاره شــده اســت کــه در صــورت برگشــت 
 2۰ )حداقــل  ریــال  ارزش  کاهــش  شــدید 
ــاي  ــعیر بدهي ه ــي از تس ــود ناش ــد(، س درص
ــا ســقف زیان هــاي تســعیر کــه قبــاًل  ــور ت مزب
ــي منظــور شــده  ــام شــدۀ دارای ــاي تم ــه به ب
ــده از  ــد باقیمان ــا عمــر مفی اســت، متناســب ب
ــود.«  ــر مي ش ــي کس ــدۀ دارای ــام ش ــاي تم به
ــت،  مشــکل از اینجــا ایجــاد مي شــود کــه دول
ــون  ــب قان ــا تصوی ــد، ب ــه تولی جهــت کمــک ب
ــه  ــون(، ب ــاده 2۰ قان ــد )م ــع تولی ــع موان رف
ــهیالت  ــل تس ــوز تبدی ــل، مج ــاي عام بانک ه
ــه  ــت ک ــرده اس ــادر ک ــي را ص ــه ریال ارزي ب

البتــه تبدیــل آن طبــق آیین نامــۀ اجرایــي 
ــه  ــر ب ــت و منج ــاط اس ــن ارتب ــادره در ای ص
ایجــاد آثــار مثبــت بابــت برگشــت زیــان 
ــود  ــي مي ش ــده قبل ــایي ش ــعیر ارز شناس تس
زیــرا دینــي ارزي کــه زیــان تســعیر آن در بهاي 
تمــام شــده دارایــي شــارژ شــده بــود در صورت 
تســویۀ اصــل آن در زمانــي مشــخص بــا نرخــي 
ــي مي شــود  ــه بدهــي ریال ــل ب ترجیحــي تبدی
کــه بــا توجــه بــه پاییــن آمــدن بدهــي 
اســتاندارد  راســتاي  در  مي بایســتي  ارزي 
حســابداري، بخشــي از زیــان تســعیر ارز شــارژ 
شــده در بهــاي تمــام شــدۀ دارایــي، برگشــت 
ــت دارد)برگشــت  ــار مثب ــر، آث ــن ام شــود و ای
ــه  ــرکت هایي ک ــاً ش ــعیر ارز(. عمدت ــان تس زی
درگیــر ایــن ماجــرا بودنــد، مشــوق مــاده 132 
ــوق  ــي ف ــتهالك دارای ــتند و اس ق.م.م را داش
ــده(  ــارژ ش ــعیر ارز ش ــان تس ــر زی ــمل ب )مش
ــن  ــت لیک ــي نداش ــوق مالیات ــا مش ــراي آنه ب
ــد  ــوارد درآم ــدۀ م ــي در عم ــاي مالیات واحد ه

ــد. ــات مي کن ــمول مالی ــوق را مش ف

بررسي شکلي موضوعبررسي شکلي موضوع
ــوان  ــوق به عن ــان ف ــت زی ــد برگش ــر درآم اگ
ــتاي  ــود، در راس ــاظ ش ــنواتي لح ــالت س تعدی
ــورخ 13۹1/1۰/2۵  ــنامۀ 2۰۰/21۰12 م بخش
ــه تعدیــالت ســنواتي،  درخصــوص رســیدگي ب
مالیــات  از  معــاف  را  آن  درآمــد  صراحتــاً 
ــد  ــه در بن ــه اي ک ــت؛ به گون ــرده اس ــي ک تلق
بیــان شــده اســت کــه  ب قســمت 4 آن 
ــنواتي  ــالت س ــاب تعدی ــتانکار حس ــالم بس اق
بــه  ذیــل  مــوارد  اســتثناي  بــه  )درآمــد( 
درآمــد، مشــمول مالیــات عملکــرد ســال مــورد 
رســیدگي اضافــه مي شــود »اقــالم مربــوط بــه 
برگشــت هزینه هایــي کــه مــؤدي مربوطــه 
ــت  ــمول معافی ــه( مش ــایي هزین ــال شناس )س
یــا مشــمول مالیــات بــه نــرخ مقطوعــي بــوده 

ــت«. اس

 البتــه از منظــر حســابداري موضــوع فــوق 

ــم و 1  ــتاندارد ۶ قدی ــاد اس ــه مف ــه ب ــا توج ب
جدیــد )مصــوب 13۹۷( به عنــوان اصــالح 
ــد اســت  ــداد جدی اشــتباه نبــوده اســت و روی
ــن  ــه در ای ــود ک ــاظ ش ــاري لح ــتي ج و بایس
صــورت در قوانیــن و مقــررات فعلــي، معافیتــي 

ــت. ــده اس ــي نش ــراي آن پیش بین ب

 بررسي ماهوي موضوع بررسي ماهوي موضوع
 فلســفۀ قانــون رفــع موانــع تولیــد همان طــور 
ــن  ــود، ای ــخص مي ش ــوان آن مش ــه از عن ک
درخصــوص  ســرمایه گذاران  از  کــه  اســت 
کاهــش شــدید نــرخ برابــري ریــال در مقابــل 
ارز حمایــت کنــد. فلســفه و هــدف قانونگــذار 
در قانــون، حمایتــي اســت و هــدف این نیســت 
ــدي  ــش جدی ــه چال ــرمایه گذاران را ب ــه س ک
گرفتــار کنــد، حــال آنکــه رویــۀ عمــل برخــي 
از حوزه هــاي مالیاتــي بابــت مشــمول مالیــات 
ــوق  ــدف ف ــف ه ــوق، مخال ــد ف ــردن درآم ک
ــه  ــا توج ــه ب ــاً آنک ــود؛ مضاف ــوب مي ش محس
بــه اینکــه شــرکت ها در ســنوات قبــل )شــارژ 
ــي( داراي  ــده دارای ــام ش ــاي تم ــان در به زی
ــا فــرض  ــد )ب مشــوق مــاده 132 ق.م.م بوده ان
ــعه یافته(،  ــر توس ــق کمت ــري در مناط قرارگی
ــون  ــرازي آنهــا )وفــق قان یعنــي کل درآمــد اب
قدیــم( در راســتاي پروانــۀ بهره بــرداري معــاف 



۵6
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

ــات  ــمول مالی ــد مش ــون جدی ــق قان ــات )وف از مالی
ــره  ــتاي تبص ــس در راس ــت. پ ــر( اس ــرخ صف ــه ن ب
2 مــاده 14۷ ق.م.م کلیــۀ هزینه هــاي عملیاتــي 
شــرکت در ایــن ارتبــاط )از جملــه هزینۀ اســتهالك 
زیــان تســعیر ارز وام فوق الذکــر کــه در بهــاي 
ــود( غیرقابــل  تمــام شــدۀ دارایي هــا لحــاظ شــده ب
ــوق از  ــان ف ــس زی ــت، پ ــده اس ــاظ ش ــول لح قب
ــي  ــل قبول ــۀ قاب ــه هزین ــایي هیچگون ــال شناس س
بــراي شــرکت به همــراه نداشــته اســت، حــال 
چه طــور برگشــت بخشــي از مبلــغ فــوق کــه طبــق 
اســتاندارد 1۶ حســابداري و نیــز رویــۀ عمــل قانــون 
ــتورالعمل  ــتاي  دس ــتقیم در راس ــاي مس مالیات ه
شــماره 2۰۰/۹3/۵24 مــورخ 13۹3/۰۶/22 ســازمان 
امــور مالیاتــي بــوده اســت بــدون توجــه بــه مأخــذ 
ایجــاد آن و محتــواي رویــداد رخ داده )برگشــت 
هزینــه اي کــه غیرقابــل قبــول بــوده اســت و مربــوط 
بــه ماشــین آالت تولیــدي موضــوع مــاده 132 
ــت  ــود و باب ــیر بش ــور تفس ــود(، اینط ق.م.م مي ش
ــذ  ــک مأخ ــي از ی ــود، یعن ــه ش ــات مطالب آن مالی
ــد  ــت خری ــهیالت باب ــعیر ارز تس ــان تس ــه »زی ک
ماشــین آالت و تجهیــزات خــط تولیــد بــوده اســت« 
مالیــات مضاعــف )دو بــار( اخــذ شــده اســت؛ چــون 
ــول لحــاظ مي شــود و  ــل قب ــۀ آن غیرقاب ــم هزین ه
هــم درآمــد برگشــت هزینــۀ فــوق، مشــمول مالیات 
ــا  ــر ب ــوع مغای ــن موض ــود. ای ــخیص داده مي ش تش
عدالــت مالیاتــي و نیــز اصــل قانونــي بــودن مالیــات 
بــه اســتناد اصــل ۵1 قانــون اساســي خواهــد بــود.

ــون خــاص محســوب  ــون مالیاتــي به عنــوان قان  قان
ــون خــاص  مي شــود و مرجــع تقنیــن و تفســیر قان
نیــز صرفــاً در صالحیــت قانونگــذار یعنــي مجلــس 
شــوراي اســالمي اســت لــذا هرگونــه تفســیر 
ــؤدي تفســیر  ــع م ــه نف ــق و ب ــاًل مضی ــد کام مي بای
شــود. به نظــر از لحــاظ ماهــوي موضــوع فــوق 
ــود )به طــور مشــابه در  مشــمول مالیــات نخواهــد ب
خصــوص عــدم شــمول و بررســي ماهــوي موضوعات 
مشــابه مي تــوان بــه بخشــنامه 2۰۰/۹۷/1۷۷ بابــت 
ــز  ــرمایه گذاري نی ــش ارزش س ــان کاه ــت زی برگش

اشــاره کــرد(.

شـرح چـالش دومشـرح چـالش دوم
ــي  ــرکت هاي خارج ــي ش ــعب ایران ــي ش برخ
روابــط  دارنــد،  فعالیــت  ایــران  در  کــه 
قــراردادي کــه بــا شــرکت مــادر خــود دارنــد را 
ــد؛  ــف مي کنن ــالس  تعری ــت پ ــورت کاس به ص
ــرکت  ــد ش ــرارداد، درآم ــاد ق ــق مف ــي طب یعن
ــدۀ  ــام ش ــاي انج ــۀ هزینه ه ــت از کلی عبارتس
و  دســتورالعمل  مفــاد  براســاس  شــرکت 
بودجه هــاي تعییــن شــده بعــالوۀ درصــدي از 
ــذا عمــاًل  ــوان باالســري، ل ــن هزینه هــا به عن ای
درآمــد شــرکت، تابعــي از مخــارج انجــام شــده 
بــراي شــرکت خارجــي اســت و هرچــه مخــارج 
ــادر  ــرکت م ــراي ش ــري ب ــاي باالت و هزینه ه
انجــام شــود بــه تبــع آن درآمــد و ســودخالص 
ابــرازي افزایــش خواهــد یافــت.  بــر ایــن 
اســاس، فعالیــت ایــن شــرکت ها مشــمول 
بنــد 2 بخشــنامه شــماره 232/1۶23/18۹21 
مــورخ 138۵/۰۵/2۹ ســازمان امــور مالیاتــي با 
عنــوان رســیدگي بــه پرونــده مالیاتــي شــعب و 
در  خارجــي  شــرکت هاي  نمایندگي هــاي 

ــران اســت.  ای

ــود را  ــد خ ــوق درآم ــرکت هاي ف ــدا ش در ابت
صرفــاً براســاس باالســري شناســایي مي کردنــد 
کــه برخــي گروه هــاي مالیاتــي بــا بهانــۀ تهاتــر 
درآمــد و هزینــۀ کل، مبلــغ انعــکاس یافتــه در 
ــذ  ــوان مأخ ــزي را به عن ــرکت مرک ــاب ش حس
ــز  ــرد و نی ــات در عملک ــمول مالی ــد مش درآم
ــذ  ــه اخ ــدام ب ــرد و اق ــاظ ک ــزوده لح ارزش اف
ــوق  ــاال از شــرکت هاي ف ــاي بســیار ب مالیات ه
ــه  ــاس روی ــرکت ها براس ــار ش ــه ناچ داشــت. ب
هزینه هــاي  کل  مالیاتــي،  ســازمان  عمــل 
را  خارجــي  شــرکت  بــراي  شــده  انجــام 
ــت و  ــد ثب ــوان درآم ــري، به عن ــالوۀ باالس بع
کل هزینه هــاي انجــام شــده را هــم در بهــاي 
ــه  ــد ک ــوق لحــاظ کردن ــد ف تمــام شــدۀ درآم
رویــۀ فــوق منجــر بــه افزایــش قابــل مالحظــۀ 
ارزش افــزودۀ ابــرازي شــرکت ها شــد. مشــکل 
ــي  ــفانه برخ ــرد و متأس ــنده نک ــا بس ــه اینج ب

ــه  ــن ک ــه ای ــم ب ــا عل ــي، ب ــاي مالیات واحد ه
برخــالف ســایر فعالیت هــا کــه هزینه هــا 
کاهنــدۀ درآمــد مشــمول مالیــات اســت ولــي 
افزاینــده درآمــد  در روش کاســت پــالس 
مشــمول مالیــات اســت، هزینه هــاي ایــن 
ــواد  ــاد م ــط و مف ــاس ضواب ــرکت ها را براس ش
14۷ و 148 بررســي و بــراي آنهــا هزینــۀ 
ــه  ــود ک ــخیص داده مي ش ــول تش غیرقابل قب
ایــن مــورد منجــر بــه ایجــاد چالــش و به نظــر 
ــي  ــود. یعن ــف مي ش ــات مضاع ــت مالی پرداخ
هزینــه اي کــه خــود مأخــذ ابــراز درآمــد 
شناســایي شــده بــود برگشــت داده مي شــود و 
مجــدداً بابــت آن مالیــات پرداخــت مي شــود.

بررسي ماهوي موضوعبررسي ماهوي موضوع
همان طــور کــه در بــاال بیــان شــد هزینه هــاي 
ــادر(  ــراي شــرکت خارجــي )م انجــام شــده ب
شــامل کلیــۀ هزینه هــا و مخارجــي اســت 
ــادر  ــراي انجــام فعالیت هــاي شــرکت م کــه ب
بــوده اســت )حتــي خریــد امــوال ســرمایه اي 
ــده در  ــام ش ــاي انج ــۀ هزینه ه ــذا کلی و...(، ل
راســتاي ایــن مــورد حتــي اگــر ماهیــت امــوال 
ــرکت  ــاي ش ــه هزینه ه ــد، از جمل ــته باش داش
موضــوع مادتیــن 14۷ و 148 ق.م.م اســت 
چــون از بابــت همیــن هزینه هــاي انجــام 
ــده  ــام ش ــارج انج ــغ مخ ــادل مبل ــده مع ش
ــرارداد  ــق ق ــري طب ــدي باالس ــالوۀ درص به ع
درآمد هــاي  در  پــالس  کاســت  روش  بــا 
ــود.  ــراز مي ش ــات اب ــمول مالی ــص مش ناخال

حــال برگشــت هزینه هــاي فــوق کــه مبنــاي 
شــناخت درآمــد بــوده اســت منجــر بــه 
ــراي  ــذ ب ــک مأخ ــف از ی ــات مضاع ــذ مالی اخ
هزینــه  هرچــه  زیــرا  مي شــود.  شــرکت 
برگشــت شــود و بابــت آن مالیــات اخــذ شــود 
مجــدداً هزینه هــاي مترتــب منجــر بــه ایجــاد 
درآمــد بــراي شــرکت در روش کاســت پــالس 
خارجــي  شــرکت  بــراي  )زیــرا  مي شــود 
)مــادر( صورتحســاب مي شــود( و مجــدداً 
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مشــمول مالیــات مي شــود. ایــن موضــوع 
مغایــر بــا عدالــت مالیاتــي و نیــز اصــل قانونــي 
ــون  ــل ۵1 قان ــتناد اص ــه اس ــات ب ــودن مالی ب
اساســي اســت. بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه 
ــت  ــوي، برگش ــر ماه ــد، از منظ ــر مي رس به نظ
صحیــح  پــالس  کاســت  روش  در  هزینــه 

ــت. نیس

شـرح چـالش سومشـرح چـالش سوم
ــمارۀ ۵8144/ت۵۵۶3۷  ــۀ ش ــق تصویب نام وف
محتــرم  هیئــت   13/۰۵/13۹8 مــورخ  هـــ 
ــز  ــتخراج رم ــز اس ــوص مراک ــران درخص وزی
مالیاتــي  بخشــنامۀ  آن  تبــع  بــه  و  ارزهــا 
23۰/۹8/۵1 مــورخ 13۹8/۰۶/۰۶، واحدهایــي 
کــه اســتخراج رمــز ارز دارنــد مشــمول مشــوق 
مــاده 132 ق.م.م خواهنــد بــود، مضافــاً آنکــه 
ــاي  ــتخراج فرآورده ه ــاي اس ــتقرار واحده اس
ارزهــا  رمــز  شــده  رمزنــگاري  پردازشــي 
محــدوده  محدودیــت  شــامل  )ماینینــگ( 
 )۵۰( تهــران،  شــهر  کیلومتــري   )12۰(
کیلومتــري شــهر اصفهــان و )3۰( کیلومتــري 
ــود.  ــد ب ــز نخواه ــتان ها نی ــایر اس ــز س مراک
ــه  ــده ک ــان ش ــوق بی ــق مش ــوص تعل درخص
واحدهــاي یــاد شــده در صورتــي کــه محصــول 
خــود را صــادر و ارز حاصــل از آن را براســاس 

ــالمي  ــوري اس ــزي جمه ــک مرک ــط بان ضواب
ایــران بــه چرخــۀ اقتصــادي کشــور بازگردانند، 
مشــمول مالیــات بــا نــرخ صفــر خواهنــد بــود. 
ــات تمامیــت  ــش موجــود نحــوۀ اثب حــال چال
رمــز ارز اســتخراج شــده توســط ســازمان امــور 
مالیاتــي اســت! یعنــي در حسابرســي مالیاتــي 
ــز  ــودن رم ــل ب ــور کام ــي چه ط ــي مال ــا حت ی
نحــوۀ  حتــي  و  شــده  اســتخراج  ارز هــاي 
ــان از برگشــت ارز حاصــل  ــیابي و اطمین ارزش
از فــروش آن بــه چرخــۀ اقتصــادي اثبــات 

ــد؟ ــد ش خواه

11--33- بررسي موضوع- بررسي موضوع
ارزهــاي  حســابداري  نحــوه  درخصــوص 
اســتانداردي  ایــران  در  شــده  رمزنــگاري 
ــکوت  ــابداري آن مس ــوۀ حس ــذا نح ــم ل نداری
اســت؛ از طــرف دیگــر بــا بررســي منابــع 
ــه،  ــیم ک ــورد مي رس ــن م ــه ای ــي ب بین الملل
ــت  ــه اس ــم گرفت ــاد IFRS تصمی از 2۰18 بنی
اســتاندارد  موضــوع،  شــدن  روشــن تر  تــا 
ــد .  ــن نکن ــا تدوی ــز ارزه ــراي رم ــي ب اختصاص
ــاد  ــاي اســتف هاي بنی ــال تحلیل ه ــن ح ــا ای ب
ــار  ــر چه ــز تحلیل هــاي متخصصیــن )نظی و نی

ــه:  ــت ک ــن اس ــزرگ( ای ب
ــادل  ــد، مع ــرایط نق ــد ش ــا واج ــز ارزه 1-  رم

ــتند. ــي نیس ــاي مال ــایر ابزاره ــد و س نق
)در  کاال  موجــودي  به عنــوان  مي تواننــد   -2
صورتــي کــه در روال معمــول تجــارت بــراي 
فــروش نگهــداري مي شــوند( یــا دارایــي 
ــه  ــرایط( ب ــایر ش ــورت س ــهود )در ص نامش

ــوند . ــه ش ــاب گرفت حس

ــوان درخصــوص موضوعــي  حــال چه طــور مي ت
کــه نحــوۀ حســابداري آن روشــن نیســت و 
اساســاً امــکان اثبــات رمــز ارز هــا به دلیــل 
اینکــه دسترســي بــه دیتــاي نامتمرکــز آن 
ــران  ــت ای ــراي دول ــا ب ــه تنه ــدارد )ن ــود ن وج
ــاي  ــت ارز ه ــي( و ماهی ــچ دولت ــراي هی ــه ب بلک
فــوق، غیرقابــل ردیابــي بــودن آن اســت و 
به دلیــل نبــود صرافــي دیجیتــال در ایــران 
ــالت  ــام معام ــده( و انج ــات نگارن ــق اطالع )طب
ــه،  ــاي ترکی ــطه هایي از صرافي ه ــا واس ــا ب آنه
یونــان و... مي تــوان بــراي اســتخراج فــوق 
معافیــت منظــور کــرد؟! چه طــور مي تــوان 
کتمــان درآمــد آنها را در راســتاي دســتورالعمل 
اجرایــي مــاده 132 ق.م.م کشــف و ســپس 

مشــمول مالیــات کــرد؟!                    

ــاور  ــمي و مش ــابدار رس ــادم: حس ــد خ حمی
ــي ــمي مالیات رس
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تاریــخ  بــر  مــروری گــذرا   -1
 : خمــس

قــرآن کریــم آیــه 41 از ســوره مبارکــه انفــال را 
بــه خمــس اختصــاص داده و ایــن گونــه بیــان 
ــی را  ــه غنیمت ــد هرگون ــت »بدانی ــته اس داش
ــرای  ــم آن ب ــک پنج ــد، ی ــت آوری ــه به دس ک
ــکان، یتیمــان  ــرای نزدی ــر، ب ــرای پیامب خــدا، ب
ــت...«. در  ــدگان در راه اس ــکینان و وامان و مس
ــۀ خمــس چنیــن آمــده اســت  ــزول آی شــأن ن
کــه در بامــداد روز جمعــه هفدهــم مــاه رمضــان 
ســال دوم هجــری، در نخســتین درگیــری 
ــای  ــار چاه ه ــش در کن ــلمانان و قری ــن مس بی
بــدر، مســلمانان پیــروز شــدند و غنیمــت 
فراوانــی نصیــب آنهــا شــد. در تقســیم آن، 
ــر و  ــخص پیامب ــان ش ــگاوران، نگهبان ــن جن بی
گردآورنــدگان غنایــم نــزاع درگرفــت کــه نــزول 

»خمس مال«؛  مبنا و نحوۀ محاسبه 
و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویه های 

متداول  در حسابداری

ــرد.  ــخص ک ــف را مش ــور، تکلی ــۀ مذک آی

ــس  ــع خم ــود توزی ــا می ش  2- آی
ــک  ــوان ی ــه را به عن ــال در جامع م
و  ثــروت  تعدیل کننــدۀ  عامــل 
ــه  ــر در جامع ــردن فق ــه کن ک ریش

ــت؟ دانس
1-2- همانگونــه کــه مالیــات به عنــوان یکــی 
ــای  ــروت و از ابزاره ــل ث ــل تعدی از عوام
مهــم دولت هــا در ادارۀ امــور مملکــت 
اســت،  اقتصــادی  تصمیم گیری هــای  و 
خمــس مــال نیــز چنانچــه به درســتی 
ــدۀ  ــخص ش ــارف مش ــبه و در مص محاس
را  آن  می تــوان  شــود،  خــرج  خــود 
ثــروت،  تعدیــل  در  مؤثــر  عوامــل  از 
ریشــه کن کــردن فقــر در جامعــه دانســت  حمیدرضا کیهانی

نویسنده: 
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بیانگــر  می توانــد،  موضــوع  ایــن  و 
ــایر  ــر س ــیعه ب ــب ش ــی مذه ــگ غن فرهن

ــد.  ــب باش مذاه

و  محاســبه گران  هم اکنــون  اگــر   -2-2
پرداخت کننــدگان خمــس مــال در جامعــۀ 
کمرنــگ  و  بســیارکم تعداد  اســالمی مان 
و  نحــوه  در  بایــد  آن را  علــت  شــده اند، 
ــط  ــردن آن توس ــرف ک ــت مص ــان درس زم
ــار  ــه در آث ــت و ن ــع آن دانس ــل توزی عوام

روشــن و تأثیرپذیــر آن در جامعــه!

3- مبنــا و محاســبۀ خمــس مــال 
ــراق آن  ــتراک و افت ــوارد اش و م
ــل در  ــورد عم ــای م ــا رویه ه ب

ــابداری  حس

1-3- سال خمسی 
1-1-3- در محاســبۀ خمــس مــال، عینــاً 
ــابداری،  ــداول در حس ــۀ مت ــد روی ــه مانن ب
انتخــاب  یــک دورۀ مالــی، مفــروض اســت. 
ــود  ــرای خ ــد ب ــدا بای ــخص در ابت ــذا ش ل
ــی »دورۀ  ــه عبارت ــا ب ــی« ی ــال خمس »س
مالــی« تعریــف کنــد. ایــن دورۀ مالــی یــک 
ــا  ــی« ی ــد »شمس ــه می توان ــت ک ــال اس س

ــد.  ــری« باش »قم

ــر  ــی، بهت ــال خمس ــدأ س ــن مب 2-1-3-تعیی
شــخص،  درآمــد  اولیــن  تاریــخ  اســت، 
ــدأ ســال خمســی و  ــا مب ــخ شــروع و ی تاری
یــک ســال بعــد نیــز پایــان ســال خمســی 
انتخــاب شــود. در رویه هــای متــداول در 
ــی واحــد  ــن روز ســال مال حســابداری، اولی

ــد،  ــک ســال بع ــدأ فعالیــت و ی تجــاری مب
ــت.  ــد اس ــی آن واح ــال مال ــان س پای

 
2-3- مبنــای محاســبه خمــس 

ــال م
1-2-3- همانگونــه کــه در روش مــورد عمــل 
در حســابداری کلیــه واحد هــای تجــاری 
ــی  ــال مال ــان س ــد در پای ــمول، موظفن مش
یــک  از محــل ســود خالــص عملیــات 
ــا  ــاوت درآمده ســاله خــود کــه حاصــل تف
و هزینه هــای واحــد تجــاری اســت مالیــات 
عملکــرد خــود را بــه دولــت، در جهــت 
تأمیــن مخــارج کشــور بپــردازد. در مذهــب 
شــیعه نیــز پرداخــت خمــس مــال اضافــی 
ــت.  ــروری اس ــی ض ــال خمس ــان س در پای

2-2-3- طبــق نظــر علمــای شــیعه و برگرفتــه 
از فقــه اســالمی، مــوارد ذیــل مشــمول  
محاســـبه خمــس مــــال  می شــود: 1- 
منفعــت کســب 2- معــدن 3- گنــج 4- مــال 
حــالل مخلــوط بــه حــرام ۵- جواهــری کــه 
ــد ۶-  ــا به دســت آی ــق غواصــی از دری از طری
غنیمــت جنــگ ۷- زمینــی کــه کافــر ذمی از 

مســلمان بخــرد 

ــال از  ــس م ــبه خم 3-3- محاس
ــب:  ــت کس ــق منفع طری

ــا  ــت ی ــق تجــارت، صنع ــرگاه انســان از طری ه
ــه  ــت آورد ک ــی به دس ــر، مال ــب های دیگ کس
آن مــال از مخــارج ســال خــود او و افــراد تحــت 
ــاد بیایــد. بایــد خمــس آن، یعنــی  تکفلــش زی
ــبه  ــر محاس ــرح زی ــه ش ــم آن را ب ــک پنج ی

ــا صــرف امــور تعییــن شــده شــود:  کــرد، ت

ــل در  ــورد عم ــای م ــه در رویه ه ــح اینک توضی
ــان  ــورت جری ــبۀ ص ــرای محاس ــابداری ب حس
نقــدی، از ســود و زیــان خالــص دورۀ آغــاز 
ــش  ــی از افزای ــرات ناش ــال تغیی ــس از اعم و پ
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 1-3-4- روش محاسبه خمس مال:
  مبلغ  شرح عملیات

موجودی نقد در پایان سال خمسی )به ارزش روز(
××

سرمایه گذاری های کوتاه مدت )به بهای تمام شده(
××

حساب ها واسناد دریافتنی )به بهای تمام شده و پس از کسر هرگونه کاهش ارزش(
موجودی مواد و کاال و ارزاق )به بهای تمام شده و پس از کسر هر گونه کاهش ارزش(

پیش پرداخت ها

××
××
××

دارایی های ثابت مشهود )به بهای تمام شده(
دارایی های ثابت نامشهود )به بهای تمام شده(

××
××

سرمایه گذاری های بلند مدت )به بهای تمام شده(
××

 جمع دارایی ها
××

 کسر می شود:

 اموال و تجهیزات به کار گرفته شده در زندگی )که بیش از حدود شئونات زندگی فرد باشد و به بهای تمام شده(
)××(

دارایی های ثابت فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش
 دارایی های ثابت نامشهود فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش

)××(
)××(

)××(سرمایه گذاری های بلند مدت فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش

   بدهی های جاری
 مانده تسهیالت مالی دریافتی شامل هزینه مالی سهم حصه جاری

)××(
)××(

)××(حصه جاری بدهی های بلند مدت شامل اصل+هزینه مالی )به بهای تمام شده(

)××(موارد معاف از خمس )به شرح موارد مندرج در بند 2-3-4 زیر(

)××( جمع بدهی ها

××درآمد مشمول محاسبه خمس مال، قبل از کسر مال مخمس سال قبل

)××(کسر می شود: مال مخمس )مال خمس داده شده سال قبل(

××درآمد مشمول محاسبه خمس مال
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جــاری  بدهی هــای  و  دارایی هــا  کاهــش  و 
ــت  ــل )تح ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــی س ط
عنــوان نقــد حاصــل از عملیــات( و نهایتــاً 
ــای  ــل فعالیت ه ــدی حاص ــات نق ــر جریان تأثی
ــه  ــی، ب ــن مال ــی، ســرمایه گذاری و تأمی عملیات
ــیم  ــال می رس ــی س ــد در ط ــه نق ــص وج خال
ــدای ســال،  ــد ابت ــس از کســر وجــوه نق کــه پ
ــم  ــال خت ــان س ــد در پای ــوه نق ــده وج ــه مان ب
ــد 3-1- ــه کــه در بن می شــود. لیکــن همانگون

4 اشــاره شــد بــرای محاســبه درآمــد مشــمول 
ــل،  ــی در عم ــت راحت ــه جه ــال و ب ــس م خم
روش مذکــور در بــاال، مبنــای محاســبۀ خمــس 

ــرد.  ــرار می گی ــال ق م

ــه ضــروری اســت  ــن نکت ــر ای 1-1-3-3- ذک
کــه وجــوه نقد پایان ســال شــامل مســکوك 
)طــال( و وجــوه ارزی اســت و عینــاً بــه مانند 
رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری، بــه ارزش 
بــه  جنســی  موجودی هــای  و  متعــارف 
ــکاس در  ــالك انع ــده، م ــام ش ــت تم قیم

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــوق ق محاســبۀ ف

2-1-3-3- همانگونــه کــه در جــدول  بــاال 
بیــان شــده اســت دارائی هــای ثابــت 
ســرمایه گذاری  و  نامشــهود  و  مشــهود 
رویه هــای  مشــابه  عینــاً  بلندمــدت 
حســابداری بــه بهــای تمــام شــده در 
داده  شــرکت  مــال  خمــس  محاســبۀ 
ــغ  ــا مبل ــروش آنه ــس از ف ــود و پ می ش
فــروش آنهــا از یــک طــرف به عنــوان 
دیگــر  طــرف  از  و  دارایــی  کاهــش 
ــبات  ــد در محاس ــودی نق ــوان موج به عن

می شــود.  وارد  مــال  خمــس 

2-3-3 موارد معاف از خمس 
ــد  ــق نخواه ــس تعل ــل خم ــوارد ذی ــه م     ب
گرفــت، یعنــی چنانچــه مــوارد ذیــل به عنــوان 
ــبه  ــمول محاس ــای مش ــد و دارایی ه ــه نق وج

پایــان ســال خمســی شــخص  خمــس در 
ــی مشــمول  ــد آن را از دارای موجــود باشــد، بای

ــاخت.  ــارج س ــس خ خم

مالــی  کســب،  غیــر  از  اگــر   -3-3-2-1
به دســت آورد مثــاًل چیــزی بــه او بخشــیده 
ــداول  ــای مت ــورد در رویه ه ــن م ــود، ای ش
در حســابداری به عنــوان »هبــه« تلقــی 
می شــود و مشــمول مالیــات خواهــد شــد. 

شــوهر  از  زن  کــه  را  مهــری   -3-3-2-2
ــورد  ــن م ــابداری ای ــه در حس ــرد ک می گی

موضوعیــت نخواهــد داشــت. 

ــد  ــان می رس ــه انس ــه ب ــی ک 3-2-3-3- ارث
در  کــه  آن  فــروش  پــول  همچنیــن  و 
حســابداری در خصــوص اشــخاص حقوقــی 

ایــن موضــوع مــورد نداشــته و در خصــوص 
ــوال  ــی و ام ــن دارای ــی ای ــخاص حقیق اش
ــد.  ــد ش ــر ارث خواه ــات ب ــمول مالی مش

ــرای  4-2-3-3- اگــر قیمــت جنســی کــه ب
تجــارت خریــد بــاال بــرود و آن را نفروشــد 
ــن  ــش پایی ــال خمســی قیمت ــن س و در بی
آیــد مقــدار بــاال رفتــه خمــس نــدارد. کــه 
ــورد  ــه ماننــد روش م ــاً ب روش مذکــور عین
عمــل در حســابداری بــوده و بعــد از فــروش 
ــرار  ــات ق ــه مشــمول مالی کاال، ســود حاصل

خواهــد گرفــت. 

5-2-3-3- آنچــه از منافــع کســب شــده در 
ــه مصــرف خــوراك،  طــی ســال خمســی ب
ــی،  ــزل، عروس ــد من ــه، خری ــاك، اثاثی پوش
جهیزیــه دختــر، زیــارت و ماننــد اینهــا 
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محاسبه خمس در تاریخ )پایان سال خمسی(
بدهی ها – ریالدارایی ها – ریال

×× پیش دریافت ها×× موجودی نقد

××ذخایر××سرمایه گذاری های کوتاه مدت

××  تسهیالت مالی××حساب ها و اسناد دریافتنی  و پیش پرداخت ها

××  سود سهام پرداختنی×× موجودی مواد و کاال

××ارزاق و کاالهای مصرفی

×× مالیات و بیمه پرداختنی×× سفارشات

××  حساب ها و اسناد پرداختنی××  دارائی های ثابت مشهود

×× جمع بدهی های جاری××سرمایه گذاری های بلندمدت

×× حصه جاری بدهی های بلند مدت××دارایی های ثابت غیرمشهود

××سرمایه)سرمایه اولیه برای شروع کار(×× سرمایه گذاری های بلندمدت

 کسر می شود:

)××(- موارد معاف از خمس ) طبق توضیح 2-3-4 فوق (

- اموال و تجهیزات به کار گرفته شده در امورات 
زندگی که بیش از حدود شئونات زندگی فرد 

باشد 

)××(

B  جمع بدهی ها و سرمایۀ اولیهAجمع دارائی های بلند مدت و کوتاه مدت

A-B = C درآمد مشمول محاسبه خمس

 کسر می شود: مال خمس )مال خمس داده شده
 سال قبل(

<D>

Eدرآمد مشمول محاسبه خمس
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ــر  ــأن او زیادت ــه از ش ــی ک ــد؛ در صورت برس
ــاً  ــز عین ــل نی ــن عم ــه ای ــد. ک ــوده باش نب
مطابــق بــا رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری 
ــوده اســت کــه کلیــۀ هزینه هــای مرتبــط  ب
بــا فعالیــت شــرکت، قابــل کســر از درآمــد و 
ــده در  ــم کاهن ــک رق ــوان ی ــر به عن تأثیرپذی

ــد اســت.  ــر درآم ــات ب محاســبه مالی

6-2-3-3- مالــی را کــه فقیــر بابــت خمــس 
گرفتــه  مســتحبی  صدقــۀ   و  زکات  و 
باشــد. لیکــن طبــق رویــۀ مــورد عمــل 
هبــه  و  هدیــه  هرگونــه  حســابداری  در 
تأثیرپذیــر در  تلقــی و  به عنــوان درآمــد 

درآمــد مشــمول مالیــات اســت. 

7-2-3-3- پولــی را کــه به عنــوان امانــت 
نــزد شــخص باشــد کــه طبــق رویــۀ مــورد 
ــی  ــد تلق ــز درآم ــابداری نی ــل در حس عم

نمی شــود و مشــمول مالیــات نیســت. 

8-2-3-3- مالــی کــه خمــس آن قبــاًل داده 
شــده اســت کــه طبــق رویــۀ مــورد عمــل در 
حســابداری ســود پــس از کســر مالیــات بــه 
ــود و  ــل می ش ــته منتق ــود انباش ــاب س حس

منبعــد مشــمول مالیــات نخواهــد بــود. 

ــود  ــه ش ــرض گرفت ــه ق ــی ک ۹-2-3-3- مال
کــه طبــق رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری 
ــس و  ــی منعک ــاب های پرداخت ــز در حس نی
مشــمول مالیــات نیســت، همچنیــن اقســاط 

پرداختــی آن در طــی ســال. 

10-2-3-3- خســارت های پرداخــت شــده 
ــورد  ــۀ م ــق روی ــن طب ــه، لیک ــط بیم توس
اقــالم  اینگونــه  حســابداری  در  عمــل 
ــات  ــد تلقــی و مشــمول مالی ــوان درآم به عن

ــد.  ــد ش خواه

11-2-3-3- ودیعــۀ مســکن در صورتــی کــه 
ــت  ــه پرداخ ــاز ب ــکن، نی ــارۀ مس ــرای اج ب
ــل  ــورد عم ــۀ م ــق روی ــه طب ــد ک آن باش
ــرد  ــات عملک ــمول مالی ــابداری مش در حس
ــاً در محاســبۀ مالیــات  نبــوده اســت و صرف
اجــاره و پــس از تبدیــل از ســپرده بــه مبلــغ 
ــی در  ــات تکلیف ــوان مالی ــاره، تحــت عن اج

ــرد.  ــد ک ــات شــرکت خواه محاســبۀ مالی

4- بحثی جدید 
ــوان  ــاال گذشــت می ت ــه آنچــه در ب ــا توجــه ب ب
ــایی  ــه روش شناس ــت ک ــه گرف ــه نتیج اینگون
ــت و  ــدی اس ــرض تعه ــا ف ــس ب ــای خم مبن
ــه  ــذا آنچــه در رســاله های عملی ــه نقــدی و ل ن
تحــت عنــوان منفعــت مطــرح اســت بــا مفهــوم 
منفعــت در حســابداری یکــی نیســت؛ مــا 
در حســابداری منفعــت را ســود حاصــل از 
عملیــات خریــد و فــروش، پــس از کســر کلیــه 
تعریــف  حالی کــه  در  می دانیــم  هزینه هــا 
ــد،  ــارت درآم منفعــت در محاســبۀ خمــس عب
به طــور  بلکــه  نمی گنجــد  هزینــه  منهــای 
ــدی  ــات نق ــۀ جریان ــص کلی ــامل خال ــی ش کل
ورودی و خروجــی منعکــس در رویدادهــای 

ــت.  ــی اس مال

5- جمع بندی مطالب 
1- در نهایــت بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، جهــت 
ــت  ــد رعای ــل بای ــوارد ذی ــس م ــبۀ خم محاس

شــود: 
الف ( تعیین سال خمسی 

ب ( تعیین مبدأ سال خمسی

سخن آخر: 
فــوق  به شــرح  کــه  شــده  تهیــه  مطالــب 
جهــت اســتفادۀ دوســتان و همــکاران و ســایر 
عالقمنــدان ارائــه شــد کــه قطعــاً دارای نواقــص 
راهنمایــی  بــا  کــه  اســت  کاســتی هایی  و 
ــا آدرس  ــه ب ــق مکاتب ــران از طری ــب نظ صاح
 Keyhani@Hadihesab. com ایمیــل 

ــود.  ــد ش ــدام خواه ــا اق ــع آنه ــه رف ــبت ب نس
 الزم بــه ذکــر اســت کــه محاســبه و پرداخــت 
صحیــح خمــس باعــث تعدیــل ثــروت و مصــرف 
درســت آن در جامعــه، باعــث ریشــه کن شــدن 

فقــر خواهــد شــد.                                

منابع: 
)صرفاً در استخراج مسائل فقهی(

1- بررســی تاریخــی و فقهــی خمــس، نوشــته 
آقایــان عبدالرحمــن انصــاری و مصطفــی 

ــد آخون
ــای  ــته آق ــس، نوش ــون خم ــی پیرام 2- مباحث

ــادی ــاء آب ســید محمــد ضی
ــاد  ــارات بنی ــی از انتش ــۀ اله ــس فریض 3- خم

ــرت  ــرآن و عت ق

حمیدرضا کیهانی: حسابدار رسمی
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زهرا یارمحمدیعلی هدایتی

مترجمان: 

هزینه های پیکربندی یا سفارشی سازی )شخصی سازی(
در چیدمان فضای ابری طبق

 استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1 38
 

مقدمه: 
تفســیر  کمیتــه  بــه  کــه  پروژه هایــی 
ــی2  ــی گزارشــگری مال ــتانداردهای بین الملل اس
ارجــاع داده می شــوند، معمــوالً بــا بررســی یــک 
ســؤال کار خــود را آغــاز می کنــد. ایــن فرآینــد 
ــر  ــه ه ــه ب ــه ای طراحــی شــده اســت ک به گون
ــؤالی  ــه س ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــع ای ذینف
را جهــت بررســی بــه ایــن کمیتــه ارائــه دهــد. 

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــؤاالت م ــی س تمام
شــده و ســؤاالتی کــه واجــد شــرایط مطلــوب 
باشــد، در یــک جلســۀ عمومــی مــورد بررســی 
تصمیــم  کمیتــه  ســپس  می گیــرد،  قــرار 
ــده،  ــه ش ــؤال ارائ ــرای س ــا ب ــه آی ــرد ک می گی
یــک پــروژۀ تدویــن اســتاندارد جدیــد در نظــر 
ــا خیــر. در صــورت عــدم نیــاز  گرفتــه شــود ی
ــی  ــتاندارد های بین الملل ــت اس ــه هیئ ــاع ب ارج
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منتشــر  بیانیــه  یــک  کمیتــه  حســابداری، 
ــق  ــح طب ــل صحی ــوۀ عم ــد و در آن نح می کن
ــوع  ــا موض ــه ب ــود در رابط ــتانداردهای موج اس
ســؤال را منتشــر می کنــد در نتیجــه ایــن 
ــدی از ســؤال  ــی جهــت بهره من ــه راهنمای بیانی

ــود.  ــده می ش ــرح ش مط

ــیر  ــۀ تفس ــؤاالت، کمیت ــدن س ــرح ش ــا مط ب
ــی،  ــگری مال ــی گزارش ــتانداردهای بین الملل اس
مجموعــه ای از »گــزارش کار«3 )رهنمــود نحــوۀ 
اســتاندارد  اصــول  و  الزامــات  به کارگیــری 
بــرای ســؤاالت مطــرح شــده در محیــط واقعــی 
ــازی  ــه شفاف س ــک ب ــرای کم ــب و کار( ب کس
کاربــرد اســتانداردها در شــرایط خــاص را تهیــه 
ــن  ــه شــود کــه ای ــد. اگــر تصمیــم گرفت می کن
مجموعــه مســائل گســترده یــا مهــم را نمایــان 
کنــد، ممکــن اســت بــه صــورت محــدود هــدف 

ــد.  ــتاندارد منتشــر شــده را اصــالح کن اس

ایــن مقالــه، بررســی یکــی از گــزارش کارهــای 
و  الزامــات  کارگیــری  بــه  نحــوه  )رهنمــود 
اصــول اســتاندارد بــرای ســواالت مطــرح شــده 
ــه  ــوط ب ــب و کار( مرب ــی کس ــط واقع در محی
پیکربنــدی  هزینه هــای  حســابداری  نحــوه 
در   ) )شخصی ســازی  سفارشی ســازی  و 
چیدمــان فضــای ابــری بــا توجــه بــه اســتاندارد 
بین المللــی حســابداری شــماره 38 را می کنــد.

هزینه هــای  حســابداری  نحــوۀ 
جهــت  نرم افــزار  شخصی ســازی 

ارائــۀ خدمــت: 
بــا  رابطــه  در  درخواســتی  کمیتــه، 
بــرای  مشــتری  یــک  حســابداری  نحــوۀ 
سفارشی ســازی  یــا  پیکربنــدی  هزینه هــای 
یــک  کاربــردی  نرم افــزار  )شخصی ســازی(4 
ــۀ  ــت ارائ ــزار جه ــوان نرم اف ــده به عن تأمین کنن

کــرد. دریافــت  خدمــت۵ 

در حقیقــت، درخواســت دریافــت شــده بــه 
ــت:  ــر اس ــرح زی ش

ــراردادی  ــده ق ــک تأمین کنن ــا ی ــتری ب مش  
ارائــۀ  نرم افــزار جهــت  بــا  رابطــه  در  را 
ــرارداد  ــن ق ــد. ای ــد می کن ــت۵ منعق خدم
حــق دسترســی بــه نرم افــزار کاربــردی 
بــه  قــرارداد  مــدت  در  را  تأمین کننــده 
حــق  ایــن  می کنــد.  منتقــل  مشــتری 
نرم افــزاری  دارایــی  دسترســی،  دریافــت 
نمی دهــد،  قــرار  مشــتری  اختیــار  در  را 
ــی  ــزار، خدمات ــه نرم اف ــن دسترســی ب بنابرای
اســت کــه مشــتری در مــدت قــرارداد 

می کنــد.  دریافــت 

یــا  پیکربنــدی  هزینه هــای  مشــتری   
سفارشی ســازی )شخصی ســازی( نرم افــزار 
ــه  ــردی تأمین کننــده را کــه مشــتری ب کارب

متحمــل می شــود.  دارد،  آن دسترســی 
 ایــن درخواســت پیکربنــدی و سفارشی ســازی 

ــر می باشــد:  ــه شــرح زی )شخصی ســازی( ب
1.  پیکربنــدی شــامل تنظیــم »نشــانه« ها 
نرم افــزار  یــا »ســوئیچ« های مختلــف در 
ــا  ــا پارامتره ــر ی ــف مقادی ــا تعری ــه ی برنام
ــرای  ــزار ب ــد موجــود نرم اف ــم ک ــرای تنظی ب

ــت.  ــخص اس ــی مش ــه روش ــرد ب عملک

2.  سفارشی ســازی )شخصی ســازی( شــامل 
اصــالح کــد نرم افــزار در برنامــه یــا نوشــتن 
سفارشی ســازی  اســت.  اضافــی  کــد 
کلــی  به طــور  )شخصی ســازی( 
ویژگی هــای نرم افــزار را تغییــر می دهــد 
می کنــد.  ایجــاد  اضافــی  ویژگی هــای  یــا 

مشــتری، کاال یــا خدمــات دیگــری دریافــت   
نمی کنــد. 

تحلیــل  و  تجزیــه  در  کمیتــه 
ــر  ــر را در نظ ــوارد زی ــت، م درخواس

گرفتــه اســت: 
1.  آیــا مشــتری بــا اســتفاده از اســتاندارد 
ــک  ــماره 38، ی ــابداری ش ــی حس بین الملل
دارایــی نامشــهود را در رابطــه بــا پیکربنــدی 

کاربــردی  نرم افــزار  شخصی ســازی  یــا 
می دهــد؟  تشــخیص 

نامشــهود  دارایــی  به عنــوان  اگــر   .2
چگونــه  مشــتری  نشــود،  شناســایی 
ــازی  ــا سفارشی س ــدی ی ــای پیکربن هزینه ه
ــرار  ــابداری ق ــورد حس ــازی( را م )شخصی س

دهــد؟ 

• پاسخ سؤال اول: 
بین المللــی  اســتاندارد   18 بنــد  مطابــق 
حســابداری شــماره 38، زمانــی واحــد تجــاری 
یــک دارایــی را به عنــوان دارایــی نامشــهود 
ــی  ــف دارای ــم تعری ــه ه ــد ک ــایی می کن شناس
نامشــهود و هــم معیارهــای شناســایی را در 
بندهــای 21-23 احــراز کنــد. ایــن اســتاندارد 
ــی  ــک دارای ــوان »ی ــهود را به عن ــی نامش دارای
ماهیــت  فاقــد  قابــل شناســایی، غیرپولــی 

فیزیکــی« تعریــف می کنــد.
 

 اســتاندارد بین المللــی حســابداری شــماره 38 
خاطرنشــان می کنــد کــه یــک دارایــی منبعــی 
اســت کــه توســط یــک واحــد تجــاری کنتــرل 
می شــود و پاراگــراف 13 ایــن اســتاندارد بیــان 
مــی دارد کــه واحــد تجــاری زمانــی بــر دارایــی 
کنتــرل دارد کــه »توانایــی دســتیابی بــه منافــع 
ــی را دارا  ــی از آن دارای ــده ناش ــادی آین اقتص
ــرای اســتفاده از  ــران ب  باشــد و دسترســی دیگ

ــد.« ــا را محــدود می کن ــن مزای ای

توضیــح  درخواســت،  در  کــه  الگویــی  در 
نرم افــزار  تأمین کننــده،  اســت،  شــده  داده 
ــی  ــه آن دسترس ــتری ب ــه مش ــردی را ک کارب
دارد، کنتــرل می کنــد. ارزیابــی اینکــه آیــا 
نرم افــزار  یــا شخصی ســازی آن  پیکربنــدی 
ــتری  ــرای مش ــهود ب ــی نامش ــه دارای ــر ب منج
ــدی  ــی پیکربن ــت و خروج ــه ماهی ــود، ب می ش
ــتگی دارد.  ــده بس ــام ش ــازی انج ــا شخصی س ی

قــرارداد  در  کــه  اســت،  معتقــد  کمیتــه   
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در  کــه  خدمــت4  ارائــه  جهــت  نرم افــزار 
ــده اســت، مشــتری  ــرح داده ش درخواســت ش
ــایی  ــد شناس ــهود را نبای ــی نامش ــب دارای اغل
کنــد، زیــرا نرم افــزار پیکربنــدی شــده را کنترل 
ــا  ــدی ی ــای پیکربن ــن فعالیت ه ــد و ای نمی کن
ــع  ــک منب ــازی( ی ــازی )شخصی س سفارشی س
اقتصــادی را کــه توســط مشــتری جــدا از 
ــا  ــد ب ــاد نمی کن ــود، ایج ــرل ش ــزار کنت نرم اف
ــت  ــن اس ــرایط ممک ــی ش ــال در برخ ــن ح ای
ایــن توافــق و قــرارداد منجــر بــه ایجــاد و 
باشــد کــه  اضافــی  برنامه نویســی کد هــای 
مشــتری توانایی کســب منافــع اقتصــادی آینده 
را از آن به دســت آورد و می توانــد دسترســی 
دیگــران بــه ایــن مزایــا را محــدود کنــد. در این 
صــورت، مشــتری در تعییــن اینکــه کــد اضافــی 
را به عنــوان دارایــی نامشــهود شناســایی کنــد، 
بایــد ارزیابــی کنــد کــه آیــا کــد اضافــی قابــل 
ــای  ــا معیاره ــر و آی ــا خی ــت ی ــخیص اس تش
ــابداری  ــی حس ــتاندارد بین الملل ــایی اس شناس

ــر.  ــا خی ــد ی ــراز می کن ــماره 38 را اح ش

• پاسخ سؤال دوم: 
در  را  نامشــهود  دارایــی  مشــتری  اگــر 
سفارشی ســازی  یــا  پیکربنــدی  بــا  رابطــه 
کاربــردی  نرم افــزار  )شخصی ســازی( 
 ۷۰-۶8 پاراگراف هــای  نکنــد،  شناســایی 
ــی حســابداری شــماره 38  ــتاندارد بین الملل اس
را بــرای حســابداری ایــن هزینه هــا اعمــال 

کــه:  اســت  معتقــد  کمیتــه  می کنــد. 

خدمــات  دریافــت  هنــگام  مشــتری   .1
پیکربنــدی یــا سفارشی ســازی، خدمــات 
شناســایی  هزینــه  به عنــوان  را  دریافتــی 
کــه  می کنــد  مشــخص   ۶۹ بنــد  کنــد. 
ــه  ــوند ک ــت می ش ــی دریاف ــات زمان »خدم
ــرارداد  ــق ق ــده مطاب ــک تأمین کنن توســط ی
ــه واحــد تجــاری انجــام  ــا ب ــۀ آنه ــرای ارائ ب
ــاری  ــد تج ــه واح ــی ک ــه زمان ــوند و ن می ش
دیگــری  خدمــات  ارائــۀ  بــرای  آنهــا  از 

زمــان  ارزیابــی  در  می کنــد«.  اســتفاده 
ــه،  ــوان هزین ــارج به عن ــن مخ ــایی ای شناس
ــماره  ــابداری ش ــی حس ــتاندارد بین الملل اس
تعییــن  تــا  می خواهــد  مشــتری  از   38
زمانــی  چــه  تأمین کننــده،  کــه  کنــد 
خدمــات پیکربنــدی یــا سفارشی ســازی 
ــه  ــرارداد ارائ ــق ق ــازی( را مطاب )شخصی س

 . می کنــد

ــماره  ــابداری ش ــی حس ــتاندارد بین الملل 2. اس
38 الزامــی در رابطــه بــا تشــخیص خدماتــی 
ارائــه  مشــتری  بــه  تأمین کننــده  کــه 
می کنــد، جهــت تعییــن زمــان ارائــه آن 
خدمــات مطابــق قــرارداد نــدارد. بندهای 1۰ 
ــابداری  ــی حس ــتاندارد بین الملل ــا 11 اس ت
شــماره 8 »رویه هــای حســابداری، تغییــرات 
اصــالح  و  حســابداری  برآورد هــای  در 
ــه  ــی ک ــی دارد، زمان ــزام م ــتباهات«۶ ، ال اش
بــرای یــک موضــوع حســابداری، اســتاندارد 
نــدارد،  وجــود  مناســبی  حســابداری 
ــه  ــه ب ــتاندارد هایی ک ــایر اس ــوان از س می ت
اســتفاده  موضوعــات مشــابه می پــردازد، 
ــتاندار  ــه اس ــت ک ــد اس ــه معتق ــد. کمیت کن

ــماره 1۵  ــی ش ــگری مال ــی گزارش بین الملل
ــا مشــتریان«۷  »درآمــد حاصــل از قــرارداد ب
شــامل الزاماتــی اســت کــه تأمین کننــدگان 
کاالهــا  تشــخیص  بــرای  فروشــندگان  و 
ــدات  ــده8 )تعه ــده داده ش ــات وع ــا خدم ی
ــا مشــتری اعمــال  عملکــردی( در قــرارداد ب
می کننــد. بــرای الگویــی کــه در درخواســت 
ــات در  ــن الزام ــت، ای ــده اس ــرح داده ش ش
اســتاندار بین المللــی حســابداری شــماره 
1۵ »درآمــد حاصــل از قرارداد با مشــتریان« 
مشــابه مــواردی اســت کــه مشــتری در 
تعییــن زمــان ارائــۀ خدمــات پیکربنــدی یــا 
توســط  )شخصی ســازی(  سفارشی ســازی 
تأمین کننــده مطابــق بــا قــرارداد ارائــۀ ایــن 

ــت.  ــه اس ــا آن مواج ــات ب خدم

3.  اگــر قــرارداد ارائــۀ خدمــات پیکربنــدی یــا 
ــه مشــتری  ــازی( ب ــازی )شخصی س سفارشی س
ــد )از  ــردی باش ــزار کارب ــدۀ نرم اف ــا تهیه کنن ب
ــن  ــه ای ــده ارائ ــه تأمین کنن ــواردی ک ــه م جمل
ــپاری  ــث برون س ــخاص ثال ــه اش ــات را ب خدم
ــای ۶۹A-۶۹ از  ــتری بنده ــت(، مش ــرده اس ک
ــابداری  ــی حس ــتاندارد بین الملل ــتاندارد اس اس
شــماره 38 را اعمــال کــرده و تعییــن می کنــد 
ــردی،  ــزار کارب ــده نرم اف ــی تأمین کنن چــه زمان
ــرارداد انجــام می دهــد  ــات را طبــق ق آن خدم

تــا آنهــا را بــه شــرح زیــر ارائــه دهــد: 

اگــر خدماتــی کــه مشــتری دریافــت   
ــگام  ــتری هن ــد، مش ــز باش ــد متمای می کن
نرم افــزار  شخصی ســازی  یــا  پیکربنــدی 
ــوان  ــی را به عن ــات دریافت ــردی، خدم کارب

هزینــه شناســایی می کنــد. 

اگــر خدماتــی کــه مشــتری دریافــت   
ایــن  )زیــرا  نباشــد  متمایــز  می کنــد 
ــه از حــق مشــتری  خدمــات به طــور جداگان
بــرای دسترســی بــه نرم افــزار کاربــردی 
نیســت(،  تفکیــک  قابــل  تأمین کننــده 
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تأمین کننــده  کــه  هنگامــی  مشــتری 
ــم  ــه را فراه ــزار برنام ــه نرم اف ــی ب دسترس
می کنــد، خدمــات دریافتــی را به عنــوان 

می کنــد.  شناســایی  هزینــه 

4. اگــر مشــتری بــا یــک تأمین کننــده شــخص 
ثالــث روبــرو باشـــــــد، طبــق بندهـــــای 
بین المللــی  اســتاندارد  از   ۶۹A-۶۹
حســابداری شــماره 38 عمــل و تعییــن 
ــث  ــخص ثال ــده ش ــه تأمین کنن ــد ک می کن
ــرارداد  ــق ق ــات را طب ــی آن خدم ــه زمان چ
ایــن  اعمــال  جهــت  می دهــد.  انجــام 
ــده شــخص  ــه تأمین کنن ــی ک ــات، زمان الزام
پیکربنــدی  را  کاربــردی  نرم افــزار  ثالــث 
مشــتری  می کنــد،  شخصی ســازی  یــا 
مخــارج خــود را به عنــوان هزینــه شناســایی 

 . می کنــد

۵.  اگــر مشــتری قبــل از دریافــت ایــن خدمات 
یــا  تأمین کننــده خدمــات پیکربنــدی  بــه 
را  مبلغــی  )شخصی ســازی(  سفارشی ســازی 
بپــردازد، پیش پرداخــت را به عنــوان دارایــی 
اســتاندارد   ۷۰ )بنــد  می کنــد  شناســایی 

بین المللــی حســابداری شــماره 38(. 

اســتاندارد  از   124–11۷ پاراگراف هــای 
بین المللــی حســابدای شــماره یــک »ارائــه 
ملــزم  را  مشــتری  مالــی«۹،  صورت هــای 
ــرای  می کنــد کــه رویــه حســابداری خــود را ب
ــا سفارشی ســازی، افشــا  ــدی ی مخــارج پیکربن

ــد.  کن

ــه اصــول و  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــه ب کمیت
الزامــات موجــود در اســتانداردهای بین المللــی، 
مبنــای مناســبی را بــرای مشــتری فراهــم 
ــرای  ــا نحــوه حســابداری خــود را ب ــد ت می کن
شخصی ســازی  هزینه هــای  یــا  پیکربنــدی 
ــا قــرارداد نرم افــزار  متحمــل شــده در رابطــه ب
در  شــده  توصیــف  خدمــت  ارائــه  جهــت 

درخواســت، تعییــن کنــد.                  

پی نوشت ها: 
1-IAS38

2- IFRS Interpretations Committee 

(IFRIC)

3-  agenda decisions 

The Committee publishes an agenda deci-

sion when, following consultation, it 

concludes that standard-setting is not 

required to address a question about the 

application of IFRS Standards. This is of-

ten because the principles and require-

ments in the Standards are adequate 

to address the question asked. In these 

situations, the agenda decision includes 

material that explains how the applica-

ble principles and requirements in the 

Standards apply to the transaction or 

fact pattern described. https: //www. 

ifrs. org/news-and-events/10/2019/

compilation-of-2019-agenda-decisions-

published/

4-Configuration or Customisation

5-  (software as a service) SaaS 

کســب  از  یکــی  خدمــت  ارائــه  نرم افزارجهــت 
و کارهایــی اســت کــه وابســتگی شــدیدی بــه 
اینترنــت و دنیــای آنالیــن دارد، ایــن نرم افــزار 
ــا و  ــه زیربن ــه ب ــادی ک ــای ع ــالف نرم افزاره برخ
کاربــر نهایــی نیــاز دارنــد، نرم افــزار به عنــوان 
ســرویس در فضــای ابــری راه انــدازی و بــه کار 
ــا  ــا، تنه ــن نرم افزاره ــی ای ــود، یعن ــه می ش گرفت
ــور، روی  ــز عب ــری و رم ــاب کارب ــه حس ــا ورود ب ب
وب  تحــت  مرورگرهــای  و  دســتگاه ها  تمــام 

بــود.  خواهنــد  قابل دســترس 
شــرکت ها و اشــخاص مختلــف بــرای اســتفاده 
ــی  ــت باالی ــرعت و امنی ــه س ــا ک ــن نرم افزاره از ای
ــه حــق عضویــت پرداخــت  فراهــم می کننــد، ماهان
ــی از  ــت، یک ــه خدم ــت ارائ ــد. نرم افزارجه می کنن

زمینه هایــی اســت کــه محصــوالت آن هــر روز 
ــل  درحــال رشــد اســت و شــرکت های بزرگــی مث
ــوی  ــاًل به س ــوگل و... کام ــل و گ ــافت، اپ مایکروس

ــد.  ــدم بر می دارن ــرویس ق ــه س ــوع ارائ ــن ن ای
از نرم افزارجهــت ارائــه خدمــت غالبــا به عنــوان 
و  می شــود  یــاد  تقاضــا  اســاس  بــر  نرم افــزار 
ــزار  ــردن نرم اف ــاره ک ــه اج ــبیه ب ــتفاده از آن ش اس
ــی  ــل های قبل ــت. در نس ــد آن اس ــای خری ــه ج ب
یــا  پکیــج  می بایســت  کاربــردی  نرم افزارهــای 
بســته نرم افــزاری آمــاده را خریــداری و آن را روی 
کامپیوتــر خــود نصــب می کردیــد و همچنیــن 
ــود کــه مجــوز نرم افــزار محدودیت هایــی  ممکــن ب
بــرای تعــداد کاربــران و دســتگاه هایی کــه  را 
می توانســتند از ایــن نرم افــزار اســتفاده کننــد 

ــد.  ــال کن اعم
بــا توجــه بــه راحتــی دسترســی، ایــن مــدل از ارائه 
ــه خدمــت در  ــزار جهــت ارائ ــزار یعنــی نرم اف نرم اف
بیــن بســیاری از کســب و کارهــا مــورد تقاضــا قــرار 
گرفتــه اســت. بســیاری از ایــن اپلیکیشــن های 
ســازمانی بــر روی ایــن بســتر مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد تــا جایــی کــه نرم افزارجهــت ارائــه 
ــندگان  ــرای فروش ــتراتژی ب ــک اس ــه ی ــت ب خدم

ــت.  ــده اس ــل ش ــازمانی تبدی ــای س نرم افزاره
6-  IAS 8

7-  IFRS 15

8- Performance obligation (promised 

goods and services)

9-  IAS 1

 
منبع: 

Compilation of Agenda Decisions pub-

lished by the IFRS Interpretations Com-

mittee Volume 4

دکتــر علــی هدایتــی: عضــو انجمــن 
ــور رســمی  ــره انگلســتان، منت حســابداران خب

دانشــگاه آکســفورد بروکــس انگلســتان
زهرا یارمحمدی: کارشناس حسابداری
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ایمنی  هزینه های 
سازمان و

حسابداری مدیریت 

احمد احمدی

حســابداری مدیریــت فراینــدی اســت متشــکل 
ــم آوردن  ــازمانی، فراه ــای س از تصمیم گیری ه
ــران،  ــری مدی ــرای تصمیم گی ــات الزم ب اطالع
ــه  ــل هزین ــرد و تحلی ــل عملک ــه و تحلی تجزی
ــث  ــاص. در مباح ــداد خ ــک روی ــت ی و منفع
مبتنــی بــر ایمنــی و امنیــت در یــک سیســتم، 
ــات  ــه و اقدام ــر هزین ــی ب ــای مبتن عملکرده
مربــوط شــامل هزینــه هــر اختــالل یــا هزینــه 
وقایــع ناگــوار ماننــد جراحــات و تصادفــات 
محاســبه می شــود. عــالوه بــر تمرکــز بــر 
ــد  ــت بای ــابداری مدیری ــی، حس ــات مال اطالع
ــر اطالعــات غیرمالــی، ماننــد بهبــود ایمنــی،  ب
اهــداف اســتراتژیک ایمنــی و روابــط کارکنــان 
ســرمایه گذاری های  در  تمرکزکنــد.  نیــز 
پولــی  هزینه هــای  ایمنــی،  بــه  مربــوط 
ــناخته  ــی ش ــوالً به خوب ــرمایه گذاری ها معم س
ــای  ــی مزای ــبه ارزش پول ــا محاس ــده اند اّم ش

ــت. ــکل اس ــه مش حاصل

عــالوه بــر محاســبه هزینه هــای ســرمایه گذاری 
ــد  در مبحــث ایمنــی محیــط کســب و کار، بای
بهبــود  جملــه  از  پیشــرفت ها،  اثربخشــی 
نیــز  ایمنــی،  ارزش  و  کیفیــت  بهــره وری، 

به خوبــی بررســی شــوند.
ــه  ــه ب ــک مجموع ــق در ی ــت موف ــرای مدیری ب
اطالعــات دقیــق نیــاز اســت. ایــن موضــوع در 

ــز  ــی نی ــه ایمن ــوط ب ــری مرب ــورد تصمیم گی م
صــدق می کنــد. مدیریــت ایمنــی، نیازمنــد 

ــت:  ــر اس ــوارد زی ــاوی م ــی ح اطالعات
 1ـ تصمیم گیــری در مــورد مــکان تمرکــز 
عملکردهــا، از جملــه مداخــالت ایمنــی و 

ــا  ــت آنه ماهی
2ـ نظارت بر سطح ایمنی

موقعیــت  در  کــه  کســانی  برانگیختــن   3ـ 
دارنــد  قــرار  تصمیم گیــری 

حیاتــی،  امنیــت  مســئول  ســازمان های  در 
اهــداف مربــوط بــه ایمنــی، از جملــه بــه 
اهــداف  جــزو  حــوادث،  رســاندن  حداقــل 
اســتراتژیک هســتند. تصمیمــات اتخاذ شــده در 
ــداف را تحــت  ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــازمان، دس س
تأثیــر قــرار می دهنــد. از ایــن رو، درك مفهــوم 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــروری اس ــری ض تصمیم گی
ــی در  ــت ایمن ــم انداز مدیری ــی، چش ــور کل به ط
ــده و  ــه نش ــر گرفت ــاالت در نظ ــات و مق مطالع
تنهــا یــک رویکــرد چنــد رشــته ای بــرای ایــن 
ــون  ــو و داوس ــت. )زانک ــده اس ــاذ ش ــر اتخ ام

 )2۰12

1- مباحث تئوریک
1-1- اندازه گیــری عملکــرد و روش 

ــوازن  ــی مت کارت ارزیاب
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اینگالــس )1۹۹۹(، بــرای اولیــن بــار معیارهــای 
ــالوه  ــرد. ع ــدی ک ــی عملکــرد را اولویت بن ارزیاب
ــر ایــن، اندازه گیــری منطقــی تصمیم گیــری و  ب
ــرد  ــه عملک ــرای مقایس ــی را ب ــی ها، اصول بررس
آتــی  برنامه ریــزی شــده  قبلــی و عملکــرد 
فراهــم می کنــد. مقیاس هــای فــردی بایــد 
مبتنــی بــر عوامــل مهــم و ترجیحــاً مبتنــی بــر 

ــی موفقیــت باشــند. عوامــل بحران

بحرانــی  عوامــل   )1۹84( زمــود  و  بوینتــن 
موفقیــت را بدیــن شــرح تعریــف می کننــد: 
ــی  ــد به خوب ــه بای ــود دارد ک ــل وج ــد عام چن
بــرای اطمینــان از موفقیــت یــک مدیــر یــا یــک 
ســازمان، انجــام شــود کــه نشــان دهنده نواحــی 
ــه  ــد ب ــه بای ــا ســازمانی هســتند ک ــی ی مدیریت
آنهــا توجــه خــاص و مســتمر شــود تــا عملکــرد 
مناســب به دســت آیــد. ســازمان ها اغلــب بــرای 
کســب موفقیــت، از روش هــای ارزیابــی عملکــرد 
ــوازن  ــازی مت ــل کارت امتی ــب و کار از قبی کس
ــتراتژی های  ــن اس ــعه چنی ــرای توس )BSC( ب
ــازی  ــد. کارت امتی ــتفاده می کنن ــازمانی اس س
ــری  ــای اندازه گی ــی از چارچوب ه ــوازن، یک مت
ــورد  ــه به طــور گســترده ای م عملکــرد اســت ک
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. دلیــل توســعه ایــن 
ــی ســنتی  ــود کــه اطالعــات مال ــن ب مفهــوم ای
ــک  ــی ی ــای ارزش ــام فعالیت ه ــت تم نمی توانس

ســازمان، ماننــد شایســتگی، فــن آوری و نــوآوری 
کــه  مالــی  مقیاس هــای  کنــد.  تحلیــل  را 
به طــور معمــول اســتفاده می شــوند، ماننــد 
بــازده حقــوق صاحبــان ســهام، نتایــج اقدامــات 
گذشــته را نشــان می دهنــد اّمــا راهنمایــی 
اندکــی در مــورد عملکــرد آینــده ارائــه می کنند. 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای عملیات ــه، مقیاس ه در نتیج
رضایــت مشــتری، فرآیندهــای داخلــی، نــوآوری 
و یادگیــری در کنــار اقدامــات مالــی، مــورد نیــاز 
هســتند. ایــن معیارهــا، اطالعــات بــا ارزشــی را 
در مــورد توانایی هــای مالــی آینــدۀ شــرکت 
ــداف  ــر اه ــر ب ــاخص های ناظ ــر ش ــز ب و تمرک

ــد. ــه می ده ــازمانی ارائ س

چهــار دیــدگاه کارت امتیــازی متــوازن عبارتنــد 
ــوآوری  ــی، ن ــی، کســب و کار داخل از منظــر مال
ــازی  ــتری. کارت امتی ــر مش ــری و منظ و یادگی
را  دیــدگاه  چهــار  ایــن  اطالعــات  متــوازن 
تصمیم گیــری  چارچــوب  یــک  به عنــوان 
دیدگاه هــای  می کنــد.  ادغــام  اســتراتژیک 
ــن  ــز ممک ــان نی ــدگاه کارکن ــد دی ــر، مانن دیگ
ــنتی  ــور س ــه به ط ــی ک ــر آنهای ــالوه ب ــت ع اس
اســتفاده می شــوند، بــه کار گرفتــه شــوند. 
ــا  ــر عناصــر ایمنــی تأکیــد نمی کنــد. ب BSC ب
ایــن حــال، عناصــر مکمــل دیگــری نیــز ممکــن 
ــدگاه اساســی  ــار دی ــن چه ــر ای ــالوه ب اســت ع

اســتفاده شــوند. ایمنــی ممکــن اســت به عنــوان 
ــی در  ــب و کار داخل ــم انداز کس ــی از چش بخش
نظــر گرفتــه شــود. عــالوه بــر مســائل ایمنــی، 
ــه دو  ــد ک ــتدالل می کن ــال )2۰۰1( اس بریگن
ــائل  ــی مس ــر، یعن ــه دیگ ــل توج ــوع قاب موض
 BSC در  اجتماعــی،  و  محیطــی  زیســت 
ــه  ــا ب ــن رویکرده ــه نشــده اند. ای در نظــر گرفت
مســئولیت اجتماعــی مربوط می شــوند کــه الزم 
ــوان بخشــی از گــزارش مســئولیت  اســت به عن
ــه شــوند. انتشــار نتایــج  اجتماعــی شــرکت ارائ
ــالش  ــش ت ــوانح، الهام بخ ــوادث و س ــی ح منف
بــرای کاهــش خطــر اختــالل در ســازمان 
اســت. ســازمان های بــزرگ بــا چالش هــای 
ســاختن  مرتبــط  بــا  رابطــه  در  عمــده ای 
ــا اهــداف کســب و کار  اســتراتژی های ایمنــی ب
ــد  مواجــه هســتند )گــری 1۹۹8(. ایمنــی نبای
در زیــر اهــداف تولیــد، دفــن شــده باشــد. ایــن 
ــب و کار را  ــطوح کس ــه س ــه ب ــوع، توج موض
ــر  ــه نظ ــه ب ــا توج ــال، ب ــا این ح ــد. ب می طلب
مینتزبــرگ )1۹83(، شــواهدی وجــود دارد کــه 
بــه آن به خوبــی پرداختــه شــده اســت اّمــا ایــن 
توجــه از بعضــی جهــات مســئولیت اجتماعــی 
ــد  ــت بای ــتراتژی امنی ــت. اس ــوده اس ــی نب کاف
ــه  ــود و ب ــتراتژی کســب و کار مشــتق ش از اس
ــت  ــازمان حمای ــی س ــداف اصل ــنی از اه روش
کنــد. کاپــالن و نورتــون اســتدالل کردنــد اگــر 
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مالحظــات ایمنــی و بهداشــت نظارتــی یــا دیگر 
ــی  ــازمان حیات ــتراتژی س ــرای اس مالحظــات، ب
باشــد، بایــد منظــر بهداشــتی و ایمنــی کســب و 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــز در BSC در نظ کار نی

حســابداری  تکنیک هــای   -2-1
اندازه گیــری  بــرای  مدیریــت 

منافــع  و  هزینه هــا 
ــاوت  ــد متف ــرای مقاص ــف ب ــای مختل هزینه ه
ــه  ــت ک ــدان معنیس ــن ب ــده اند. ای ــی ش طراح
ــه  ــرای چ ــرایطی و ب ــه ش ــم در چ ــد بدانی بای
اهدافــی، محاســبۀ هزینــه بایــد مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. لــذا الزم اســت تصمیماتــی معیــن 
قبــل از طراحــی یــک سیســتم حســابداری 
ــم  ــد تصمی ــدا، بای ــود. ابت ــاذ ش ــت اتخ مدیری
گرفتــه شــود کــه چــه هزینه هــا و درآمد هایــی 
ــوند؛  ــده ش ــتم گنجان ــد در سیس ــع( بای )مناف
ــز در  ــط نی ــن مرتب ــد قوانی ــن، بای ــر ای ــالوه ب ع
نظــر گرفتــه شــود. دوم، بایــد تصمیــم بگیریــم 
ــری  ــع را اندازه گی ــا و مناف ــه هزینه ه ــه چگون ک
بــرای  ارزش  یــک  تعریــف  هنــگام  کنیــم. 
می تــوان  معیــار  چندیــن  از  ماشــین آالت، 
اســتفاده کــرد، از جملــه ارزش جایگزینــی 
ــم ارزش  ــر بخواهی ــال اگ ــری. ح ــا ارزش دفت ی
ــیار  ــئله بس ــنجیم مس ــانی را بس ــی انس زندگ
پیچیــده و حتــی فلســفی خواهــد شــد )هانســن 
ــت الزم  ــه و منفع ــبات هزین 2۰۰۷(. در محاس
ــور  ــوند؛ به ط ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــت نکات اس
ــی  ــا می توانیــم از مقیاس هــای معمول ــال، آی مث
اعــم از پــول، زمــان، طــول، وزن، و غیــره، 
اســتفاده کنیــم یــا نیــاز اســت از برخــی 
مقیاس هــای  و  ذهنــی  دیگــر  ابزارهــای  از 
غیرمســتقیم تر اســتفاده شــود؟ عــالوه بــر 
ــج  ــاری و رن ــم درد، بیم ــه می توانی ــن، چگون ای
ــم  ــد تصمی ــوم، بای ــم؟ س ــری کنی را اندازه گی
بگیریــم چگونــه هزینه هــا و منافــع را بــه 
اهــداف هزینــه اختصــاص دهیــم. در ایــن 
مقولــه بایــد بــه دنبــال علــت و معلــول باشــیم. 
ــج نامشــخص،  ــن حــال، نشــان دادن نتای ــا ای ب
دشــوارتر اســت. اغلــب، شــرکت در یــک محیــط 
کنتــرل شــده عمــل نمی کنــد و عوامــل زیــادی 
ــه  ــی ک ــت، زمان ــد. در نهای ــج آن مؤثرن ــر نتای ب

ــته  ــق داش ــان، تعل ــه زم ــع ب ــا و مناف هزینه ه
ــه  ــه چگون ــم ک ــم بگیری ــد تصمی ــند، بای باش
آنهــا در سراســر ســال تقســیم بندی  بایــد 
ــوان  ــه می ت ــر، چگون ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ش
ــر  ــول عم ــه ط ــرمایه گذاری را ب ــای س هزینه ه

ســرمایه گذاری تقســیم کــرد؟ 

ــی  ــت و ایمن ــای بهداش 1-3- هزینه ه
شغلی

ــغلی  ــی ش ــای بهداشــت و ایمن ــب هزینه ه  اغل
ــح  ــران، صری ــن مدی ــه منظــور برانگیخت ــد ب بای
در  را  هزینه هــا  ایــن  تــا  باشــند  روشــن  و 
ــد.  ــاب آورن ــه حس ــود ب ــای خ تصمیم گیری ه
ــات  ــع آوری اطالع ــون جم ــال، چ ــن ح ــا ای ب
و  دشــوار  هزینه هایــی  چنیــن  بــه  مربــوط 
وقت گیــر اســت، بــه نــدرت مــورد بررســی 
ــی  ــوادث ناش ــای ح ــد. هزینه ه ــرار می گیرن ق
از کار و نیــز هزینه هــای بهداشــت و ایمنــی، 
ــون  ــد. ژال ــات بوده ان موضــوع بســیاری از مطالع
و همــکاران )2۰11( 2۹ مطالعــه مختلــف را 
کــه در آن هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــود،  ــده ب ــری ش ــط کار اندازه گی ــوادث محی ح
ــات  ــن مطالع ــدد از ای ــد. در ۹ ع ــه کرده ان ارائ
بــا اســتفاده از اطالعــات و آمــار ملــی، میانگیــن 
ــده  ــبه ش ــی محاس ــورت تصادف ــه ص ــه   ب هزین
اســت. در هفــت مطالعــه، هزینه هــای بهداشــت 
ــط کار   براســاس نظرســنجی ها و  ــی محی و ایمن
ــت.  ــده اس ــبه ش ــف و محاس ــا تعری مصاحبه ه
ــع آوری  ــر جم ــی ب ــده مبتن ــۀ باقیمان 13 مطالع
هفــت  و  شرکت هاســت  ســطح  در  داده هــا 
ــت  ــه و منفع ــل هزین ــه و تحلی ــه تجزی ــدد ب ع

می پــردازد. 

ــکاران )2۰11(  ــون و هم ــه ژال ــه مطالع ــر چ اگ
جامــع نیســت اّمــا برخــی چالش هــا را در 
اندازه گیــری هزینه هــای ایمنــی و بهداشــت 
ــون  ــازد. ریچاردس ــن می س ــط کاری روش محی
بــرای  شــده  انتخــاب  روش هــای   )2۰۰۶(
اندازه گیــری هزینه هــای ایمنــی و بهداشــت 
کار را بدیــن شــرح مقایســه کــرده اســت: درخت 
نتیجــه حــوادث، تجزیــه و تحلیل سیســتماتیک 
ــی.  ــی اجرای ــۀ حــوادث و بهداشــت و ایمن هزین

ــوادث  ــای ح ــر هزینه ه ــدا ب ــه روش ابت ــر س ه
هزینه یابــی  بــا  شــباهت  و  کار  از  ناشــی 
ــا در  ــد. آنه ــز دارن ــت تمرک ــر فعالی ــی ب مبتن
جمــع آوری داده هــای سیســتماتیک فعالیت هــا 
ــاق  ــه اتف ــه حادث ــی ک ــا، زمان ــای آنه و پیامده
ــر  ــالوه ب ــوند. ع ــه می ش ــه کار گرفت ــد، ب می افت
ــده اند  ــش ش ــا، آزمای ــن روش ه ــام ای ــن، تم ای
ــا  ــد. ب و قابلیــت اســتفاده خــود را نشــان داده ان
ایــن حــال، ایــن روش هــا هنــوز کامــاًل فراگیــر 
نیســتند و به طــور گســترده اســتفاده نشــده اند. 
یــک نقشــه اســتراتژی می توانــد بــرای ردیابــی 
هزینــۀ مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و چارچوبــی 
ــوادث ناشــی از  ــای ح ــن هزینه ه ــرای تعیی را ب

ــد.  ــه ده کار ارائ

ــی و  ــای ایمن ــدی از هزینه ه ــن طبقه بن چندی
ــاده ترین  ــی از س ــود دارد. یک ــت کار وج بهداش
بــه  آنهــا  تقســیم بندی  تقســیم بندی ها، 
دو دســته اســت: هزینه هــای پیشــگیرانه و 
همــکاران  و  الهیــری  عواقــب.  هزینه هــای 
خالــص  مــدل  در  طبقــه  چهــار   )2۰۰۵(
ــای  ــد: هزینه ه ــه داده ان ــود ارائ ــای خ هزینه ه
مداخــالت،  در  ســرمایه گذاری  مســتقیم 
زیــان و  هزینه هــای مراقبت هــای پزشــکی، 
کاهــش در بهــره وری و افزایــش بهــره وری. 
ــای  ــه هزینه ه ــوان ب ــج را می ت ــای نتای هزینه ه
دارای بیمــه و بــدون بیمــه تقســیم کــرد. عــالوه 
)به عنــوان  مســتقیم  هزینه هــای  ایــن،  بــر 
غیرمســتقیم  و  پزشــکی(  و  غیبــت  مثــال 
نیــز  تولیــد(  و  اداری  اضافــه کاری،  )ماننــد 
ــکاران )2۰۰۶(  ــان و هم ــده اند. س ــخص ش مش
ــج  ــه پن ــتقیم را ب ــای غیرمس ــزای هزینه ه اج
و  قانونــی  کرده انــد:  تقســیم بندی  طبقــه 
ــایر  ــی، بررســی و س ــره وری، جایگزین اداری، به

 . هزینه هــا

ریچاردســون )2۰۰4( شــش مقولــه را در زمینــه 
هزینه هــای حــوادث توصیــف کــرده اســت: 

)به عنــوان  مجــروح  کارکنــان  غیبــت  1ـ 
ــتعالجی  ــی اس ــوق مرخص ــت حق ــال پرداخ مث
اســتعالجی  مرخصــی  حقــوق  پرداخــت  و 

تکمیلــی(



71
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

2ـ ارتباطــات )به عنــوان مثــال ارتبــاط رســمی 
بیــن کارکنــان و مدیریــت ســازمان و همچنیــن 

برقــراری ارتبــاط رســمی بیــن کارکنــان(
بــر  نظــارت  مثــال  )به عنــوان  نظــارت  3ـ 
حقــوق و دســتمزد، در مــورد مقــررات بهداشــت 
و ایمنــی و گــزارش مــورد نیــاز، پیگیــری 

جلســات( و  فعالیت هــا 
مثــال  )به عنــوان  پیشــگیری  طرح هــای  4ـ 

خریــد ماشــین آالت و ابتــکارات آموزشــی(
مثــال  )به عنــوان  عملیــات  در  اختــالل  ۵ـ 
ــد،  ــت دادن درآم ــا، از دس ــوزش جابجایی ه آم

اضافــه کاری هــم کار و کاهــش در تولیــد(
و  جریمه هــا  مثــال  )به عنــوان  ســایر  ۶ـ 

مجــروح(  کارکنــان  بــه  پاداش هــا 

تعریــف هزینه هــای غیرمســتقیم پیچیده تــر 
ایــن  دارنــد  تمایــل  شــرکت ها  و  اســت 
ــالوه  ــد. ع ــی را در نظــر نگیرن ــای نامرئ هزینه ه
ــا  ــا تنه ــع آنه ــول، مناف ــور معم ــن، به ط ــر ای ب
می شــوند،  اندازه گیــری  تقریبــی  به طــور 
ایــن  ثبــت  در  اطمینــان  عــدم  میــزان  و 
هزینه هــا بســیار بــاال اســت. به طــور مثــال 
ــن آورد:  ــه ذه ــؤاالتی را ب ــن س ــوان چنی می ت
می توانــد  ایمنــی  اصــول  رعایــت  چقــدر 
مراقبت هــای  هزینه هــای  از  جلوگیــری  بــه 
ــره وری  ــر به ــر آن ب ــد و اث ــک کن ــکی کم پزش
ــوان  ــر می ت ــره وری را دقیق ت ــر به ــت؟ اث چیس
اندازه گیــری کــرد، زیــرا هنــگام تعریــف نســبت 
ــور  ــره وری به ط ــرات به ــت، تغیی ــه منفع هزین
ــن عوامــل هســتند و معمــوالً،  معمــول مهم تری
مداخلــه ایمنــی را نمی تــوان بــدون افزایــش در 

ــرد.  ــه ک ــره وری توجی به

بودجه بنــدی  روش هــای   -4-1
ســرمایه

انجــام  ســرمایه گذاری  یــک  کــه  هنگامــی 
ــان  ــول زم ــع آن در ط ــا و مناف ــد، هزینه ه ش
تحقــق می یابــد و می توانــد چندیــن ســال 
طــول بکشــد. به منظــور بــرآورد ســودآوری 
بودجه بنــدی  روش هــای  از  ســرمایه گذاری، 
ــا  ــن تکنیک ه ســرمایه ای اســتفاده می شــود. ای
ــرد:  ــدی ک ــته طبقه بن ــه دو دس ــوان ب را می ت

روش هایــی کــه از ارزش زمانــی پــول بــرای 
محاســبات اســتفاده می کننــد و روش هایــی کــه 
ــول نیســت.  ــی پ ــه ارزش زمان ــازی ب در آنهــا نی
در روش هــای مبتنــی بــر ارزش زمانــی، جریــان 
ــول  ــور معم ــده به ط ــته و آین ــد گذش ــول نق پ
به حســاب ارزش فعلــی گذاشــته می شــوند.

در عمــل، دو روش وجــود دارد کــه جریان هــای 
نقــدی را تنزیــل می کننــد: ارزش فعلــی خالــص 
در   .)IRR( داخلــی  بــازده  نــرخ  و   )NPV(
ــه  ــص ب ــای خال ــام درآمدها/هزینه ه NPV، تم
یــک ســال خــاص، به طــور معمــول ســال صفــر 
ــاص داده  ــه اختص ــرمایه گذاری اولی ــان س و زم
ــل  ــرخ تنزی ــف ن ــال، تعری ــا این ح ــود. ب می ش
مناســب، ســاده نیســت. نــرخ تنزیــل را می تــوان 
ــرد،  ــا انتخــاب ک ــان بســیاری از فرصت ه در می
ــۀ  ــا هزین ــۀ ســرمایه ی ــن   هزین ــد میانگی می توان
ــاس  ــد براس ــا می توان ــد ی ــرمایه باش ــی س نهای
میــزان ریســک ســرمایه گذاری محاســبه شــود. 
پیچیده تریــن  اغلــب  داخلــی،  بــازده  نــرخ 
ــی  ــرای ارزیاب ــرمایه ای ب ــدی س روش بودجه بن
گرفتــه  نظــر  در  گزینه هــای ســرمایه گذاری 

ــود  ــرض می ش ــبه IRR ف ــود. در محاس می ش
ــدداً  ــد مج ــد می توان ــوه نق ــان وج ــام جری تم
بــازده  نــرخ  و  می شــود  ســرمایه گذاری 
ــب  ــوع اغل ــن موض ــد. ای ــی می مان ــان باق یکس
 NPV ــتفاده از ــوالً اس ــت و معم ــی اس غیرواقع
به عنــوان روشــی مناســب تر در بودجه بنــدی 
ــی کــه در  ســرمایه ای تلقــی می شــود. روش های
ــول  ــی پ ــه ارزش زمان ــازی ب ــا نی ــبۀ آنه محاس
نیســت عبارتنــد از: دوره بازگشــت ســرمایه 
ــرمایه،  ــت س ــاده. دوره بازگش ــازده س ــرخ ب و ن
میــزان  جبــران  بــرای  نیــاز  مــورد  زمــان 
ــا تقســیم  ــان ب ــه اســت. زم ســرمایه گذاری اولی
ــان  ــط جری ــه توس ــرمایه گذاری اولی ــص س خال
نقــدی خالــص ســاالنه محاســبه می شــود. ایــن 
روش بســیار ســاده و درك آن آســان اســت. 
ــج  ــد، نتای ــاه باش ــت کوت ــان بازپرداخ ــر زم اگ
کامــاًل دقیــق هســتند. راه هــای مختلفــی بــرای 
محاســبۀ نــرخ بــازده ســاده وجــود دارد و گاهــی 
 )ROI( ــازده ســرمایه گذاری ــرخ ب ــه ن ــات ب اوق
ــود.  ــر می ش ــابداری تعبی ــازده حس ــرخ ب ــا ن ی
ــت کار  ــی و بهداش ــای ایمن ــرآورد هزینه ه در ب
اغلــب از تکنیک هــای مبتنــی بــر ارزش زمانــی 
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اســتفاده می شــود. زیــرا میــزان عــدم اطمینــان 
از بــرآورد ایــن هزینه هــا باالســت. به طــور 
معمــول، ســودآوری ســرمایه گذاری در امــر 
بهداشــت و ایمنــی کار بــه شــدت بــه هزینه هــا 
ــتقیم  ــای مس ــتقیم و هزینه ه ــع غیرمس و مناف

ــتگی دارد.  آن بس

2- ارزش گذاری ایمنی
یــک  به عنــوان  گســترده ای  به طــور  ایمنــی 
ــت.  ــول اس ــورد قب ــراد م ــرای اف ــت ب ارزش مثب
ــک  ــوان ی ــوان به عن ــت را می ت ــارت، امنی در تج
ــرای عملیــات دانســت. بســیاری از  پیــش نیــاز ب
ــف  ــی را کش ــری از ایمن ــزان مؤث ــرکت ها، می ش
می کننــد و اقداماتــی را بــرای بهبــود ایمنــی 
ــی،  ــاز قانون ــات مج ــل الزام ــر از حداق ــود فرات خ
ســازمان هایی  چنیــن  در  می گیرنــد.  درنظــر 
نیــاز بــه ارزیابــی تالش هــای بهبــود ایمنــی 
در مرحلــه تصمیم گیــری مشــخص می شــود. 
ــاد درون ســازمانی یکــی از  ــار و ایجــاد اعتم اعتب
ــرای ایمنــی  ابزارهــای مشــتری محور مشــخص ب
ــا ایمنــی  ــی ی ــواد غذای ــه در م کار اســت. از جمل
حمــل و نقــل هوایــی، کــه در آن نیــاز بــه امنیــت 
الکترونیــک واضــح اســت. جنبش محیط زیســت، 
ایمنــی محیــط زیســت را تقریبــاً بــه همان انــدازه 
موقعیــت مطــرح شــده، افزایــش می دهــد. حتــی 
اگــر اهمیــت آن در اصــل چنــدان آشــکار نباشــد. 
ــی  ــه ایمن ــوط ب ــی مرب ــائل منف ــی، مس به تازگ
محــل کار، توجــه عمومــی را برانگیخته اســت و در 
نتیجــه اعتبــار آن به گونــه ای بالقــوه  تحــت تأثیــر 

ــرار گرفتــه اســت.  ق

1-2- ترکیــب ایمنــی بــا اندازه گیــری 
عملکــرد و روش کارت ارزیابــی متوازن

گریــن )1۹۹4( از به کارگیــری کارت ارزیابــی 
ــت. در  ــرده اس ــت ک ــی حمای ــوازن در ایمن مت
ایــن مقولــه، تنهــا چنــد مطالعــۀ دیگــر وجــود 
داشــتند. کوپــر و همــکاران )2۰۰۹( هزینه هــای 
ایمنــی و بهداشــت را بــه عملکــرد کلــی کســب 
و کار و اســتفاده از روش BSC پیونــد دادنــد. آنهــا 
ارتباطاتــی را بیــن مســائل مربــوط به ســالمت و 
عوامــل کلیــدی عملکــرد )کیفیــت، بهــره وری، 
کاهــش هزینــه و غیبــت( ارائــه و گــزارش دادند 

و دریافتنــد کــه تأثیــر مالــی مداخــالت مرتبــط 
ــی  ــا بهداشــت و ایمن ــوان ب ــا ســالمت را می ت ب
ــر رویکــرد کارت امتیــازی نشــان داد.  مبتنــی ب
بــا ایــن حــال، آنــان بیــان نمودنــد کــه کیفیــت 
و در دســترس بــودن داده هــای مرتبــط بــا 
ســالمت، یــک محدودیــت عمــده در ارتبــاط بــا 
هزینه هــای ایمنــی و بهداشــت در کســب و کار 
ــوس )2۰14(  ــر کارالی ــه نظ ــه ب ــا توج اســت. ب
 BSCــی در ــه ایمن ــوط ب ــی مرب ــم انداز مال چش
شــامل هزینه هــای تصادفــی و ســود بــا کاهــش 
خطــر اختــالل اســت. دیــدگاه مشــتری شــامل 
انتظــارات مشــتری از قبیــل کیفیــت و بهره وری 
اســت. چشــم انداز کســب و کار داخلــی در رابطه 
بــا آمــوزش، برنامه ریــزی، بررســی یــا روش هــای 
دیگــر بایــد بــرای جلوگیــری از حــوادث دنبــال 
ــری  ــرای اندازه گی ــری ب ــدگاه یادگی ــود. دی ش
کفایــت منابــع بــه منظــور ارائــه ایمنــی، از جمله 
فــن آوری، منابــع انســانی و دانــش اســتفاده 
می شــود. در مطالعــۀ دیگــری، کارالیــوس و 
همــکاران )2۰11( بیــان کردنــد کــه اگــر بیــن 
ــود  ــوازن وج ــهامداران ت ــع س ــا و مناف هزینه ه
ــا موفقیــت بیشــتری  داشــته باشــد، مقــررات، ب
ــرای  ــی ب ــرد به تازگ ــن رویک ــود. ای ــرا می ش اج
نظــارت بــر رعایــت مقــررات شــرکت ها اســتفاده 
شــده اســت. گنــدز و سیمســک )2۰۰۷( از یــک 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــده ب ــالح ش ــرد BSC اص رویک
چالش هــای ایمنــی در صنعــت ســاخت و ســاز 
اســتفاده کردنــد. آنهــا نــام چهــار دیــدگاه اصلــی 

ــد:  در BSC را بدیــن شــرح تغییــر دادن
1- مالی و فرهنگی

2- یادگیری
3- فرآیند

4- کارکنان

اهــداف اولیــۀ هــر یــک از چشــم اندازها براســاس 
بررســی مقــاالت دیگــر انتخــاب شــدند. ســپس 
یــک پرسشــنامه بــرای 2۵۰ حرفــه در صنعــت 
ســاخت و ســاز ارســال شــد کــه 4۰ فــرم تکمیل 
شــده را بــه همــراه داشــت. ایــن نتایــج، همــراه 
ــف  ــی را تعری ــاالت، اهــداف نهای ــا بررســی مق ب
ــد  ــاب ش ــدف انتخ ــوع، 21 ه ــد. در مجم کردن
ــه هریــک اختصــاص  و حداقــل یــک مقیــاس ب

ــای  ــندگان، طرح ه ــن نویس ــد. همچنی داده ش
ممکــن را بــرای دســتیابی بــه اهــداف پیشــنهاد 
دادنــد اّمــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــدف 
ــردی در  ــرکت های ف ــد در ش ــده بای ــم ش تنظی
طــول مرحلــۀ پیاده ســازی انجــام شــود و از 
ــن اهــداف در یــک شــرکت، نســبت  ــن رو ای ای
ــر ایــن،  ــه شــرکتی دیگــر متفاوتنــد. عــالوه ب ب
اینگالــس )1۹۹۹( یکــی از ایده هــای اصلــی 
BSC، را مطــرح کــرد کــه شــامل اقداماتــی 

ــورد  ــاز را در م ــورد نی ــات م ــه اطالع ــت ک اس
در  کــه  هنگامــی  و  می دهــد  ارائــه  آینــده 
اهمیــت  از  مطــرح شــود،  ایمنــی  مبحــث 
زیــادی برخــوردار خواهــد بــود. بســیاری از 
روزمــره  به طــور  معمــوالً  ایمنــی  اقدامــات 
ــا  اســتفاده می شــود؛ ماننــد تعــداد تصادفــات ی
تعــداد روزهــای از دســت رفتــه، کــه منعکــس 
هســتند  گذشــته  اقدامــات  نتایــج  کننــدۀ 
اّمــا اطالعــات کمــی را در مــورد عملکــرد 
ــوزۀ  ــار ح ــد. چه ــه می دهن ــی ارائ ــی ایمن کل
کارکــردی نشــان دهندۀ عوامــل اصلــی عملکــرد 
هســتند:  اندازه گیــری  و  ســازمانی  ایمنــی 
برنامه هــای  رفتــار،  -سیســتم ها،  فرهنــگ 
ــن  ایمنــی و یادگیری-رشــد. رویکــرد BSC از ای
چهــار دیــدگاه اســتفاده می کنــد و اهــداف 
ــرای  ــد ب ــه می توان ــی را ک ــتراتژی های ایمن اس
ــتفاده  ــورد اس ــازمانی م ــی س ــری ایمن اندازه گی
قــرار گیــرد، اســتخراج می کنــد. هــر دو مطالعــۀ 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه BSC یــک  فــوق ب
ــی  ــرد ایمن ــری عملک ــد در اندازه گی ــزار مفی اب
اســت. عــالوه بــر ایــن، هــر دو مطالعــه بــر نقش 
فرهنــگ ســازمانی به عنــوان یــک عامــل مهــم 
ــالوه  ــتند. ع ــد داش ــی تأکی ــدۀ ایمن تعیین کنن
ــی کســب و کار،  ــرد کل ــاخص های عملک ــر ش ب
ارزیابــی عملکــرد ایمنــی در اندازه گیــری تعهــد 
ــتاوردهای  ــی دس ــی، ارزیاب ــه ایمن ــازمانی ب س
ــناخت  ــداف و ش ــت ها و اه ــه سیاس ــوط ب مرب
عملکــرد  کافــی  و  خــوب  اســتانداردهای 
ضــروری اســت. عملکــرد ایمنــی را می تــوان بــا 
 ،LTI ــال ــوان مث ــی )به عن ــاخص های خروج ش
ــای از دســت  ــوادث و روزه ــدم حضــور در ح ع
رفتــه( و اقدامــات مداخله گــر، از جملــه گــزارش 
شــرایط  نمــرات  خطرنــاك،  موقعیت هــای 
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ایمنــی و الحاقــات ایمنــی در جعبــه ابــزار مــورد 
بررســی قــرار داد. اســتفاده از ابزار هــای مختلــف 
ــا  ــه رویکــرد BSC، معمــوالً ت ــی، از جمل مدیریت
ــه  ــت ک ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــدودی، مبتن ح
تصمیم گیــری یــک فراینــد منطقــی اســت. 
ــت.  ــن نیس ــن چنی ــه ای ــال، همیش ــن ح ــا ای ب
ــل  ــور کام ــران به ط ــه مدی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ممکــن اســت ماهیــت مشــکل را درك نکننــد. 
آنهــا ممکــن اســت بیــش از حــد بــر تجربیــات 
ــاًل  ــن راه حل هــای کام ــه جــای یافت گذشــته ب
جدیــد، از عوامــل مرتبــط بــا ســازمان و امــکان 
ــع کل  ــای مناف ــه ج ــود ب ــۀ خ ــرورش عالق پ

ــد.  ــز کنن ــازمان تمرک س

ــای  ــری هزینه ه 2-2- روش اندازه گی
ــت و ایمنی  بهداش

بــا  اســت  ممکــن  ســازمانی  تصمیم گیــری 
خــاص،  محاســباتی  روش هــای  از  اســتفاده 
ماننــد تحلیــل هزینه-منفعــت انجــام شــود. 
بــا اســتفاده از تحلیــل هزینه-منفعــت، وزن 
عــددی مزایــا و معایــب گزینه هــای خــاص 
تصمیم گیــری محاســبه می شــود. بــا توجــه 
بــه اینکــه تکنیک هــای ارزش زمانــی پــول 
مــورد  در  معمــوالً  هســتند،  پیچیده تــر 
ایمنــی  هزینه هــای  ســرمایه گذاری های 
به طــور  نمی شــوند.  اســتفاده  بهداشــت  و 
معمــول، ســودآوری ســرمایه گذاری در ایــن 
همچــون  تکنیک هایــی  بــا  اقدامــات  نــوع 
ــت  ــا دورۀ بازگش ــرمایه گذاری ی ــازده س ــرخ ب ن
ســرمایه محاســبه می شــود. در میــان مطالعــات 
ــری و  ــا الهی ــه، تنه ــن زمین ــده در ای ــام ش انج
همــکاران )2۰۰۵( اســتفاده از ارزش زمانــی پــول 
را در هنــگام تنظیــم و محاســبۀ هزینه هــای 
ســرمایه گذاری در مقولــۀ ایمنــی و بهداشــت 
ــا و  ــر تومپ ــه نظ ــه ب ــا توج ــد. ب ــزارش دادن گ
همــکاران )2۰۰۶(، بســیاری از مطالعــات به جای 
اینکــه هزینه هــا، منافــع و پیامدهــای مرتبــط بــا 
ــد تنهــا عواقــب  ــۀ ایمنــی را در نظــر بگیرن مقول
ناشــی از شــرایط پولــی آن را در نظــر گرفته انــد. 
در مطالعــۀ یوگاکــی )2۰1۰(، 34 مطالعــۀ انجــام 
ــت. در  ــده اس ــی ش ــه بررس ــن زمین ــده در ای ش
ــی انجــام  ــن مطالعــات ارزیابی هــای مال همــه ای

شــده اّمــا تنهــا در دو مطالعــه، تجزیــه و تحلیــل 
اثربخــش هزینــه انجــام گرفتــه اســت. هیــچ یــک 
از ایــن مطالعــات شــامل تجزیــه و تحلیــل هزینــه 
ــد از  ــج درص ــصت و پن ــت. ش ــوده اس ــده نب فای
ــی  ــع پول ــن مناف ــاوت بی ــی، تف ــای مال ارزیابی ه
پس انــداز  به عنــوان  را  برنامــه  هزینه هــای  و 
ــد، 32 درصــد  ــزارش کردن ــع گ ــا مناف ــص ی خال
 ۹ ،ROI ــه، 21 درصــد از ــه هزین ــود ب نســبت س
 IRR ــد ــرمایه و ۶ درص ــت س ــد دوره بازگش درص

ــد.  ــه دادن را ارائ

به طــور معمــول، نتایــج مالــی مداخــالت در 
مقولــۀ بهداشــت و ایمنــی مثبــت هســتند. از 34 
مطالعۀ بررســی شــده توســط یوگاکــی و همکاران 
)2۰11(، 28 تــا صرفه جویــی در هزینــه یــا منافــع 

ــانی ــی انس ــظ زندگ ــای حف هزینه ه
ــه  ــک برنام ــی ی ــاری زندگ اســتفاده از ارزش آم
ایــن  اســت.  تحلیــل هزینه-منفعــت  ویــژه 
ــر در  ــش خط ــنتی کاه ــل س ــه اص ــوع ب موض
اســتانداردهای مختلــف، مربــوط می شــود. ایــن 
ــد  ــک بای ــه کل ریس ــد ک ــان می کن ــل بی اص
ــطح  ــک س ــه ی ــا ب ــب ی ــطح مناس ــک س ــه ی ب
ــان  ــرای نش ــد. ب ــش یاب ــی کاه ــی منطق عمل
دادن مزایــای ایمنــی اغلــب از معیــار ارزش 
آمــاری زندگــی اســتفاده می شــود. یکــی از 
نقــاط قــوت معیــار ارزش آمــاری زندگــی، ســاده 
بــودن آن بــرای کاربــران اســت. همچنیــن 
ــه  ــل توجی ــی قاب ــاظ اجتماع ــار از لح ــن معی ای
ــداد  ــر تع ــد آن ب ــن روش تأکی اســت. ضعــف ای
مــرگ و میــر اســت. بــه ایــن ترتیــب، تنهــا در 

ــد،  ــزارش دادن ــه گ ــت از مداخل ــی را در حمای مال
ســه مطالعــه پس انــداز منفــی، دو مطالعــه مزایای 
مثبــت و منفــی پولــی و هــر دو وضعیــت هزینــه 
طبیعــی و مثبــت را گــزارش دادنــد. از 2۶ مطالعــه 
بررســی شــده توســط وربیک و همــکاران )2۰۰۹( 
مشــخص شــد، 1۹ شــرکت، دوره بازپرداخــت 
ــران  ــک و دیگ ــد. مری ــال دارن ــک س ــر از ی کمت
ــرکت ها  ــیدند، ش ــه رس ــن نتیج ــه ای )2۰۰۵( ب
اغلــب برنامه هــای ایمنــی خــود را فراتــر از پیــروی 
ــق  ــک اف ــوان ی ــتاندارد ها به عن ــررات و اس از مق
مثبــت بــرای ســهامداران در نظــر می گیرنــد. 
ــه ارزش اســتراتژیک برنامه هــای  بنابرایــن، آنهــا ب

ــد.  ــه می کنن ــی تکی ایمن

و  کافــی  ریســک  ســطح   -2-3

مناطــق توســعه نیافتــه کــه آمــار مــرگ و میــر 
انســان ها باالتــر اســت، قابــل اجراســت. بــا ایــن 
حــال، در بســیاری از صنایــع، حداقــل در ســطح 
جهانــی، تمرکــز اصلــی بــر جلوگیــری از آســیب 
و ممانعــت از خطاهــای تقریبــی اســت. بــه ایــن 
منظــور، ارزش آمــاری زندگــی چیــزی بیــش از 
یــک ابــزار اســت. همیــن رویکــرد می توانــد در 
رابطــه بــا صدمــات اســتفاده شــود اّمــا بــرآورد 
پیچیده تــر  آن  آمــاری  آســیب های  ارزش 
ــّد  ــا ح ــات ت ــدت جراح ــرا ش ــود زی ــد ب خواه
زیــادی متفــاوت اســت. در مطالعــات ایــن حــوزه 
بــه منظــور بــرآورد هزینه هــای آســیب، باالتــر از 
حــّد مجــاز، خطــری مشــخص شــد کــه به عنوان 
ــود؛  ــه می ش ــر گرفت ــل« در نظ ــل تحم »غیرقاب
در  هرگــز  نبایــد  هیچ کــس  کــه  به طــوری 
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ــه و  ــرار گیــرد. تجزی معــرض چنیــن خطــری ق
تحلیــل هزینه-منفعــت بــا تکنیــک ارزش آماری 
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی می توان زندگ
حتــی اگــر هــدف، برابــری در ایمنــی باشــد اّمــا 
ــزار )به عنــوان مثــال  در ایــن مــورد، برخــی از اب
ــری،  ــان از براب ــرای اطمین ــی( ب پشــتیبانی اضاف
مــورد نیــاز اســت. پیتکرنــل )2۰۰2( نشــان 
می دهــد کــه تحلیــل هزینه-منفعــت، تنهــا 
ــت.  ــب اس ــی مناس ــک معین ــطح ریس ــرای س ب
ایــن بــه معنــی بهبــود ایمنــی باالتــر از حداقــل 

ــت.                      ــاز اس ــورد نی ــطح م س
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خواستگاه و سیرتکامل حسابداری مدیریت: 
مروری بر چهارچوب تئوری

مترجمان: 

مجید حاجتمند       هانی شیراوژن

نویسنده: 
ــا اینکــه دســتاوردهایی کــه در ســیر تکامــل و درك حســابداری مدیریــت اتفــاق افتــاده اســت  نلسون ِمینا ووارو ب

چشــمگیر بــوده اســت ولــی همچنــان تناقضاتــی وجــود دارد. تناقــض اساســی کــه هنــوز باقیمانــده 
اســت ایــن اســت کــه هــر از گاه می گوینــد پیشــرفت های نظــری و دانشــگاهی تــوان پاســخگویی 
ــت  ــابداری مدیری ــه در حس ــی ک ــیر تکامل ــال، س ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــی را ن ــای کار عمل ــه نیازه ب
شــاهد بودیــم تصادفــی نبــوده اســت و مبتنــی بــر نیازهــای  محیطــی به وجــود آمــده اســت. دائمــاً 
مشــاهده شــده اســت کــه موفقیــت مهــم ایــن رشــته از دو منبــع متفــاوت نشــأت گرفتــه اســت: 
1( رویه هــای عمــل1 شــرکت ها 2( مدل هــا، تئوری هــا و مفاهیمــی کــه از ســایر رشــته های 
اقتصاد-محــور و کشــورهای توســعه یافته به کار گرفتــه شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه بیــن 

نــوآوری و کاربــرد در عمــل، تأخیــر زمانــی وجــود دارد.  
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مدیریــت  حســابداری  پیشــرفت  بررســی 
معمــوالً بــا مــرور منابــع قدیمــی انجــام 
براســاس  قدیمــی  آثــار  ایــن  می شــود. 
عمومــاً  کــه  آنگلوساکســون  نویســندگان 
صــورت  بودنــد  انگلیســی  و  آمریکایــی 

 . د می گیــر

ــتگاه  ــارۀ خواس ــی درب 1. دیدگاه های
حســابداری مدیریــت

حســابداری  خواســتگاه  دانشــگاهی  کتــب 
از دو دیــدگاه مختلــف رصــد  مدیریــت را 
می کننــد؛ دیــدگاه اول رویکــرد اقتصــادی 
اســت کــه توســط نویســندگانی چــون چندلــر 
و  جانســون  و   )1۹84( کاپــالن   ،)1۹۷۷(
رویکــرد  و  شــد  مطــرح   )1۹8۷( کاپــالن 
دیگــر کــه موســوم بــه رویکــرد غیراقتصــادی 
اســت توســط نویســندگانی چــون میلــر و 
اولــری )1۹8۷(، هوســکین و ماچــو )1۹88( و 
الزامــل و همــکاران )1۹۹۰( ارائــه شــده اســت. 

)الفــت، 1۹۹۷(

1. 1. رویکرد اقتصادی
ــه  ــد ک ــادی معتقدن ــرد اقتص ــداران رویک طرف
حســابداری  سرمنشــاء  خصوصــی،  بخــش 
مدیریــت اســت و ایــن موضــوع بــرای حمایــت 
از عملیــات تجــاری شــکل گرفتــه اســت. 
ــالن )1۹8۷(  ــال، جانســون و کاپ ــوان مث به عن
معتقدنــد کــه سرمنشــاء حســابداری مدیریــت 
ــوان  ــم می ت ــرن نوزده ــل ق ــدرن را در اوای م
ــله  ــت سلس ــه مدیری ــی ک ــور بنگاه های در ظه
ــرد. در طــول  ــی2  داشــتند، جســتجو ک مراتب
ــره وری  ــه به ــتیابی ب ــه دس ــاز ب ــن دوره نی ای
بیشــتر در تولیــد وجــود داشــت. مالکیــن 
کارگــران  جــذب  بــه  اقــدام  کارخانه هــا 
متمرکــز  کاری  محیط هــای  در  تمام وقــت 
کردنــد و بدیــن ترتیــب ســازمان های سلســله 
ــب  ــا اغل ــد. کارخانه ه ــعه یافتن ــی توس مراتب
ــا   ــزی بنگاه ه ــر مرک ــادی از دفت ــۀ زی در فاصل
ــاوت  ــی و قض ــش کارای ــرای افزای ــد و ب بودن
دربــاره کارایــی مدیــران و کارگــران در کارخانه 
ــش از  ــود. پی ــاز ب ــی نی ــتم اطالعات ــه سیس ب
ــی،  ــالب صنعت ــی در دورۀ انق ــن دوره یعن ای

جــذب  پاره وقــت  به صــورت  کارگــران 
می شــدند و براســاس کار انجــام شــده حقــوق 
ــا  ــد، ضمــن اینکــه کارخانه ه ــت می کردن دریاف
نیــز توســط مالکیــن مدیریــت می شــدند. 
بنابرایــن نقــش حســابداری، محــدود بــه حفــظ 

و نگهداری سوابق بود.  

در اواســط قــرن نوزدهــم، ظهــور و رشــد ســریع 
ــل  ــر از عوام ــی دیگ ــز یک ــن نی ــوط راه آه خط
سیســتم های  توســعۀ  در  محــرك  و  مهــم 
معیارهــای  بــود.  مدیریــت  حســابداری 
ــۀ  ــدی چــون محاســبه هزین ــری جدی اندازه گی
ــر  ــۀ ه ــل، هزین ــر مای ــر حســب ه ــن، ب ــر ت ه
مســافر برحســب مایــل و محاســبۀ نســبت 
هزینــۀ عملیــات بــه درآمــد معرفــی و برحســب 
ایــن  می شــد.  گــزارش  بخــش،  و  منطقــه 
ــوم  ــول عم ــورد قب ــری م ــای اندازه گی واحده
ــاری  ــای تج ــایر بخش ه ــه س ــت و ب ــرار گرف ق

ــت.    ــم یاف تعمی

جانســون و کاپــالن )1۹8۷( معتقــد بودنــد 
ــرای  ــت ب ــه سیســتم های حســابداری مدیری ک
ــای  ــی فرآینده ــی کارای ــزه و ارزیاب ــاد انگی ایج
ــت  ــت و حســابداری مدیری ــی تکامــل یاف داخل
بــرای اندازه گیــری ســود کلــی ســازمان ها 
نیســت. از ایــن رو، بــرای ثبــت رخدادهــا 
صورت هــای  تهیــه  و  داده هــا  پــردازش  و 
ــتانکاران،  ــکان و بس ــرای مال ــاالنه ب ــی س مال
یــک سیســتم حســابداری مالــی جداگانــه 
ضــروری بــود. بنابرایــن حســابداری مدیریــت و 
ــتقل از  ــورت مس ــد به ص ــی بای ــابداری مال حس

ــد.  ــر کار کنن یکدیگ

پیشــرفت های   )1۹۹۶( دروری  گــزارش  بــه 
رابطــه  بعــدی در حســابداری مدیریــت در 
ــداران  ــود. طرف ــی ب ــت علم ــش مدیری ــا جنب ب
ایــن جنبــش بــه رهبــری فردریــک تیلــور، بــر 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــد تولی ــی فرآین ــود کارای بهب
ــه  ــات ک ــازی عملی ــازی و استانداردس ساده  س
ــودآوری  ــود س ــه بهب ــر ب ــود منج ــۀ خ به نوب
می شــود، تمرکــز داشــتند. در ســال 1۹11، 
چارتــر هریســون3  اولیــن مجموعــه از معــادالت 

را  هزینه هــا  انحــراف  تحلیــل  و  تجزیــه 
ــتم های  ــال1۹2۰، سیس ــا س ــرد. ت ــر ک منتش
ــل  ــه و تحلی ــت و تجزی ــرای ثب ــده ای ب پیچی
و در متــون  اجــرا  اســتانداردها  از  انحــراف 

تخصصی به صراحت بیان شد.  
 

افــزون بــر ایــن، در اوایــل قــرن بیســتم 
ــن  ــت ممک ــابداری مدیری ــرفت های حس پیش
بــا  ســازمان هایی  رشــد  به خاطــر  اســت 
فعالیت هــای متنــوع و چندمنظــوره4  باشــد. 
را  شــرکت  بخش هــای  مختلفــی  مدیــران 
ارشــد،  مدیریــت  نقــش  می کردنــد.  اداره 
فعالیت هــای  بیــن  الزم  هماهنگــی  ایجــاد 
ــری  ــتراتژی و تصمیم گی ــت اس ــوع، هدای متن
تخصیــص  روش  ســودآورترین  مــورد  در 
ــود.  ــا ب ــف فعالیت ه ــواع مختل ــن ان ســرمایه بی
مدیریــت  حســابداری  جدیــد  تکنیک هــای 
ــداع  ــا اب ــوع فعالیت ه ــن ن ــت از ای ــرای حمای ب
کنتــرل  و  برنامه ریــزی  سیســتم های  شــد. 
ــی  ــورد هماهنگ ــا در م ــد ت ــاد ش ــه ایج بودج
ــداف  ــا اه ــف ب ــای مختل ــای بخش ه فعالیت ه
کلــی شــرکت اطمینــان حاصــل شــود. عــالوه 
بــر ایــن، محاســبۀ بازگشــت ســرمایه به عنــوان 
معیــاری بــرای اندازه گیــری موفقیــت هــر 
بخــش و کل شــرکت طراحــی شــد. پــس از آن 
ــی  ــی طراح ــذاری انتقال ــتم های قیمت گ سیس
ــبۀ  ــرای محاس ــه ای ب ــای منصفان ــا مبن ــد ت ش
ســود حســابداری بیــن بخش هــا فراهــم کنــد. 
 اغلــب رویه هــای عمــل حســابداری مدیریــت 
ــا ســال  ــه کار مــی رود ت کــه در حــال حاضــر ب
ــد از  ــال های بع ــت و در س ــعه یاف 1۹2۵ توس
نــوآوری  حســابداری مدیریــت  آن ســرعت 
ــالن 1۹8۷(.  ــون و کاپ ــد )جانس ــته تر ش آهس
مالــی  میثاق هــای  دوره  ایــن  طــول  در 
حســابداری  ذهنیــت  قانونگــذار،  نهادهــای 
مالــی را پــرورش داد و منجــر بــه ایــن شــد کــه 
حســابداری مدیریــت دنبالــه روی رویه هــای 
عمــل حســابداری مالــی شــود. معتقــد بودنــد 
کــه هزینــه اجــرای دو سیســتم خیلــی زیــاد و 

ــت.  ــوار اس ــران دش ــرای مدی ــرای آن ب اج

پیشــرفت های بعــدی حســابداری مدیریــت 
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در تحقیقــات بوئــر )2۰۰۰( مشــاهده شــد. 
بــود کــه حســابداری مدیریــت  او معتقــد 
در گذشــته دور تحــت عنــوان »حســابداری 
ــرد و در  ــه کار ک ــاز ب ــده« آغ ــام ش ــای تم به
ــده  ــای تمام ش ــابداری به ــه 1۹۵۰ از حس ده
ــر )2۰۰۰(  ــه بوئ ــتجویی ک ــد. در جس ــدا ش ج
از کتابخانــۀ دانشــکده امــور اقتصــادی هــاروارد 
ــت  ــط توانس ــل از 1۹۶۰فق ــا قب ــام داد، ت انج
چهــار عنــوان کتــاب حســابداری مدیریــت 
ــال 1۹۵3 و  ــا در س ــی از آنه ــد؛ یک ــدا کن پی
ــد. در  ــده بودن ــر ش ــد از 1۹۵۶ منتش ــه بع بقی
اســتاندارد«  »هزینه یابــی  دوره  ایــن  طــول 
به عنــوان ابــزار کلیــدی حســابداری در کنتــرل 
ــراد،  ــدك اف ــت و ان ــرار گرف ــر ق ــه مّدنظ هزین
ــۀ  ــرای ارائ ــتاندارد را ب ــی اس ــی هزینه یاب توانای
کنتــرِل مدیریــِت کارا زیــر ســؤال بردنــد. 
ــۀ  ــل از ده ــا قب ــا )2۰۰۰( ، ت ــدۀ آنیت ــه عقی ب
ــع  ــط جوام ــتاندارد توس ــی اس 1۹۷۰، هزینه یاب
دانشــگاهی و ســازمان های حرفــه ای اشــاعه 
داده شــد. انحــراف هزینــه، ســود خالــص و 
بــازده ســرمایه گذاری، نخســتین معیارهــای 
ــد.  ــت بودن ــرد مدیری ــی عملک ــری مال اندازه گی
)آیفــک،  حســابداران  بین المللــی  اتحادیــۀ 
ســیرتکامل  بــرای  مرحلــه  چهــار    )1۹۹8
ــرده اســت:  ــت شناســایی ک حســابداری مدیری

ــتفاده از  ــه اس ــل از 1۹۵۰، ک ــه 1- قب مرحل

حســابداری  و  بودجه بنــدی  چــون  فنونــی 
بهــای تمــام شــده، تعییــن بهــا و کنتــرل مالــی 

ــود.  مّدنظــر ب

مرحلــه 2- تــا 1۹۶۵، کــه اســتفاده از فنونــی 
چــون تجزیــه و تحلیــل تصمیــم و حســابداری 
مســئولیت، توجــه معطــوف بــه ارائــۀ اطالعاتی 

بــرای برنامه ریــزی مدیریــت و کنتــرل بــود. 

مرحلــه 3- تــا 1۹8۵، کــه اســتفاده از فنونی 
چــون تحلیــل فرآینــد و مدیریــت هزینــه، 
توجــه معطــوف بــه کاهــش ضایعــات در منابــع 

بــه کار رفتــه در فرآیندهــای تجــاری بــود. 

مرحلــه 4- تــا 1۹۹۵، کــه اســتفاده از فنونــی 
کــه عواملــی چــون ارزش مشــتری، ارزش 
ســهامدار و نــوآوری ســازمانی را آزمایــش 
می کردنــد، توجــه معطــوف بــه تولیــد یــا 
ــود.  ــع ب ــتفادۀ کارا از مناب ــا اس ــاد ارزش ب ایج
ــا این حــال، بایــد توجــه داشــت کــه اگرچــه  ب
ــل  تشــخیص هســتند  ــه قاب ــار مرحل ــن چه ای
ــۀ  ــه مرحل ــه ای ب ــر از مرحل ــد تغیی ــی فرآین ول
اســت.  گرفتــه  صــورت  به تدریــج  دیگــر، 
در نتیجــه، هــر مرحلــه، ترکیبــی اســت از 
ــت  ــه حال ــد، به طوری ک ــم و جدی ــل قدی مراح
قدیمــی بــرای پاســخگویی بــه شــرایط جدیــد 
ــکل  ــر ش ــب، تغیی ــی مناس ــط مدیریت در محی

ــک، 1۹۹8( ــت. )آیف ــه اس یافت

ــوان  ــت به عن ــۀ اول، حســابداری مدیری در مرحل
ــداف  ــری اه ــرای پیگی ــی ب ــت فن ــک فعالی ی
ســازمانی الزم بــود؛ حــال آنکــه در مرحلــه دوم 
ــت  ــک فعالی ــوان ی ــت به عن ــابداری مدیری حس
ــات  ــۀ اطالع ــه به واســطۀ تهی ــود ک ــی ب مدیریت
بــرای برنامه ریــزی و کنتــرل، هماننــد کارکنــان 
ــازی  ــش ب ــت نق ــت از ردۀ مدیری ــرای حمای ب
می کــرد. در مراحــل ســوم و چهارم، حســابداری 
جدایی ناپذیــر  بخــش  به عنــوان  مدیریــت 
فناوری هــای  بــا  اســت.  مدیریــت  فرآینــد 
پیشــرفته، اطالعــات در تمــام ســطوح مدیریــت 
ــت.  ــترس اس ــان در دس ــی و همزم ــور آن به ط
بنابرایــن، تمرکــز از تهیــۀ اطالعــات به اســتفاده 
از منابــع موجــود بــرای ایجــاد ارزش بــرای تمام 

ذی نفعــان تغییــر پیــدا کــرد. 

1. 2. رویکرد غیراقتصادی
بیســتم  قــرن  اوایــل  و  نوزدهــم  قــرن  در 
اعتقــاد  غیراقتصــادی  رویکــرد  طرفــداران 
از طریــق تجزیــه و  داشــتند کــه کنتــرل 
تحلیــل و اندازه گیــری عملکــرد فــرد براســاس 
اســتانداردهای  یــا  هنجارهــا  بــا  مقایســه 
مؤسســات دولتــی )ماننــد ارتــش( توســعه داده 
شــد )هاســکین و ُموکویی، 1۹88(. تشــکیالتی 
کــه آمارهــای ســالمت ملــی را جمــع  آوری 

1- تعیین بها و
 کنترل  مالی

2- اطالعات برای برنامه ریزی 
مدیریت و کنترل

3-کاهش ضایعات منابع تجاری

4- ایجاد ارزش با استفاده کارا از منابع

تصویر. 1. سیرتکامل حسابداری مدیریت
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اندازه گیری هــا  نــوع  ایــن  نیــز  می کردنــد 
ــود  ــج بش ــات رای ــه در مؤسس ــل از اینک را قب
ایــن  )هکینــگ، 1۹۹۰(.   کردنــد  معرفــی 
رویه هــای  کــه  بودنــد  معتقــد  مؤسســات 
ــی  ــرای اهداف ــت ب ــابداری مدیری ــل حس عم
چــون ارزیابــی دانشــگاهی و انضباطــی توســعه  
یافتــه اســت و بــرای حمایــت از کســب وکارها 
نیســت)دیدگاه طرفــداران رویکــرد اقتصــادی(. 
ــازمان  ــی )1۹88( از دو س ــکین و ُموکوی  هاس
نــام می برنــد کــه شــاید در اوایــل قــرن 
ــت در  ــابداری مدیری ــعه حس ــم در توس نوزده
ــی  ــگاه نظام ــتند: دانش ــارکت داش ــکا مش آمری
اسلحه ســازی  شــرکت  و  پوینــت۵  وســت 
بــرای  نظامــی،  دانشــگاه  اســپرینگفیلد. 
ــتخدام در  ــرای اس ــالن ب ــی فارغ التحصی معرف
ــای شــغلی ارشــد در اســپرینگفیلد،  موقعیت ه
مبنــای  را  دانشــجویان  امتحانــات  نتایــج 
ارزیابــی قــرار مــی داد. آنهــا روش مدیریتــی را 
ــه  ــاد گرفت ــداد در دانشــگاه ی ــم اع ــا عل ــه ب ک
بودنــد را در اســپرینگفیلد مطــرح کردنــد. 
ــد  ــد بودن ــی )1۹88( معتق ــکین و ُموکوی هاس
ــر  ــابداری به خاط ــدی در حس ــعه بع ــه توس ک
پیشــرفت فنــون نگارشــی به وجــود آمــده 

ــه:  ــت از جمل اس
- شــیوه های انضباطــی بــرای نمره گــذاری 

ــات، ــی اطالع ــون۶ و بازیاب مت
آزمون هــای رســمی کــه در  از  اســتفاده   -

نهادهــای دانشــگاهی توســعه یافتنــد

 معرفــی آزمون هــای کتبــی و سیســتم های 
رشــد  دانشــگاه ها،  در  ریاضــی۷  ارزیابــی 
ــت  ــیار تقوی ــابداری را بس ــخگویی8  و حس پاس
ــر ایــن، اغلــب فارغ التحصیــالن  کــرد. عــالوه ب
ــرکت های  ــاال را در ش ــغلی ب ــای ش موقعیت ه
ــن،  ــد. بنابرای ــداً به دســت می آوردن ــف بع مختل
ــه ایــن نتیجــه  هاســکین و ُموکویــی)1۹88( ب
رســیدند کــه می تــوان انتقــال روش هــای 
دولتــی  بخــش  از  را  مدیریــت  حســابداری 

به خصوصــی ردیابــی کــرد. 

ــی)1۹88(  ــکین و ُموکوی ــۀ هاس ــه گفت ــا ب بن
کنتــرل   1833-181۵ ســال های  طــول  در 

ــد و پاســخگویی در شــرکت اسلحه ســازی  تولی
ــد،  ــرد. هرچن اســپرینگفیلد را روزول مطــرح ک
ــی  ــتم انضباط ــک سیس ــتر ی ــخگویی، بیش پاس
ــات  ــت از اقدام ــرای حمای ــی ب ــا روش ــت ت اس
ــا  ــدگاه ب ــن دی ــه. ای ــش هزین ــا کاه ــد ب تولی
پاســخگویی  از   )1۹۷۷( چندلــر  مشــاهدات 
کاملــی کــه در ارتــش مطــرح کــرده بــود 
ــزارش  ــی وی نتوانســت گ ــت داشــت ول مطابق
دقیقــی از هزینه هــای مربــوط بــه اقــالم تولیــد 
ــد.  ــه کن ــازی تهی ــۀ اسلحه س ــده در کارخان ش

ــه  ــد ک ــزارش کردن ــری )1۹8۷( گ ــر و اولی میل
ــد  ــای جدی ــعه معیاره ــم توس ــرن نوزده در ق
ــی  ــی و عموم ــای خصوص ــرد در بخش ه عملک
بــه ظهــور علــوم اجتماعــی مــدرن گــره خــورده 
ــانی  ــرد انس ــای عملک ــا و هنجاره ــود. ایده ه ب
آنهــا، حفــظ ســوابق افــراد و کنتــرل از طریــق 
مشــاهده و تجزیــه و تحلیــل، فضــای مناســبی 
را ایجــاد کــرد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه بــدون 
ــری  ــای فک ــترده در جریآنه ــت گس ــن حرک ای
آن زمــان، ایــن ســؤال وجــود داشــت کــه آیــا 
ــابق  ــد س ــات مانن ــران مؤسس ــکان و مدی مال
ــد  ــاذ خواهن ــدی را اتخ ــازمانی جدی ــیوۀ س ش

ــا خیــر؟  کــرد ی

ــادی  ــرد غیراقتص ــداران رویک ــت، طرف در نهای
معتقدنــد کــه رویه هــای عمــل حســابداری 
ــات  ــت از عملی ــرای حمای ــت در اصــل ب مدیری
اهــداف  بــرای  بلکــه  نبــوده  کســب  وکار 
ایــن  بــا  اســت.  یافتــه  توســعه  انضباطــی 
اســتدالل، موضــوع طرفــداران ارتبــاط گــم 
شــده۹  جانســون و کاپــالن مطــرح نشــد. آنهــا 
بــاور داشــتند کــه رویه هــای عملــی حســابداری 
ــد پشــتوانۀ مناســبی  مدیریــت ســنتی نمی توان
بــرای عملیــات کســب  وکار باشــد و اینکــه ایــن 
رابطــه از ابتــدای رویه هــای عمــل حســابداری 

ــت.  ــته اس ــی داش ــت معایب مدیری

2. تئوری های حسابداری مدیریت  
 صــرف  نظــر از چگونگــی پیدایــش حســابداری 
مدیریــت، چهارچــوب اقتصــادی نقــش اساســی 
در شــکل گیری حســابداری مدیریــت بــازی 

علــم  چــون  موضوعاتــی  ســایر  می کنــد. 
مدیریــت، تئــوری ســازمان و اخیــراً علــوم 
ــی  ــتند، ول ــود داش ــک وج ــدون ش ــاری ب رفت
ــی1۰   اقتصــاد و به طــور اخــّص اصــول نهادگرای
ــوذ  ــته نف ــرن گذش ــیک در ق ــاد نئوکالس اقتص
بســزایی در حســابداری مدیریت داشــته اســت. 
ــوب  ــۀ چهارچ ــار مرحل ــر، چه ــکل2 در زی ش
ــرای  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی را نش ــوری اصل تئ
ــورد  ــت م ــابداری مدیری ــعۀ حس ــف توس توصی
ــار  ــن چه ــورد ای ــت. درم ــرار گرف ــتفاده ق اس
مرحلــه در بخش هــای فرعــی پیــش رو بحــث 

ــد شــد.   خواه

2. 1. خرد متداول  قدیم
از  فهرســتی  قدیمــی،  درســی  کتــب  در 
ــاوت  ــم تف ــه علی رغ ــات وجــود دارد ک موضوع
ــب مشــترك  ــه کت ــرای هم ــری، ب در جهت گی
ــتم  ــرن بیس ــی ق ــای ابتدای ــتند. در دهه ه هس
ــی در  ــرفت های نهای ــه پیش ــوع ک ــن موض ای
ــت از رشــد  ــرای حمای ــت ب حســابداری مدیری
فعالیــت  چنــد  کــه  اســت  شــرکت هایی 
انجــام  چندمنظــوره12  فعالیــت  متنوع11یــا 
ــورد  ــون13( م ــرکت ُدوپ ــد ش ــد )مانن می دهن
ــالن، 1۹82 و1۹84؛  ــرار گرفــت )کاپ ــق ق تواف
اســکاپنز، 1۹8۵؛ بوریتــز، 1۹88؛ جانســون 
و  1۹8۹؛  آتکینســون،  1۹8۷؛  کاپــالن،  و 

 . پاکســتی، 1۹۹3( 
ایــن مرحلــه براســاس رویکــرد حقیقــت مطلــق  
و اصــول مدیریتــی اســت کــه از دیــدگاه 
ــی و  مهندســی نشــأت گرفتــه اســت. جیگلیون
ــرل  ــث کنت ــه های مباح ــن )1۹۷4( ریش بیدی
مدیریــت را کــه در تفکــر مدیریــت قدیــم 
نهفتــه اســت را به خوبــی  بررســی کردنــد. 
ــوان  ــرن بیســتم امرســن )1۹12( را می ت در ق
ــعه  ــمند در توس ــتاورد ارزش ــن دس ــی اولی بان
تئــوری کنتــرل مدیریــت دانســت، وی در 
کتــاب »دوازده اصــل کارایــی« تأکیــد زیــادی 
بــر اهمیــت کنتــرل داشــت. چــرچ )1۹14( در 
ــود،  توســعۀ تئــوری مدیریــت قدیــم دخیــل ب
به نظــر وی کنتــرل یکــی از پنــج وظیفــه 
اصلــی مدیریــت اســت کــه از آن به عنــوان 
ــف  ــام وظای ــی تم ــرای هماهنگ ــمی ب مکانیس
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ــرد.  ــاد می ک ــا، ی ــر کار آنه ــارت ب ــر و نظ دیگ
یکــی  به عنــوان  را  فایــول )1۹4۹( کنتــرل 
از پنــج کارکــرد مدیریــت شناســایی کــرد 
کنتــرل  کــه  می کــرد  تعریــف  اینگونــه  و 
ــد  ــیدگی کن ــوع رس ــن موض ــه ای ــد ب می خواه
کــه آیــا همــه چیــز مطابــق بــا برنامــۀ مصوبــه، 
مقــرره  اصــول  و  دســتورالعمل های صــادره 
انجــام می گیــرد یــا خیــر. جالــب اســت بدانیــد 
ــه  ــادی را ک ــن مف ــون )1۹2۰( اولی ــه الوس ک
ــه موضــوع کنتــرل مدیریــت  کامــاًل مختــص ب
ــود را نوشــت. درصورتی کــه اورویــک)1۹28(  ب
ــه ای از  ــه مجموع ــت ک ــنده ای اس ــن نویس اولی
ــد  ــارت بودن ــه عب ــرل ک ــۀ کنت ــول پنجگان اص
از: مســئولیت، شــواهد، یکنواختــی، مقایســه و 
ــدن، فیــش  مطلوبیــت، را شناســایی کــرد. هول
ــات  ــن مطالع ــی از اولی ــمیت )1۹41( یک و اس
ــد  ــام دادن ــی را انج ــرکتی و کنترل ــی ش تجرب
کــه یکــی از نتایــج آن ایــن بــود کــه کنتــرل، 

ــت.  ــد اس ــت ارش ــی مدیری ــئولیت اصل مس

قدیمــی  پژوهش هــای  اخیــر  ســال های  در 
نقــش مهمــی را در حســابداری مدیریــت ایفــا 
کــرده  اســت. تحقیقــات و رویه هــای عمــل بــه 
ــالن  ــه کاپ ــی ک ــر تحقیقات ــت تأثی ــدت تح ش
)1۹84( و جانســون و کاپــالن )1۹8۷( دربــاره 
مطــرح  محصــول  بــه  مربــوط  هزینه یابــی 
کردنــد، قــرار داشــت. به عنــوان نمونــه چندلــر 
 18۵۰-  1۹2۵ دورۀ  طــی  و1۹۷۷(،   1۹۶2(
ــت  ــرل مدیری ــات کنت ــه و اطالع ــت هزین اهمی
ــزرگ  ــت از رشــد شــرکت های ب ــرای حمای را ب
ــان داد. در  ــع نش ــد و توزی ــل، تولی ــل و نق حم
ــابداری  ــتم های حس ــۀ188۰ سیس ــر ده اواخ
مدیریــت متحــول شــدند تــا اطالعاتــی در 
ــا  ــد و ت ــم کنن ــی فراه ــالت داخل ــورد معام م
حســابداری  دهه1۹2۰سیســتم های  اواســط 
ــد  ــی مانن ــای متنوع ــرای فعالیت ه ــت ب مدیری
و  تجزیــه  انگیــزش،  کنتــرل،  برنامه ریــزی، 
تحلیــل و ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 
)1۹81و1۹83(،  جانســون  )بوریتــز، 1۹88(. 
جانســون وکاپــالن )1۹8۷( و لــی )1۹8۷(  
بــه مــورد باورپذیــری بــرای توســعۀ رویه هــای 
عمــل حســابداری مدیریتــی در آمریــکا اشــاره 

خرد متدوال
 

 قبل از دهه 1۹۶۰ 
شامل تجمیع 

دقیق هزینه ها و 
سیستم های مبتنی 

بر استاندارد

تئوری نمایندگی

دهه 1۹۶۰ و 1۹۷۰ 
قراردادهای بین 

طرف های متفاوت 
در موسسه 

تئوری اقتضایی

دهه های 1۹۹۰ - 1۹8۰
 قوانین فراگیر  
مناسب نیستند.

حسابداری مدیریت 
استراتژیک

 
از دهه 1۹۹۰ تا به امروز

شناسایی محیط 
بیرونی موسسه.

نمودار. 2. توسعه حسابداری مدیریت: چهارچوب نظری

کردنــد. اگرچــه، مــا اعتقــاد داریــم کــه در اواخر 
ــرات در  ــرن 1۹ و2۰ میــالدی علی رغــم تغیی ق
ــدازه و دامنــۀ گســتردۀ شــرکت ها، تغییــرات  ان
ایــن  علی رغــم  اســت.  نــداده  رخ  واقعــی 
ــچ  ــد هی ــه بدانی ــت ک ــب اس ــتدالل ها، جال اس
تفاوتــی بیــن نقــش حســابداری مدیریــت ارائــه 
 شــده توســط جانســون )1۹81 و 1۹83( و 
یافته هــای تحقیقــی کــه دروور )1۹۷4( در 
مــورد خانــدان مدیچــی1۵  )در فلورانــس( و 
ــرن  ــد ق ــه چن ــش( ک ــر )در اتری ــدان فوگ خان
ــز دی، 1۹83(  ــد )فالمهولت ــش مطــرح بودن پی
وجــود نــدارد. فقــدان شــواهد خــاص در مــورد 
اینکــه چگونــه اطالعــات حســابداری مدیریــت 
جدیــد در تصمیمــات کســب و کار تغییــر 
ــرده اســت قابل توجــه اســت. هرچــه  ایجــاد ک
ــد  ــود )مانن ــرده ش ــتر فش ــه بیش ــن تاریخچ ای
مــورد جانســون و کاپــالن 1۹8۷(( ایــن تصــور 
غلــط بیشــتر ایجــاد می شــود کــه حســابداری 
مدیریــت به راحتــی بــه تغییــرات محیطــی 
نیازهــای  و  اســت  داده  پاســخ  گذشــته  در 
ــت  ــرده اس ــرآورده ک ــت را ب ــی مدیری اطالعات

)الفــت، 1۹۷۷(. کارهــای فعلــی در ایــن زمینــه 
را می تــوان در مجــالت قدیمــی یافــت اّمــا 
ــا  ــاد ب ــه در تض ــارف ک ــنتی و متع ــم س مفاهی
شــیوۀ حســابداری مدیریــت هســتند، هنــوز در 
ــت  دل همــه کتــب درســی حســابداری مدیری

ــد.  ــرار دارن ق

2. 2. تئوری نمایندگی
نابســامانی های اقتصــادی در عرصــۀ کســب 
ــر  ــا ب ــت ت ــر آن داش ــگاهیان را ب و کار، دانش
کار  هوشــمندانه  ریاضــی  مدل هــای  روی 
هزینه هــای  و  نمایندگــی  تئــوری  کننــد. 
مبادلــه1۶، براســاس مفاهیــم و تئوری هــای 
اقتصــادی، مدل ســازی ریاضــی را تصحیــح 
ــد  ــرض می کن ــی ف ــوری نمایندگ ــد. تئ کردن
کــه یــک رابطــه قــراردادی بیــن اعضــای 
تئــوری  ایــن  دارد.  وجــود  مؤسســه  یــک 
حضــور دو گــروه افــراد یعنــی کارفرمایــان 
ــا زیردســتان را  ــزاران ی ــا سرپرســتان و کارگ ی
ــدرت  ــان ق ــد. کارفرمای ــمیت می شناس ــه رس ب
تصمیم گیــری را بــه کارگــزاران محــّول و از 
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آنهــا انتظــار داشــتند کــه وظایــف خاصــی را در 
ازای دریافــت پــاداش انجــام دهنــد. فــرض بــر 
ایــن اســت کــه کارفرمایــان و کارگــزاران، افــراد 
ــط به خاطــر  ــه فق ــول اقتصــادی باشــند ک معق
منافــع شــخصی برانگیختــه می شــوند اّمــا 
ممکــن اســت بــا توجــه بــه اولویت هــا، باورهــا 
ــن  ــد )جنس ــل کنن ــاوت عم ــات، متف و اطالع
و مکلینــگ، 1۹۷۶(. رابطــه کارفرما/کارگــزار 
می توانــد در هــر ســازمانی وجــود داشــته 
ــر  ــهامدار- مدی ــۀ س ــا رابط ــوالً ب ــد و معم باش
ارشــد   شــروع و بــا رابطــۀ سرپرســتان-

کارگــران  خاتمــه می یابــد. در بســتر ســازمان، 
کــه شــامل عــدم قطعیــت و اطالعــات نامتقارن 
اســت  ممکــن  کارگــزار  اقدامــات  اســت، 
ــا  ــع کارفرم ــن مناف ــت بهتری ــه در جه همیش
منافــع  به دنبــال  کارگــزار  یعنــی  نباشــد. 
شــخصی خــود باشــد تــا منافــع کارفرمــا؛ 
چیــزی کــه از آن به عنــوان مشــکل نمایندگــی 
یــاد می شــود )جنســن و مکلینــگ، 1۹۷۶(. 
ــا ایــن رفتــار، کارفرمــا ممکــن  ــه ب ــرای مقابل ب
ــق سیســتم  ــزار را از طری اســت عملکــرد کارگ
ــا  ــد. کارفرم ــارت کن ــابداری نظ ــات حس اطالع
ــا  ــی را ب ــار نابجای ــن رفت ــد چنی ــز می توان نی
تحّمــل هزینه هــای حسابرســی، حســابداری 
ــۀ  ــک برنام ــا ایجــاد ی ــن ب و نظــارت و همچنی
و  کند)جنســن  محــدود  مناســب،  پــاداش 

 .)1۹۷۶ مکلینــگ، 

ــه  ــد فرضی ــر چن ــی ب ــی مبتن ــۀ نمایندگ نظری
اســت: 

ــی  ــی توانای ــراد منطق ــه اف ــرض اول اینک ف  
افــراد  دارنــد.  نامحــدودی  محاســباتی 
و  پیش بینــی  را  احتمــاالت  می تواننــد 
ــی  ــی را ارزیاب ــع آت ــوع تمــام وقای امــکان وق

ــد.  کنن
فــرض دوم اینکــه قراردادهــا بــدون هزینه اند   
و توســط مراجــع قضایــی به دقــت قابــل 
ــا  ــی رود قرارداده ــار م ــتند. انتظ ــرا هس اج
ــل  ــع، کام ــداد، جام ــر روی ــر ه ــه نظ از نقط
ــا  ــن قرارداده ــند، ای ــیدگی باش ــل رس و قاب
ــد  ــن بای ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــی را ک اقدامات
ــد. اگرچــه،  ــد  مشــخص می کنن انجــام دهن

ــال  ــورهای در ح ــب کش ــرض در اغل ــن ف ای
هنــوز  کــه  کشــورهایی  یعنــی  توســعه 
ــن  ــد، ممک ــی کارا ندارن ــتم های قضای سیس

ــد.    ــرا نباش ــل اج ــت قاب اس
کارگــزاران  و  کارفرمایــان  ســوم،  فــرض   
ــا منافــع شــخصی خــود برانگیختــه  ــاً ب صرف

 . ند می شــو
ــات  ــزار اطالع ــه کارگ ــارم اینک ــرض چه ف  
ــدون  ــد ب خاصــی دارد کــه کارفرمــا نمی توان

ــد.  ــی یاب ــه آن دسترس ــه ب هزین

ــزار،  ــه کارگ ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــوالً ف معم
فــردی ریســک گریز و فــراری از کار اســت 

 . )بایمــن، 1۹۹۰: 343( 

در طــول دهــۀ1۹۷۰ محققیــن، مــدل اقتصادی 
ــت  ــابداری مدیری ــداول حس ــرد مت ــه خ را ک
ــن  ــد. ای ــالح کردن ــود را اص ــر آن ب ــی ب مبتن
عــدم  و  اطالعاتــی  هزینه هــای  محققیــن 
قطعیــت را بــه مدل هــای حســابداری مدیریــت 
ــی  ــوری نمایندگ ــن تئ ــد. محققی ــی کردن معرف
ایــن فرآینــد اصــالح را بــا افــزودن برخــی 
ــک  ــدل اقتصــادی ی ــه م ــاری ب مالحظــات رفت
قــدم جلوتــر بردنــد. اگرچــه مــدل نمایندگــی، 
متکــی بــر تجزیــه و تحلیــل اقتصــاد نهادگرایــی 
ــناخت  ــر ش ــتمل ب ــر مش ــن ام ــی ای ــت، ول اس
صریــح رفتــار کارگــزاری اســت کــه اقدامات وی 
ــد  ــت می خواه ــابداری مدیری ــتم حس را سیس
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــا تح ــرل ی ــت کنت تح
)اســکاپنز، 1۹8۵(1۷. تئــوری نمایندگــی حــول 
ایده هــای کلیــدی چــون منافــع شــخصی، 
انتخــاب نامســاعد ، خطراخالقــی، عالمت دهــی، 
مشــوق ها ، عــدم تقــارن اطالعاتــی  و قــرارداد 
ارائــه شــده  اســت )مکینتــاش، 1۹۹4(. امــروزه 
دانشــگاهیان  میــان  در  نمایندگــی  تئــوری 
ــه  ــاید ب ــت، ش ــج اس ــات رای ــی از موضوع یک
ایــن دلیــل کــه »دشــوار« و بــرای پذیــرش در 
مجــالت حســابداری مالــی ســنتی بــا کیفیــت 
ــوری  ــی شــناخته شــده اســت. اگرچــه، تئ کاف
نمایندگــی، منتقدانــی دارد و بــا توجــه بــه 
محدودیت هــای رفتــاری یــک دوره، اعتبــار 
مطلوبیــت حداکثــری رفتــار، دو فــرد و قــرارداد 

ــازمان ها  ــۀ س ــتفاده در هم ــل اس ــمی قاب رس
ــاوس، 1۹83(.  ــن و واتره ــت )تییس نیس

ــن  ــات جنس ــاس تحقیق ــن )1۹۹۰( )براس بایم
ــوری  ــعاب در تئ ــه انش ــگ، 1۹۷۶( س و مکلین
نمایندگــی کــه عبــارت بودنــد از کارفرمــا-

مکتــب  و  معامــالت  هزینه هــای  کارگــزار، 
راچســتر را متوجــه شــد. مــدل کارفرمــا-

کارگــزار ســاختار ســازمانی هــر بنــگاه اقتصادی 
ــرد  ــت می پذی ــه هس ــوالً همآن طوری ک را معم
ــرارداد اســتخدامی پیش بینــی  ــر انتخــاب ق و ب
تمرکــز  اطالعاتــی  سیســتم های  و  شــده18  
دارد. هــدف مــدل راچســتر ایــن بــود کــه 
ــود  ــه به وج ــی چگون ــکل نمایندگ ــد مش بفهم
و  قــرارداد  طراحــی  بــا  چگونــه  و  می آیــد 
ــد آن را کاهــش  ــی ســازمان می توان به طــور کل
ــعاب در  ــه انش ــر س ــن، 1۹۹۰(. ه ــد )بایم ده
متــون، چهارچوبهــای مشــابهی را بــرای تجزیــه 
و تحلیــل تعامــل افــراد منفعــت طلــب در 
بســتر اقتصــادی فراهــم کردنــد. همچنیــن 
دالیــل  و  عوامــل  درك  چهارچوب هــا  ایــن 
ــط  ــده توس ــاد ش ــی ایج ــت دادِن کارای از دس
ــه  ــز بیــن رفتــار مشــارکتی و منفعت طلبان تمای
ــد  ــای فراین ــل و درك پیامده ــه و تحلی و تجزی
ــی  ــت کارای ــرای کاهــش اف ــاوت ب ــرل متف کنت
می کنــد.  فراهــم  را  نمایندگــی  مشــکل  از 
بایمــن )1۹۹۰( اعتقــاد داشــت کــه زیــان 
نمایندگــی  مشــکالت  از  ناشــی  کارایــی 
منجــر بــه ایجــاد تقاضــا بــرای رویه هــای 
حســابداری مدیریــت و فرآیندهــا در بنــگاه 
شــده اســت. نمونه هایــی از ایــن رویه هــا و 
ــی،  ــتم های نظارت ــد از سیس ــا عبارتن فرآینده
ــات، سیســتم های  سیســتم های بررســی انحراف
ــه  ــص هزین ــتم های تخصی ــدی، سیس بودجه بن

و سیســتم های قیمــت انتقالــی هســتند. 

علی رغــم اینکــه ســه انشــعاب در ایــن تئــوری 
ــن  ــورد معروف تری ــن م ــی اولی ــود دارد ول وج
آنهاســت. عناصــر تشــکیل دهندۀ اساســی مــدل 
کارفرما/کارگــزار، تابــع تولیــد و قیمت هــای 
ــدگاه دانشــمندان  ــر دی ــروری ب ــازار اســت. م ب
ــر  ــادی ب ــگاه اقتص ــورد بن ــاد در م ــم اقتص عل
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ایــن مفهــوم تأکیــد دارد کــه بنــگاه اقتصــادی 
دارای فرصت هــای کارآمــدی اســت کــه در 
تابــع تولیــد، فهرســت شــده اســت. بنــگاه 
بــا بهره گیــری از بازارهــای داده و ســتانده 
از ایــن فرصت هــا بهــره می بــرد تــا ســود 
خــود را حداکثــر کنــد. در ایــن دیــدگاه، 
ــی  ــکیالت مکانیک ــک تش ــادی، ی ــگاه اقتص بن
اســت؛ یعنــی مســائلی چــون کنتــرل، ابتــکار، 
روحیــۀ کارآفرینــی و مدیریــت حرفــه ای نــدارد 
و تنهــا دارای مشــکالتی در بازارهــا و تابــع 
ــکالت در  ــی مش ــه، برخ ــت. اگرچ ــد اس تولی
زمــان حرکــت از اقتصــاد خــرد بــه حســابداری 

می آیــد.  به وجــود 

مشــاهدۀ حســابداری به عنــوان یــک منبــع 
کــه  می گیــرد  فــرض  طبعــاً  اطالعاتــی، 
اطالعــات، ارزشــمند یــا مفیدنــد یــا بایــد قــادر 
بــه گفتــن چیــزی باشــند کــه نمی دانیــم. 
ــت  ــار مدیری ــه رفت ــادی گزین ــت اقتص عقالنی
خــوب  آنقــدر  اولویت هــا  یعنــی  اســت، 
ــک  ــط ی ــد توس ــه می توانن ــده اند ک ــف ش تعری
تابــع معیــار، یــک تابــع مطلــوب توصیــف 
شــوند. تجزیــه و تحلیــل مطلوبیــت مــورد 
ــر ســلیقه هایی )کــه در تابــع  انتظــار  متکــی ب
ــی کــه  ــز درآمــده( و باورهای ــه رم مطلوبیــت ب
)کــه در ارزیابــی احتمــاالت بــه رمــز درآمــده( 
ــی  ــور اصول ــا را به ط ــات، باوره ــت و اطالع اس
تغییــر می دهــد. نکتــۀ مهــم در تجزیــه و 
ــت  ــن اس ــار ای ــورد انتظ ــت م ــل مطلوبی تحلی
کــه مــا را به فکــر اطالعــات از نقطــه نظــر 
اینکــه چگونــه مطلوبیــت مــورد انتظــار شــانس 
ــر داده  ــف را تغیی ــای مختل ــا پیامده ــج ی نتای
می انــدازد و مــا را بــه عمــل مطابــق آن ســوق 
اقتصــادی،  دیــدگاه  از  بنابرایــن،  می دهــد. 
نظــارت می توانــد یــک ابــزار مؤثــر بــرای 
کاهــش خطــر اخالقــی و کاهــش کوچــک 

ــو، 1۹88(.  ــرن و لیائ ــد )ک ــدن1۹  باش ش

مقــاالت بســیاری در تئــوری نمایندگــی وجــود 
دارد؛ اگرچــه تئوری هــای قدیمــی به خوبــی 
ــه  ــی ک ــدل نمایندگ ــت. م ــده اس ــف ش تعری
توســط راس )1۹۷3( مــورد بررســی قــرار 

ــه  ــه کارگــزار اجــازه اینکــه نســبت ب گرفــت ب
کارفرمــا اطالعــات بیشــتری داشــته باشــد 
مــدل   )1۹۷۹( هولمســتورم  نمــی داد.  را 
ابتدایــی را توســعه داد تــا شــرایط بــرای 
اطالعــات  بــه  دسترســی  کارگــزار  اینکــه 
ــه  خصوصــی داشــته باشــد، ایجــاد شــود. مقال
ــی  ــق قدیم ــک تحقی ــتورم )1۹۷۹( ی هولمس
اســت کــه مــدل کارفرما/کارگــزار را بنــا نهــاد 
ــت،  ــاهده نیس ــل مش ــالش قاب ــه ت به طوری ک
خطــر اخالقــی وجــود دارد و عــدم تقــارن 
ــز  ــدت نی ــد م ــای بلن ــی در قرارداده اطالعات
حــل  راه  بهتریــن  صرفــاً  می آمــد.  پیــش 
دومــی کــه برخــی از مزایــای تقســیم ریســک 
را بــرای ارائــه مشــوق ها موازنــه می کنــد، 
قابــل دســتیابی اســت. منبــع ایــن خطــر 
ــارن  ــدم تق ــوق، ع ــکل مش ــا مش ــی ی اخالق
اطالعاتــی در میــان افــراد اســت بــه ایــن دلیــل 
ــرارداد در  ــه ق کــه اقدامــات فــرد مشــاهده و ب
ــی  ــتم های اطالعات ــاد سیس ــا ایج ــد. ب نمی آم
ــده  ــای تمام ش ــابداری به ــون حس ــتر چ بیش
ــا اســتفاده از ســایر اطالعــات در دســترس  و ب
در مــورد اقدامــات کارگــزار یــا وضــع طبیعــی، 

قراردادهــا را می تــوان بهبــود داد. 

تئــوری نمایندگــی دســتاوردهای مهمــی بــرای 
ــای  ــاً مهارت ه ــت، خصوص ــابداری مدیری حس
تحقیــق  آورد.  به وجــود  آن  مدل ســازی 
کریستنســن )1۹81( مقالــه جالبــی اســت کــه 
ــی  ــای نمایندگ ــن مدل ه ــفافی بی ــاط ش ارتب
و ابزارهــای ارتباطــی حســابداری مدیریــت 
ــن  ــد. ای )خصوصــاً بودجه بنــدی( ایجــاد می کن
تحقیــق نشــان داد اگــر بــه کارگــزار اطالعــات 
ــر نخواهــد  ــه شــود لزومــاً موفق ت بیشــتری ارائ
شــد چــرا کــه ممکــن اســت از ایــن اطالعــات 
بــرای شــانه خالی کردن از مســئولیت اســتفاده 
کنــد. راجرســون )1۹8۵( مدلــی را تعریــف 
ــراری(  ــای تک ــه را )در بازی ه ــه حافظ ــرد ک ک
بــا ترجیهــات، متصــل می کنــد، چــرا کــه 
ــاد  ــه ایج ــی منجــر ب ــرار رابطــه خطراخالق تک
ــن دوره ای  ــک بی ــیم ریس ــرای تقس ــی ب فرصت
می شــود. میلــر و باکمــن )1۹8۷( اظهــار نظــر 
زیمرمــن )1۹۷۹( مبنــی بــر اینکــه تخصیــص 

ــرای  ــبی ب ــن  مناس ــت جایگزی ــای ثاب هزینه ه
به کارگیــری  از  ناشــی  فرصــت  هزینه هــای 
بخش هــای خدماتــی اســت را بررســی و تأییــد 
ــرای  ــد )چــرا کــه اگــر هیــچ هزینــه ای ب کردن
اســتفاده از منابــع ثابــت گذاشــته نشــود، بیش 
از حــد تراکــم ایجــاد می شــود(. به نظــر آنتــل 
و دامســکی )1۹88( تئــوری نمایندگــی بــرای 
خســارت  جبــران  برنامه هــای  مدل ســازی 
ــدل  ــود. م ــتفاده می ش ــری اس ــطح نظ در س
بنکــر، داتــار و کــرك2۰ )1۹88(  حاکــی از 
آنســت کــه ظرفیــت، بیشــتر از تقاضــای مــورد 
ــار ناشــی از عــدم  ــرای جــذب اضافه ب انتظــار ب
اطمینآنهــا در زمان بنــدی سفارشــات و قابلیــت 
تغییــر در راه انــدازی و فرآینــد مــورد نیــاز 
ــتر  ــق فوس ــر تحقی ــب دیگ ــۀ جال ــت. مقال اس
ــای  ــر هزینه ه ــه  ب ــت ک ــا)1۹۹۰( اس و گوپت
ــه  ــد و آن را از س ــز کردن ــد، تمرک ــربار تولی س
دیــدگاه مــورد تجزیــه و تحلیــل تجربــی قــرار 
ــد کــه متغیرهــای توضیحــی  ــد و دریافتن دادن
بیشــتر در ارتبــاط بــا حجــم هســتند تــا 
نانداکومــار، داتــار و  کارایــی و پیچیدگــی. 
ــد  ــه کردن ــی را ارائ ــدل جامع آکال )1۹۹3( م
بــر  در  را  کیفیــت  هزینه هــای  تمــام  کــه 
اثــرات مشــترك و همچنیــن  می گرفــت و 
مدیریــت  در  بهینه ســازی  اســتراتژی های 
کیفیــت جامــع )TQM( را نشــان مــی داد. 
رودهوفــت و وارلــوپ )1۹۹۹(  نتایج آزمایشــی 
ــیار  ــران بس ــه در آن مدی ــد ک ــان دادن را نش
حســاس بــه تصمیمــات خریــد دارایی هســتند 
ــای  ــه هزینه ه ــبت ب ــد نس ــر می رس ــا به نظ اّم
برون ســپاری  تصمیمــات  معمــول  ریختــه 
حساســیت نامناســبی دارنــد. مقالــۀ دامســکی 
و دای )1۹۹۹( مطلبــی طوالنــی و پیچیــده 
ــن  ــوب بی ــرارداد مطل ــه ق ــه در آن ب ــت ک اس
ــد  ــا دریافتن ــد، آنه ــزار پرداختن کارفرما-کارگ
ــی  ــِی گزارش ــوگیرِی نزول ــه س ــش ب ــه گرای ک
کــه توســط مدیــر تهیــه شــده اســت بســتگی 
ــر و  ــک گریزی مدی ــروژه، ریس ــی پ ــه خروج ب

ــر دارد.  ــاداش مدی ــزان پ می

علی رغــم دســتاوردهای تئــوری نمایندگــی 
بــرای حســابداری مدیریــت، ایــن تئــوری 
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ــا  ــدل کارگزار/کارفرم ــی دارد؛ م محدودیت های
مالــک  یــک  داشــتِن  فــرِض  بــا  معمــوالً 
ــدگان  ــن و دارن ــی از مالکی ــه گروه ــرد و ن منف
بدهــی، تأثیــر بازارهــای ســرمایه را نادیــده 
ــه  ــن نظری ــن، 1۹۹۰: 34۵(. ای ــرد )بایم می گی
همچنیــن جایــی بــرای اعتمــاد و انصــاف 
باقــی نمی گــذارد، کــه ادعــا می شــود بــر 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــذار اســت. ع ــز تأثیرگ ــار نی رفت
تئــوری نمایندگــی بــر روی مشــکالتی متمرکــز 
ــران  ــی کــه مدی می شــود کــه مالکیــن در زمان
ــب و  ــرای تقل ــات ب ــودن اطالع ــارن ب ــر نامتق ب
ــت  ــه اس ــد مواج ــکا می کنن ــدن ات ــک ش کوچ
نامتقــارن  اطالعــات   .)1۹۹4 )مکینتــاش، 
آن طوری کــه توســط تئــوری نمایندگــی فــرض 
ــت.  ــه نیس ــیر یک طرف ــک مس ــت ی ــده اس ش
ــه  ــی )ک ــات خصوص ــه اطالع ــز ب ــن نی مالکی
ــورد اســتفاده  ــا م ــرات قرارداده ــان مذاک در زم
قــرار می گیــرد( دسترســی دارنــد. هرچنــد 
ــای  ــن )1۹۹۰( انتقاده ــات بایم ــق تحقیق طب
بــاال درصورتی کــه مــدل کارفرما/کارگــزار را 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــی ب ــوان چهارچوب به عن
ــه در  ــکالتی ک ــردن مش ــرح ک ــائل و مط مس
زمــان به کارگیــری فرآیندهــای حســابداری 
واقعــی  دنیــای  وضعیت هــای  در  مدیریــت 
ــد در نظــر گرفتــه شــوند(  ــد )و بای پیــش می آی
کمتــر قانــع کننــده هســتند. در نتیجــه، تئــوری 
نمایندگــی، دیدکلــی در مــورد برخــی از مســائل 
ــده در طراحــی سیســتم های  و مشــکالت پیچی

ــد.  ــنهاد می کن ــت پیش ــابداری مدیری حس

2. 3 تئوری اقتضایی
ایــن  براســاس  اقتضایــی  کنتــرل  مقــاالت 
ــح  ــی صحی ــه هماهنگ ــت ک ــرض اس ــش ف پی
بیــن عوامــل اقتضایــی و مجموعــه کنتــرل 
ــد  ــر خواه ــورد نظ ــج م ــه نتای ــر ب ــگاه منج بن
ــه  ــد ک ــح می کن ــی تصری ــۀ اقتضای ــد. نظری ش
ــابداری  ــی حس ــتم اطالعات ــک سیس ــه ی چگون
مناســب می توانــد بــرای مطابقــت ســاختار 
ســازمان، فنــاوری، اســتراتژی و محیــط شــرکت 
طراحــی شــود. ایــن نظریــه بیانگــر ایــن اســت 
کــه برنامه هــای جهانــی نامناســب هســتند 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــت ب ــی اس و چهارچوب
ــن،  ــرد جایگزی ــری عملک ــرای اندازه گی ــه ب ک
بــه کار  ســازمان ها  در  ارزیابــی  و  مشــوق ها 
ــی،  ــت )اوتل ــده اس ــعه داده ش ــه و توس گرفت
1۹۹۰؛  مرچنــت،  و  اوتلــی  1۹8۰؛امانوئــل، 
اینــس و میتچــل، 1۹۹۰؛دریــوری، 2۰۰۰(. 
ــا،  ــایر روش ه ــد س ــز مانن ــی نی ــوری اقتضای تئ
ــه  ــرض گرفت ــته ها ق ــر رش ــی را از دیگ مفاهیم
تئــوری  در  اقتضایــی  تئــوری  روش   اســت. 
ــت  ــای مدیری ــه روش ه ــی ب ــازمان، واکنش س
ــوده اســت کــه هــر  ــط انســانی ب علمــی و رواب
دو روش قوانیــن جهانــی را بــرای مدیریــت 
 .)1۹۹3 )پاکســتی،  بودنــد  کــرده  مقــرر 
ــی  ــه مطالعات ــن زمین ــت )1۹۷3( در ای گالبرای
انجــام داد ماننــد برونــز و اســتالکر )1۹۶1( 
ارگانیــک  از  کــه ســازمان های مکانیکــی را 
ــق وودوارد )1۹۶۵(  ــا تحقی ــرد ی ــز می ک متمای

کــه نشــان داد ســاختار مربــوط بــه اثربخشــی 
ــرای  ــد ب ــه تولی ــود دارد ک ــی وج ــط زمان فق
آن کنتــرل می شــود یــا مطالعــۀ الرنــس و 
ــوم  ــعۀ دو مفه ــه توس ــادر ب ــورش )1۹۶۷( ق ل
ــوان  ــازوکار به عن ــدۀ س ــناخته ش ــی و ش اساس
در  بودنــد.  یک پارچه ســازی  و  تمایــز 
حســابداری مدیریــت، یافته هــای متناقــض 
ــا  ــط ب ــی )1۹۷8( فق ــوود )1۹۷2( و اوتل هاپ
ــند  ــازگار باش ــد س ــی می توانن ــرد احتمال رویک
براســاس  و همــکاران)1۹83(  برینگبــرگ  و 
ایده هــای تامپســون )1۹۶۷( ، پــرو )1۹۷۰( 
ایجــاد  در  ســعی  )1۹۷۹و1۹8۰(  اوچــی  و 
داشــتند.  یک پارچــه  احتمالــی  چهارچــوب 
کــه  بــود   1۹۷۰ دهــه  اواخــر  در  فقــط 
دیدگاه هــای سیســتم بــاز در تئــوری اقتضایــی 
کــه اساســاً اســتفاده از محیــط به عنــوان یــک 
متغیــر احتمالــی بــود، در مقــاالت کنتــرل 
ــان  ــوردون و نارایان ــت منعکــس شــد. گ مدیری
کــه حســابداری  داشــتند  عقیــده   )1۹84(
لحــاظ  از  ســازمانی  ســاختار  و  مدیریــت 
ــه  ــتند. ب ــط هس ــط مرتب ــه محی ــردی ب عملک
عقیــده اینــس و میشــل )1۹۹۰( و فیشــر 
ــر حســابداری  )1۹۹۵(، شــرایط خاصــی کــه ب
مدیریــت تأثیــر می گــذارد شــامل مجموعــه ای 
از متغیرهــای احتمالــی اســت اّمــا محــدود بــه 
مــوارد زیــر نیســتند: محیــط بیرونی )خنــدواال، 
ــاوس و تیســن،  ــی، 1۹۷8؛ و واتره 1۹۷2؛ اوتل
ــدازه  ــازمانی، ان ــاختار س ــاوری، س 1۹۷8(، فن
ــت،  ــس، 1۹۷۷؛ مرچن ــرکت )های ــت ش و قدم
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ــان، 1۹84؛  ــوردون و نارایان 1۹81 و 1۹84؛ گ
و موریــس، 1۹8۶(، رســالت  و چــن هــال 
)درمــر،  شــرکت  رقابتــی  اســتراتژی های  و 
و   )1۹8۵ گوپتــا،  و  گوویندارجــان  1۹۷۷؛و 
فرهنــگ شــرکت )درمــر، 1۹۷۷؛ گوویندارجــان 
ــر، 1۹83(  ــوس و پفف ــا، 1۹8۵؛ و مارک و گوپت
اســت. ایــن احتمــاالت به عنــوان عوامــل مهــم 
در طراحــی مناســب ترین سیســتم حســابداری 
ــه،  ــوند. اگرچ ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ مدیری
ــه  ــد ک ــار کردن ــل )1۹۹۰( اظه ــس و میش این
ــی  ــا متغیرهــای احتمال روشــن نیســت کــه آی
ــر حســابداری مدیریــت دارد  تأثیــر مســتقیم ب
یــا از طریــق تأثیــر آنهــا بــر ســاختار ســازمانی 
ــه  ــذا ایــن موضــوع نیــاز ب ــد، ل تأثیــر می گذارن

تحقیقــات بیشــتری دارد. 

جالبــی  مقالــۀ   )1۹۹۷( چاپمــن  تحقیــق 
اســت کــه بــا تئــوری اقتضایــی در حســابداری 
مدیریــت از همــان ابتــدا ســروکار دارد. وی 
ســه گرایــش اصلــی را شناســایی می کنــد: 
ــوود،  ــابداری21  )هاپ ــرد حس ــای عملک معیاره
 ،)1۹81 هرســت،  و  1۹۷۷؛  هایــز،  1۹۷2؛ 
متمرکزســازی کنتــرل و حســابداری )برنــس و 
ــر، 1۹۷۶؛  ــوردون و میل ــاوس، 1۹۷۵؛ گ واتره
ــتراتژی و  ــن، 1۹۷8( و اس ــاوس و تیس و واتره
حســابداری )هامبریــک، 1۹81؛ گوویندارجــان 
ــیمونز، 1۹8۷ و 1۹۹۰(.  ــا، 1۹8۵؛ و س و گوپت
اگــر تحقیــق فیشــر را دنبــال کنیــم )کــه مــرور 
و تلفیقــی از تحقیقــات پیشــین در  نظریــه 
ــازمان های  ــت در س ــرل مدیری ــی و کنت اقتضای
بــه  می تــوان  می دهــد(  ارائــه  را  پیچیــده 
ــدی  ــید)1۹۹۵(. طبقه بن ــری رس ــدگاه دیگ دی
وی براســاس ســطح تجزیــه و تحلیــل کنتــرل 
اقتضایــی اســت کــه چهــار ســطح همبســتگی 
ــا  ــی  ب ــل اقتضای ــک عام ــد: ی ــاد می کن را ایج
ــاش  ــرل22  )مکینت ــتم کنت ــر سیس ــک متغی ی
ــل  ــون، 1۹۶۷(، تعام ــت، 1۹8۷؛ و تامپس و دف
ــر   ــک متغی ــر روی نتیجــه ی ــرل ب اقتضایی/کنت
ــیمونز،  ــا، 1۹8۵؛ و س ــان و گوپت 23)گوویندارج

طراحــی  بــرای  سیســتم  رویکــرد   ،)1۹8۷
تیســن،  و  )واترهــاوس  اقتضایــی24  کنتــرل 
و  فیشــر، 1۹۹۰(  و  گوویندارجــان  و  1۹۷8؛ 

عوامــل اقتضایــی چندگانــه همزمــان2۵  )فیشــر 
چنحــال  تحقیــق   .)1۹۹3 گوینداراجــان،  و 
ــن  ــط تری ــن و مرتب ــی از جدیدتری )2۰۰3( یک
ــده  ــل کنن ــات پیشــین و تکمی بررســی تحقیق

ــت.  ــوع اس موض

ــه  ــد ک ــان می ده ــین نش ــاالت پیش ــرور مق م
ــه اواخــر  ــی ب ــه اقتضای ــات نظری عمــده تحقیق
دهــه1۹۷۰ بــاز می گــردد. مقالــه حیــز)1۹۷۷( 
تئــوری  مــورد  در  کالســیک  مقالــۀ  یــک 
اقتضایــی اســت. نویســندۀ مقالــه بــا ســه عامــل 
یعنــی وابســتگی متقابــل زیرمجموعــه2۶، روابــط 
محیطــی و عوامــل داخلــی در زیرمجموعــه 
خــاص مــورد عالقــه، کار کــرد و متوجه شــد که 
آنهــا به طــور سیســتماتیک در فعالیت هــای 
ــی  ــعه، بازاریاب ــق و توس ــد تحقی ــف مانن مختل
اوچــی  مقالــه  متفــاوت هســتند.  تولیــد  و 
ــه  ــری اســت ک ــی دیگ ــق میدان )1۹۷۷( تحقی
ــد  ــرل ســازمانی جــدا می کن ســاختار را از کنت
)سیســتم کنتــرل ســازمان کــه در ســاختار آن 
تعبیــه شــده اســت(. به نظــر می رســد کــه 
ــده  ــکیل ش ــش تش ــرل از دو بخ ــتم کنت سیس
 اســت: مجموعــه ای از شــرایط کــه شــکل 
ــد و  ــت می کن ــده را هدای ــتفاده ش ــرل اس کنت
ــی  ــد مبتن ــه می توان ــرل ک خــود سیســتم کنت
ــد.  ــی باش ــا خروج ــاری ی ــای رفت ــر کنترل ه ب
ــه  ــر چ ــه ه ــود ک ــن ب ــی ای ــری اوچ نتیجه گی
ــد،  ــر باش ــل تحلیل ت ــر و غیرقاب کار غیرمعمولت
کنتــرل  و  کم تــر  مناســب  رفتــار  کنتــرل 
خروجــی بیشــتری بایــد وجــود داشــته باشــد. 
هوفســتد)1۹81( مثــال خوبــی از ایــن رویکــرد 
رســیدن  بــرای  معیــار  چهــار  از  او  اســت. 
ــتفاده  ــی اس ــرل مدیریت ــوع کنت ــش ن ــه ش ب
و  قوانیــن  )در  معمــول  کنتــرل  می کنــد: 
ــرل  ــده(، کنت ــح داده ش ــق توضی ــررات دقی مق
ــار گرفتــن کنتــرل توســط  متخصــص )در اختی
متخصصیــن(، کنتــرل آزمــون و خطــا )یــاد 
از  از طریــق درس گرفتــن  گرفتــن کنتــرل 
شکســت های خــود(، کنتــرل شــهودی )کنتــرل 
مدیریــت بیشــتر یــک هنــر اســت تــا یــک علم(، 
ــلیقه ای  ــت س ــرل فعالی ــی )کنت ــرل قضاوت کنت
ــرل سیاســی )اســتفاده از سلســله  اســت( و کنت

ــرای  ــره ب ــت ها و مذاک ــن و سیاس ــب، قوانی  مرات
ــای  ــارت)1۹8۵( رویکرده ــات(. ایزنه ــل ابهام ح
ســازمانی و نظریــۀ نمایندگــی را بــرای رســیدن 
بــه مدلــی از طراحــی سیســتم های کنتــرل 
ادغــام می کنــد به طوری کــه ویژگی هــای کار 
تعییــن می کننــد کــه کــدام اســتراتژی کنتــرل 
مناســب اســت. وظایــف برنامه ریزی شــده بیشــتر 
بــه کنترل هــای مبتنــی بــر رفتــار نیــاز دارنــد در 
ــه  ــر ب ــزی کم ت ــا برنامه ری ــف ب ــه وظای ــی ک حال

ــد. ــاز دارن ــه نی ــر نتیج ــی ب ــای مبتن کنترل ه

ــط  ــه توس ــتاوردهایی ک ــن دس ــی از آخری  یک
ــد  ــرح ش ــتد )2۰۰۶( مط ــدر اس ــت و ون مرچن
ــای  ــدام و کنترل ه ــج، اق ــدگاه نتای ــورد دی در م
مدیریتی اســت کــه تحــت چهارچــوب انتونی در 

ــان شــده اســت.  ــه بی ــن مقال ای

توســط  معتبــر  دالیــل  بــه  رویکــرد  ایــن 
نویســندگان مختلــف مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. 
اوتلــی )1۹8۰( چگونگــی ظهــور نظریــۀ اقتضایی 
را  آن  توســعۀ  بــرای  آگاهانــه  تالش هــای  و 
توضیــح می دهــد اّمــا نتیجه گیــری می کنــد 
ــی  ــای تجرب ــای آن از نظــر آزمون ه ــه گزاره ه ک
بســیار کلــی، مبهــم و ضعیــف هســتند. عــالوه بر 
ــیل)2۰۰1(  ــس)2۰۰2( و س ــا و الت ــن، هالدم ای
ــاالت و  ــه فهرســت احتم ــد ک اســتدالل می کنن
ــد  ــری نمی توان ــوب نظ ــک چهارچ ــط در ی رواب
جامــع در نظــر گرفتــه شــود، زیــرا شناســایی و 
در نظــر گرفتــن تمــام عوامــل و اثــرات ممکــن 

نیســت. 
ــی  ــرد روش جذاب ــن رویک ــه، ای ــور خالص به ط
ــاً  ــد تقریب ــن روش می توان ــه ای ــرا ک ــت چ اس
تئوری هــا  ســایر  در  کــه  آن چــه  تمامــی 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــح ده ــد را توضی نمی گنج
ــاً منفــی اســت  ــی عمدت ــۀ اقتضای بررســی نظری
ــه  ــرای تجزی ــی ب ــک چهارچــوب کل ــدان ی و فق
و تحلیــل رابطــه بیــن عوامــل احتمالــی و 
حســابداری را اعــالم می کنــد )چاپمــن، 1۹۹۷(. 

2. 4 حسابداری استراتژیک
ــر  ــان فکــری کــه تأثیــر مّهمــی ب آخریــن جری
حســابداری مدیریــت داشــته اســت حســابداری 
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می تــوان  را  مکتــب  دو  اســت.  اســتراتژیک 
ــه  ــایموندز و چاندلرک ــب س ــی مکت ــت، یک یاف
بودنــد  معلول هــا  و  علــت  درك  به دنبــال 
و دیگــری مکتــب رابــرت کاپــالن، تومــاس 
ــرفت  ــه پیش ــه ب ــر ک ــن کوپ ــون و رابی جانس
ــا و  ــد و روش ه ــدۀ جدی ــای تمام ش ــرل به کنت
ــد  ــان دادن ــه نش ــری عالق ــای تصمیم گی ابزاره
ــابداری  ــب دوم در حس ــتی، 1۹۹3(. مکت )پاکس
ــت امــروزی حضــور چشــمگیری داشــته  مدیری
اســت، تــام جانســون  رویکــرد مدیریــت فعالیــت  
ــی  ــری حیات ــوان عنص ــی داد و آن را به عن را ترق
ــت  ــه مدیری ــت ک ــرکت هایی می دانس ــرای ش ب
ــگام را  ــد به هن ــات تولی ــت و عملی ــع کیفی جام
ــالن  ــاب کاپ ــه ب ــد، درصورتی ک ــال می کردن دنب
بــا رابیــن کوپــر رویکــرد هزینه هــای معامالتــی 
ــع  ــت جام ــر فعالی ــی ب ــی مبتن ــه هزینه یاب را ب
سیســتم های مدیریــت )جانســون و کاپــالن، 
1۹۹۶( و کارت ارزیابــی متــوازن )کاپــالن و 
اســتراتژیک  نقشــه های  و   )1۹۹۶ نورتــون، 
ــج واســکولی،  ــن، 2۰۰۰؛آرمیتی ــالن و نورت )کاپ

ــد.  ــترش دادن 2۰۰۶( گس

دیــدگاه ســنتی حســابداری مدیریــت به عنــوان 
ــتراتژی  ــر از اس ــت و بی اث ــاً ثاب ــی تقریب تفکرات
اســت.  تردیــد  مــورد  کــه  اســت  شــرکت 
ــرای  ــاید ب ــت ش ــابداری مدیری ــن حس همچنی
تمرکــز بــر توجــه اعضــای ســازمان بــه تهدیدهــا 
ــال  ــط درح ــده در محی ــه ش ــای ارائ و فرصت ه
توســط  تعاملــی  به طــور  نامعلــوم  و  تغییــر 
مدیریــت ارشــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــب  ــت، 1۹۹۰(. تناس ــی و مرچن ــل، اوتل )امانوئ
کنترل-اســتراتژی بــرای پــرورش چنیــن تعهدی 
ــن  ــا ای ــی رود، ب ــی انتظــار م ــه اســتراتژی فعل ب
ــک  ــی، بســیار نزدی ــر سیســتم کنترل ــال، اگ ح
بــه اســتراتژی کنونــی باشــد، منجــر بــه تعهــد 
بیــش از حــد می شــود لــذا جلــوی مدیریــت را 
بــرای حرکــت بــه ســمت اســتراتژی جدیــد در 
زمانی کــه مدیــر بایــد ایــن تغییــر را انجــام دهــد 

می گیــرد )آنتونــی و گوینداراجــان، 2۰۰۷(. 

ــناخت و  ــه ش ــد ک ــران معتقدن ــر صاحب نظ اکث
ــدی  ــگاه، کلی ــک بن ــۀ ی ــاختار هزین ــل س تحلی

ــق  ــتراتژی های موف ــعهۀ اس ــد و توس ــرای رش ب
اســت. تحلیــل هزینــه معمــوالً به عنــوان فرآینــد 
ارزیابــی تأثیــر مالــی گزینه هــای تصمیم گیــری 
ــن  ــا ای ــود؛ ب ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ مدیری
حــال، تحلیــل هزینــۀ اســتراتژیک تحلیــل 
اســت،  گســترده تر  بســتری  در  هزینــه، 
به طوری کــه عناصــر اســتراتژیک آگاهانه تــر، 
)شــانک  هســتند  قاعده مندتــر  و  واضح تــر 
و وینداراجــان، 1۹8۹(. پورتــر )1۹8۵( ابــزار 
خوبــی بــرای اجــرای تحلیــل هزینۀ اســتراتژیک 
ــر اســت:  ــه شــامل مراحــل زی ــرد ک ایجــاد ک

ــا  ــف و هزینه ه ــگاه را تعری ــرۀ ارزش بن 1. زنجی
ارزشــی  فعالیت هــای  بــه  را  دارایی هــا  و 

تخصیــص داد. 
2. بررســی محرك هــای هزینــه ای کــه هــر 

فعالیــت ارزشــی را تنظیــم می کــرد
3. بررســی احتمــاالت بــرای ایجــاد مزیّــت 
کنتــرل  طریــق  از  چــه  پایــدار  رقابتــی 
ــکل  ــا تغییرش ــه ب ــه و چ ــای هزین محرك ه

ارزش. زنجیــرۀ 

روش هــای جالــب دیگــر توســط کاپــالن و کوپــر 
ــر  ــالن و کوپ ــت. کاپ ــده اس ــه ش )1۹۹۷( ارائ
ســه حــوزۀ عمــل مدیریــت مبتنــی بــر فعالیــت 
ــول و  ــب محص ــامل: ترکی ــه ش ــتراتژیک ک اس
قیمت گــذاری، روابــط فروشــندگان و مشــتریان 

ــد.  و رشــد محصــول را شناســایی کردن

بــا اینکــه ایــن جدیدترین نــوآوری اســت ولی در 
تحقیقــات پیشــین، مقــاالت جالبــی را می تــوان 
یافــت )دنــت، 1۹۹۰؛ و لنگفیلــد- اســمیت، 
اســتراتژی  رابطــۀ  نــوآوری  اولیــن   .)1۹۹۷
بــا عملکــرد از طریــق برنامه هــای پــاداش و 
طراحــی کنتــرل2۷  بــود )گوینداراجــان  و گوپتــا، 
ــابداری  ــرد حس ــیمونز ؛1۹8۷(. کارک 1۹8۵: س
ــرل برنامه هــای اســتراتژی  ــرای کنت ــت ب مدیری
در مراحــل تدویــن و اجــرا افزایــش یافــت 
)شــریوگ و اســترنمن، 1۹8۷؛ گویندرارجــن، 
1۹88 ؛ و ســیمونز، 1۹۹۰(. هرچنــد، برخــی 
نویســندگان ادعــا کردنــد کــه سیســتم کنتــرل 
مدیریــت فقــط بــرای ارزیابــی اســتراتژی مفیــد 
اســت )گُولــد و کوییــن، 1۹۹۰؛ پریبــل، 1۹۹2 

ــل، 2۰۰۰(.   و گیت

ــان  ــم و مشــهور از هم ــای مه ــن نوآوری ه آخری
دانشــگاه آمریکایــی معرفــی شــد. کاپــالن و 
نورتــون )1۹۹2، 1۹۹3،  1۹۹۶(کارت ارزیابــی 
ــایمون )1۹۹4  ــد و س ــی کردن ــوازن را معرف مت
و 2۰۰۰( مــدل اهرم هــای کنتــرل28  خــود را 
معرفــی کــرد. کارت ارزیابــی متــوازن را می تــوان 
ــات  و  ــوآوری، عملی ــک ن ــت و تحری ــرای حمای ب
فرآینــد خدمــات پــس از فــروش مــورد اســتفاده 
قــرار داد. کارت ارزیابــی متــوازن اهــداف مرتبط و 
چندگانــه ای را کــه شــرکت ها بایــد بــرای رقابــت 
براســاس توانایی هــای نامشــهود و نــوآوری خــود 
ــک کارت  ــد. ی ــط می کن ــد مرتب ــت آورن به دس
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ارزیابــی متــوازن خــوب، بایــد ترکیب مناســبی از 
پیامدهــا )شــاخص های تأخیــری( و محرك هــای 
عملکــرد )شــاخص های پیشــرو( باشــد، هرچنــد، 
کارت ارزیابــی متــوازن چشــم انداز عملکــرد مالــی 
ــی در  ــات مال ــه اقدام ــد، چــرا ک را حفــظ می کن
ــرای  ــادی اج ــای اقتص ــردن پیامده ــه ک خالص
اســتراتژی ضــروری هســتند )کاپــالن و نورتــون، 
مانزونــی،  و  اپســتین  1۹۹۶و   ،1۹۹3  ،1۹۹2
1۹۹۷(. مــدل اهرم هــای کنتــرل، بیــان می کنــد 
ــا ترکیــب  کــه کنتــرل اســتراتژی کســب وکار ب
ــد  ــه عبارتن ــد ک ــار سیســتم به دســت می آی چه
از: سیســتم های اعتقــادی، سیســتم های مــرزی، 
سیســتم های کنتــرل تشــخیصی و سیســتم های 

کنتــرل تعاملــی )ســیمونز، 2۰۰۰(. 

ــر  ــتراتژی مّدنظ ــادی از اس ــتم های اعتق سیس
و نوظهــور )اســتراتژی به عنــوان چشــم انداز( 
مــرزی  سیســتم های  می گیــرد،  الهــام 
اســتراتژی های  کــه  می دهــد  اطمینــان 
قابــل  قبــول  دامنــۀ  در  تحقق یافتــه 
موقعیــت(  به عنــوان  )اســتراتژی  فعالیــت 
کنتــرل  سیســتم های  می گیرنــد.  قــرار 
بــرای  هــدف  دســتیابی  بــر  تشــخیصی 
ــب وکار  ــه در کس ــردی ک ــر ف ــب وکار و ه کس
ــز  ــه( تمرک ــوان برنام ــتراتژی به عن ــت )اس اس
تعاملــی  کنتــرل   سیســتم های  می کننــد. 
ــر  ــر ب ــرای تأثی ــای الزم را ب ــران ابزاره ــه مدی ب
ــن اســت  ــه ممک ــی ک ــش و فرصــت  جوی آزمای

شــود  نوظهــور  اســتراتژی های  بــه  منجــر 
ــد.  ــل( می ده ــوی عم ــوان الگ ــتراتژی به عن )اس
بیــان   )2۰۰۰( ســیمونز  اصلــی  پیشــنهاد 
می کنــد کــه اســتفاده از اهرم هــای کنتــرل 
ترغیب کننــده تعهــد بــه اهــداف ســازمان، 
تحــت نظرگرفتــن محــدوده ای بــرای آزمایــش و 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــازی و نظ ــت، هماهنگ س رقاب
ــی  ــک و راهنمای ــروزه و تحری ــتراتژی های ام اس
ــت.  ــده اس ــتراتژی های آین ــرای اس ــتجو ب جس
اگرچــه ایــن ابزارهــا دســتاورد مهمــی را نشــان 
ــی  ــگاهیان به خوب ــن دانش ــی بی ــد، ول می دهن
پذیرفته نشــده اســت )لیــپ و ســالتریو، 2۰۰۰(. 

3. نقدهایــی کــه توســعۀ حســابداری 
مدیریــت را شــکل دادنــد

دهــۀ1۹8۰،  اواســط  تــا  دهــۀ1۹۶۰  بیــن 
فاصلــۀ بســیار مشــخصی بیــن تحقیقاتــی 
حســابداری  عمــل  رویه هــای  بــر  کــه 
ــه در  ــی ک ــود و تحقیقات ــز ب ــت متمرک مدیری
ــام و  ــکا انج ــگاهی آمری ــر دانش ــالت معتب مج
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــود داش ــد، وج ــر می ش منتش
کــه  می رســد  به نظــر   ، آرجنتــی)1۹۷۶( 
ــت  ــاده اس ــای س ــر تکنیک ه ــۀ 1۹۷۰ عص ده
و احتمــال اجــرای جایگزین هــای پیچیــده 
کــم بــود. کوتــس و همــکاران )1۹83( نتیجــه 
گرفتنــد کــه به نظــر شــکاف اساســی بیــن 
تئــوری و رویه هــای عمــل وجــود دارد. در 
ــر )1۹83(  ــوری و پایپ ــر گریگ ــه ای دیگ مطالع
ــای  ــری تکنیک ه ــی از به کارگی ــدارك اندک م

ــد. در  ــودی یافتن ــرل موج ــرای کنت ــده ب پیچی
ــن مدل ســازی ریاضــی  اواســط دهــۀ 1۹8۰ ای
و اقتصــادی محــض، در دنیــای عمــل زمانی کــه  
مشــخص شــد طرفــداری و عالقمنــدی نــدارد، 
منســوخ شــد و اصــالح تکنیک هــا بــه ســطحی 
تعــداد  به طوری کــه  بــود  رســیده  پایینــی 
اندکــی از محققــان عالقمنــد بودنــد؛ در واقــع، 
ــد  ــت می کردن ــان صحب ــا خودش ــا ب ــگار تنه ان
)پاکســتی، 1۹۹3(. سیســتم کنتــرل بــرای 
بــرآوردن الزامــات گزارشــگری خارجــی )بــرون 
ســازمانی( طراحــی شــده اســت، لیکــن کنتــرل 
فرآینــد در مراکــز هزینــه را تســهیل نمی کنــد 
ــف  ــت و تحری ــای نادرس ــه هزینه ه ــر ب و منج
هزینه هــای  اقــالم  تک تــک  بــرای   شــده 
محققــان  برخــی  اکنــون  می شــود.  تولیــد 
عمــل  در  را  مدیریــت  حســابداری  مطالعــه 
ــش آن  ــری از نق ــا درك بهت ــد ت ــروع کرده ان ش
ــد )اســکاپنز، 1۹8۵(.  در ســازمان به دســت آورن
همــۀ آن چــه الزمــۀ ایــن اســت کــه بــه اصــول 
اولیــه برگردیــد و بپرســید چــه چیــزی منطقــی 
و چــه چیــزی بــرای ســازمان مهــم اســت 

)جانســن و کاپــالن، 1۹8۷(. 

ــی  ــی، یعن ــن دو ناهماهنگ ــخ ای ــول تاری در ط
شــکاف بیــن تئــوری و عمــل و حســابداری 
ــگری  ــتم های گزارش ــاس سیس ــی براس مدیریت
خارجــی، از زوایــای مختلــف مــورد بررســی قرار 
ــات  ــه در تحقیق ــدی ک ــج نق ــت. پن ــه  اس گرفت
یافــت  شــده در رابطــه بــا روابــط انســانی، 
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مدیریت گرایــی، همســویی هــدف ، ارتبــاط 
ــاش،  ــوری افراطــی اســت )مکینت گم شــده و تئ
1۹۹4(. هــر یــک از ایــن نقدهــا در ســطور زیــر 

به طــور خالصــه معرفــی می شــوند. 

ــش  ــر نق ــتقیماً ب ــانی مس ــط انس ــث رواب بح
کار  ســازمان ها  در  کــه  افــرادی  تأثیــرات 
ــیاری  ــای بس ــز دارد. دیدگاه ه ــد، تمرک می کنن
ــه افزایــش  مطــرح شــد، خصوصــاً از درك رو ب
ــوۀ  ــدی و نح ــی بودجه بن ــبات اجتماع از مناس
اســتفاده متفــاوت از اطالعــات حســابداری 
ــر  ــتان تأثی ــه زیردس ــه ب ــا ک ــط مافوق ه توس
اواســط  در   .)1۹۹4 )مکینتــاش،  می گــذارد 
دهــه 1۹۶۰ ایــن بحــث بــه جامعــۀ حســابداری 
اجــازه داد تــا کار بــر روی رویکردهــای رفتــاری 

ــد.  ــاز کنن ــی را آغ ــابداری مدیریت حس

بحــث مدیریت گرایــی را می تــوان به عنــوان 
ارزش هــا  و  باورهــا  ایده هــا،  از  مجموعــه ای 
فــرض  پیــش  ایــن  بــا  گرفــت؛  نظــر  در 
کــه مدیــران و وظیفــۀ مدیریتــی عناصــر 
هســتند.  امــروزی  ســازمان های  ضــروری 
ــارد  ــتدالل برن ــی اس ــیمون2۹)1۹۵۷(  در پ س
تصمیم گیــری  کــه  کــرد  اظهــار   ،  )1۹38(
مدیریتــی در دل ســازمان و مدیریــت اســت اّمــا 
ــرض شــوند  ــد ف ــرادی بای ــوان اف ــران به عن مدی
نقــد  ایــن  می کننــد.  تصمیم گیــری  کــه 
ــد  ــرد فرآین ــدن رویک ــود آم ــه به وج ــر ب منج
اطالعاتــی انســان3۰  در اواخــر دهــۀ 1۹۶۰ شــد؛ 
زمانی کــه تأکیــد بــر فرآینــد تصمیم گیــری 

ــود.     ــران ب ــک مدی ــک ت ت

بحــث همســویی هــدف مربــوط بــه شــاگردانی 
چــون دیــن، آنتونــی و دیــردن  از دانشــگاه های 
ــز  ــران مراک ــت. مدی ــت اس ــابداری مدیری حس
مســئولیت تقریبــاً به طــور معمــول تصمیماتــی 
اتّخــاذ  ســازمان  کلــی  منافــع  برخــالف  را 
ــت  ــود را تح ــات خ ــن تصمیم ــد ولیک می کنن
ــان  ــوب نش ــاز31  خ ــظ امتی ــداول حف روش مت
تئــوری   .)1۹۹4 )مکینتــاش،  می دهنــد. 
نمایندگــی تالش هــای زیــادی را بــرای طراحــی 
قراردادهــای بهینــه اختصــاص داد، اگرچــه ایــن 

ــد  ــه می کن ــن نکت ــه درك ای ــک ب ــث کم بح
ــرای  ــد ب ــان اصــول اساســی نمی توانن ــه هم ک
ــه  ــر ب ــوند و منج ــتفاده ش ــد اس ــام مقاص تم
اصالحــات  و  مشــروط  روش هــای  افزایــش 
بیشــتر تئــوری نمایندگــی و هزینــه معامــالت 

اقتصــادی می شــوند.    

ــا  ــده ب ــاط گم ش ــش ارتب ــال 1۹82 جنب در س
ــار  ــد. وی اظه ــاز ش ــالن آغ ــرت کاپ ــۀ راب مقال
داشــت کــه مشــکل عملکــرد شــرکت های 
ــا  ــه تکنیک ه ــوان ب ــکا را می ت ــدی آمری تولی
و شــیوه های حســابداری مدیریــت کــه بــا 
محیــط تولیــدی امــروزی مطابقــت نــدارد، ربط 
داد. طرفــداران ارتبــاط گم شــده، مدیریــت 
ــل  ــک راه ح ــوان ی ــتراتژیک را به عن ــۀ اس هزین
ــن  ــاش، 1۹۹4(. ای ــد )مکینت پیشــنهاد می کنن
بحــث آخریــن رویکــرد اســتراتژیکی اســت کــه 
ــورد  ــان م ــط متخصص ــترده توس ــور گس به ط
اســتفاده قــرار می گیــرد و توســط دانشــگاهیان 

ــود.  ــل می ش ــه و تحلی تجزی

در تــالش بــرای کــم کــردن فاصلــۀ بیــن تئوری 
و عمــل حســابداری مدیریــت، مشــاورانی کــه بــا 
ــک  ــن تکنی ــد، چندی ــان کار می کنن متخصص
حســابداری مدیریــت را در طــول دهــۀ گذشــته 
توســعه داده انــد. به عنــوان مثــال، کاهــش 
اســتفاده از هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت، کــه 
توســط کوپــر و کاپالن )1۹88( پیشــنهاد شــده 
بــود منجــر بــه معرفــی هزینه یابــی مبتنــی بــر 
ــالن و  ــت )کاپ ــده  اس ــور  ش ــت زمان مح فعالی
اندرســون، 2۰۰4(. همچنیــن کاپــالن و نورتــون  
فلســفۀ کارت ارزیابــی متــوازن را بــرای این کــه 
نقشــه های اســتراتژیک را شــامل شــود، توســعه 
ــاژ و  ــون، 2۰۰۰ ؛ آرمیت ــالن و نورت ــد )کاپ دادن
آســکولی، 2۰۰۶(. موفقیــت ایــن نوآوری هــا 
موضــوع مناســبی بــرای تحقیقــات آینده اســت. 

 
ــل  ــیر تکام ــتگاه و س ــث خواس 4. بح

ــت  ــابداری مدیری حس
اســتدالل   )1۹8۷( کاپــالن  و  جانســون 
ــدار  ــات، طرف ــال تحقیق ــه ۶۰ س ــد ک می کردن
ــر  ــت و متغی ــالم ثاب ــه اق ــا ب ــک هزینه ه تفکی

بــرای تصمیم گیــری خــوب محصــول و کنتــرل 
ــن  ــود، ای ــن وج ــا ای ــت. ب ــوده اس ــا ب هزینه ه
مقالــه پاســخگوی ایــن ســؤال نیســت کــه آیــا 
ــک از  ــر ی ــا ه ــت ب ــت الزم اس ــای ثاب هزینه ه
محصــوالت در مجموعــه کارهــای32  شــرکت 
پوشــش داده شــود. آنهــا متذکــر می شــوند کــه 
تحقیقــات دانشــگاهی بــر رویکردهــای جالــب و 
پیچیــده ای بــرای تجزیــه و تحلیــل هزینه هــای 
تک فرآینــد  شــرکت های  محصــول،  تــک 
متمرکــز شــده اند، در حالــی کــه شــرکت ها 
ــا سیســتم های قدیمــی33  ــت ب ســعی در مدیری
ــی  ــاط کم ــه ارتب ــتند ک ــی داش در محیط های
ــرای  ــان ب ــه محقق ــده ای ک ــاده ش ــدل س ــا م ب
ــه  ــر گرفت ــگران در نظ ــل پژوهش ــی تحلی راحت
ــالن )1۹8۷(  ــون و کاپ ــت. جانس ــد، داش بودن
نتیجه گیــری کردنــد کــه کمبــود نــوآوری 
در حســابداری مدیریــت در دهه هــای اخیــر 
و ناتوانــی در پاســخ بــه تغییــرات محیطــی 
ــۀ 1۹8۰  ــط ده ــرایطی در اواس ــه ش ــر ب منج
ــا از سیســتم های حســابداری  ــه بنگاه ه ــد ک ش
ــر  ــه دیگ ــد ک ــتفاده می کردن ــی ای اس مدیریت
ــت.   ــی نداش ــد رقابت ــط تولی ــا محی ــی ب ارتباط
ــد  ــزارش کردن ــکاران )1۹۹۰( گ ــل و هم ایزام
دهه هــای  در  کســب وکار  شــیوه های  کــه 
بیــن1842و1832 در آمریــکا توســعه یافتنــد و 
ــی  ــدی انضباط ــیوه های کلی ــعۀ ش ــامل توس ش
ــی  ــدرت و مبتن ــر دو شــیوۀ ق )انضباطــی در ه
بــر دانــش تخصصــی( بودنــد کــه بــرای اولیــن 
ــاختند.  ــن س ــداد را ممک ــا اع ــت ب ــار مدیری ب
آنهــا اســتدالل می کننــد کــه فعالیت هــای 
مشکل ســاز  ســنتی  مدیریــت  حســابداری 
بوده انــد و از همــان ابتــدا انتظــار می رفتــه 
برخــالف  باشــد.  مشکل ســاز  کــه  اســت 
ــی را  ــه موقعیت ــالن )1۹8۷(، ک جانســون و کاپ
ــابداری  ــه در آن حس ــند ک ــر می کش ــه تصوی ب
بــرآورده  را  کســب وکار  نیازهــای  مدیریــت 
 )1۹۹۰( همــکاران  و  ایزامــل  می کنــد، 
اســتدالل می کننــد کــه مشــکالت حســابداری 
ــد  ــت و بعی ــده اس ــان ش ــت در آن پنه مدیری
اســت کــه یــک اصــالح ســریع وجــود داشــته 
ــه  ــر ایــن نظری باشــد. ایــن اســتدالل مبتنــی ب
ــداف  ــرای اه ــداد ب ــا اع ــت ب ــه مدیری ــت ک اس
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کرده اســت  ظهــور  دانشــگاه  در  انضباطــی 
کاهــش  طریــق  از  تولیــد  ترویــج  بــرای  و 
ــه  ــا انگیــزه دادن ب هزینه هــا، بهبــود عملکــرد ی
کارگــران در بخــش کســب وکار توســعه نیافتــه 
ــد  ــز نمی توان ــر هرگ ــن ام ــه، ای ــت. در نتیج اس
یــک عمــل مرتبــط در کســب وکار، کــه در یــک 

ــد.  ــد، باش ــل می کن ــا عم ــط پوی محی

مــروری بــر تحقیقــات پیشــین حســابداری 
ــالن، 1۹8۷؛ دروری  ــون و کاپ ــت )جانس مدیری
2۰۰۰؛   ،1۹۹۶ دروری،  1۹۹3؛  همــکاران،  و 
نشــان   )1۹۹4  ،1۹8۹ بهیمانــی،  و  برومیــچ 
رویه هــای  اصلــی  انتقــادات  کــه  می دهــد 
عمــل حســابداری مدیریــت فعلــی ممکــن 
ــوند:  ــدی ش ــر گروه بن ــن زی اســت تحــت عناوی
محصــول  »هزینه یابــی  سیســتم های   
ســنتی« اطالعــات گمراه کننــده ای بــرای 
می دهنــد.  ارایــه  تصمیم گیــری  اهــداف 
مدیریــت  حســابداری  عمــل  رویه هــای   
ســنتی/ مرســوم34   تابــع الزامــات حســابداری 

شــده اند مالــی 
ــل  ــور کام ــاً به ط ــت تقریب ــابداری مدیری حس  
ــت و  ــز اس ــی متمرک ــای داخل ــر فعالیت ه ب
توجــه نســبتاً کمــی بــه محیــط خارجــی کــه 

ــد، دارد.  ــل می کن ــب وکار در آن عم کس
عــدم بــرآورده کــردن نیازهــای تولیــد و   
محیــط رقابتــی امــروز؛ اگرچــه در توســعه و 
اجــرای نــوآوری بیــن اقتصادهــای مرکــزی و 
اقتصادهــای نوظهــور یــک تأخیــر وجــود دارد 
ــا ایــن نشــان می دهــد کــه عــدم تناســب  اّم
بیــن ابزارهــا و روش هــا در کشــورهای در 

ــت.  ــاد نیس ــعه ح ــال توس ح
ابزارهــای حســابداری مدیریــت و سیســتم ها   
ــعه داده  ــزی توس ــای مرک ــب در اقتصاده اغل
ــورهای  ــل در کش ــور کام ــا به ط ــده اند اّم ش
توســط  به خصــوص  توســعه  حــال  در 
شــرکت های  و  متوســط  شــرکت های 
کوچــک مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد. 

رویــۀ عمــل  از  انتقــادات مختلــف  به علــت 
حســابداری مدیریــت، مؤسســه حســابداران 
ــی  ــرای بررس ــی را ب ــت3۵  تحقیق ــرۀ مدیری خب

مدیریــت  حســابداری  توســعۀ  وضعیــت 
ــی)1۹8۹( در  ــچ و بهیمان ــفارش داد. بروموی س
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  یافته هــای خــود ب
شــواهد و ادلّــۀ مطــرح شــده توســط طرفــداران 
حســابداری  در  عمده فروشــی3۶  تغییــرات 
مدیریــت هنــوز بــرای توجیــه چنیــن تغییراتــی 
یــا تغییــر ســریعتر کافــی نیســت. متأســفانه، از 

ــت.    ــده اس ــادی نش ــرفت زی ــان پیش آن زم

پی نوشت ها: 
 1-Practices 

2-Hierarchical

3-Charter Harrison 

4-Diversified and Multi-Activity 

5-West Point Military Academy

6-Grading text 

7- Written examinations and math-

ematical marking systems 

8- Accountability 

9- Relevance lost 

 واژه »ارتباط گم شده« اولین بار توسط جانسون و 
کاپالن )1۹8۷( در حسابداری مدیریت مطرح شد. 

10- Marginalism  

11-Diversified

 شرکت هایی که چند فعالیت تجاری غیر مرتبط 

باهمدیگر دارد )مترجم(
12-Multi-activity

13-Du Pont

 شرکت صنایع شیمیایی آمریکایی است، که در اوت 

2۰1۷ در پی ادغام شرکت داو کمیکال و دوپون 
تأسیس شد.

14-Absolut truth

 حقیقت مطلق چیزی است که در همۀ زمان ها و در 

همۀ مکان ها درست باشد.
15- Medici Family

 خاندان مدیچی: خانواده قدرتمند ایتالیایی دوران 

رنسانس بودند که از قرن پانزدهم تا قرن هجدهم در 
شهر فلورانس حکومت کردند.

16- Transaction costs 

17-Scapens 

18- ex ante

 به رویدادهای آینده مانند بازده احتمالی یک اوراق 
بهادار خاص یا بازده یک شرکت اشاره دارد. به معنی 

»قبل از واقعه« است.
19- Reducing shrinking 

20-Banker, Datar and Kerke 

21-Accounting performance measures

22-Control System Variable

23-Contingency/control interaction on 

an outcome variable

24-System Approach to Contingent 

Control Design

25-Simultaneous Multiple Contingent 

Factors

26-Subunit interdependence 

27-Incentive plans and control design 

28- Levers of control 

29-Simon 

30-Human information processing(HIP)

31-Score Keeping Method

32-repertoire

 لیستی یا مجموعه ای از کارهای آماده برای انجام
33-Antiquated systems 

34-Traditional/Conventional 

35-Chartered Institute of Management 

Accountants 

36-Wholesale changes 

منبع:
 The origin and evolution of man-

agement accounting: a review of  
the theoretical framework

مجیــد حاجتمنــد: عضــو ناپیوســته انجمــن 
انگلســتان  مدیریــت  خبــره  حســابداران 
دکتــری  دانشــجوی   ،ACMA,CGMA

مازنــداران  دانشــگاه  حســابداری 
دکتــری  دانشــجوی  شــیراوژن:  هانــی 

مازنــداران دانشــگاه  حســابداری 
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چگونه یک مدیر 
عامل جدید 

می تواند فرهنگ 
کاری شرکت خود را 

بازطراحی کند؟

مسعود صادق پور

ترجمه و تلخیص: 

مقدمه
ــه ای  ــرات حرف ــگفت انگیزترین تغیی ــی از ش یک
ــار  ــرای اولیــن ب ــی رخ می دهــد کــه شــما ب زمان
بــه مقــام مدیریــت اجرایــی یــک شــرکت، دســت 

ــد.  ــدا می کنی پی

بــدون شــک، دســتاوردهای گذشــته، شــما را بــه 
ــن  ــداوم ای ــن ت ــت ولیک ــانده اس ــام رس ــن مق ای
موفقیــت و تثبیــت جایــگاه جدیــد، هــدف بعدی 
ــی  ــزۀ باالی ــن انگی ــود و بنابرای ــد ب ــما خواه ش
بــرای موفقیــت داریــد اّمــا قطعــاً بــا چالش هایــی 
ــژه اگــر شــرکتی کــه  ــرو هســتید؛ به وی هــم روب
تحویــل گرفتیــد، از فرهنــگ کاری مناســبی 
برخــوردار نباشــد و افــراد تیــم از اعتمــاد بــه نفس 
ــت  ــند. اینجاس ــوردار نباش ــی برخ ــزۀ باالی و انگی
ــق  ــرکت و تحق ــای ش ــرای بق ــت ب ــه می بایس ک

ــذاری مجــدد  ــه ریل گ ــداف آن، ب ــت و اه مأموری
پشــتکار،  سخت کوشــی،  ماننــد  ارزش هایــی 
ــل،  ــرام متقاب ــتمر، احت ــری مس ــی، یادگی همدل
روابــط دوســتانه همراه با شــفافیت و پاســخگویی، 

اقــدام کنیــد. 

ــه  ــی ب ــه وقت ــد ک ــر بگیری ــه را در نظ ــن نکت ای
ــادی  ــان زی ــیدید، زم ــی رس ــگاه مدیرعامل جای
نداریــد تــا بــه موفقیــت برســید. دنیــای کســب و 
کار بیرحــم اســت و بــه ســرعت در حــال تغییــر 
ــرکت را  ــر ش ــورد نظ ــداف م ــد اه ــر نتوانی و اگ
ــود را از  ــار خ ــی زود اعتب ــد، خیل ــرآورده کنی ب

دســت می دهیــد. 

ــه  ــه ب ــی ک ــی دارد: زمان ــان م ــر1   اذع ــر دراک پیت
مقــام مدیریــت می رســید، بایــد از خــود بپرســید: 
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»اآلن بایــد چــه کاری انجــام شــود؟« ســؤال 
اشــتباهی کــه ممکــن اســت یــک مدیــر از خــود 
ــن اســت کــه »مــن می خواهــم چــه  بپرســد، ای
ــر را از  ــن ســؤالی مدی کاری انجــام شــود؟« چنی
ــات و درك  ــت اطالع ــران، دریاف ــا دیگ ــاس ب تم
ــود  ــه کاووش در درون خ ــط، دور و ب ــر محی بهت
ــا وقتــی »مــن« را از جملــه  ترغیــب می کنــد. اّم
حــذف می کنیــد و بــه جــای خواســتۀ خودتــان 
ــود،  ــام ش ــد انج ــه کاری بای ــه چ ــید ک می پرس
ــا  ــد و حرف ه ــران می روی ــراغ دیگ ــه س ــر ب ناگزی
و دیدگاه هــای دیگــران را می شــنوید و اطالعــات 

تــازه به دســت می آوریــد. 

در ادامــه بــه نـُـه اقــدام اجرایــی کــه می توانــد بــه 
بهبــود و ترمیــم فرهنــگ کاری شــرکت، کمــک 

کنــد، اشــاره خواهــد شــد. 

همــدل،  کاری  محیــط  توســعه   .1
شــفاف و  حمایتــی 

تحقیقــات نشــان داده اســت محیط  هــای کاری ای 
کــه بــا حمایــت، احتــرام، صداقــت و روابــط 
بخشــنده شــناخته می شــوند، به طــور کلــی منجر 
بــه عملکــرد ســازمانی باالتــر می شــوند. همچنین 
مطالعــات نشــان می دهــد همدلــی به طــور 
ــظ در  ــل محاف ــک عام ــت ی ــن اس ــاص ممک خ
برابــر فرســودگی شــغلی و خســتگی کاری باشــد. 
بنابرایــن اگــر می خواهیــد به عنــوان یــک کارفرمــا 
ــد،  ــاهده کنی ــان مش ــری در کارت ــی باالت بازده
رفتارهــای مدیــران موفــق را از خــود بــروز دهیــد 
و همچنیــن بایــد روابــط گــرم، دوســتانه و مبتنی 
بــر درك مشــترك و متقابــل یــا همــان همدلی را 

بیــن افــراد بــاال ببریــد. پــس الزم اســت: 
ــار  ــه رفت ــا همدالن ــا آنه در درجــه اول خــود ب  .1

کنیــد. 
همدلــی و رفتــار همدالنــه را بــه آنهــا آمــوزش   .2

دهیــد. 
رفتــار همدالنــه را در محیــط کار ترویــج دهید   .3
و کارمندانتــان را تشــویق بــه رفتــار همدالنــه 

 . کنید

آنتونــی کــی. تیــان2  در  "کتــاب مــردم خــوب"، 
بهتریــن ارزش هایــی را کــه یــک رهبر عالــی دارد 
ــد.  ــدف می دان ــی ه ــی و یگانگ ــت، مهربان صداق
اگــر رهبــری و ســازمان براســاس صداقــت 
جلــو برونــد، گنجایــش مهربانــی و همدلــی هــم 

ــد.  ــدا می کن ــش پی افزای

رهبــران موفــق دنیــا همدلــی را جایگزیــن 
خودپســندی می کننــد. آنهــا بــه ایــن درك 
رســیده اند وقتــی صداقــت بــا همدلــی و توجــه، 
ــود،  ــته ش ــار گذاش ــرور، کن ــر و غ ــراه و تکّب هم
اتفاقــات خوبــی رخ خواهــد داد. روابــط همدالنــه، 
صراحــت و اعتبــار بــرای فــرد بــه ارمغــان 
مــی آورد و در مقابــل، افــرادی کــه آســیب پذیرند 
همیشــه خــود را پشــت نقــاب مخفــی می کننــد. 
ــک  ــی، کم ــا همدل ــندی ب ــی خودپس جایگزین
می کنــد تــا عصبانیــت بــه دوســتی و شــک بــه 

ــود.  ــل ش ــت تبدی صداق
بــرای همدلــی کردن بــا کارمندتــان نبایــد بعد از 
اینکــه کارمنــدی صریح از شــما انتقــاد کــرد، او را 
توبیــخ کنیــد. نبایــد به او برچســب بزنیــد و نباید 

کنایــه دار صحبــت کنید. 

ــران  ــه؛ مدی ــت ک ــده اس ــان ش ــی بی در پژوهش
ــرور، دوری  ــد از غ ــه بای ــد و بی تجرب ــل جدی عام

ــود.  ــن ش ــان تضمی ــا موفقیت ش ــد ت کنن

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراوان ب ــای ف ــد از تالش ه بع
جایــگاه مدیرعاملــی، کامــالً طبیعی اســت گرفتار 
ــازی  ــد دیگــر نی ــرور شــوید. شــاید فکــر کنی غ
نیســت نکتــۀ جدیــدی یــاد بگیریــد و از فرصــت 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــتفاده کنی ــی اس ــد و ترق رش
افــرادی کــه بــا عقایــد شــما مخالــف هســتند را 
کنــار بگذاریــد و تنهــا بــا افــراد همیشــه موافــق 
معاشــرت کنیــد. برایــان دی ایوانــس3 ، کارآفریــن 
 BDE Ventures کمپانــی  مـــــدیرعامل  و 

می گویــد:  
ــود  ــتاوردهای خ ــه دس ــت ب ــوب اس ــی خ »خیل
افتخــار کنیــد اّمــا نبایــد بگذاریــد غــرور، 

چشــمان تان را روی خیلــی از مســائل ببنــدد. باید 
بدانیــد شــرکت های کــداك4  و بالکباســتر۵ ، بــه 
ایــن خاطــر بــه شکســت رســیدند کــه از تغییرات 
چشم پوشــی  دیگــران  ایده هــای  و  صنعــت 
ــازه کار، متواضــع  ــد. به عنــوان مدیرعاملــی ت کردن
ــان باشــد شــما باهوش تریــن فــرد  باشــید و یادت

حاضــر در شــرکت نیســتید.«

غــرور خــود را کنــار بگذاریــد و شــرایطی را 
ــا و  ــام ایده ه ــدان، تم ــه کارمن ــد ک ــا کنی مهی
نظرات شــان را بــا شــما در میــان بگذارنــد. بدیــن 
ترتیــب نــه تنهــا ایده هــای جدیــدی می گیریــد، 
بلکــه بــه کارمنــدان انگیــزۀ بیشــتری می دهیــد. 
ــد  ــه کارمنــدان نشــان دهی ــا فروتنــی ب وقتــی ب
کــه چقــدر وجودشــان ارزشــمند اســت، بــا 
ــور  ــوید و به ط ــه می ش ــری مواج ــتعفای کمت اس
مســتقیم روی بهــره وری و هزینه هــای کل تأثیــر 

می گذاریــد. 

ــی  ــه عوامل ــز از جمل ــط کار نی شــفافیت در محی
اســت کــه باعــث می شــود کارمنــدان یــک 
ــی از  ــند. خیل ــی باش ــحال و راض ــرکت خوش ش
ــن  ــا ای ــارۀ پرداختی ه ــاً درب ــازمان ها خصوص س
ــه  ــان ب ــرای کارمندانش ــفافیت را ب ــاس ش احس
ــا 23  ــه، تنه ــک مطالع ــد. در ی ــود نمی آورن وج
ــز در  ــد همــه چی درصــد کارمنــدان اعــالم کردن
محــل کارشــان واضــح و روشــن اســت و پیرامــون 
پرداختی هــا شــفافیت وجود دارد. همیشــه ســعی 
ــران  ــا دیگ ــاط شــفاف و مشــخصی ب ــد ارتب کنی
برقــرار کنیــد. ســادگی و صراحــت خیلــی بهتــر 
ــای  ــت. در دنی ــودن اس ــوز ب ــی و مرم از پیچیدگ
امــروز، زمــان، اهمیــت زیــادی دارد. مدیــران 
ــن  ــی می داننــد چه طــور در کمتری موفــق به خوب
ــند و  ــه برس ــن نتیج ــه بهتری ــن ب ــان ممک زم
ــار را از  ــن انتظ ــه همی ــت ک ــم اس ــان مه برایش

ــند.  ــته باش ــران داش دیگ

هــر از گاهــی ســعی کنیــد در زمینه هــای مختلف 
نظــر کارمندانتان را بپرســید و میــزان رضایت آنها 
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را از عوامــل مختلــف جویــا شــوید. به ایــن طریق 
بهتــر می توانیــد میــزان رضایتمنــدی و عواملــی 
مؤثــر در افزایــش آن را شناســایی کنیــد و بــرای 
افزایــش آن اقدامــات الزم را انجــام دهیــد. شــاید 
بــه ســختی بــاور کنیــد اّمــا برخــی از کارفرماهــا 
حتــی اســم کارمندانشــان را هــم نمی داننــد. بنــا 
بــر تحقیقــی، 3۶ درصــد کارمنــدان اعــالم کردند 
ــم  ــه اس ــد ک ــی نمی دهن ــچ اهمیت ــران هی مدی
آنهــا را بداننــد و ایــن باعــث ناراحتــی کارکنــان 

ســازمان ها شــده اســت. 

2. ایجاد شور و اشتیاق در کارکنان
ــم  ــی مه ــرای کار، عامل ــتیاق الزم ب ــزه و اش انگی
ــا  ــت اّم ــدان اس ــره وری کارمن ــش به ــرای افزای ب
ــن مســئله در بیشــتر ســازمان ها و شــرکت ها  ای
اتفــاق نمی افتــد. در یــک نظرســنجی مشــخص 
شــد، تنهــا 3۵ درصــد کارمنــدان ادعــا می کننــد 
کارفرمایشــان ســبب الهام بخشــی آنهــا می شــود 
و این مســئله ســبب می شــود مشــتاقانه مشــغول 

کار شــوند. 

ــی  ــای ذات ــورد انگیزه ه ــتثنایی در م ــران اس مدی
کارمندانشــان کنجــکاو هســتند؛ چــرا کــه انگیزه، 
ــا  ــت. آی ــاال اس ــرد ب ــه عملک ــیدن ب ــد رس کلی
کارمنــدان شــما از مالقــات بــا افــراد جدیــد لذت 
می برنــد؟ آیــا تمایــل دارنــد مهارت هــای جدیــد 
یــاد بگیرنــد؟ آیا دوســت دارنــد در تیــم کار کنند 
ــای  ــی در فعالیت ه ــد خیل ــح می دهن ــا ترجی ی

شــرکت دخیــل نباشــند؟

ــزه  ــدان، انگی ــه کارمن ــد ب ــه بتوانی ــرای اینک ب
ــوب  ــه چارچ ــه چگون ــد ک ــد بدانی ــد بای دهی
پروژه هــا را تغییــر دهیــد تــا کارمنــدان بــرای 
انجــام آنهــا اشــتیاق پیــدا کننــد. به طــور قطــع 
ــان  ــا کارمندانت ــد ت ــاز داری ــن کار نی ــرای ای ب
را خیلــی عمیــق بشناســید. بایــد بدانیــد 
ــه  ــت دارد، چ ــا اهمی ــرای آنه ــه مســائلی ب چ
ــه  ــت و از چ ــب اس ــان جال ــی برایش موضوعات

ــتند.  ــر هس ــی متنف موضوعات

ــد،  ــرف بزنی ــه ح ــتر از این ک 3. بیش
ــید ــنونده باش ش

رهبــران موفــق بــه خوبــی می داننــد چــه 
زمانــی حــرف بزننــد، چــه زمانــی آن را پایــان 
دهنــد و چــه زمانــی ســکوت کننــد. اگــر فقــط 
حــرف بزنیــد و نظــرات دیگــران را گــوش 
بــه  را  خــود  اهــداف  نمی توانیــد  نکنیــد، 

ــانید.  ــق برس تحق
بهتریــن روش برقــراری ارتبــاط ایــن اســت کــه 
دو برابــر بیشــتر از حــرف زدن، شــنونده خوبــی 
باشــید. تنهــا خودتــان حــرف نزنیــد بلکــه بــه 
بقیــه هــم اجــازه حــرف زدن بدهیــد. دیگــران 
نــه تنهــا دوســت دارنــد بــه آنهــا گــوش دهید، 
بلکــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه حــرف آنهــا 
را بشــنوید. وقتــی بــه چنیــن درکــی برســید، 
ــرف  ــاد ح ــا زی ــت ب ــوید موفقی ــه می ش متوج
گــروی  در  بلکــه  نمی آیــد  به دســت  زدن 

شــنونده خــوب بــودن اســت. 

4. قدردانی به اندازۀ کافی از پیشرفت 
کارکنان

ــاط  در کســب و کار هــای در حــال رشــد، ارتب
ــادی  ــت زی ــدان اهمی ــا و کارمن ــان کارفرم می
دارد. نبــود ارتبــاط قــوی بیــن مدیــران و 
کارمنــدان، باعــث ایجــاد مشــکالت عدیــده ای 
ــای  ــی از پیامده ــود. یک ــرکت می ش ــرای ش ب
ارتبــاط بیــن مدیــران و کارمنــدان  نبــود 
ــن  ــده اســت ای ــم ناراحــت کنن ــی ه ــه خیل ک
اســت  کــه از کارمنــد بــه قــدر کافــی قدردانــی 
نمی شــود. نتایــج یــک نظرســنجی نشــان 
ــه  ــد ب ــر می کنن ــدان فک ــد کارمن داد ۶3 درص
خاطــر دستاوردهایشــان از آنهــا به قــدر کافــی 

تقدیــر نمی شــود. 

چنــد کارمنــد وجــود دارد کــه ســال ها در 
ــاس  ــت احس ــد و هیچ  وق ــرکتی کار کرده  ان ش
شــرکت  در  جایگاهشــان  کــه  نکرده  ا نــد 

دارد؟  اهمیــت 

از هــر 1۰ نفــر کارمنــد آمریکایــی فقــط 3 نفــر 
گــزارش داده انــد کــه در هفتــه گذشــته بــه  خاطر 

کار خوبشــان از آنهــا قدردانــی شــده  اســت. 

اگــر شــما مدیــر جدیــد شــرکتی هســتید کــه 
ــزه  ــس و انگی ــه نف ــاد ب ــان اعتم ــای تیمت اعض
ندارنــد، کمــی زمــان نیــاز داریــد تــا منبــع ایــن 
ناامیــدی و نبــود اعتمــاد به نفــس را پیــدا کنیــد. 
بایــد بــه آنهــا نشــان دهیــد کــه برایشــان احتــرام 
قائلیــد و بــه آنهــا اهمیــت می دهیــد. بایــد 
موفقیت هــا را شناســایی کنیــد و جشــن بگیرید؛ 
حتــی اگــر در ابتــدا خیلــی کوچک باشــند. حتی 
اگــر افــراد دیگــر بــه تیمتــان بــاور ندارنــد، شــما 
بایــد بــاور داشــته  باشــید و کارمندانتــان را مرتب 
تشــویق کنیــد. این هــا خصوصیــات یــک مدیــر 

ــزرگ اســت.  ب

5. تصریح وظایف کارکنان
ــد  ــه کاری بای ــاً چ ــد دقیق ــدان ندانن ــر کارمن اگ
از عهــدۀ  انجــام دهنــد، چطــور می تواننــد 
وظایفشــان برآینــد؟ بنابــر یــک نظرســنجی، ۵۷ 
ــف  ــان وظای ــه مدیرش ــدان از اینک ــد کارمن درص
و دســتورات مشــخص و واضحــی بــه آنهــا ارائــه 

نمی دهــد گله منــد هســتند. 

مدیــران خــوب و موفــق بــه کارمندانشــان اعتماد 
ــال  ــف هرکســی را به درســتی انتق ــد و وظای دارن
می دهنــد اّمــا برخــی دیگــر از مدیــران ایــن کار 
را بــا زیرنظرگرفتــِن بســیار دقیــق کارمند اشــتباه 
می گیرنــد. خیلــی از کارمنــدان می گوینــد مدیــر 
آنهــا تمــام حرکاتشــان را به دقــت زیر نظــر دارد و 
امــکان درســت انجــام دادن کارهــا را از آنها ســلب 
می کنــد. یــک نظرســنجی نشــان داد تقریبــاً ۶۹ 
درصــد کارمنــدان ایــن موضــوع را تائیــد کرده انــد 
و ۶8 درصــد آنهــا گفته انــد ایــن موضــوع ســبب 
شــده روحیــۀ خــود را از دســت بدهنــد. ۵۵ 
ــت  ــد مدیری ــاور دارن ــز ب ــدان نی درصــد از کارمن
ذره بینــی ســبب شــده اســت بهره وری شــان 

کاهــش یابــد. 
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6.عدم تبعیض بین کارکنان
بیشــتر مدیــران در محــل کار بــه چنــد کارمنــد 
اهمیــت بیشــتری می دهنــد. مطالعــه ای نشــان 
ــل  ــی قب ــان حت ــد کارفرمای ــد ۵۶ درص می ده
از اینکــه ارزشــیابی عملکــرد کارمنــدان انجــام 
ــام  ــای مق ــرای ارتق ــا را ب ــی از آنه ــود یک ش
 ۹۶ در  و  می گیرنــد  نظــر  در  ذهنشــان  در 
درصــد مــوارد بعــد از انجــام فرآینــد ارزشــیابی 
عملکــرد، ایــن مقــام بــه همــان فــرد موردنظــر 
می رســد. ۷۵ درصــد کارمنــدان اعــالم کردنــد 
در محــل کارشــان شــاهد تبعیضــات ایــن 

چنینــی بوده انــد. 

ایــن مســائل باعــث می شــود کارمندان احســاس 
ناخوشــایندی در محــل کار داشــته باشــند و در 
ــی زود  ــرایط، خیل ــردن ش ــر نک ــورت تغیی ص
ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــا کنن شغلشــان را ره
کــه برخــی کارمنــدان بــرای شــرکت ارزشــمند 
ــرای  ــا ب ــری آنه ــتند و کناره گی ــد هس و کارآم
کســب و کار، ســودمند نخواهــد بــود. پــس 
ــان و  ــب و کارش ــت کس ــرای موفقی ــران ب مدی
افزایــش بهــره وری کارمنــدان، بایــد ایــن مــوارد 

ــد.  ــر بگیرن را در نظ

7. در مورد ارتباطات و اولویت هایی که 
برای شما ارزش دارند، صریح باشید

بدون شــک تکیــه کــردن روی مهارت هــای 
ــت  ــته اس ــد، توانس ــه داری ــی ک ــی خوب ارتباط
ــتید  ــون هس ــه اکن ــی ک ــه جایگاه ــما را ب ش
ــش از  ــون بی ــا اکن ــن مهارت ه ــا ای ــاند اّم برس
ــی  ــتند. در ط ــردی هس ــان کارب ــش برایت پی
ــاره  ــکان دارد، درب ــه ام ــی ک ــا جای جلســات، ت
ــد،  ــما ارزش دارن ــرای ش ــه ب ــی ک اولویت های
مثــل مشــتری مداری، یادگیــری مســتمر و 
پویایــی و شــفافیت، رك باشــید. دائمــا در طــی 
ــه به صــورت  ــی ک ــی انجمن های جلســات و حت
ــن  ــاً تعیی ــوند، صراحت ــزار می ش ــی برگ عموم
کنیــد کــه هــدف اصلــی شــما چیســت و چــه 
ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــی ب اولویت های

ــی  ــدف و اولویت های ــورد ه الزم هســتند. در م
کــه داریــد، اســتوار و ثابت قــدم باشــید. مطابــق 
نصیحت هــای بهتریــن مدیــران روز جهــان، 
هیــچ گاه بیشــتر از پنــج اولویــت مهــم نداشــته 
ــان  ــم کاری ت ــا تی ــا را ب ــن اولویت ه ــید. ای باش
ــعه  ــا توس ــک آنه ــا کم ــد و ب ــان بگذاری در می

ــد.  دهی

8.تمــام تالشــتان را بکنیــد تــا 
ــازید ــد س ــود را توانمن ــدان خ کارمن

زمانــی کــه از تعــدادی مدیــران بزرگ پرســیده 
شــد کــه اولیــن اولویت هــای آنهــا بــرای 
ــر از آنهــا  ــد نف ــده چیســت، چن ســال های آین

ــد:  ــر اشــاره کردن ــه مــوارد زی ب
جانشین  پروری  

ارتقای افراد  
توانمند کردن افراد  

توسعۀ مدیران دیگر  
شناســایی افــرادی کــه می تواننــد مســئولیت   

را بــه  عهــده بگیرنــد

مشــخص اســت کــه ســؤال هایی مثــل »چــه 
ــده را دارد و  ــری در آین ــی رهب ــی توانای کس
مــن چگونــه می توانــم آنهــا را بــرای رســیدن 
بــه آن جایــگاه آمــاده کنــم؟« بــه ذهــن ایــن 

مدیــران خطــور کــرده  اســت. 

۹. بیش از اندازه محتاط و محافظه کار 
نباشید

شــاید نگــرش محافظه کارانــه را یــک ویژگــی 
ــاروارد  ــق ه ــا تحقی ــم اّم ــی نکنی ــی تلق منف
مدیــران  بــرای  محافظــه کاری  می گویــد 
ــده  ــت و موفق کنن ــی مثب ــک ویژگ ــل، ی عام
ــال  ــه دنب ــد ب ــران بای نیســت. برعکــس، مدی
در  بتوانــد  و  باشــند  مؤثــر  ریســک های 

فرصت هــای خطرپذیــر، اقــدام کننــد. 

مدیــران بایــد بــا تکیــه بــر دانــش، تجربیــات 
موجــود،  اطالعاتــی  منابــع  و  گذشــته 
ــد  ــاذ کنن ــه اتّخ ــه و آگاهان تصمیمــات عاقالن
اّمــا گاهــی تــرس از شکســت ســبب می شــود 
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آنهایــی  کننــد.  اجتنــاب  ریســکی  هــر  از 
انــدازه  از  کــه بــرای تصمیم گیــری بیــش 
می شــوند  تردیــد  دچــار  می کننــد،  فکــر 
و در نهایــت ترجیــح می دهنــد بــا همــان 

برونــد.  قدیمــی جلــو  تکنیک هــای 

ــرای  ــده ب ــۀ غافل گیرکنن ــت نکت ــۀ »هف مقال
ــه تازگــی مدیرعامــل شــده اند«  کســانی  کــه ب
پــس از انتشــار در ســال 2۰۰4 در مجلــه  
ــی  ــه یک ــو )HBR( ب ــس ریوی ــاروارد بیزین ه
ــواری های  ــف دش ــرای توصی ــد ب ــع مفی از مناب
کار یــک مدیرعامــل جدیــد تبدیــل شــد. البتــه 
ــی در  ــران ارشــد اجرای ــرای مدی ــه ب ــن مقال ای
ــه  ــرکت هایی ک ــت؛ ش ــزرگ اس ــرکت های ب ش
ــی  ــد و حت ــی دارن ــرۀ بزرگ ــأت مدی ــب هی اغل
شــاید سهام شــان در بــورس عرضــه شــده 
ــی از آن،  ــت، بخش های ــن عل ــه همی ــد. ب باش
ــره  ــأت مدی ــا هی ــه چالش هــای مدیرعامــل ب ب
بــا  مواجهــه  دشــواری های  همین طــور  و 
ــت.  ــده اس ــه ش ــهامداران پرداخت ــارات س انتظ

نویســندگان مقالــه معتقدنــد کــه کســانی کــه 
ــگاه  ــار در جای ــرای نخســتین ب ــه تازگــی و ب ب
ــا شــگفتی هایی  ــد، ب ــرار می گیرن ــل ق مدیرعام
روبــرو می شــوند کــه هرگــز انتظــار آن را 
بــرای  هــم  شــگفتی ها  ایــن  نداشــته اند. 
آنهایــی کــه قبــاًل در همــان ســازمان مشــغول 
ــرون  ــه از بی ــانی ک ــم کس ــد و ه ــه کار بوده ان ب
ــی منصــوب  ــه مدیرعامل ــد و ب ــازمان آمده  ان س

ــد.  ــود دارن ــده اند، وج ش

شــما وقــت کافــی بــرای ادارۀ شــرکت نداریــد؛ 
چــون انتظــارات و دردســرهای حاشــیه ای 
ــیار  ــرکت، بس ــل ش ــرون و داخ ــما، در بی از ش
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــزی اس ــتر از چی بیش

می کرده ایــد.  گمــان 

ــت.  ــه ای اس ــیار پرهزین ــتور دادن کار بس  دس
ــل  ــه مدیرعام ــما، این ک ــار ش ــالف انتظ ــر خ ب

دســتوری  هــر  نمی شــود  باعــث  هســتید 
ــد  ــران بدهی ــه دیگ ــد ب ــان می خواه ــه دل ت ک
)حتــی اگــر آن را مناســب ســازمان می دانیــد(. 
ــود دارد  ــادی وج ــای زی ــا و چالش ه مقاومت ه

ــد.  ــا را ندیده ای ــاًل آنه ــه قب ک

 خیلــی ســخت اســت کــه بفهمیــد واقعــاً درون 
شــرکت چــه می گــذرد؛ چــون اطالعاتــی کــه 
صافــی  از  اغلــب  می رســد  دســت تان  بــه 
ــه  ــن این ک ــت. ضم ــته اس ــان گذش همکاران ت
از جبهــۀ عملیاتــی دورتــر  خودتــان هــم 
شــده اید و دیگــر بــه شــکل مســتقیم، دســتی 

ــد.  ــا نداری ــش کاره در آت

ــان  ــا هــر کالم و کار و اقدام ت  در هــر لحظــه ب
)یــا هــر اقدامــی کــه انجــام نمی دهیــد و 
حرفــی کــه نمی زنیــد( در حــال ارســال پیــام 

ــه دیگــران هســتید.  ب

 شــما باالتریــن فــرد مجموعــه و رئیــس واقعــی 
نیســتید؛ مــدام بایــد بــا هیأت مدیــره دســت و 

پنجــه نــرم کنیــد. 

بــا  عــام  ســهامی  شــرکت های  در 
شــما  هــدف  فــراوان  ُخرده ســهامداران 
ــد تأمیــن رضایــت ســهامداران باشــد.  نمی توان
ــا  ــد ی ــا خوانده ای ــه در کتاب ه ــالف آن چ برخ
ــد، ســهامداران بورســی،  ــر می کرده ای ــاًل فک قب
اغلــب ســهام شــرکت ها را بــرای مــدت نســبتاً 
کوتــاه یــا میان مــدت نگــه می دارنــد اّمــا 
ــق  ــرکت را در بلندمــدت موف شــما بایــد ش
ــه  ــانی را ک ــع کس ــاً مناف ــن الزام ــد و ای کنی
دارنــد  میان مــدت  و  کوتاه مــدت  دغدغــۀ 

نمی کنــد.  تأمیــن 

 شــما هنــوز انســان هســتید؛ و بایــد بــا 
انســانی  محدودیت هــای  و  ضعف هــا  تمــام 
خــود )از جملــه انــرژی محــدود و ناتوانــی 
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــادل می ــاد تع در ایج

باشــید.  به گریبــان  دســت  زندگی تــان( 

مدیرعاملــی  در  موفقیــت  راز 
؟ چیســت

ــچ رازی  ــه متأســفانه هی ــن اســت ک پاســخ ای
وجــود نــدارد اّمــا اگــر یــک مهــارت برجســته 
وجــود داشــته باشــد، توانایــی تمرکــز کــردن 
ــت  ــی اس ــت در زمان ــن حرک ــام بهتری و انج
کــه هیــچ حرکــت خوبــی وجــود نــدارد. 
ــان  ــاً دل ت ــه واقع ــی ک ــان زمان های ــاً هم دقیق
بمیریــد،  یــا  شــوید  قایــم  می خواهــد 
ــاد  ــا ایج ــن مدیرعامل ه ــرق بی ــن ف بزرگ تری
می شــود. بایــد بدانیــد هــر چقــدر مدیرعامــل 
بهتــری باشــید، کســب و کار بهتــری را توســعه 
ــد،  ــزه بدهی ــان انگی ــه کارمندان ت ــد. ب می دهی
در مقابــل تغییــرات بــازار واکنــش مناســبی از 
خــود بــروز دهیــد و موانــع رایــج مدیریتــی را 
ــق  ــه اف ــا شــرکت خــود را ب ــد ت برطــرف کنی

روشــنی برســانید.                             
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تأســیس گــروه ویــژه اقــدام مالــی در ســال 
1۹8۹، آن را ملــزم کــرد کــه اقدامــات 
ــواد  ــا تجــارت م ــارزه ب ــرای مب ــی ب متفاوت
ــک داری  ــتم بان ــتفاده از سیس ــدر و اس مخ
بــرای پولشــویی در سراســر جهــان خــارج 
از مرزهــا ایجــاد کنــد. )گــروه ویــژه اقــدام 
ــاز،  ــس از آغ ــال پ ــک س ــی، 2۰1۹(. ی مال
گــروه ویــژه اقــدام مالی 4۰ توصیــه ی خود 
ــورهایی  ــط کش ــری توس ــرای به کارگی را ب
کــه ســعی در ایجــاد یــک ســازمان دقیــق 
بین المللــی مبــارزه بــا پولشــویی داشــتند، 
)نانــس، 2۰18(. ســال ها  شــروع کــرد 
بعــد، تأمیــن مالــی تروریســم و پیچیدگــی 
بــرای  تهدیــدی  به عنــوان  فنــاوری 
ــی،  ــی جهان ــی سیســتم های بانک یکپارچگ
ــورد  ــا م ــت. آنه ــش یاف ــدت افزای ــه ش ب
ــد؛  ــرار گرفتن ــی ق ــه بین الملل ــه جامع توج
ــا  ــی ب ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــه، گ در نتیج
افــزودن مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
بــه نقش هــای خــود، وظیفــۀ اصلــی خــود 
را گســترش داد )گاترمــن و روبــرژ، 2۰1۹؛ 
ــرن  ــاز ق ــری، 2۰2۰(. در آغ ــه و باق اکویم
در  ســریع  پیشــرفت های  شــاهد  21 ام 
ــزار و سیســتم های  ــور نرم اف ــاوری و ظه فن
ــه  ــده ای هســتیم ک ــه ای بســیار پیچی رایان
خســارت قابــل توجهــی در تجــارت بانکــی 
و ســایر معامــالت مالــی بین المللــی دارنــد. 
ــه نظــر می رســد ایــن انقــالب ســریع در  ب
ــای  ــا تســهیل فعالیت ه ــی ب سیســتم بانک
پولشــویی و ســرمایه گذاران تروریســتی، 
سیســتم  در  را  پیچیده تــری  خطــرات 
بانــک جهانــی ایجــاد می کنــد )آتلــی، 
2۰1۷؛ دیون-شــوارتز و همــکاران، 2۰1۹(. 
ــویی  ــاوری پولش ــی فن ــی و توانای پیچیدگ
طریــق  از  تروریســتی  گروه هــای  و 
اســتفاده از ارزهــای رمزنــگاری شــده و 
به ســرعت  آنالیــن  شــبکه ای  بازاریابــی 
رشــد کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل در 
ــریع  ــرفت س ــت پیش ــک به عل ــده نزدی آین

ــت.  ــد داش ــمگیری خواه ــد چش ــاوری، رش فن
پولشــویی ها بــدون شــک تهدیــدی بــرای 
ــورها در  ــی کش ــتم های بانک ــی سیس یکپارچگ
ســطح جهانــی هســتند. بنابرایــن، نیــاز فــوری 
بــه درك کامــل توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام 
ــوده اســت،  ــته ب ــه در 3۰ ســال گذش ــی ک مال
وجــود دارد. توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام 
بین المللــی  اســتانداردهای  به عنــوان  مالــی 
ــا پولشــویی و فعالیت هــای تأمیــن  در مبــارزه ب
و  بانکــی  تروریســم در سیســتم های  مالــی 
در  بین المللــی  مالــی  سیســتم های  ســایر 
ــه  ــترده ای پذیرفت ــور گس ــان به ط ــر جه سراس

شــده اســت.

ایــن مطالعــه بــه دنبــال دســتیابی بــه اهــداف 
زیــر اســت: 

- بــرای بررســی میــزان موفقیت هــا و چالش هــا 
ــتورالعمل های  ــرای دس ــری و اج در به کارگی
گــروه ویــژه اقــدام مالــی در کشــورهای عضــو

- بــرای مشــخص کــردن تأثیــر چارچــوب 
سیاســت پولشــویی گــروه ویــژه اقــدام مالــی 

ــو  ــورهای عض ــان کش ــویی می در پولش
- بــرای ترســیم راه پیشــرفت در افزایــش مبارزه 
بــا ماهیــت پولشــویی و فعالیت هــای تأمیــن 
ــی تروریســم در حــال تحــّول ســریع، در  مال
قبــال قوانیــن داخلــی کشــورها کــه اجــرای 

ــد. ــر می کن ــده ت ــای آن را پیچی توصیه ه

بررسی ادبیات
ــات  ــی و اقدام ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ

لمللــی بین ا
گــروه ویــژه اقــدام مالــی )2۰12( اظهــار داشــت 
ــم،  ــی تروریس ــن مال ــویی و تأمی ــه در پولش ک
ــایر  ــی و س ــتم های بانک ــام سیس ــرات تم خط
ــترك  ــان مش ــطح جه ــی در س ــات مال مؤسس
اســت. ایــن خطــرات از منابــع مختلــف از جمله 
مشــتری،  انــواع  جغرافیایــی،  موقعیت هــای 
کانال هــای  و  محصــوالت  مالــی،  خدمــات 
معامــالت بــه کار گرفتــه شــده ناشــی می شــود. 

کــه  داشــت  اظهــار   )2۰1۷( مســکیاندارو 
توســط  گســترده  مالــی  سوء اســتفادۀ 
تروریســتی،  ســرمایه گذاران  و  پولشــویی ها 
یکپارچگــی سیســتم های مالــی بین المللــی 
ــی  ــای مختلف ــد و چالش ه ــف می کن را تضعی
را بــرای سیاســت گذاران، ناظــران مالــی و 
ــد.  ــاد می کن ــون ایج ــرای قان ــای اج نماینده ه
ــروه  ــل گ ــی متقاب ــزارش ارزیاب ــارم گ دور چه
ویــژه اقــدام مالــی نشــان داد کــه هیچ کشــوری 
تاکنــون بــه ســطح باالیــی از اثربخشــی بــرای 
ــا  ــویی/مقابله ب ــا پولش ــارزه ب ــر مب ــارت ب نظ
اســت.  نرســیده  تروریســم  مالــی  تأمیــن 
جانســتون و کرینگتــون )2۰۰۶( دریافتنــد 
ــن  ــار از چندی ــش فش ــا افزای ــا ب ــه بانک ه ک
ــارزه  ــا مب ــان ب ــود سازگاریش ــرای بهب ــع ب منب
بــا  پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
و اســتانداردهای یکپارچــه مرتبــط مواجــه 
هســتند. بســیاری از مؤسســات به چالش ایجاد 
ســازمان های قــوی مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله 
ــت  ــور مثب ــم به ط ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ب
پاســخ می دهنــد. بــرای کاهــش پولشــویی 
و  تروریســم  مالــی  تأمیــن  ریســک های  و 
حفاظــت از یکپارچگــی سیســتم های مالــی 
ــی  ــتم های بانک ــت سیس ــی، الزم اس بین الملل
سیســتم های  پیاده ســازی  و  توســعه  بــه 
مناســب و کنترل هــای شــدید در عملیــات 
کرینگتــون،  و  )جانســتون  بپردازنــد  خــود 

.)2۰۰۶

ــا قبــل از 11 ســپتامبر، فقــط چنــد کشــور،  ت
کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا تأمیــن 
ــی تروریســم را کــه توســط ســازمان ملــل  مال
ــور،  ــد )مکپ ــود، پذیرفتن ــده ب ــاز ش ــد آغ متح
و  هزینه-منفعــت  اختــالف  ابهــام،   .)2۰1۹
تحمیــل خواســته های زیــاد بــه بخــش مالــی، 
آن را بــا چالش هــای کشــورها در سازگاریشــان 
مــورد  در  نگرانی هــا  اســت.  کــرده  روبــرو 
اینکــه آیــا ابتــکارات بیــش از حــد جاه طلبانــه 
ــتفاده  ــی اس ــزار سیاس ــک اب ــوان ی ــه به عن ک
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می شــود وجــود دارد یــا خیــر بــه ســرعت 
افزایــش یافــت کــه در نهایــت موجــب خنثــی 

ــا شــد. شــدن مزای

عــالوه بــر ایــن، انتقــال بیشــتر کارهــای 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه بخــش خصوصــی 
و بــدون رعایــت مــوارد ضــروری، اســاس 
ــن،  ــرد. بنابرای ــی آن را سســت ک ــالش فرا ملّ ت
کشــورها سیســتم های کنتــرل مبــارزه بــا 
ــم  ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــویی/مقابله ب  پولش
ــدیدی در  ــای ش ــا کمبوده ــود را ب ــی خ داخل
ــد. علی رغــم  ــه کار گرفتن قوانیــن محلی شــان ب
ایــن مــوارد، نمی تــوان بیــش از حــد بــر 
همــکاری بین المللــی تأکیــد کــرد و همچنــان 
در اجــرای مثمــر ثمــر اســتراتژی های مبــارزه 
بــا  پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
ــد  ــی مان ــم باق ــی مه ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ

)بورلینــی و مونتانــارو، 2۰1۶(.

اســتاندارد بین المللــی بــرای چارچــوب نظارتــی، 
ــژۀ  ــه وی ــه توصی ــق الزم االجــرا شــدن ن از طری
گــروه ویــژۀ اقــدام مالــی تنظیــم شــد کــه بــه 
حوزه هــای قضایــی فــردی اجــازه مــی داد آنهــا 
ــن کشــور مربوطــه خــود  را در چارچــوب قوانی
ــه  ــه توصی ــرش ن ــال پذی ــه دنب ــد. ب ــرا کنن اج
ــیون  ــل، کنوانس ــه بین المل ــط جامع ــژه توس وی
مســکو ایجــاد شــد تــا جهــت آن را بــرای 

شناســایی و ردیابــی فعالیت هــای پولشــویی/
ــار  ــد. چه ــم کن ــم فراه ــی تروریس ــن مال تأمی
مفهــوم کلیــدی ماننــد روش، تکنیــک، ســازوکار 
و ابزارهــا، توســط کنوانســیون مســکو بــرای اجرا 

ــاك، 2۰13(. ــد )کورم ــه ش ــه کار گرفت ب

گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــا ایجــاد آگاهــی 
ــا در  ــررات و تحریم ه ــی مق ــی، هماهنگ بین الملل
سیســتم مالــی جهانی در ســال 2۰۰1 بــه جایگاه 
خــود دســت یافــت. متأســفانه، پولشــویی ها 
و  پیچیدگــی  دلیــل  بــه  آن  ضعف هــای  از 
ــرده  ــتفاده ک ــض اس ــی متناق ــای قضای کنترل ه
اســت و بــا انتقــال پــول از طریــق چندیــن کانــال 
ــت،  ــرفته و اینترن ــاوری پیش ــتفاده از فن ــا اس ب
بــه سیســتم های مالــی بین المللــی، آســیب 
بیشــتری وارد کردنــد )مینیــازوا و گامیــدوف، 

رامالــو، 2۰۰۶(. 2۰1۵؛ 
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــی ب ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــا  ــارزه ب ــدۀ فعالیت هــای مب ــن کنن ــل تعیی عوام
پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم اقدام 
بــه ارزیابــی سیاســت های خطرآفریــن خــود 
نمــود )دســای، 2۰12(. بــرای جلوگیــری از عــدم 
موفقیــت دولت هــا در کشــورهای در حال توســعه 
بــرای بهبــود ثبــات اقتصــادی جهانــی و کاهــش 
ــک  ــد بان ــی  مانن ــی بین الملل ــازمان مال ــر، س فق
ــه جنــگ  ــی و صنــدوق بین المللــی پــول ب جهان

ــی پیوســتند. ــی بین الملل ــات مال علیــه جنای

ــل  ــم مل ــواد مخــدر و جرای ــا م ــارزه ب ــر مب دفت
ــن  ــویی و تأمی ــه پولش ــرد ک ــا ک ــد افش متح
ــد  ــه را تهدی ــای جامع ــی تروریســم، بنیاده مال
کرده انــد. بنابرایــن، بــرای صلــح و آرامــش 
جامعــه، بایــد در همــۀ جبهه هــا بــا ایــن جــرم 
مبــارزه شــود )دفتــر مبــارزه بــا جرایــم و مــواد 
متأســفانه،  ملــل، 2۰۰۹(.  ســازمان  مخــدر 
اســتانداردهای مبــارزه بــا -پولشــویی/مبارزه بــا 
تأمیــن مالــی تروریســم گــروه ویــژه اقــدام مالی 
ــت  ــوان اولوی ــه عن ــورها ب ــیاری از کش در بس
ــن رو،  ــه کار گرفتــه نشــده اســت. از ای ــی ب اصل
آنهــا از حمایــت مــورد نیــاز بخش هــای دولتــی 
و خصوصــی بســیاری از کشــورها برخــوردار 

ــد. نبودن

مبــارزه بــا پولشــویی بین المللی/مقابلــه بــا 
ــی  ــتم های مال ــم و سیس ــی تروریس ــن مال تأمی
ــط  ــه 13۷3 توس ــری قطعنام ــس از به کارگی پ
ــراه  ــل متحــد هم ــت ســازمان مل شــورای امنی
ــی  ــا کارهــای گــروه واحدهــای هوشــمند مال ب
شــبکه  یــک   ،)2۰1۹ )هــاروی،  اگمونــت 
ــات  ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــتثنایی و کارآم اس
درمــورد مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن 
مالــی تروریســم در ســال 2۰۰1، مبــارزه را 
تشــدید کــرد. آنهــا یــک اتحادیــه صنفــی 
ــتراك  ــه اش ــه ب ــد ک ــکیل دادن ــمند تش هوش
بــرای  اعضــا  ظرفیــت  ایجــاد  و  اطالعــات 
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ــم  ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــش مب افزای
ــا پولشــویی/مقابله  ــارزه ب ــی مب ــردازد. وقت می پ
ــای  ــه رویکرده ــم ب ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ب
ــر  ــی فشــرده-تری متوســل می شــد، تأثی نظارت
ــی داد؛  ــی رخ م گســترده ای روی مؤسســات مال
متأســفانه عملکــرد ضعیفــی داشــت. علی رغــم 
ابتــکارات  موفقیت هــای  گســتردۀ  جشــن 
بیــن  بــا پولشــویی در  بین المللــی مبــارزه 
ســازمان های دولتــی، آنهــا تأثیــرات مثبــت 
ــده  ــالم ش ــی اع ــتم های مال ــر سیس ــی ب کاف
نداشــتند. به عنــوان مثــال، در ســال 2۰۰۵، تیــم 
ــرد  ــاش ک ــل متحــد ف ــر ســازمان مل نظــارت ب
ــان  ــه طالب ــل علی ــای ســازمان مل ــه تحریم ه ک
ــترش  ــوی گس ــت جل ــته اس ــده نتوانس و القاع
فعالیت هــای تروریســتی را بگیــرد و نــه توصیــه 
ویــژه را در ایــن رونــد، کــم اثــر می کنــد. 
ارائــه شــده  علی رغــم افزایــش تالش هــای 
توســط جوامــع بین المللــی و توافق نامه هــای 
دو جانبــه بــرای تقویــت مبــارزه بــا پولشــویی و 
تأمیــن مالی تروریســم و بازگردانــدن یکپارچگی 
ــا  ــی، کمبوده ــی بین الملل ــتم های مال در سیس
ــررات  ــر مق ــاد، اث ــیار زی ــای بس و محدودیت ه
ــی  ــن مال ــا تأمی ــویی/مقابله ب ــا پولش ــارزه ب مب
تروریســم را محــدود کــرد )دزومبــو،2۰18(. 
ملــی  مقــررات  شــامل  محدودیت هــا  ایــن 
حریــم خصوصــی و مســائل امنیتــی اســت کــه 
ــب و  ــراد بی عی ــرای اف ــی ب ــه ای محافظت به گون
نقــص فراهــم شــده اســت و از محرومیــت مالــی 
جلوگیــری می کنــد. آشــکار شــد کــه یکپارچگی 
ــاذ  ــا اتخ ــا ب ــی تنه ــتم بین الملل ــات سیس و ثب
سیاســت ها و اقدامــات قــوی و کارآمــد مبــارزه 
بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
می توانــد بــه حالــت عــادی برگــردد. بــه دلیــل 
پیش بینــی  پیچیدگــی جرایــم  و  گســترش 
ــازی  ــی، نی ــی بین الملل ــتم مال ــده در سیس ش
قابــل  مؤثرتــر  انطبــاق  اســتراتژی های  بــه 
تأکیــد نیســت. ایــن موضــوع بــا افزایــش 
ــاخص های  ــوب و ش ــای نامطل ــی ارزیابی ه برخ
متغیــر در حوزه هــای قضایــی بدتــر شــد. بــرای 

ــی، الزم اســت  ــان از ســازگاری بین الملل اطمین
ــا اهــداف  ــق ب ــا پولشــویی مطاب ــارزه ب ــزار مب اب
کلــی آن مــورد ارزیابــی و بازنگــری قــرار گیــرد. 
ــه  ــتیابی ب ــه ســمت دس ــد آن را ب ــن می توان ای
هــدف اصلــی خــود یعنــی شناســایی، ردیابــی، 
ــتم های  ــکوك در سیس ــالت مش ــف معام تخفی
ــل و  ــالمت عق ــدن س ــی و بازگردان ــی جهان مال
یکپارچگــی مورد نیــاز ســوق دهــد )اســکو-

زیبــل و آرنــر، 2۰1۰(.

ایــن فراخــوان هماهنگی شــدیدتری را بیــن دفاتر 
اطالعاتــی بین المللــی مختلــف و ســایر نهادهــای 
ــی در سیســتم  ــم مال ــه جرای ــون علی اجــرای قان
مالــی بین المللــی بیــدار کــرده اســت. ایــن مرحله 
ــه افزایــش اشــتراك اطالعــات مــرزی و  منجــر ب
انتشــار منظــم اطالعــات بــه ســازمان های اجــرای 

قانــون در سیســتم مالــی شــد.

از طریــق فرآینــد بــه اشــتراك گذاری اطالعــات 
جهانــی و انطبــاق بــا  مبــارزه با پولشــویی/مقابله 
ــی  ــتم مال ــم، سیس ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ب
ــای  ــاهد موفقیت ه ــان ش ــی از آن زم بین الملل
ــوده  ــده ب بســیاری در کشــورهای شــرکت کنن
ــه  ــویی ب ــا پولش ــارزه ب ــون مب ــرا قان ــت، زی اس
ابــزار عملــی در مبــارزه بــا جرایــم مالــی 
تبدیــل شــده اســت. در نتیجــه بهبود اثربخشــی 
مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن 
ــتراك گذاری  ــه اش ــق ب ــی تروریســم از طری مال
و انطبــاق کارآمــد اطالعــات، کشــورهای عضــو 
ــی نیــز ســازمان های  ــژه اقــدام مال غیرگــروه وی
مبــارزه بــا پولشــویی را بــرای سالم ســازی 
ــد  ــرده ان ــاذ ک ــود اتخ ــی خ ــتم های مال سیس

)وربــاخ، 2۰18(.

ــدام  ــژه اق ــروه وی ــای گ ــش توصیه ه نق
مالــی

ــوان  ــی به عن ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــیس گ تأس
ــا چنیــن وظیفــۀ  یــک ســازمان بیــن دولتــی ب
ــی  ــره آور از نظــر قانون ــم و مســئولیت دله عظی

در »حقــوق نــرم« به عنــوان یــک نهــاد بــا 
ــم، اســتوار اســت. ولــن  ــاری ک ــروی اجب نی
و بــورکارت )1۹8۹( حقــوق نــرم را چنیــن 
ــای  ــه هنجاره ــی ک ــد: »قوانین ــف می کنن تعری
ــن  ــاری و قوانی ــای رفت ــول، کده ــی، اص حقوق
در  کــه  دولــت هســتند  معامــالت عملــی 
یــا  رســمی  چندجانبــۀ  توافق نامه هــای 
ــه رســمیت شــناخته می شــوند.«  غیررســمی ب
گــروه ویــژه اقــدام مالــی فاقــد نیــروی اجبــاری 
الزم بــرای اجــرای مأموریــت خــود اســت، زیــرا 
ــه  ــت ک ــان اس ــاز حقوقدان ــر مورد  نی ــد نظ فاق
بــرای تشــکیل تعهــدات الــزام آور طبــق قوانیــن 
ــازمان،  ــن س ــد. ای ــی الزم دارن ــی عرف بین الملل
قــدرت خــود را از حمایــت صنــدوق بین المللــی 
ــی گرفتــه اســت. صنــدوق  ــک جهان ــول و بان پ
بین المللــی پــول مجــاز بــه نظــارت بــر عملیــات 
کارآمــد سیســتم پولــی بین المللــی اســت 
)مــاده چهــارم صنــدوق بین المللــی پــول(. 
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــک جهان ــن، بان ــر ای ــالوه ب ع
ــان کشــورهای عضــو  توســعه اقتصــادی در می
ــت  ــر، حاکمی ــوارد دیگ ــت م ــرای تقوی خــود، ب
برنامه هــای  محتاطانــه،  حکمرانــی  قانــون، 
ــئولیت پذیری  ــود مس ــادی و بهب ــل اقتص تعدی
بخــش دولتــی و خصوصــی )مــوگارورا، 2۰13؛ 
ــارو، 2۰1۶(، وام هایــی را نیــز  بورلینــی و مونتان
در چارچــوب مــواد توافق نامــه در اختیــار آنهــا 
ــهیالت وام  ــه تس ــتیابی ب ــد. دس ــرار می ده ق
نیــاز بــه یــک شــرط مبنــای مقایســه دارد کــه 
پایبنــدی کشــورهای متقاضــی بــه توصیه هــای 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بســیار حیاتــی اســت 
در  و  پــول  پاکســازی  پادزهــر  به عنــوان  و 
ــود.  ــی می ش ــاد تلق ــگیری از فس ــه پیش نتیج
توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی به عنــوان 
توصیــه نهادهــای حقــوق نــرم در نظــر گرفتــه 
ــوق ســخت  ــه حق ــان ب ــود، ســپس ناگه می ش
ــه  ــه ب ــورهایی ک ــاری کش ــاق اجب ــرای انطب ب
دنبــال وام از صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک 
جهانــی هســتند، تبدیــل می شــود. ایــن منبــع 
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــاری گ ــدرت اجب ــی، ق اصل
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ــکاران، 2۰1۹؛  ــتوف و هم ــت )داس ــی اس مال
دی ویــدو، 2۰18(.

از  اجبــاری  تاکتیک هــای  از  دیگــر  یکــی 
زمــان شــکل گیــری گــروه ویــژه اقــدام مالــی، 
ــوان  ــه عن ــدی برخــی از کشــورها ب ــه بن طبق
کشــورها و حوزه هــای غیــر تعاونــی اســت. بــه 
محــض تعییــن کشــوری بــه عنــوان کشــورها 
و حوزه هــای غیرتعاونــی، در لیســت ســیاه 
معامــالت  انجــام  قــرار می گیــرد. ســپس 
ــور  ــش از 13۰ کش ــک از بی ــر ی ــا ه ــی ب مال
ــازمان  ــی و س ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــو گ عض
همــکاری اقتصــادی و توســعه بســیار چالــش 
برانگیــز اســت. بنابرایــن بیشــتر کشــورها 
ــان در  ــن نامش ــرار گرفت ــد از ق ــعی می کنن س
ــدان  ــن ب ــد. ای ــری کنن ــیاه جلوگی ــت س لیس
دلیــل اســت کــه همــه اعضــای ســازمان 
همــکاری اقتصــادی و توســعه، اعضــای ثابــت 
ــن،  ــتند. بنابرای ــی هس ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــرم  ــوق ن ــک ســازمان حق ــه ی ــا وجــود اینک ب
اســت، ایــن تأثیــر عظیــم، کشــورهای دیگــر را 
ــاده  ــای م ــا توصیه ه ــق ب ــد مطاب وادار می کن
4۰ گــروه ویــژه اقــدام مالــی علیــه پولشــویی/
تامیــن مالــی تروریســم بــوده و بــه آنهــا پایبند 

باشــند )گلدبارشــت، 2۰2۰(.

گــروه ویــژه اقــدام مالــی بعدتــر عملکردهــای 
بــه  را  غیر همــکار  حوزه هــای  و  کشــورها 
ــی  ــروه بین الملل ــه گ ــروف ب ــروه کاری، مع گ
بررســی همــکاری مجــددا  طبقــه بنــدی 
کــرد؛ زیــرا عملکردهــای کشــورها و حوزه هــای 
غیرهمــکار بــه صــورت صریــح، خشــن و غیــر 
دیپلماتیــک مشــاهده شــد. ســپس گــروه بیــن 
المللــی، بررســی همــکاری رویکــرد دیپلماتیک 
و دوســتانه تــری را بــرای مطابقــت با کشــورها 
در پیــش گرفــت )پاکمــن، 2۰1۵؛ اوالئــو، 

.)2۰2۰

ــر از  ــی دیگ ــت، یک ــراج عضوی ــه اخ ــد ب تهدی
ــرای  ــی ب ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــای گ روش ه

اجــرای انطبــاق اســت. کشــورها تــالش زیــادی 
ــن دام  ــدن در ای ــار ش ــا از گرفت ــد ت ــرده ان ک
جلوگیــری کننــد و بنابرایــن مجبور بــه موافقت 
ــی،  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــت هســتند )گ و تبعی
a1۹۹۶(. اعضــای خطــاکار، تحــت بررســی 
دقیــق بــا اعــالن بــه ســایر اعضــا بــرای نظــارت 
دقیــق یــک معاملــه مالــی غیرقانونــی مشــکوك 
ــی  ــدارك کاف ــس از آنکــه م ــد. پ ــرار می گیرن ق
ــال  ــا اعم ــد، تحریم ه ــاده باش ــدام آم ــرای اق ب
می شــود. هنگامــی کــه ترکیــه در تصویــب 
ــق  ــول در ســال 1۹۹۶ موف ــون پاکســازی پ قان
مالی/ســازمان  اقــدام  ویــژه  گــروه  نشــد، 
همــکاری اقتصــادی و توســعه بــا انتشــار بیانیــه 
مطبوعاتــی، ترکیــه را محکــوم کــرد و بــر ســایر 
اعضــا غالــب شــد تــا از هــر نــوع معاملــه مالــی 
بــا آن کشــور جلوگیــری کننــد. اعضــا قــرار بــود 
ــراد مســتقر  ــا تجارت هــا و اف ــی ب معامــالت مال
ــد  ــی کنن ــی بررس ــور قانون ــه ط ــه را ب در ترکی
)گــروه ویــژه اقــدام مالــی، b1۹۹۶(. پیامدهــای 
ــا  ــه تنه ــا ن ــرد ت ــه را وادار ک ــوب، ترکی نامطل
ــب  ــول تصوی ــازی پ ــد پاکس ــد ض ــون جدی قان
ــژه  ــروه وی ــای الزم گ ــا توصیه ه ــه ب ــد بلک کن
اقــدام مالــی نیــز مطابقــت داشــته باشــد )گــروه 

.)c1۹۹۹ ،ــی ــدام مال ــژه اق وی

ــتفاده از  ــش اس ــال 2۰۰۰، اتری ــم در س ــاز ه ب
ــر  ــه دلیــل اث حســاب های بانکــی ناشــناس را ب
اجبــاری گــروه ویــژه اقــدام مالــی ممنــوع کــرد. 
ایــن کشــور ســرانجام قانونــی وضــع کــرد کــه 
اســتفاده از آن را ممنــوع می کنــد. ایــن تهدیــد 
ــرای تعلیــق کشــور  ــی ب ــژه اقــدام مال گــروه وی
ــه  ــترده ب ــور گس ــه بط ــود، ک ــت آن ب از عضوی
ــازمان  ــت س ــودکار از عضوی ــراج خ ــای اخ معن
همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت کــه باعــث 

مطابقــت آن شــد.

ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــای غیرگ ــالوه، اعض بع
نیــز تحــت تأثیــر توصیه هــای گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی مجبــور بــه رعایــت اســتانداردهای 
خــود هســتند. ایــن اقــدام با هشــدار اعضایشــان 

بــرای جلوگیــری از حــوزه قضایــی درگیــر، 
ــال سیشــل  ــوان مث ــه عن شــعله ور می شــود. ب
قانونــی را بــه نــام قانــون توســعه اقتصــادی در 
فوریــه 1۹۹۵ تصویــب کــرد. طبــق ایــن قانــون، 
ــذاری 1۰  ــرمایه گ ــه س ــل ب ــه مای ــی ک هرکس
ــد  ــور باش ــتر در آن کش ــا بیش ــون دالر ی میلی
از تعقیــب کیفــری نســبت بــه برنامه هــای 
ســرمایه گــذاری مصــوب، ســلب مصونیــت 
ــراد همچنیــن تحــت  ــن اف ــی ای می شــود. دارای
ــاری  ــی از طرح هــای تملــک اجب حمایــت قانون
ــار  ــل اجب ــه دلی ــود. ب ــت می ش ــت محافظ دول
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، دولــت سیشــل فــوراً 
ــژه  ــا توصیــه گــروه وی ــق ب ــون را مطاب ــن قان ای

ــی لغــو کــرد. ــدام مال اق

ــط  ــه توس ــل دوره ای ک ــی متقاب ــوم ارزیاب مفه
ــرار  ــی مــورد اســتفاده ق ــژه اقــدام مال گــروه وی
گرفــت، اقدامــی منســجم و اجبــاری بــرای 
کنتــرل کشــورها در زمینه پاکســازی پول اســت 
ــوی  ــه ق ــوم ب ــن مفه ــونتی، 2۰۰۰(. ای )سانس
ــل  ــی تبدی ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــزار گ ــن اب تری
شــد، زیــرا بــا اطمینــان از انطبــاق بــا توصیــه، 
کشــورهای عضــو کــه مســتقل هســتند، اجــرای 

ــوده اســت. ــاهد ب ــزی را ش ــت آمی موفقی

ــک  ــال 2۰21 ی ــت در س ــرار اس ــتان ق انگلس
ــک  ــی و در ســال 2۰23 ی ــاق فن بررســی انطب
بررســی اثربخشــی داشــته باشــد. کشــورها 
همانطــور کــه توســط توصیه هــای گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی نشــان داده شــده اســت، در هنــگام 
ارزیابی هــای متقابــل، کمبودهــای یکدیگــر 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــالح می کنن ــایی و اص را شناس
مثــال، گــروه ویــژه اقــدام مالــی در ژانویــه 
ــرده  ــعی ک ــس س ــه تون ــرد ک ــالم ک 2۰1۹ اع
اســت کمبودهــای ذکــر شــده در بازدیــد 2۰1۶ 
ــرای  ــان الزم را ب ــد و زم ــود بخش ــود را بهب خ
توصیه هــای ۶، 8، 2۶ و 34 از ســازگاری جزئــی 
بــه بیشــتر ارتقــا دهــد. گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
ــتر  ــازگاری بیش ــه 18 را از س ــدی توصی رتبه بن
بــه جزئــی تقلیــل می دهــد. تونــس تــا نوامبــر 
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حسابدار

2۰1۹ در ایــن مــورد در "پیگیــری پیشــرفته"  
باقــی مانــد.

ــل  ــن المل ــوق بی ــزار حق ــد اب ــر می رس ــه نظ ب
ــارزه  ــی مب ــم مال ــورد جرای ــرم در م ــوق ن و حق
ــه  ــم ســازمان یافت ــا پولشــویی، فســاد و جرای ب
ــانی  ــی همپوش ــل توجه ــور قاب ــه ط ــی ب فرامل
ــد )پاولیدیــس، 2۰12(. محصــول چندیــن  دارن
طــرح منجــر بــه عــدم اســتاندارد ســازی شــده 
اســت؛ در نتیجــه اجــرا، انطبــاق و پیــروی آنهــا 
را بــه چالــش می کشــد. ایــن ابتــکارات شــامل 
کنوانســیون 1۹88 ســازمان ملــل علیــه قاچــاق 
ــردان،  ــواد روان گ ــواد مخــدر و م ــی م غیرقانون
کنوانســیون 2۰۰۰ ســازمان ملــل علیــه جرایــم 
ســازمان یافتــه فراملــی، کنوانســیون 2۰۰3 
ــیون های  ــاد، کنوانس ــه فس ــل علی ــازمان مل س
منطقــه ای ماننــد کنوانســیون های شــماره 
141 و شــماره 1۹8 شــورای اروپــا و پنــج 
دســتورالعمل اتحادیــه اروپــا بــرای مبــارزه 
ــول  ــکار محص ــر ابت ــود. ه ــویی می ش ــا پولش ب
ــی  ــازش و بخش ــره و س ــی مذاک ــد طوالن فرآین
ــت  ــده حرک ــس کنن ــی منعک ــل قانون از تکام
بنابرایــن عــدم  اســت.  سیاســی آن زمــان 
اســتاندارد ســازی تــا حــدی اجتناب ناپذیــر 

اســت.

ــژه  ــروه وی ــای گ ــرات توصیه ه تأثی
ــی ــدام مال اق

ــی  ــی ط ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــای گ رهنموده
ســالیان در بســیاری از حوزه هــای قضایــی بــر 
مقامــات نظارتــی بیــن المللــی تأثیــر متفاوتــی 
گذاشــته اســت. در ســالهای اخیــر، تأثیــر 
ــاهد  ــی ش ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــای گ توصیه ه
بیــت  مقــررات  در  چشــمگیری  گســترش 
کویــن و مقــررات ارزهــای رمزنــگاری شــده در 
ــوده اســت )بار-هیــم و  بســیاری از کشــورها ب
ــه عنــوان مثــال، تعدیــل  همــکاران، 2۰1۹(. ب
کننــده خدمــات مالــی فرانســه مقــررات بیــت 
کویــن خــود را اصــالح کــرد تــا در اوایــل ســال 
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــتانداردهای گ ــا اس 2۰2۰ ب

مالــی همســو شــود. بــه همیــن ترتیــب، آلمان، 
زیمبابــوه و کــره جنوبــی نیــز در همــان زمــان 
بــرای اصــالح قوانیــن نظارتــی خــود مطابــق بــا 
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــی گ اســتانداردهای بین الملل
ــت از  ــت و حفاظ ــرای تقوی ــالش ب ــی در ت مال
سیســتم های مالــی خــود، گامهایــی برداشــتند. 
در گســتره دیگــری، هنــد بــه جــای ممنوعیــت 
ــگاری شــده را  ــی، معامــالت ارزهــای رمزن قبل
بــر اســاس دســتورالعمل های گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی تنظیــم کــرد )وایــت و همــکاران، 

.)2۰2۰

اقدامــات دیگــر  اقدامــات و بســیاری  ایــن 
ــا  ــق ب ــا مطاب ــد ت ــام ش ــورها انج ــط کش توس
ــی در  ــدام مال ــژه اق ــروه وی دســتورالعمل های گ
داخــل و خــارج از سیســتم های بانکــی ســنتی 
تأثیرگــذاری  از  روشــنی  نشــانه های  باشــد؛ 
توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــر 
محیــط نظارتــی سیســتم های مالــی بیــن 
ــر  ــون ه ــی اســت. اکن ــی در ســطح جهان الملل
کشــوری در تمــام جنبه هــای محیــط نظارتــی 
سیســتم های مالــی خــود بــه ســختی کار 
می کنــد تــا در لیســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی قــرار نگیــرد. ایــن فشــار بــرای در حرکــت 
ــی در  ــتم های مال ــت سیس ــث تقوی ــدن باع مان
ــی  ــن، سیســتم مال ــود و بنابرای کشــورها می ش
ــه  ــت آوردن زمین ــال بدس ــی در ح ــن الملل بی
ــکاران،  ــروردا و هم ــر، 2۰18؛ ف ــت )اگنبرگ اس

.)2۰1۹

اخیــر  بــه دلیــل گســترش و پیچیدگــی   
افــراد  از  بســیاری  پولشــویی،  فعالیت هــای 
ــرم  ــوق ن ــه حق ــا روی ــه آی ــد ک تعجــب می کنن
ــذار  ــدر تأثیرگ ــی آنق ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
اســت کــه بتوانــد از سیســتم مالــی در سراســر 
ــیون  ــه کنوانس ــا ب ــد ی ــت کن ــان محافظ جه
جهانــی دیگــری بــرای آغــاز جنــگ فکــر 
پاولیدیــس   .)2۰18  ، )تفنگســاز  می کنــد 
ــیون  ــاد کنوانس ــت: "ایج ــار داش )2۰12( اظه

ــرای  ــادره ب ــویی و مص ــورد پولش ــی در م جهان
ــه  ــه ب ــد پروازان ــیار بلن ــه آن، بس ــتیابی ب دس
ــا  ــاالً ب ــب آن احتم ــرا تصوی ــد، زی ــر می رس نظ
ــرو  ــی روب ــل توجه ــای قاب ــکالت و تأخیره مش
ــورد  ــه معمــوالً در م خواهــد شــد، همانطــور ک
ــی موجــود وجــود دارد." وی  ــن الملل اســناد بی
ــه نظــر می رســد رویکــرد  اظهــار داشــت کــه ب
ــی شــانس  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــرم گ ــوق ن حق
بیشــتری بــرای موفقیــت دارد. بــرای حمایــت از 
ایــن ادعــا، گــروه ویــژه اقــدام مالــی از حمایــت 
ــا  ــی ب ــن الملل ــی بی ــه مال ــترده دو موسس گس
نفــوذ ماننــد صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانک 
جهانــی برخــوردار اســت. ایــن موفقیــت بالقــوه، 
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ــتم  ــی در سیس ــدن یکپارچگ آن را در بازگردان
ــاق  ــد. انطب ــد می کن ــی تأیی ــن الملل ــی بی مال
بــا توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
ــت  ــال حمای ــه دنب ــه ب ــورهایی ک ــرای کش ب
ــک  ــول و بان ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــی از صن مال
جهانــی هســتند بــه یــک نیــاز اساســی تبدیــل 
شــده اســت. بنابرایــن، رهنمود هــای گــروه 
ــی در  ــتم های مال ــر سیس ــی ب ــدام مال ــژه اق وی
کشــورهای جهــان تأثیــر گذاشــته و شــکل 
ــن واقعیــت کــه  ــا ای ــد. اینهــا همــراه ب می دهن
گــروه ویــژه اقــدام مالــی اکنــون بــه محبوبیــت 
رســیده اســت و بــه دلیــل شــرکت در چندیــن 
اجــالس بیــن المللــی ماننــد جــی ۷/جــی 2۰، 
نهادهــای ســازمان ملــل و نهادهــای منطقــه ای 
ــن  ــی در بی ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــبک گ ــه س ب
ــده  ــهورتر ش ــی مش ــت جهان ــای حاکمی نهاده

ــی، 2۰1۹( ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــت )گ اس
رتبــه بنــدی ارزیابــی تلفیقــی 2۰1۹ گــروه ویژه 
اقــدام مالــی نشــان داد کــه در ســطح جهانــی، 

ســطح مطابقــت بــا اســتانداردهای گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی بــه طــور چشــمگیری بهبــود یافته 
ــی  ــتم های مال ــر سیس ــتانداردها ب ــر اس و تأثی
افزایــش یافتــه اســت )گــروه ویــژه اقــدام مالــی، 
2۰1۹(. بنابرایــن، نمــی تــوان رویکــرد حقــوق 
ــه  ــی را در مقایس ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــرم گ ن
ــل  ــن المل ــوق بی ــختگیرانه حق ــدات س ــا تعه ب
ــرا  ــف دانســت ؛ زی ــک نقطــه ضع ــوان ی ــه عن ب
ــر  ــی از نظ ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــای گ توصیه ه
ــال  ــی، در ح ــتم مال ــر سیس ــی ب ــر جهان تأثی

ــدال، 2۰18(. ــداوم هســتند )وی پیشــرفت م

موفقیت هــای اجــرای توصیه هــای 
ــی ــژه اقــدام مال گــروه وی

تأثیــر توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــر 
ــری  ــدازه گی ــار ان ــن معی ــا ای ــی ب سیســتم مال
موفــق  کشــورهای  چگونــه  کــه  می شــود 
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــای گ ــد رهنموده توانســته ان
مالــی را در مبــارزه بــا پولشــویی، تأمیــن مالــی 
ــی در حوزه هــای  ــم مال تروریســم و ســایر جرای
قضایــی خــود اجــرا کننــد )تــری و لرنــا روبلــز، 
ــر )2۰۰۷(  2۰18(. یــک مطالعــه توســط گاردن
ــی در  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــه گ ــان داد ک نش
ســطح جهانــی عمدتــاً بــه دلیــل ســاختار 
ــاف  ــی، انعط ــاط هماهنگ ــن نق ــازمانی، تأمی س
ــر انطبــاق در  ــری پاســخ و نظــارت قــوی ب پذی
ــا  ــوده اســت. ایــن تصمیــم ب جنــگ، مصمــم ب
موفقیــت در طــول ســال همــواره باعــث افزایش 
ــت  ــاق دول ــش انطب ــی و افزای ــی فرامل اثربخش

شــده اســت.

ــد  ــی در رون ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــت گ موفقی
پیــاده ســازی، تأمیــن نقــاط هماهنگــی اســت 
ــا از  ــت ت ــرده اس ــک ک ــا کم ــه دولت ه ــه ب ک
ــود،  ــن خ ــح و روش ــای صری ــق توصیه ه طری
قانــون و اقدامــات اجرایــی را هماهنــگ کننــد.

ــق  ــن از طری ــی همچنی ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
تمرینــات  و  شــده  روز  بــه  توصیه هــای 
ــه  ــری را در پاســخ ب نوع شناســی، انعطــاف پذی

ــا موفقیــت فراهــم کــرده  ــد ب تهدیدهــای جدی
ــت. اس

اقــدام موفقیــت آمیــز دیگــر توســط گــروه ویــژه 
ــل آن اســت  ــی متقاب ــد ارزیاب ــی، رون ــدام مال اق
ــک  ــد ی ــار تعه ــش اعتب ــه افزای ــر ب ــه منج ک
ــر  ــان ب ــش فشــار همتای ــق افزای کشــور از طری
ــورها و  ــد کش ــاف و رون ــل انعط ــای غیر قاب اعض
ــرای غیرعضوهــا شــده  حوزه هــای غیرهمــکار ب

اســت.

بــه طــور کلــی، گــروه ویــژه اقــدام مالــی نقــش 
ــده ای در توســعه فضــای تجــاری  ــن کنن تعیی
ــی و  ــان اصل ــی کــه جری ــا جای داشــته اســت ت
عقالنیــت بهتــری توســط آن بــه فضــای مالــی 
بیــن المللــی وارد می شــود. ایــن اقــدام در ایــن 
واقعیــت مشــهود اســت که بســیاری از کشــورها 
ــژه  ــه رهنمودهــای گــروه وی ــق پاســخ ب از طری
اقــدام مالــی، در حــال تقویــت، تغییــر یــا ایجــاد 
ابتــکارات نظارتــی هســتند. رونــد نظــارت 
ــق  ــی از طری ــی فرامل ــای مال ــر اجــرای ابزاره ب
پذیــرش سیســتم ارزیابــی متقابــل گــروه ویــژه 
ــش  ــمگیری افزای ــرز چش ــه ط ــی ب ــدام مال اق
یافتــه اســت. بــرای هــر یــک از اعضــای گــروه 
ویــژه اقــدام مالــی، نظــارت بــر ارزیابــی همــکار 
ــه  ــن، ن ــت. همچنی ــداوم اس ــن م ــک تمری ی
نهــاد منطقــه ای بــه ســبک گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی، اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
ــتاندارد را در  ــای اس ــرده و روش ه ــد ک را تأیی
انجــام ارزیابــی متقابــل بــرای تشــخیص انطباق 
اعضــا بــه کار گرفتــه انــد. اســتانداردهای تدوین 
شــده توســط گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه دلیل 
پوشــش گســترده فعلی گــروه ویــژه اقــدام مالی 
و شــبکه جهانــی نهادهــای منطقه ای به ســبک 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، در زمینــه مبــارزه بــا 
پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم بــه 
یــک شــناخت جهانــی حســادت برانگیــز دســت 
یافتــه انــد )گــروه ویــژه اقــدام مالــی، 2۰18(.
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ــرار دادن  ــل، ق ــی متقاب ــد ارزیاب ــدا از فرآین ج
حوزه هــای قضایــی تســلیم ناپذیــر در لیســت 
ــده،  ــک اســتراتژی بازدارن ــوان ی ــه عن ســیاه ب
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــه گ ــری اســت ک ــزار دیگ اب
ــت  ــه اس ــه کار گرفت ــر ب ــور موث ــه ط ــی ب مال
)مــورس، 2۰1۹؛ استســنس، 2۰۰1(. ثابــت 
شــده اســت که اســتراتژی لیست ســیاه روشی 
کارآمــد در تقویــت سیســتم های مالــی اســت. 
ایــن اســتراتژی حــدود 8۰٪ از حوزه هــای 
قضایــی را کــه بــه دلیــل داشــتن سیســتم های 
ضعیــف مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن 
مالــی تروریســم در لیســت ســیاه قــرار گرفتــه 
الزم  اصالحــات  انجــام  بــه  مجبــور  انــد، 
می کنــد کــه سیســتم های مالــی آنهــا را 
تقویــت کــرده و در نهایــت منجــر بــه حــذف 
ــن  ــی ای ــا از لیســت ســیاه می شــود. کارای آنه
ــا ایــن نکتــه تقویــت کــرد  روش را می تــوان ب
ــدام  ــژه اق کــه برخــی از اعضــای غیر گــروه وی
مالــی، رهنمودهــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
ــتراتژی  ــرای اس ــل از اج ــه و قب ــکار گرفت را ب
لیســت ســیاه توســط گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
اطمینــان از انطبــاق در حوزه هــای قضاییشــان 

ــد. را دارن

ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــن، گ ــر ای ــالوه ب ع
ــرای  ــاری ب ــتراتژی اجب ــای اس ــه موفقیت ه ب
ــژه  ــروه وی ــا نکــرد. گ آرامــش بخشــیدن اکتف
ــی اقدامــات عملــی دیگــری را نیــز  اقــدام مال
ــود  ــای خ ــت مشــروعیت فرآینده ــرای تقوی ب
ــه تخصــص  ــا توجــه بیشــتر ب ــا ب انجــام داد ت
و مشــارکت، از انطبــاق بهتــر آن اطمینــان 
 .)2۰11 هولــس،  و  )کــرور  کنــد  حاصــل 
ایــن مراحــل منجــر بــه انطبــاق بســیار 
رضایــت بخــش از حوزه هــای قضایــی زیــادی 
می شــود، همانطــور کــه توســط رتبــه بنــدی 
ــان  ــل نش ــی متقاب ــی در ارزیاب ــی تلفیق ارزیاب
ــی،  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــت )گ ــده اس داده ش

.)a2۰1۹

ــروه  ــای گ ــرای توصیه ه ــای اج چالش ه
ویــژه اقــدام مالــی

علیرغــم مقاومــت، مدل هــای گــروه ویــژه 
ــا  ــور ب ــطح کش ــر در س ــی در تغیی ــدام مال اق
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــد. گ ــده ان ــرو ش ــکل روب مش
ــوق  ــدون حق ــرو و ب ــاد پیش ــوان نه ــی، بعن مال
ســخت، برخــی از حوزه هــای قضایــی را بــا 
رعایــت رهنمودهــا متعــادل می کنــد تــا آنهــا را 
ــای  ــی حوزه ه ــی محل ــای نظارت در چارچوب ه
ــی خــود جــای دهنــد )ســانتورا، 2۰1۹(.  قضای
ــودن  ــی ب ــده، جهان ــادل ش ــای متع رهنموده
تضعیــف  را  توصیه هــا  بــودن  اســتاندارد  و 
ــه  ــل مواج ــا تقلی ــان ب ــا در پای ــد. آنه می کنن
می شــوند در حالــی کــه بــا تعــادل جغرافیایــی 
و کارایــی ســازمانی هــر حــوزه قضایی ســنجیده 
ــه  ــش خیری ــال، نق ــوان مث ــه عن ــوند. ب می ش
ــی  ــه چالش ــعه ب ــال توس ــورهای در ح در کش
ــای  ــق رهنموده ــب دقی ــرای تصوی ــترك ب مش
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه ویــژه در برخــی از 
کشــورها تبدیــل شــده اســت. ایــن کشــورهای 
ــی را در  ــرفت های مثبت ــعه پیش ــال توس در ح
ــویی/ ــا پولش ــارزه ب ــات مب ــه الزام ــیدگی ب رس

ــی  ــم و ارزیاب ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــه ب مقابل
ســطح انطبــاق خــود از طریــق سیســتم دقیــق 
ارزیابــی متقابــل نشــان داده انــد. بــا ایــن وجود، 
ــای ۹+4۰  ــای توصیه ه ــل پیچیدگی ه ــه دلی ب
گــروه ویــژه اقــدام مالی، ســطح عمومــی انطباق 
ــه  ــی ک ــت. چالش ــده نیس ــرم کنن ــاًل دلگ کام
کشــورهای در حــال توســعه در زمینه مبــارزه با 
پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم بــا 
آن روبــرو هســتند، اولویــت بنــدی ایــن توصیــه 
هــا، در میــان ســایر نیازهــای مبــرم ملــی همراه 
بــا ظرفیــت کلــی محــدود اســت. مســلماً، 
اجــرای اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی، 
صــرف نظــر از ســطح توســعه اقتصــادی، همــه 
کشــورها را بــه چالــش کشــید. بــا ایــن وجــود، 
ــبک  ــه س ــه ای ب ــای منطق ــای نهاده گزارش ه
گــروه ویــژه اقــدام مالــی و بانــک جهانــی نشــان 
ــعه از  ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــد ک می ده

نظــر توانایــی اجــرای اســتانداردهای مبــارزه بــا 
پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
ــر  ــن ام ــل ای ــتند. دلی ــدی هس ــص ج دارای نق
ــارزه  ــای مب ــرای رهنموده ــه اج ــت ک ــن اس ای
ــی تروریســم  ــا تأمیــن مال ــا پولشــویی/مقابله ب ب
ــایر  ــا س ــاب ب ــع کمی ــان مناب ــرای هم ــاً ب غالب
ــر  ــوری ب ــر ف ــه تأثی ــت ک ــق دارای اولوی مناط
ــد. ــت می کن ــد، رقاب ــهروندان دارن ــت ش معیش

ــش  ــی چال ــای حقوق ــف در نهاده ــالوه، ضع بع
دیگــری بــرای اجــرای توصیه هــای گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی اســت. در بعضــی از کشــورها ثابــت 
ــادی  ــی و نه ــوب قانون ــه چارچ ــت ک ــده اس ش
ضعیــف اســت و بنابرایــن منابــع فنــی الزم 
ــارزه  ــتانداردهای مب ــرای اس ــری اج ــرای رهب ب
بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
در بخشــهای مالیشــان را نــدارد. در واقــع، 
ــط  ــاختاری محی ــای س ــا در ویژگی ه کمبوده
ــال  ــورهای در ح ــی کش ــررات مال ــم مق تنظی
ــر  ــرای موث ــرای اج ــدی ب ــی ج ــعه چالش توس
اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی اســت.

نــه تنهــا ایــن، بلکــه بــر چالش هــای عملیاتــی 
هنــگام اجــرای رهنمودهــای گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی در بســیاری از کشــورها نمــی تــوان بیش 
از حــد تأکیــد کــرد. بــه عنــوان مثــال، قابلیــت 
فنــاوری اطالعــات سیســتم مالــی و اثربخشــی 
بــه  رویه هــای نگهــداری ســوابق می توانــد 
ــی  ــی و هماهنگ ــی اثربخش ــل توجه ــور قاب ط
ــون و  ــرای قان ــای اج ــن نهاده ــع بی ــه موق ب
کانال هــای اشــتراك اطالعــات را مختــل کنــد.

در  ارزیابــی  روش  خواســته های  ســرانجام، 
ــش  ــک چال ــان ی ــورها همچن ــیاری از کش بس
اســت. بررســی ادبیــات مــا نشــان داد کــه 
اگرچــه انطبــاق فنــی بــا اســتاندارد بهبــود یافته 
اســت، امــا اجــرای موثــر چارچــوب مبــارزه بــا 
ــم  ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــویی/مقابله ب پولش
هنــوز در هالــه ای از ابهــام و در برخــی از 
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ــت. از  ــش اس ــک چال ــی ی حوزه هــای قضای
ایــن منظــر، صنــدوق بیــن المللــی پــول 
)2۰1۹( اظهــار داشــت: "بســیاری از کشــورها 
ــی خطــرات خــاص پولشــویی/تامین  ــا ارزیاب ب
مالــی تروریســم و اجــرای یــک رویکــرد 
ــر ریســک مناســب دســت و پنجــه  مبتنــی ب
ــه  ــدی ب ــا ح ــش ت ــن چال ــد. ای ــرم می کنن ن
ــی و درك  ــایی، ارزیاب ــه شناس ــاز ب ــل نی دلی
ــم و  ــی تروریس ــویی/تامین مال ــرات پولش خط
انجــام آن اســت." در مجمــوع، علیرغــم بهبود 
ارزیابــی از نظــر کیفیــت و ســازگاری، بــه 
ویــژه در زمینــه ارزیابــی اثربخشــی روش هــای 
ــی  ــا تأمیــن مال ــا پولشــویی/مقابله ب ــارزه ب مب
ــد. ــع ایجــاد می کن ــک مان ــوز ی تروریســم هن

یافته ها و بحث ها
بــا مــرور گســترده مــا درمــورد مطالــب مربوطه، 
متوجــه شــدیم کــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی در 
اصطــالح حقوقــی قوانیــن ســختی نــدارد امــا در 
عــوض بــه عنــوان نهــادی مملــو از حقــوق نــرم 
بــدون قــدرت اجبــاری بــرای اجــرای کامــل آن 
ــژه  شــناخته شــده اســت. در نتیجــه، گــروه وی
اقــدام مالی قــدرت منســجم مســتقیم در پیگرد 
قانونــی و مجــازات مرتکبــان طبــق قوانیــن بیــن 

ــر، 2۰18(.  ــن برگ ــدارد )اگ ــی مرســوم را ن الملل
ــی  ــژه اقــدام مال بنابرایــن، توصیه هــای گــروه وی
براســاس انطبــاق آنهــا بــا چارچوب هــای قانونــی 
و نظارتــی مالــی ملــی در مبــارزه بــا پولشــویی و 
فعالیت هــای تروریســتی بهتــر تــالش می کننــد. 
ــورها  ــکار کش ــه آش ــت داوطلبان ــم موافق علیرغ
ــی طــی  ــای قضای ــا، حوزه ه ــه ه ــن توصی ــا ای ب
ســالهای گذشــته توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی را بــا نهایــت جدیــت پذیرفته انــد. حمایت 
ــان  ــی در می ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــر گ ــی نظی ب
ــدوق  ــد صن ــی مانن ــی جهان نهادهــای مهــم مال
ــرش  ــی، پذی ــک جهان ــول و بان ــی پ ــن الملل بی
گســترده توصیه هــای آن را از نظــر جهانــی 

ــد. ــح می ده توضی

در برجســته ســازی موفقیت هــای اجــرای 
توصیه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی در 
ــم. اینهــا  ــی بردی ــه پ ــد نکت ــه چن کشــورها، ب
ــی  ــون و اقدامــات اجرای شــامل هماهنگــی قان
ــاف  ــی، انعط ــاط هماهنگ ــه نق ــق تهی از طری
پذیــری در پاســخ بــه تهدیدهــای جدیــد، 
ــه  ــت ک ــل اس ــی متقاب ــد ارزیاب ــاذ فرآین اتخ
ــای  ــر اعض ــان ب ــار همتای ــش فش ــث افزای باع
ــای  ــش فض ــراد، افزای ــایر اف ــد و س غیرمتعه

المللــی و تقویــت مشــروعیت  مالــی بیــن 
فرآیندهــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی می شــود.
در بررســی چالش هــای حوزه هــای قضایــی 
در اجــرای اقدامــات مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله 
بــا تأمیــن مالــی تروریســم، متوجــه شــدیم کــه 
تمرکــز بــر وضعیــت حقوقــی ابزارهــای حقــوق 
قانونــی،  فرآیندهــای  بــا  مواجهــه  در  نــرم 
اقدامــات گــروه ویــژه اقــدام مالــی را بــه 
نوعــی ناقــص می کنــد. در هماهنگــی داخلــی، 
ــع عملیاتــی ناکافــی  محدودیــت ظرفیــت، مناب
و روش ارزیابــی، بــه ویــژه در مــورد اثربخشــی 
اقدامــات مبــارزه بــا پولشــویی/مقابله بــا تأمیــن 

ــود دارد. ــکالتی وج ــم، مش ــی تروریس مال

ــه  ــد ک ــن نشــان می ده ــا همچنی ــای م یافته ه
ــویی/مقابله  ــا پولش ــارزه ب ــی مب ــات جهان اقدام
بــا تأمیــن مالــی تروریســم وقتــی بــا چارچــوب 
ــی در سیســتم  ــی حــوزه قضای ــی و نظارت قانون
ــر  ــی اث ــب ب ــرت داشــته باشــد، اغل ــی مغای مال
ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــن گ ــتند. بنابرای هس
ــای  ــه محدودیت ه ــکاری در پاســخ ب ــک هم از ی
ایجــاد شــده توســط نهادهــای اجــرای قانــون ملی 
ــر  ــه نظ ــع، ب ــد. در واق ــتفاده می کن ــردی اس ف
ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــرد گ ــه رویک می رســد ک
ــه  ــات در زمین ــل از اختالف ــی کام ــدون قدردان ب
فرهنگــی کــه پولشــویی/تامین مالی تروریســم در 

ــه باشــد. ــک طرف ــد، ی آن رشــد می کن

نتیجه
پولشــویی و ســایر جرایــم مالــی ماننــد تأمیــن 
ــی  ــتم مال ــی سیس ــم، یکپارچگ ــی تروریس مال
ــالل  ــث اخت ــد و باع ــف می کن ــی را تضعی جهان
ــرای  ــود. ب ــی می ش ــادی جهان ــم اقتص در نظ
ــا ایــن ســرطان مــرزی و بازگردانــدن  مقابلــه ب
عقالنیــت در سیســتم مالــی بیــن المللــی، 
ــال  ــدود 3۰ س ــی ح ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــیس  ــارزه تأس ــگامی در مب ــرای پیش ــش ب پی
دو  نبــرد،  ایــن  اهمیــت  دلیــل  بــه  شــد. 
ــی  ــازمان های مال ــن س ــته تری ــورد از برجس م
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ــول و  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــی- صن ــن الملل بی
ــود را از  ــل خ ــتیبانی کام ــی پش ــک جهان بان
ــروه  ــط گ ــه توس ــکار گرفت ــات ب ــرای اقدام اج
ــان  ــد. از زم ــرده ان ــراز ک ــی اب ــدام مال ــژه اق وی
شــکل گیــری، گــروه ویــژه اقــدام مالــی نقــش 
بســزایی در وادار کــردن کشــورهای دیگــر بــه 
پایبنــدی توصیه هــای خــود و مطابقــت بــا 
ــا جرایــم مالــی  استانداردهایشــان در مبــارزه ب
داشــته اســت. اگرچــه گــروه ویــژه اقــدم مالــی 
ــدرت  ــا ق ــرم اســتفاده می کنــد، ام از حقــوق ن
ــجم  ــی منس ــای نقش ــرای ایف ــتقیم ب غیرمس
خــود  توصیه هــای  اجــرای  در  اجبــاری  و 
ــدرت  ــدون ق ــن، ب ــت. بنابرای ــرده اس ــع ک جم
واضــح و رســمی طبــق قوانیــن بیــن المللــی، 
ــه  ــی، ب ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــتراتژی های گ اس
ــت  ــد لیس ــل و رون ــی متقاب ــد ارزیاب ــژه رون وی
ســیاه، شــاهد موفقیت هــای چشــمگیری بــوده 
انــد. صــرف نظــر از چالــش اجــرا، گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی، خــود را بــا اعتبــار متمایــز کــرده 
ــوان الزم  ــی و ت ــرژی کاف ــه دارای ان ــت ک اس
ــا جــرم  ــارزه ب ــا و مب ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ب
ــم  ــی تروریس ــن مال ــویی، تأمی ــی پولش جهان
ــه  ــرای توصی ــا اج ــدر ب ــواد مخ ــارت م و تج
خــود بــرای ایجــاد اطمینــان در سیســتم 
ــای  ــی از چالش ه ــت. برخ ــی اس ــی جهان مال
مشــاهده شــده بــرای از بیــن بــردن ایــن 
مــوارد بــه شــرح زیــر اســت: موانــع موجــود در 
ــای  ــورها، محدودیت ه ــی کش ــی داخل هماهنگ
ــی  ــی ناکاف ــع عملیات ــورها، مناب ــت کش ظرفی
ــروه  ــن، گ ــی. همچنی ــای ارزیاب و پیچیدگی ه
ــه از  ــت ک ــان داده اس ــی نش ــدام مال ــژه اق وی
ــده منظــم و  ــه روز ش ــق توصیه هــای ب طری
ــری در  ــاف پذی ــوع شناســی، انعط ــات ن تمرین

ــد را دارد. ــای جدی ــه تهدیده ــخ ب پاس

ــرس  ــری می شــود، ت ــه نتیجــه گی ــن مقال در ای
ــی  ــم مال ــای جرای ــی گروه ه ــه پیچیدگ از اینک
جهانــی بــه دلیــل پیشــرفت فنــاوری و ماهیــت 
ــن  ــا ممک ــای آنه ــرفت فعالیت ه ــال پیش در ح

اســت اقدامــات گــروه ویــژه اقــدام مالــی را 
پشــت ســر بگــذارد، فقــط یــک ســراب اســت. 
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه توصیه هــای 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه طــور یکســان مرتبــاً 
ــی  ــد فعل ــا رون ــگام ب ــا هم ــوند ت ــه روز می ش ب
باشــند و تهدیدهــای جدیــد را در سیســتم مالــی 
بین المللــی شناســایی و ردیابــی کننــد. راه پیش 
ــد  ــی مانن ــم مال ــرات جرای ــن اســت کــه اث رو ای
ــترش  ــم، گس ــی تروریس ــن مال ــویی، تأمی پولش
ــوارد  ــایر م ــدر و س ــواد مخ ــر م ــالح ها، خط س
نویــن از بخــش مالــی و مرزهــای ملــی فراتر رفته 
ــای  ــازمان ها و نهاده ــایر س ــن، س ــت. بنابرای اس
ــن  ــدوق بی ــد از مثال هــای صن ــی بای ــن الملل بی
ــد و  ــد کنن ــی تقلی ــک جهان ــول و بان ــی پ الملل
در مبــارزه بــا ایــن جنایــات از گــروه ویــژه اقــدام 

ــد.                       ــتیبانی کنن ــی پش مال
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اتکای بیش تر حسابداران بر 
موضوع بیگ دیتا

داشــته باشــد؛ افــراد مســلط بــه کار بــا داده هــا، داده هــای بــا کیفیــت، 
ــازمانی. ــگ س ــای پیشــرفته و فرهن ابزاره

حســابداران مدیریــت بــرای بهبــود عملکــرد شــرکت های خــود از علــم 
ــت  ــی مدیری ــود توانای ــرای بهب ــاوری ب ــا و از فن ــل داده ه تجزیه و تحلی
ــد.  ــات اســتفاده می کنن ــه و تحلیــل اطالع ــا و قابلیت هــای تجزی داده ه
ــر  ــی ب ــای مبتن ــد مهارت ه ــود بای ــیر خ ــۀ مس ــرای ادام ــابداران ب حس
فنــاوری خــود را بهبــود دهنــد و به عنــوان شــرکای تجــاری اســتراتژیک 
ــد. تحقیقــات نشــان می دهــد، یکــی  در ســازمان های خــود عمــل کنن
از اقدامــات عمــده، افزایــش تعــداد شــرکت هایی اســت کــه از داده هــای 
بــزرگ اســتفاده می کننــد و ایــن تعــداد در آینــده ای نزدیــک، دو 
ــرای ایــن ســازمان ها  ــر خواهــد شــد و پتانســیل بهبــود عملکــرد ب براب
ــی  ــرکت ها حت ــا در ش ــگ دیت ــتقرار بی ــزان اس ــد. می ــش می یاب افزای
ــروزه  ــه ام ــد ک ــی همچــون اتوماسیون ســازی فراین از ســایر فناوری های
بــازار گرمــی دارنــد بیش تــر اســت ولــی ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی 
ــه و  ــه از تجزی ــرکت هایی ک ــتند. ش ــل هس ــا در تقاب ــه آنه ــت ک نیس
ــود  ــای خ ــا رقب ــه ب ــد در مقایس ــتفاده می کنن ــرو اس ــای پیش تحلیل ه
ــل  ــا تکام ــوند. ب ــوردار ش ــی برخ ــل توجه ــای قاب ــد از مزیت ه می توانن
ابزارهــای تحلیلــی، همــۀ ســازمان ها، صــرف نظــر از انــدازۀ خــود بایــد 
ــل  ــه و تحلی ــن تجزی ــود را از ســطوح پایی ــت، کار خ ــۀ رقاب ــرای ادام ب
شــروع کننــد. در ایــن گــزارش برخــی از مالحظــات اصلــی بــرای کمــک 
ــا  ــرای انجــام طرح هــای بیــگ دیت ــا ب ــه شــرکت ها و حســابداران آنه ب

بــه شــکل موفــق ارائــه شــده اســت:                                          

ــگام اجــرای اولیــن   شــروع ســاده و برداشــتن قدم هــای کوچــک هن
ــا ــگ دیت ــای بی پروژه ه

ــای  ــت  و جوه ــتفاده و جس ــورد اس ــای م ــع داده ه ــترش مناب  گس
پیشــرفته نــه تنهــا از داده هــای داخلــی در دســترس، بلکــه از 

داده هــای بیرونــی در دســترس
 به دســت آوردن اطالعــات در زمــان واقعــی از افــرادی کــه داده هــا را 

در اختیــار دارنــد
ــا و  ــر از تکنیک ه ــتفادۀ مؤث ــرای اس ــتراتژی هایی الزم ب ــن اس  تدوی

ــته ــی برجس ــای تحلیل فناوری ه

ــت  ــابداران مدیری ــن حس ــط انجم ــراً توس ــه اخی ــی ک ــاس گزارش براس
منتشــر شــده اســت، فناوری هایــی همچــون تجزیــه و تحلیــل داده هــا، 
ــازی  ــن و اتوماسیون س ــین، باِلك ِچی ــری ماش ــی، یادگی ــوش مصنوع ه
فرآینــد، در ســال جــاری نقــش بیش تــری در حرفــۀ حســابداری 
خواهنــد داشــت. ایــن گــزارش  نشــان می دهدکــه متخصصــان مالــی و 
حســابداری بایــد بیــگ دیتــا را به طــور فزاینــده در فرآیندهــای کســب 
ــه  ــم ادام ــده ه ــو در آین ــن الگ ــد و ای ــه کار گیرن ــاری ب ــای تج وکاره
ــی و  ــران مال ــر از مدی ــنجی از 1۷۰ نف ــس از نظرس ــت. پ ــد داش خواه
ــرای  ــان تغییــرات بزرگــی را ب حســابداران مدیریــت، مشــخص شــد آن
ــاس  ــتند. براس ــور هس ــده متص ــود در آین ــاری خ ــب و کارهای تج کس
ــه  ــه ب ــازمان هایی ک ــی در س ــی اصل ــار ویژگ ــد چه ــزارش، بای ــن گ ای
ــود  ــتند، وج ــور هس ــازمان های داده مح ــه س ــدن ب ــل ش ــال تبدی دنب
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 ایجــاد حاکمیــت قــوی داده هــا و زیرســاخت های کیفــی بــه منظــور 
اطمینــان از یکپارچگــی و کیفیــت داده هــا

در حقیقــت بیــگ دیتــا قصــد دارد تــا توابــع حــوزۀ مالــی را قــادر ســازد 
ــتراتژیک  ــاور اس ــک مش ــه ی ــند و ب ــود ببخش ــود را بهب ــش خ ــا بین ت
واقعــی در ســازمان تبدیــل شــوند. از ایــن رو زمــان فعلی، زمانــی چالش 
ــن موضــوع  ــی اســت. ای ــرای دپارتمان هــا و ســازمان های مال ــز ب برانگی
ــا اکنــون در  ــود اّم چیــزی اســت کــه از قبــل هــم پیش بینــی شــده ب
ایــن جایــگاه اســت. متخصصــان حســابداری بایــد مهارت هــای خــود را 
ــی  ــم مال ــا ارزش در تی ــوان عضــوی ب ــد به عن ــا بتوانن ــد ت توســعه دهن
ــر همیــن اســاس انجمــن حســابداران مدیریــت، چهارچــوب  بماننــد. ب
ــا  ــرده اســت ت ــت را اصــالح ک ــه ای حســابداران مدیری ــت حرف صالحی
ــه و تحلیــل داشــته  ــاوری و تجزی ــری در زمینــۀ فن مهارت هــای بیش ت
ــمی  ــت رس ــابدار مدیری ــون حس ــن آزم ــن همچنی ــن انجم ــند. ای باش
خــود را اصــالح کــرده اســت تــا مهــارت داوطلبــان در بخــش فنــاوری و 
تجزیــه و تحلیــل نیــز ســنجیده شــود. نقــش مهــم حســابدار مدیریــت، 
ایجــاد ارتبــاط بیــن متخصصــان علــم داده و مدیریــت اســت. از ایــن رو، 
انجمــن حســابداران مدیریــت اعــالم کــرده اســت در حــال شناســایی 
مهارت هایــی اســت کــه حســابداران مدیریــت بــرای موفقیــت در 
ــات، ممکــن  ــد. تصــور اطالع ــاز دارن ــا نی ــه آنه کســب و کارهای خــود ب
ــل  ــرای بســیاری از حســابداران تبدی ــه بخــش ضــروری کار ب اســت ب
شــود و تغییــر مفــاد آزمــون حســابداران مدیریــت رســمی، نویدبخــش 

ــه اســت.                                            ــن زمین ــر در ای ــوزش بیش ت آم
                       
https: //www.accountingtoday.com/news/accoun-
tants-to-rely-more-on-big-data-in-2020

5 تغییر در مدیریت استعداد ها 
که مؤسسات در دوران پسا 

کرونا به آن  نیاز دارند 
ــه دورکاری  ــل ب ــار ســال قب ــه روش کاری مؤسســات در به ــی ک هنگام
ــود.  ــان ب ــود کارکن ــر روی خ ــز ب ــت، تمرک ــن اولوی ــرد، اولی ــر ک  تغیی
قبــل از همه گیــری ویــروس کرونــا، بســیاری از مدیــران مؤسســات معتقد 
ــتگی دارد،  ــان بس ــدازۀ کارکنان ش ــه ان ــات ب ــطح مؤسس ــه س ــد ک بودن
بنابرایــن تعجبــی نداشــت کــه موضوعــات مربوط بــه مدیریت اســتعدادها 
)اســتخدام، آمــوزش، نــوع همــکاری، آینــدۀ حرفــه ای، حفــظ موقعیــت 
ــود.  ــل ش ــی تبدی ــرای نگران ــی ب ــه جای ــازمانی( ب ــگ س ــغلی و فرهن  ش
اکنــون  ماه هــا از آن زمــان گذشــته اســت و بســیاری از ایــن چالش هــا 
ــران  ــده اند. رهب ــته تر ش ــی برجس ــا حت ــد ی ــا مانده ان ــان پابرج همچن

ــر ســر موضوعــات زیــر در حــال مذاکــره هســتند:  مؤسســات ب
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ــم  ــان خــود اســتفاده می کردی ــرای آمــوزش کارکن ــا ب -  روشــی کــه م
ــت.  ــر نیس ــوزش از راه دور امکان پذی ــق آم ــی از طری به خوب

- فرهنــگ ســازمانی مــا همیشــه قــوی بــود اّمــا اکنــون از ایــن کــه افــراد 
چــه احساســی دارنــد، درك خوبــی نداریم.

- هنگامــی کــه نمی توانیــم بــا کســی رو در رو بنشــینیم، چگونــه 
ــز  ــش برانگی ــرات چال ــا مذاک ــم ی ــورد دهی ــا بازخ ــه آنه ــم ب می توانی

ــیم؟  ــته باش ــا داش ــا آنه ب
- چه مهارت هایی را اکنون باید به کار بگیریم یا توسعه دهیم؟ 

کــه  کردنــد  درك  را  موضــوع  ایــن  کم کــم  مؤسســات  مدیــران 
توانایــی  بــا  مســتقیماً  همه گیــری،  از  پــس  و  حیــن  در  رشــد 
آنهــا در ایجــاد محیــط کاری مرتبــط خواهــد بــود کــه بهتریــن، 
داشــته  خــود  در  را  اســتعدادها  متنوع تریــن  و  درخشــان ترین 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه وجــود دارد ک ــج زمین ــر، پن ــرای ایجــاد تغیی ــد. ب باش
بگیریــد:  تــا ســال 2۰3۰ در نظــر  فعالیــت مؤسســات   گســترش 

1. فرهنگ سازمانی
اگــر شــما معتقدیــد کــه فرهنــگ ســازمانی خــوب و مســتحکمی 
ــا  ــی ب ــا به خوب ــد ت ــود را می کنی ــالش خ ــام ت ــد و تم ــاد کرده ای ایج
کارمندان تــان رفتــار کنیــد، نظرســنجی انجــام می دهیــد و ســعی 
ــش  ــان آزمای ــون زم ــد، اکن ــه کنی ــا توج ــاس آنه ــه احس ــد ب می کنی
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــی م ــوۀ کار و زندگ ــد-1۹ نح ــت. کووی شماس
داده اســت. کارمنــدان شــما توجــه زیــادی بــه واقعیــت و قانونــی 
ــؤال  ــود س ــا از خ ــر آنه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــما دارن ــار ش ــودن رفت ب
ــه  ــه ب ــه، قاطعان ــا مؤسس ــد، آی ــرا برس ــش ف ــی زمان ــه وقت ــد ک می کنن
آن چــه می گویــد عمــل می کنــد؟ آیــا مدیــران بــه صحبت هــای 
ــه  ــما ب ــدان ش ــگاه کارمن ــر، ن ــال حاض ــد؟ در ح ــل می کنن ــود عم خ
ــا  ــوند؛ آی ــه می ش ــه گرفت ــات چگون ــه تصمیم ــت ک ــمت اس ــن س ای
ــال  ــار و اعم ــا رفت ــر و آی ــا خی ــود دارد ی ــا وج ــه ارزش ه ــدی ب پایبن
مدیــران، باورهــای مــورد ادعــای آنــان را تاییــد می کنــد؟ ایــن 
ــد مؤسســه تان رشــد  ــر می خواهی ــگ ســازمانی اســت. اگ ــان فرهن هم
ــد  ــد، بای ــربلند باش ــروس س ــری وی ــون همه گی ــس از آزم ــد و پ کن
ــید.  ــته باش ــی داش ــه کاف ــود توج ــۀ خ ــازمانی مؤسس ــگ س ــه فرهن  ب

در این جا ســؤاالتی که باید از خود بپرســید آورده شده است: 

-   آیــا تصویــر واضحــی از فرهنــگ ســازمانی خــود در ســطح 
مؤسســه و تیم هــای کاری در ســطوح مختلــف داریــد؟ 

ــا  ــان را از راه دور ب ــه کارکن ــد چگون ــما می دانن ــران ش ــا مدی -   آی
یکدیگــر مرتبــط نگــه دارنــد؟ 

ــای  ــد و از ارزش ه ــم می گیرن ــه تصمی ــما قاطعان ــران ش ــا مدی -  آی
ــد؟  ــروی می کنن ــف شــده پی ــه وضــوح تعری ب

-   آیــا کارمنــدان شــما احســاس می کننــد کــه در انتخــاب ســاعات 
کاری و چگونگــی انجــام کارشــان آزادی عمــل دارنــد؟ 

ــدۀ خــود را در مؤسســۀ شــما  ــد آین ــان می توانن ــا کارمندان ت -   آی
ببیننــد؟ 

2. آموزش
ــده  ــر ش ــش برانگیزت ــل چال ــه دلی ــه س ــن دوران ب ــوزش در ای آم
ــا  ــس مجــازی م ــاوری کنفران ــم، فن ــری داری ــان کم ت ــا زم اســت: م
به صــورت حضــوری تکــرار نمی شــود و پشــتیبانی از یادگیــری 
ــه شــبکه ای از افــراد متخصــص نیــاز دارد کــه ایجــاد  کارآمــوزان، ب
آن بســیار دشــوار اســت. بهتریــن نــوع آمــوزش، محتــوای مناســب، 
ــا در کار را در  ــتفاده از آموزش ه ــی اس ــورد و توانای ــص، بازخ تخص
زمــان مناســب، فراهــم می کنــد. در این جــا ســه نکتــه بــرای 
بازنگــری در شــیوۀ آمــوزش در یــک محیــط مجــازی اشــاره شــده 

اســت. 

-   از طریــق پرســش و پاســخ، تمریــن ســناریوها، دریافــت بازخــورد 
ــین،  ــتخدام و مدرس ــازه اس ــراد ت ــان اف ــاط می ــر ارتب ــث، ب و بح
ــواردی  ــوزش، م ــت آم ــی در وق ــرای صرفه جوی ــد. ب ــز کنی تمرک
ماننــد ســخنرانی ها و ارائه هــای تخصصــی را ضبــط کنیــد و آنهــا 
را بــه همــراه منابــع و مآخــذ در جایــی قــرار دهیــد کــه در هــر 
زمــان امــکان دسترســی بــه آنهــا بــرای هــر کســی وجــود داشــته 
ــه  ــن ک ــوزش آنالی ــروع آم ــل از ش ــد قب ــن کار می توان ــد. ای باش

ــود.  ــام ش ــد، انج ــورت می گیرن ــان ص ــا در آن زم بحث ه
-   آموزشــی کــه فــرد را زیــاد درگیر ســازد باعــث افزایــش یادگیری، 
ــا  ــر شــدن ب ــود. درگی ــرد و احســاس تســلط می ش ــود عملک بهب
ــات  ــم، اوق ــت، فیل ــنجی، چ ــرق نظرس ــد از ط ــوزش می توان آم
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اســتراحت و غیــره ایجــاد شــود. در هــر یــک ســاعت یادگیــری، بایــد 
ــه  ــا 2۰ دقیقــه ب ــا پاســخ دادن، 1۵ ت قبــل از گفت وگــو، پــردازش ی

ســؤاالت گــوش دهنــد تــا اطالعــات در ذهــن افــراد جــا بیفتــد. 
ــده دارای  ــتخدام ش ــازه اس ــراد ت ــه اف ــد ک ــل کنی ــان حاص -   اطمین
یادگیــری  آنهــا در  بــه  از پشــتیبان ها هســتند کــه  شــبکه ای 
مهارت هــای جدیــد، به کارگیــری و گســترش مهارت هــا کمــک 
ــران، همــکاران  ــه مدی ــن شــبکه هایی ب ــرای ایجــاد چنی ــد. ب می کنن
ــر باشــند. ورود  ــا در فضــای مجــازی فعال ت ــاز اســت ت ــی نی و مربیان
مســتمر ایــن افــراد بــه حســاب های کاربری شــان، در دســترس 
بــودن از طریــق چــت، راهنمایــی منظــم و پیگیــری پیشــرفت توســط 

ــازد.  ــاده تر می س ــدف را س ــن ه ــه ای ــیدن ب ــا، رس آنه

3. استخدام کارکنان جدید دورکاری
 تــا زمانــی کــه مــا هدفمنــد، منظــم، ســاختار یافتــه و خــالق بمانیــم 
و به خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــم، همــه چیــز می توانــد از راه دور 
رونــق بگیــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در حــال ورود بــه محیــط کار 
مجــازی هســتیم. اکنــون، بایــد اوقاتــی را کــه کارکنــان عــادت داشــتند 
ــرای  ــم. ب ــاختار دهی ــد، س ــوزش ببینن ــر، آم ــور در دفت ــا حض ــا ب تنه

ــد:  ــن ســؤاالت را امتحــان کنی شــروع، ای

-  می خواهیــم افــراد در نخســتین بــار یــا هــر دو هفتــه چــه احساســی 
ــته باشند؟  داش

- می خواهیم چه چیزی را بدانند؟ 
دهنــد؟  انجــام  کاری  چــه  می خواهیــم  آنهــا  از   - 
ــان پیوســته اند اســتقبال  ــه تیم ت ــازه ب ــراد مختلفــی کــه ت ــد از اف بای
کنیــد و کمــک کنیــد تــا حــس مثبتــی بــه آنهــا القــاء شــود. نقــش 
ــه و  ــا بداننــد چگون ــد کامــاًل مشــخص و هماهنــگ باشــد ت آنهــا بای
ــا اعضــای تیــم و مشــتریان تعامــل  ــن وجــه ب ــه بهتری ــع ب چــه موق
کننــد. ســعی کنیــد هــر روز حداقــل ســه بــار تمــاس بــا ترکیبــی از 

افــراد زیــر ایجــاد کنیــد. 
-  مدیر یا رهبر

-  مربی؛ 
-   اعضای تیم. 

ــر.  ــر از یکدیگ ــا هــدف کســب شــناخت بهت ــان، ب ــی از داوطلب -  گروه
ــرف  ــازی، ص ــتراحت های مج ــد اس ــی مانن ــور اوقات ــن منظ ــرای ای ب

ــد.  ــر بگیری ــو را در نظ ــاده روی و گفت وگ ــار، پی ناه

  
4. بازخورد و مربیگری

شــاید در گذشــته ســادگی آن را احســاس نمی کردیــم اّمــا می توانســتیم 
به راحتــی در دفتــر کارمــان چهــره بــه چهــره و بــا احتــرام، مشــاوره ارائــه 
ــن  ــوان ای ــه می ت ــد کــه چگون ــن ســؤال پیــش می آی ــون ای ــم. اکن بدهی

ــام داد؟  ــی از راه دور انج کار را به خوب

ــید. از  ــته باش ــود داش ــم خ ــا تی ــال ب ــوردی فع ــوی بازخ -   گفت وگ
ــورد  ــد بازخ ــه می خواهن ــی و چگون ــه زمان ــه در چ ــید ک ــا بپرس آنه
ــا  ــری؟ آی ــا چــت تصوی ــن؟ ب ــا تلف ــه؟ ب ــد مرتب ــد و چن ــت کنن دریاف
می خواهیــد بــه صــورت هفتگــی کنتــرل کنیــد؟ یــک روز در میــان؟ 

ــرای شــما مفیــد اســت؟  ــوع بازخــوردی ب چــه ن
-   هنگامــی کــه بازخــورد ارائــه می دهیــد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
ــه  ــه همــراه میــزان اعتمــاد شــما ب کیفیــت و ســودمندی بازخــورد ب
ــد  ــتراك می گذاری ــه اش ــا ب ــا آنه ــود را ب ــورد خ ــه بازخ ــخصی ک ش

ــت دارد.  اهمی
-   افــراد می خواهنــد بازخــورد مفیــدی از کســانی کــه بــه آنهــا اعتمــاد 
دارنــد، دریافــت کننــد. ایــن ممکــن اســت اکنــون بیــش از هــر زمــان 
دیگــری صــدق کنــد زیــرا مــا از لحــاظ فیزیکــی در کنــار هــم نیســتیم 
ــه آنهــا کمــک  و افــراد می خواهنــد بازخــوردی دریافــت کننــد کــه ب
می کنــد تــا پیشــرفت و بهبــود پیــدا کننــد. مهم تریــن هــدف، 
ــک بخــش  ــوان ی ــر روی روش بازخــورد دادن شــما به عن ــردن ب کارک
عــادی از مکالمــات بیــن همــکاران اســت، بنابرایــن بازخــورد فقــط از 

ــود.  ــران حاصــل نمی ش ــب مدی جان

5. استخدام کردن
از آن جــا کــه مــا در حــال تجربــۀ یــک چشــم انداز رو بــه تغییــر 
روش  بایــد  به ســرعت  کــه  شــده اند  متوجــه  مؤسســات  هســتیم، 
ــی  ــن معن ــن بدی ــد. ای ــخص کنن ــده را مش ــرای آین ــود ب ــری خ یادگی
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اســت کــه خدمــات، فناوری هــا و انتظــارات مشــتری به ســرعت تکامــل 
می یابنــد و تغییــر می کننــد. ایــن همچنیــن بــدان معنــی اســت 
ــای الزم  ــت مهارت ه ــن اس ــروز ممک ــاز ام ــورد نی ــای م ــه مهارت ه ک
ــرای فــردا نباشــد. رهبــران بایــد تعــادل را میــان ذهنیــت کارآفرینــی  ب
کننــد.  برقــرار  مشــتری  فعلــی  خواســته های  کــردن  بــرآورده  و 
حســابداران، متخصصــان امــور مالیاتــی و مشــاوران بایــد از جدیدتریــن 
 فناوری هــا بهــره بگیرنــد تــا روش هــای ارزشــمند جدیــدی خلــق کننــد. 
و  ارزش هــا  دیدگاه هــا،  می کنیــم  کار  آنهــا  بــا  کــه  مشــتریانی 
ــا مطمئــن شــوند کــه در یــک  ــد ت مأموریت هــای خــود را تغییــر داده ان
ــد. از ایــن رو،  مســیر رو بــه جلــو )کوتــاه مــدت و بلندمــدت( قــرار دارن
ــد را  ــا باش ــاز آنه ــورد نی ــه م ــدی ک ــای کلی ــد مهارت ه ــات بای مؤسس
ــته  ــود داش ــه وج ــل درمؤسس ــه از قب ــی ک ــاط قوت ــد و نق ــی کنن بررس
اســت را شناســایی کننــد و رشــد دهنــد و خدمــات جدیــد مــورد نیــاز 
مشــتریان را بــه مجموعــه اضافــه کننــد. بــرای حصــــــول ایــن هــدف 
 دیــدی فراتــــــــر از مرزهــــــای ســنتی حرفــــــه  نیــاز اســــــــت. 

https: //www. accountingtoday. com/opinion/the-
5-talent-management-shifts-firms-need-post-covid

نوآوری در حسابرسی: به 
کارگیری عینک هوشمند 

 KPMG توسط موسسه
در حالیکــه آمریــکا تحــت تاثیــر همه گیــری بیمــاری کرونــا قــرار داشــت، 
بســیاری از کارکنــان مجبــور بــه دورکاری شــدند. امــا بــرای حسابرســان 
خــالف ایــن امــر صــادق بــود، آنهــا نمی توانســتند از طریــق دورکاری بــه 
محــل کار مشــتری برونــد. از ایــن رو کارخانه هــا و انبارهــا بــرای امــوری 

چــون شــمارش موجــودی ناچــار بــه ایجــاد طرحــی خالقانــه شــدند.

خوشــبختانه KPMG جلوتــر از بــازی بــود. پیــش از شــروع همــه 
ــوه  ــل بالق ــک راه ح ــی ی ــال بررس ــات Big Four در ح ــری، موسس گی
ــد.  ــی بودن ــردن کارای ــاال ب ــور ب ــه منظ ــمند ب ــای هوش ــی عینک ه یعن
ــه عینــک  اگــر مشــتریان می توانســتند توســط یــک حســابرس مجهــز ب
هوشــمند خــارج از محیــط موجــودی خــود را حســاب کننــد در وقــت و 

هزینــه صرفه جویــی می شــد.
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ــه محــل کار  ــد ب ــای فیزیکــی، حســابرس بای ــرای شــمارش موجودی ه ب
مشــتری بــرود،  انبــار را بــرای شــمردن هــر جنــس جســتجو کنــد و دوباره 
بازگــردد. در صورتیکــه موجــودی کاال شــامل مــواردی باشــد کــه می توانند 
منقضــی شــوند، پوســیده شــوند یــا آســیب ببیننــد، بــرای تأییــد کیفیــت 
کاال ممکــن اســت الزم باشــد بــا یــک متخصــص مشــورت شــود.حتی گاها، 
بــرای تصمیــم گیــری در مــورد شــمارش یــا عــدم شــمردن یــک جنــس، 
ــوع  ــن موض ــوع، ای ــود. در مجم ــوت ش ــر دع ــئول دیگ ــک مس ــد از ی بای

می توانــد هزینــه زیــادی را صــرف پــول، وقــت و ســاعت کاری کنــد.

ــادر  ــده را ق ــت مصــرف کنن ــه اینترن ــا اتصــال ب ــای هوشــمند، ب عینک ه
ــار داشــته  ــی را در اختی ــزوده اطالعات ــق واقعیــت اف می ســازد کــه از طری
باشــد کــه در واقعیــت مشــاهده می کنــد. نکتــه مهــم بــرای حسابرســان آن 
اســت کــه ایــن عینــک بــه افــراد در مکان هــای مختلــف اجــازه می دهــد 
آنچــه را کــه اســتفاده کننــده آن می بینــد، هــم زمــان و بــا همــان کیفیــت 

. ببینند

ــد  ــاوری عینــک هوشــمند می توان ــن پتانســیل را در آنچــه فن KPMG ای
ــری وارد  ــیوع همه گی ــل از ش ــول قب ــن محص ــت و ای ــد، دریاف ــام ده انج
فــاز اثبــات اکتشــافی شــد. هنگامــی کــه حرفــه حسابرســی بــه علــت همه 
گیــری مجبــور بــه تغییــر در نحــوه انجــام فعالیت هــای خــود شــد، ایــن 
شــرکت بــرای 1۵۰ عینــک هوشــمند XpertEye، ســاخته شــده توســط 
ــد  ــی مانن ــا فناوری های ــا ب ــن عینک ه ــرد. ای ــذاری ک ــرمایه گ AMA س
ــوند.  ــه می ش ــدی ارائ ــردش کار و زمانبن ــت گ ــی، مدیری ــت کمک واقعی
KPMG اکنــون از  ایــن عینک هــا بــرای امــور حسابرســی اســتفاده 

می کنــد.

ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــاوری KPMG در ای ــد فن ــر ارش ــاپ مدی ــت بیش م
"وقتــی متوجــه شــدیم دقیقــا منظــور از COVID چیســت، پایمــان را روی 
گاز گذاشــتیم چــرا کــه می دانســتیم کــه بایــد ســریعا کاری انجــام دهیــم. 
در طــول تابســتان آزمایشــات میدانــی را شــروع کردیــم و ایــن فنــاوری را 
بــه پنــج تیــم از مشــتریان خــود عرضــه کردیــم. بازخــورد قریــب بــه اتفــاق 
ایــن بــود کــه ایــن محصــول ارزش قابــل توجهــی بــرای حسابرســی فراهــم 
خواهــد کرد.ایــن اختــراع تنهــا مختــص بــه دوران همه گیــری نبــود بلکــه 

ــرای حــدود  ــده عینک هــای هوشــمند ب ــود. KPMG از ای روشــی نویــن ب
ــه دســت  ــای ب ــری مزای ــس از اندازه گی ــرد و پ 1۵۰ متقاضــی اســتفاده ک

آمــده، بــه ســود چنــد برابــری رســید."

بیشــاپ معتقــد اســت عینک هــای هوشــمند در واقــع کیفیــت حسابرســی 
ــایت  ــه در س ــردی را ک ــی ف ــا بازده ــن عینک ه ــد: " ای ــش می ده را افزای
ــا  ــتری ب ــد. مش ــر می کن ــد براب ــت چن ــودی اس ــمارش موج ــغول ش مش
عینــک بررســی را در محــل انجــام می دهــد، در حالــی کــه حســابرس آن را 
از راه دور از یــک مــکان امــن کنتــرل می کنــد. پــس از آن مســئول دوم نیــز 
می توانــد بررســی را مجــددا در محــل انجــام دهــد. عینک هــای هوشــمند 
ایــن امــکان را بــه کلیــه دســت انــدر کاران اعــم از مشــتریان و ســایرافراد 
ــار داشــته  ــب را یکجــا و در یــک زمــان در اختی می دهــد کــه همــه جوان

باشــند."

بــه عنــوان مثــال، اگــر چیــزی در هنــگام بررســی موجــودی غیــر عــادی 
ــابرس  ــد - حس ــده باش ــیب دی ــول آس ــال محص ــوان مث ــه عن ــد - ب باش
می توانــد بالفاصلــه متخصــص موضــوع را در شــرکت بــرای مشــاوره 

ــد. ــرا خوان ــوری ف حض

از دیــدگاه مشــتریان، اســتفاده از عینک هــای هوشــمند بــه کمتــر شــدن 
ــا و  ــر، انباره ــی در دفات ــورت فیزیک ــه ص ــان ب ــی از حسابرس ــور تیم حض
ــتفاده از  ــدون اس ــد ب ــتری می توان ــد. مش ــک می کن ــان کم کارخانه هایش
ــد و موجــودی را  حسابرســان در محــل کار خــود، از عینــک اســتفاده کن
بــرآورد کنــد. بــه دلیــل وجــود GPS موجــود در عینــک و ســایر اقدامــات 
ــرم افــزار و فرآیندهــای در نظــر گرفتــه  ــه دهنــده ن امنیتــی از طــرف ارائ
شــده از طــرف شــرکت KPMG، "تقلــب" آســان نیســت حتــی اگــر هیــچ 

حسابرســی بــه طــور فیزیکــی حضــور نداشــته باشــد.

اســتفاده از ایــن محصــول بــرای حسابرســان هــم ایمن تــر اســت. بــا وجــود 
ــه  ــاك ب ــد در محیــط کار خطرن ــچ حسابرســی نبای عینــک هوشــمند هی

علــت بیمــاری حضــور یابــد.

ــازی  ــابداری مج ــرکت: "حس ــن ش ــاوری ای ــد فن ــر ارش ــه مدی ــه گفت ب
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ــمند  ــای هوش ــت. عینک ه ــده اس ــی ش ــدن طراح ــدگار ش ــرای مان ب
ــم  ــر داری ــا در نظ ــتند و م ــا هس ــت م ــی از فعالی ــی دائم ــون بخش اکن
کــه زمــان مناســب آن را در ســایر مناطــق نیــز ســرویس دهی کنیــم."

https: //www.accountingtoday.com/news/innova-
tions-in-audit-kpmg-deploys-smart-glasses

شفافیت بیش تر در 
گزارش هاي جدید مربوط به 

حسابرسي موارد بااهمیت 
بــر اســاس گــزارش جدیــد مرکــز کیفیــت حســابرس )CAQ(، گزارش هــای 
ــام از  ــهامي ع ــرکت های س ــی ش ــای مال ــورد صورت ه ــان در م حسابرس
ــت، درك  ــوارد بااهمی ــي م ــا حسابرس ــط ب ــات مرتب ــه ي اطالع ــق ارائ طری
بهتــری از اطالعــات مالــی شــرکت را، بــه اســتفاده کنندگان ارائــه می دهــد. 
مرکــز کیفیــت حسابرســي اذعــان کــرده اســت حسابرســي مــوارد بااهمیــت 
موجــب شــده اســت تــا حسابرســان شــفافیت بیش تــری را در گزارش هــای 

خــود ارائــه دهنــد.
تجزیــه و تحلیل هــاي مرکــز کیفیــت حسابرســي نشــان می دهــد 
ــت، اوج  ــوارد بااهمی ــي م ــج حسابرس ــر نتای ــکا ب ــا ات ــگري ب ــه گزارش ک
ــه  ــي اســت، اگرچ ــات حسابرس ــرای الزام ــتاي اج ــان در راس کار حسابرس
کمیته هــای حسابرســی و مدیریــت نیــز بایــد بــه ســهم خــود عمــل  کننــد.

اجــرای الزامــات مربــوط بــه حسابرســي مــوارد بااهمیــت اطالعــات اضافــی 
در مــورد حسابرســی را در اختیار ســرمایه گذاران و ســایر اســتفاده کنندگان 

قــرار مي دهــد کــه می تواننــد بــرای تصمیم گیــری اســتفاده کننــد.

ــا  ــر حســابداري شــرکت هاي ســهامي عــام ب  اســتاندارد هیــات نظــارت ب
ــزارش حسابرســان،  ــت در گ ــوارد بااهمی ــزارش حسابرســی م ــه گ ــزام ب ال
قصــد دارد تــا بــه اســتفاده کنندگان از صورت هــای مالــی اطالعــات 

ــد. ــه ده ــی ارائ ــورد حسابرس ــری در م بیش ت

الزامــات جدیــد همچنیــن فرصــت بیش تــری را بــرای گــزارش بینش هــاي 
حسابرســان در اختیــار آنــان قرار داده اســت.

تعریــف مــوارد بااهمیــت حسابرســي طبــق اســتاندارد هیــات نظــارت بــر 
ــف مي شــود:  ــر تعری ــه شــرح زی ــام ب حســابداري شــرکت هاي ســهامي ع
ــای  ــت صورت ه ــات بااهمی ــای اطالع ــا افش ــاب ها ی ــه حس ــوط ب  مرب

ــی اســت. مال
ــا پیچیــده ي حسابرســي  ــز، ذهنــی ی شــامل قضاوت هــاي چالش برانگی  

اســت.

مرکــز کیفیــت حسابرســي بــا تجزیــه و تحلیــل عمیق تــر گــزارش 
ــي،  ــر بورس ــرکت برت ــی 1۰۰ ش ــای مال ــورد صورت ه ــان در م حسابرس
مــوارد بااهمیــت حسابرســی در چرخــه ي گزارشــگري ســال 2۰1۹ را بــه 
طــور گســترده بررســی کــرده اســت. مرکــز کیفیــت حسابرســي دریافــت 
ــان 1۰۰  ــای حسابرس ــی در گزارش ه ــت حسابرس ــورد بااهمی ــه 1۹8 م ک
ــوارد  ــداد م ــن تع ــت. بیش تری ــده اس ــزارش ش ــي گ ــر بورس ــرکت برت ش
ــس  ــرکت( و پ ــورد در )43 ش ــده دو م ــزارش ش ــی گ ــت حسابرس بااهمی
ــورد در )21 شــرکت( اســت.  ــورد در )32 شــرکت( و ســه م ــک م از آن ی
همــه ي گزارش هــای حسابرســی 1۰۰ شــرکت برتــر بورســي حداقــل یــک 
موضــوع بااهمیــت حسابرســی را بررســی کــرده اســت. بــا اســتناد گــزارش 
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ــه  ــر بورســي، مــوارد بااهمیــت حسابرســي ب حسابرســي 1۰۰ شــرکت برت
شــرح زیــر بــوده اســت: 

مالیات
سرقفلي و دارایي هاي نامشهود  

بدهي هاي احتمالي  
درآمد  

ایــن مــوارد مناطقــی اســت کــه در آن ســطح باالیــی از قضــاوت مدیریــت 
ــی و  ــرای ارزیاب ــی از قضــاوت حســابرس ب ــه درجــه ي باالی وجــود دارد و ب
ــه و  ــاز دارد. تجزی ــز نی ــا نی ــن زمینه ه ــت در ای ــای مدیری نتیجه گیری ه
تحلیل هــاي مرکــز کیفیــت حسابرســي نشــان مي دهــد کــه گزارش هــای 
حسابرســان حــاوي مــوارد بااهمیــت، اغلــب شــامل توصیــف پاســخ 
حسابرســان بــه موضــوع یــا مــروری کوتــاه بــر رویه هــای حسابرســی انجــام 
ــا کســب بینــش  شــده اســت. ســرمایه گذاران و ســایر اســتفاده کنندگان ب
در مــورد انــواع رویه هایــی کــه حســابرس در ایــن زمینــه انجــام داده اســت،  
اطالعــات شــفاف تر و بهتــري بــه دســت مي آورنــد. حسابرســان شــفافیت 

ــد:  ــق مي کنن ــر محق را از طــرق زی
  توصیف کنترل های داخلی آزمون شده

 شناسایی رویه های خاص حسابرسی انجام شده
  ارتباط شواهد ارزیابی شده

  اشاره به استفاده از کار کارکنان با مهارت و دانش تخصصی

ــش  ــت بین ــوارد بااهمی ــي م ــج حسابرس ــر نتای ــکا ب ــا ات ــگري ب گزارش
بیش تــری در مــورد آن چــه حســابرس بــرای رســیدگی بــه ایــن موضوعــات 
ــن  ــه ممک ــاد مي کندک ــتفاده کنندگان ایج ــراي اس ــت، ب ــام داده اس انج

ــا اطــالع نداشــته باشــند. ــاًل از آنه اســت قب

https: //www.journalofaccountancy.com/
news/2020/dec/transparency-through-critical-audit-
matters.html

درس هایی که باید از  گزارش 
کیفیت شورای گزارشگری 

مالی آموخت
نتایــج   )FRC(مالــی گزارشــگری  شــورای   ،2۰2۰ ژوئیــه ی   14 در 
بازرســی های حسابرســی خــود را منتشــر کــرد. هفــت موسســه در 
ــورد  ــی م ــوع 13۰ حسابرس ــده و در مجم ــده ش ــی FRC گنجان بررس
بازرســی قــرار گرفتنــد. گزارش هــا حاکــی از نیــاز بــه بهبــود در 
زمینه هــای متفــاوت اســت. همچنیــن ســه حــوزه را کــه همــه ی 

موسســات بایــد آن را بهبــود ببخشــند، برجســته شــده اســت: 
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  کاهش ارزش سرقفلی و دارایی های نامشهود

  درآمد و قراردادها
  ذخایر)شامل ذخیره ی زیان اعتباری (

 
ــت تورنتــون منتشــر  در گــزارش دیگــری کــه در مــورد موسســه ی گرن
ــی  ــی در حسابرس ــای فن ــل نقص ه ــه دلی ــه ب ــن موسس ــود ای ــده ب ش
ــون  ــه 3 میلی ــد جریمــه شــد )جریمــه ی اولی ــون پون خــود، 1.۹۵ میلی

ــود کــه کاهــش یافــت(. ــد ب پون

ــی  ــات حسابرس ــایر موسس ــه س ــود دارد ک ــی وج ــن، درس های بنابرای
ــط  ــده توس ــر ش ــوارد منتش ــه م ــا، از جمل ــن گزارش ه ــد از ای می توانن

ــد. ــط، فرابگیرن ــه ای ذی رب ــای حرف نهاده

ــای  ــه ای حوزه ه ــف حرف ــای مختل ــوارد، FRC و نهاده ــیاری از م در بس
خاصــی را کــه نیــاز بــه بهبــود دارنــد، برجســته می کننــد، ایــن 
ــد  ــکیل می دهن ــی را تش ــای مال ــی از صورت ه ــوالً مناطق ــا معم حوزه ه
ــد،  ــایی درآم ــال، شناس ــوان مث ــه عن ــه مســتلزم قضــاوت هســتند )ب ک

کاهــش ارزش  و دارایی هــای نامشــهود(.

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــر، مس ــات کوچک ت ــرای موسس ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
اســناد و مــدارك بســیار زیــاد اســت )یعنــی فقــدان اســناد برنامه ریــزی 
یــا فقــدان اســناد و مدارکــی کــه روش هــای حسابرســی اعمــال شــده و 

ــد(. ــح می ده ــا را توضی ــری از آنه نتیجه گی

کــه  متــداول می پــردازد  موضوعــات  از  برخــی  بــه  مطلــب  ایــن 
موسســات حسابرســی بایــد بــرای جلوگیــری از مطــرح شــدن نقــص در  

بازرســی های FRC یــا نهادهــای حرفــه ای در نظــر بگیرنــد.

FRC استانداردهای اخالقی
FRC اســتاندارد اخالقــی تجدیدنظــر شــده ای را صــادر کــرد کــه از 1۵ 
مــارس 2۰2۰ بــه اجــرا در آمــد )بــه جــز بنــد ۵.42 کــه بــه حسابرســی 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــاره دارد ک ــی اش ــع عموم ــای تجــاری دارای مناف واحده
دوره هایــی اســت کــه از 1۵ دســامبر 2۰2۰ یــا پــس از آن شــروع 
می شــود(. تغییــرات اصلــی منعکــس شــده در ایــن اســتاندارد اخالقــی 

ــر اســت:  تجدیدنظــر شــده شــامل مــوارد زی
  فهرســتی از خدمــات غیرحسابرســی مجــاز بــرای اشــخاص بــا منافــع 
عمومــی در انگلســتان )PIE( - بــه طــور کلــی، ایــن خدمــات شــامل 
خدمــات غیرحسابرســی الزامــی بــه موجــب قانــون و مقــررات و ســایر 
ــزارش  ــا گ ــی ی ــا حسابرس ــه ب ــت ک ــی اس ــات اطمینان بخش خدم
ــد و  ــی دارن ــاط نزدیک ــاالنه ارتب ــابداری س ــات حس ــاالنه و خدم س

ــد. ــری نمی باش ــات دیگ ــچ خدم ــامل هی ش
  شفاف ســازی بیش تــر دربــاره ی آزمــون توســط اشــخاص ثالــث 
ــان  ــدگاه ذینفع ــه دی ــه مســتلزم توجــه ب ــول و آگاه ک بی طــرف، معق

ــت. ــی اس ــع عموم ــخاص دارای مناف اش
  ممنوعیــت صریــح انجــام خدمــات حسابرســی داخلــی، مأموریت هــای 
اشــخاص  کلیــه ی  بــرای  احتمالــی  حق الزحمه هــای  و  فرعــی 

ــده. ــی ش حسابرس
ــات  ــه ی خدم ــرای ارائ ــت ب ــوان گف ــوم می ت ــورد س ــا م ــه ب در رابط  
ــتان  ــی در انگلس ــع عموم ــا مناف ــخاص ب ــه اش ــی ب ــی داخل حسابرس
خدمــات  ارائه دهنــده ی  دارد.  وجــود  اســتراحت  دوره ی   )PIE(
ــتراحت  ــه ی اس ــان دوره ی 12 ماه ــان پای ــا زم ــی ت ــی داخل حسابرس
ــود. شــرط  ــد ب ــف حسابرســی مســتقل نخواه ــام وظای ــه انج ــادر ب ق
ــر گذشــته نگر  ــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن محدودیــت اث انتقــال ب

ــدارد. ن
ــاد  ــرکا ایج ــی ش ــف اخالق ــا وظای ــه ب ــی در رابط ــن اصالحات همچنی  
ــط  ــی توس ــتانداردهای اخالق ــر اس ــر اگ ــال حاض ــت. در ح ــده اس ش
شــرکا رعایــت نمی شــوند. بــرای گــزارش بــه تیــم راهبــری موسســه، 
اعضــای غیرموظــف مســتقل هیــات مدیــره و FRC یــا نهــاد حرفــه ای  

ــزام وجــود دارد. مربوطــه، ال
ایــن مهــم اســت کــه مؤسســات حسابرســی الزامــات اســتانداردهای   
ــه  ــال هرگون ــا از اعم ــد ت ــده  را درك کنن ــر ش ــد نظ ــی تجدی اخالق
ــتاندارد  ــت اس ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــه ب ــا موسس ــرد ی ــر ف ــم ب تحری

ــد. ــری کنن جلوگی
سایر نگرانی های مربوط به حسابرسی  

بســیاری از موسســات کوچک تــری کــه خدمــات حسابرســی را   
ــه ای مربوطــه بررســی  ــاد حرف ــد، کارشــان توســط نه انجــام می دهن
می شــود. برخــی از نهادهــای حرفــه ای گزارش هایــی را در مــورد 
عملکــرد موسســات در هنــگام اجــرای کار حسابرســی منتشــر 
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ــب در  ــور مرت ــه ط ــه ب ــود دارد ک ــوع وج ــن موض ــد. چندی می کنن
ــی  ــرای حسابرس ــد ب ــه می توانن ــد ک ــم می خورن ــه چش ــی ها ب بررس
توســط موسســات  مشــکل ایجــاد کننــد. برخــی از موضوعــات متداول 

ــر اســت:  ــه شــرح زی ب
   تقلب 

هیچ گونــه  کــه  برنامه ریــزی  مرحلــه ی  در  نتیجه گیــری    
ــه ی  تقلبــی تشــخیص داده نمی شــود. اگــر نتیجه گیــری در مرحل
برنامه ریــزی انجــام شــود کــه تقلــب شناســایی نمی شــود، 
ــه ای  ــد حرف ــری تردی ــه کارگی ــدم ب ــده ی ع ــان دهن ــاالً نش احتم

اســت.
ــن  ــده گرفت ــک های نادی ــه ریس ــی ک ــون  ثبت های ــدم آزم  ع
ــه  ــد )ب ــرار می ده ــب قــــ ــت را مخاط ــط مدیری ــا توس کنترل ه
)ISA UK 240( ، بنــد 32 مراجعــه کنیــد(. نادیــده گرفتــن 
کنترل هــا توســط مدیریــت همیشــه یــک ریســک قابــل مالحظــه 
اســت. بایــد مراقــب باشــید تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن 
ــده  ــی رد نش ــم حسابرس ــط تی ــب توس ــور نامناس ــه ط ــک ب ریس
ــوی وجــود داشــته باشــد. ــه ق ــک توجی ــد ی باشــد. اگــر رد شــود، بای

 
   بدهکاران تجاری و درآمد 

  عــدم آزمــون همــه ی جریان هــای درآمــدی بااهمیــت یــا 
تمرکــز رویه هــای حسابرســی بــر روی یــک جریــان درآمــد قابــل 
ــا  ــر )ام ــدی کوچک ت ــان درآم ــک جری مالحظــه، ممکــن اســت ی

ــی بگــذارد. ــدون آزمــون باق بااهمیــت( را ب
 آزمــون کامــل بــودن درآمــد از داخــل سیســتم حســابداری )بــه 
عنــوان مثــال از فاکتــور فــروش( و نــه از خــارج از سیســتم )یعنــی 

ســفارش مشــتری یــا نقطــه ی شــروع معامــالت فــروش(.
بــه  تجــاری  بدهــکاران  از  دوره ای  تاییدیه هــای  بــه  اتــکا   
ــای دوره ای  ــی. تاییدیه ه ــواهد حسابرس ــی ش ــع اصل ــوان منب عن
ــدات  ــوق و تعه ــود و حق ــای وج ــط ادع ــاری فق ــکاران تج از بده
مالکانــه را پوشــش می دهنــد و بــه ادعــای ارزشــیابی نمی پــردازد. 
ــده ای در  ــه مان ــد ک ــد می کن ــه مشــتری تایی ــن ک ــرا صــرف ای زی
ــه قصــد  ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــه وجــود دارد ، ب ــخ ترازنام تاری
پرداخــت آن وجــود دارد. از ایــن رو بایــد اقدامــات دیگــری بــرای 
تأییــد ارزشــیابی بدهــکاران تجــاری در تاریــخ ترازنامــه انجام شــود، 
ــه. ــخ ترازنام ــد از تاری ــدی بع ــت نق ــیدهای دریاف ــون رس ــد آزم مانن

 تمرکــز روی مانــده بدهی هــای کــه بــه تأخیــر افتاده انــد و 
مــواردی کــه در طــول دوره ی اعتبــاری حــذف شــده اند. مانده هــای 
قدیمــی بــرای ارزیابــی قابلیــت بازیافــت مــورد نیــاز اســت ) اگــر 
ــود  ــی وج ــک باالی ــتند، ریس ــت هس ــل بازیاف ــر قاب ــا غی مانده ه
دارد کــه بدهی هــا بیش تــر از واقــع بیــان شــوند(. حســابرس 
همچنیــن بایــد روی مانده هایــی کــه در دوره ی اعتبــاری هســتند، 
ــن کار انجــام نشــود، ممکــن  ــر ای ــی را انجــام دهــد. اگ فرآیندهای

ــوند. ــته ش ــار گذاش ــا کن ــی از بدهی ه ــغ بااهمیت ــت مبال اس
   تداوم فعالیت 
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ادامــه  هــم  هنــوز  کــه   Covid-19 تأثیــرات بــا وجــود    
دارد، مفهــوم تــداوم فعالیــت درخــور توجــه قابل مالحظــه ای 
ــیدگی در  ــورد رس ــاری م ــای تج ــی رود واحده ــار م ــت. انتظ اس
ــداوم  ــاره ی ت ــری را درب ــای بیش ت ــود افش ــی خ ــای مال صورت ه
ــته  ــر داش ــه خاط ــد. ب ــد 1۹ ، لحــاظ کنن ــت در دوران کووی فعالی
باشــید کــه مدیریــت بایــد حداقــل یــک دوره ی 12 ماهــه از تاریــخ 
تصویــب صورت هــای مالــی را بررســی کنــد و نــه 12 مــاه از تاریــخ 

ــه. ترازنام
ــت در  ــداوم فعالی ــان ت ــل عدم اطمین ــای کام ــورت افش   در ص
ــدم  ــد ع ــامل بن ــد ش ــابرس بای ــزارش حس ــی، گ ــای مال صورت ه
اطمینــان بااهمیــت دربــاره ی تــداوم فعالیــت باشــد. الزم بــه ذکــر 
ــه  ــر مطلــب خــاص در چنیــن حالتــی ب اســت کــه بنــد تأکیــد ب
ــان  ــد عدم  اطمین ــد 22(. بن ISA (UK) 570  ، بن ــی رود ) کار نم
بااهمیــت دربــاره ی تــداوم فعالیــت تنهــا در مــواردی مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد کــه ابهــام بااهمیــت مربــوط بــه تــداوم فعالیــت بــه 
ــه طــور کامــل افشــا نشــود، ایــن  طــور کافــی افشــا شــود. اگــر ب
موضــوع باعــث مــي شــود کــه حســابرس نظــر حسابرســي تعدیــل 
شــده ارائــه نمایــد، بنابرایــن بنــد عدم طمینــان بااهمیــت دربــاره ی 

تــداوم فعالیــت در ایــن مــورد مناســب نخواهــد بــود.
 

   اشخاص وابسته 
 نهادهــای حرفــه ای گــزارش داده انــد کــه اغلــب شــواهد اندکــی 
ــه  ــبت ب ــی  نس ــات حسابرس ــب موسس ــیدگی مناس ــون رس پیرام
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــود دارد. ع ــته، وج ــخاص وابس ــا اش ــالت ب معام
ــه در  ــته ک ــخاص وابس ــا اش ــت ب ــن اس ــدگان ممک ــی کنن بررس
ــد. ــه کنن ــده اند، معامل ــا نش ــتی افش ــه درس ــی ب ــای مال صورت ه
ــش  ــا بخ ــق ب ــه مطاب ــر ک ــاری کوچک ت ــای تج ــرای واحده    ب
ــا  ــه ب ــای معامل ــد افش ــط بای ــد، فق ــم می گیرن FRS 102 تصمی
ــی در  ــد. یعن ــام دهن ــکل محــدود انج ــه ش ــته را ب اشــخاص وابس
مــورد معامــالت بااهمیــت کــه در شــرایط عــادی بــازار بــه پایــان 

ــد:  ــورت گرفته ان ــر ص ــخاص زی ــا اش ــد و ب ــیده ان نرس
  مالکانی که  در شرکت کوچک مشارکت دارند؛

  شرکت هایی که شرکت کوچک در آن مشارکت دارد.

  مدیران یا اعضای هیات مدیره ی شرکت های کوچک.

ــن  ــد، بنابرای ــف نمی کن ــازار را تعری ــادی ب ــرایط ع ــتاندارد ش ــن اس ای
ــی  ــه می شــود کــه حســابرس واحــد کوچــک )در صورت همیشــه توصی
کــه واحــد تجــاری کوچــک بــه هــر دلیلــی حسابرســی داشــته باشــد( 

ــد. ــتند نمای ــر مس ــن نظ ــود را از ای ــای خ نتیجه گیری ه

 تاییدیه ی مدیران
  ریســک تاییدیــه ی مدیــران  ایــن اســت کــه بــه آنهــا بــه عنوان 
ــه  ــران ب ــه ی مدی ــکا می شــود. تاییدی تنهــا شــواهد حسابرســی ات
خــودی خــود شــکل ضعیفــی از مــدارك هســتند زیــرا در داخــل 
ــرای تکمیــل ســایر شــواهد  ــد ب ــن رو بای ــه  می شــوند و از ای تهی

حسابرســی کار کننــد.
ــزارش  ــخ گ ــه تاری ــک ب ــد نزدی ــران بای ــه ی مدی ــخ تاییدی   تاری
حســابرس یــا همــان تاریــخ باشــد. تاییدیــه ی مدیــران نبایــد پــس 

از تاریــخ گــزارش حســابرس باشــد.

نتیجه
امــروزه حسابرســی بــه طــور فزاینــده ای پیچیده تــر شــده اســت 
ــدد  ــار مج ــری و انتش ــه بازنگ ــروع ب ــه FRC ش ــه این ک ــه ب ــا توج و ب
اســتانداردهای حسابرســی می کنــد، ایــن پیچیدگــی بــه احتمــال زیــاد 
در آینــده افزایــش می یابــد. بــرای موسســاتی کــه کار حسابرســی انجــام 
ــای  ــورد از FRC و نهاده ــای بازخ ــه ارزش گزارش ه ــد، همیش می دهن
حرفــه ای بســیار اهمیــت دارد زیــرا ممکــن اســت بســیاری از رویه هــای 

داخلــی آنهــا نیــاز بــه تجدیدنظــر داشــته باشــد.
 
 

https: //www.accountingweb.co.uk/business/finan-
cial-reporting/audit-lessons-to-be-learnt
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اصالحات در استانداردهای حسابداری 
انگلستان و ایرلند برای همسویی با 

استانداردهای بین المللی حسابداری 

ــتان  ــی )FRC( انگلس ــگری مال ــورای گزارش ش
ســه مجموعــه اصالحیــه در اســتانداردهای 
حســابداری و گزارشــگری مالــی انگلســتان و 
ــات  ــن اصالح ــت. ای ــرده اس ــادر ک ــد ص ایرلن
برخــی موضوعــات محــوری را مــورد توجــه قــرار 
داده اســت و هماهنگــی الزم را بــا اســتانداردهای 
بین المللــی حفــظ می کنــد. ایــن اصالحــات 

ــد از:  عبارتن
   اصالحیــۀ اســتاندارد گزارشــگری مالــی 1۰1: 
ــی  ــتاندارد بین الملل ــرای اس ــزام اج ــخ ال تاری
ــال  ــا دو س ــمارۀ 1۷ ت ــی ش ــگری مال گزارش
ــاس  ــت. براس ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــر ب دیگ
ــی 1۰1  اصالحیــۀ اســتاندارد گزارشــگری مال
ــه  ــر یافت ــرایط تغیی ــد ش ــاد واج ــف نه تعری
اجــازه  بیمه گــذاران  بــه  به طــور مؤثــر  و 
می دهــد تــا بــرای دو ســال دیگــر بــه 
اســتفاده از اســتاندارد گزارشــگری مالــی 1۰1  
ــد  ــرای تجدی ــزام اج ــخ ال ــد. تاری ــه دهن ادام
ــرایط  ــد ش ــای واج ــرای نهاده ــده ب ــر ش نظ
طبــق تعریــف جدیــد، از اول ژانویــۀ 2۰23 یــا 

پــس از آن شــروع می شــود. 
ــی  ــۀ اســتانداردهای گزارشــگری مال   اصالحی
1۰2 و 1۰۵: اصالحیــۀ اســتاندارد بین المللــی 
مــورد  در  مالــی شــمارۀ 1۶  گزارشــگری 
حســابداری معافیت هــای پرداخــت اجــاره 
در دوران کوویــد 1۹ بــود کــه توســط هیــأت 
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری مطــرح 
ــد  ــی نمای ــد ارزیاب ــده بتوان ــا اجاره کنن شــد ت
ــاره  ــای اج ــت پرداخت ه ــد معافی ــا می توان آی
تعدیــل  به عنــوان  را  در دوران کوویــد 1۹ 
قــرارداد اجــاره در نظــر بگیــرد یــا خیــر. 
ــی  ــگری مال ــتانداردهای گزارش ــۀ اس اصالحی
ــت  ــت پرداخ ــه معافی ــوط ب 1۰2 و 1۰۵مرب

اجــاره در دوران کوویــد 1۹، الزامــات روشــنی 
را بــرای شناســایی تغییــرات در پرداخــت 
ــای  ــی از معافیت ه ــی ناش ــای عملیات اجاره ه
دوران کوویــد 1۹ در طــول دوره هــای تغییــر 
به صــورت سیســتماتیک در نظــر گرفتــه 
اســت. ایــن اصالحــات بــرای دوره هــای مالــی 
کــه از اول ژانویــه 2۰2۰ یــا بعــد از آن شــروع 
می شــود الزم االجراســت. اگرچــه اجــرای 

ــود.  ــگام مجــاز خواهــد ب زودهن
   اصالحیــۀ اســتاندارد گزارشــگری مالی 1۰4: 
اصالحــات مربــوط بــه فــرض تــداوم فعالیــت، 
کــه الزامــات مربــوط بــه مبنــای تــداوم 
ــای  ــورد گزارش ه ــابداری در م ــت حس فعالی
مالــی میــان دوره ای را شــفاف کــرده و بهبــود 
ــرای دوره هــای  ــن اصالحــات ب می بخشــد. ای
مالــی میــان دوره ای کــه از 1 ژانویــۀ 2۰21 یــا 
ــت.  ــود الزم االجراس ــروع می ش ــس از آن ش پ
اجــرای زودهنــگام نیــز مجــاز خواهــد بــود. 

https: //www.accountancydaily.
co/cch_uk/tat/news_012681_uki-

reaccstdsud

مشورت خواهی دربارۀ اصالحات استاندارد 
حسابرسی مسئولیت حسابرس دربارۀ تقلب 

شــورای گزارشــگری مالــی انگســتان نظرخواهی 
اســتاندارد  پیشــنهادی  اصالحیــۀ  دربــارۀ 
حسابرســی شــمارۀ 24۰ )بــه روز شــده در 
مســئولیت های  مــورد  در  را   )2۰2۰ ژانویــۀ 
ــرده  ــاز ک ــب، آغ ــا تقل ــه ب ــابرس در رابط حس
ــی  ــی حسابرس ــتانداردهای بین الملل ــت. اس اس
انگلســتان مبتنــی بر اســتانداردهای حسابرســی 
صــادر شــده توســط هیــأت اســتانداردهای 
اطمینان بخشــی  و  حسابرســی  بین المللــی 
اســت. اســتاندارد حسابرســی 24۰ بــرای اولیــن 
ــب  ــه تصوی ــار در ســال 2۰۰4 در انگلســتان ب ب

اخبار اخبار 
ایران و ایران و 
جهانجهان
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رســید. از آن زمــان به روزرســانی های نســبتاً 
جزئــی در آن صــورت گرفتــه اســت اّمــا بیــش از 
1۶ ســال به طــور اساســی اصــالح نشــده اســت. 
اســتاندارد حسابرســی 24۰ شــامل الزامــات 
ــه  ــرای کمــک ب قابــل مالحظــه ای اســت کــه ب
ــک  ــی ریس ــایی و ارزیاب ــان در شناس حسابرس
ــی  ــب طراح ــی از تقل ــت ناش ــات بااهمی تحریف
شــده اســت و همچنین بــرای تدویــن رویه هایی 
تحریف هایــی  چنیــن  تشــخیص  جهــت 
ایــن حــال، در  بــا  به کارگرفتــه می شــوند. 
ــی  ــت و اثربخش ــه کیفی ــوط ب ــی های مرب بررس
حسابرســی ها نگرانی هایــی مبنــی بــر ایــن 
ــه حسابرســان  موضــوع مطــرح شــده اســت ک
کار  بااهمیــت  تقلب هــای  شناســایی  بــرای 
کافــی انجــام نمی دهنــد و شــورای گزارشــگری 
ــی  ــا اصالحات ــن نگرانی ه ــع ای ــرای رف ــی ب مال
ــامل  ــوارد ش ــن م ــت. ای ــرده اس ــنهاد ک را پیش
افزایــش شــفافیت در مــورد تعهدات حسابرســان 
همــراه بــا بهبــود الزامــات شناســایی و ارزیابــی 
ــب  ــی از تقل ــت ناش ــات بااهمی ــک تحریف ریس
ــک ها  ــن ریس ــه ای ــخگویی ب ــای پاس و روش ه
ــرات  ــارۀ تغیی ــترده تر درب ــح گس ــت. توضی اس
اصلی پیشــنهادی در طرح مشــورتی آورده شــده 
اســت. پــس از نهایی شــدن اصالحات، پیشــنهاد 
ــرای  ــده 24۰ ب ــالح ش ــتاندارد اص ــود اس می ش
حسابرســی دوره هــای مالــی کــه از 1۵ دســامبر 
2۰21 یــا پــس از آن آغــاز می شــود، الزم االجــرا 
ــرای اجــرای  ــزام ب ــخ ال ــان تاری ــن هم شــود. ای
ــی  ــایی و ارزیاب ــمارۀ 31۵ )شناس ــتاندارد ش اس
ریســک تحریفــات بااهمیــت تجدیــد نظــر شــده 
ــه ایــن ترتیــب ایــن  در ژوئیــه 2۰2۰( اســت. ب
موضــوع شــرکت ها را قــادر می ســازد تــا هــر دو 
ــانی  ــرای به روزرس ــده را ب ــالح ش ــتاندارد اص اس
واحــد روش هــای خــود و نــه به روزًرســانی 
ــان  ــدت زم ــک م ــتاندارد در ی ــۀ دو اس جداگان
نســبتاً کوتــاه، انجــام دهنــد. انگلســتان از تدوین 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــتانداردهای جهان ــرش اس و پذی

ــاال بــرای گزارشــگری و حسابرســی شــرکت ها  ب
پشــتیبانی می کنــد و بــه ایــن ترتیــب می توانــد 
ســرمایه گذاری جهانــی بــا کیفیــت بــاال را جذب 
ــرای  ــود ب ــتان، خ ــات انگلس ــی اوق ــد. گاه کن
ــه نگرانی هــای ذی نفعــان و در راســتای  پاســخ ب
ــبرد  ــن و پیش ــۀ تدوی ــی در زمین ــداف عموم اه
اســتانداردهای بین المللــی پیشــرو می شــود. 
دربــارۀ  مشــورت خواهی  اســت،  گفتنــی 
اســتاندارد 24۰ تــا 2۹ ژانویــۀ 2۰21 ادامــه دارد. 
اصالحــات جدیــد الزامــات مســئولیت حســابرس 
در مــورد تقلــب را شــفاف تر می کنــد و ارزیابــی 
ــد.  ــود می بخش ــه را بهب ــن زمین ــک در ای  ریس

https: //www.frc.org.uk/news/
october-2020/consultation-on-
revised-auditing-standard-for-the

استاندارد پیشنهادی حسابرسی برآورد 
ارزش منصفانۀ ابزارهای مالی 

انجمــن  حسابرســی  اســتانداردهای  هیــأت 
اســتانداردی  آمریــکا  رســمی  حســابداران 
را پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــه فعــاالن 
حسابرســی  دربــارۀ  حسابرســی  حرفــۀ 
منصفانــۀ  ارزش  از  مدیریــت  برآوردهــای 
ــتفاده  ــورد اس ــه در م ــی، از جمل ــای مال ابزاره
از کار کارشناســان و خدمــات قیمت گــذاری، 
می دهــد.  ارائــه  بیش تــری   راهنمایی هــای 
شــامل  پیشــنهادی  اســتاندارد  بیانیــۀ   
 ۶2۰ و   ۵4۰  ،۵۰1 بخــش  اصالحیه هــای 
و  کارشناســان  کار  از  اســتفاده  بــه  مربــوط 
اســتفاده از اطالعــات قیمت گــذاری کســب 
اســت.  اطالعــات خارجــی  منابــع  از  شــده 
درخصــوص  پیشــنهادی  اســتاندارد  بیانیــۀ 
می دهــد:  ارائــه  راهنمایــی  ذیــل   مــوارد 

 
  درصــورت اســتفاده از بیانیــۀ اســتاندارد 

عنــوان  تحــت   143 شــمارۀ  حسابرســی 
و  حســابداری  برآوردهــای  حسابرســی 
ــت از  افشــاهای مرتبــط، هنگامــی کــه مدیری
کار کارشــناس در بــرآورد حســابداری اســتفاده 
کــرده اســت، ایــن بیانیــه  راهنمایی هــای 
ــناس  ــی کار کارش ــرای ارزیاب پیشــرفته ای را ب
ــه کــرده  ــت ارائ انتخــاب شــده توســط مدیری

ــت.  اس
ــات قیمت گــذاری  ــورد اســتفاده از اطالع در م  
هنــگام ارزیابــی بــرآورد مدیریــت مربــوط بــه 

ــی ــه ابزارهــای مال ارزش منصفان
هنــگام اســتفاده از کار کارشــناس توســط   

حســابرس

 گفتنــی اســت پس از تکمیــل فرآینــد نظرخواهی
 ایــن بیانیۀ اســتاندارد حسابرســی منتشــر خواهد
 شــد و منجــر بــه اصــالح بخش هــای ۵۰1 و
 ۶2۰ بیانیــۀ اســتاندارد حسابرســی شــمارۀ 122
 می شــود. تریســی هاردینــگ، حســابدار رســمی و
 رئیــس هیــأت اســتانداردهای حسابرســی انجمن
ــان ــاره اذع ــکا در این ب ــمی آمری ــابداران رس  حس
 کــرد، پــس از اتمــام پروژه هــای اخیــر در مــورد
 شــواهد و برآوردهــای حسابرســی، بازخوردهایــی
می دهــد نشــان  کــه  کردیــم   دریافــت 
 راهنمایی هــای بیش تــر در مــورد حسابرســی
 ارزش منصفانــۀ ابزارهــای مالــی، بــا تمرکــز
ــذاری، ــات قیمت گ ــتفاده از خدم ــر اس ــژه ب  وی
ــان ــون زم ــن اکن ــود. همچنی ــد ب ــد خواه  مفی
ــتانداردهای ــردن اس ــدرن ک ــرای م ــب ب  مناس
 مربــوط بــه اســتفادۀ مدیریــت و حســابرس از کار
 کارشناســان فــرا رســیده اســت، زیرا ایــن موضوع
ــگری ــد گزارش ــی فرآین ــۀ پیچیدگ ــل ادام  به دلی
  .مالــی امــروزه در حــال رایــج شــدن اســت

https: //www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2020/nov/asb-
proposal-auditing-of-fair-value-es-
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تأخیر در تاریخ الزام اجرای استاندارد 
حسابداری بیمه و تسهیل پذیرش 

زودهنگام آن 

هیــأت اســتانداردهای حســابداری مالــی در 
ــتاندارد  ــرای اس ــزام اج ــخ ال ــی تاری ــال بررس ح
ــک  ــدت ی ــه م ــدت ب ــه بلندم ــابداری بیم حس
ســال و تســهیل پذیــرش زودهنــگام آن اســت. 
ــتانداردهای  ــأت اس ــای هی ــته، اعض ــاه گذش م
حســابداری مالــی در پاســخ بــه تغییــرات ناشــی 
ــه  ــد 1۹ ب ــر کووی ــروس همه گی ــری وی از فراگی
ــتاندارد  ــن اس ــرای  ای ــزام اج ــخ ال ــق تاری تعوی
ــده در  ــت ش ــرکت های ثب ــرای ش ــد. ب رای دادن
ــه  ــکا ب ــادار آمری ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس
اســتثنای شــرکت های گزارشــگر کوچک تــر 
ــت،  ــده اس ــف ش ــیون تعری ــط کمیس ــه توس ک
ــرای  ــامبر 2۰22 و ب ــتاندارد از 1۵ دس ــن اس ای
دوره هــای موقــت پــس از ایــن تاریــخ، الزم االجرا 
خواهــد بــود اّمــا بــرای واحدهــای تجــاری دیگر، 
ــه  ــی ک ــای مال ــرای دوره ه ــتاندارد ب ــن اس ای
ــود و  ــروع می ش ــامبر 2۰24 ش ــس از 1۵ دس پ
ــامبر 2۰2۵،  ــس از 1۵ دس ــت پ ــای موق دوره ه
ــود. هیــأت اســتانداردهای  الزم االجــرا خواهــد ب
حســابداری مالــی در پاســخ بــه تغییــرات 
ناشــی از فراگیــری ویــروس کوویــد 1۹، تاریــخ 
ــل  ــف از قبی ــزام اجــرای اســتانداردهای مختل ال
و  اعتبــاری  زیان هــای  اجاره هــا،  اســتاندارد 
همچنیــن شناســایی درآمــد را نیــز بــه تعویــق 
ــه اســت. اســتاندارد بیمــۀ بلندمــدت در  انداخت
اصــل یک پــروژۀ بااهمیــت هیأت اســتانداردهای 
همگرایــی  بــرای  بین المللــی  حســابداری 
اســتاندارد بیمــه طبــق اصــول عمومــی پذیرفتۀ 
حســابداری آمریــکا و اســتانداردهای بین المللــی 
اســتانداردهای  اســت.  مالــی  گزارشــگری 

انــدازۀ  بــه  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی 
ــکا،  ــابداری آمری ــۀ حس ــی پذیرفت اصــول عموم
ــر دو  ــدارد. اگرچــه ه ــا ن ــه راهنم ــن زمین در ای
ــی  ــه ای را ط ــای جداگان ــرانجام راه ه ــأت، س هی
ــه هیــأت اســتانداردهای  ــد، به عنــوان نمون کردن
بهبــود  بــر  مالــی ترجیــح داد  حســابداری 
ــد  ــدت مانن ــۀ بلندم ــای بیم ــد قرارداده هدفمن
بیمۀ عمــر متمرکز شــود. هیــأت اســتانداردهای 
حســابداری مالــی بــرای شــرکت هایی کــه 
قصــد دارنــد اســتاندارد جدیــد را پیــش از تاریــخ 
ــهیل در  ــدف تس ــا ه ــد، ب ــه کارگیرن ــد ب جدی
ــۀ  ــریع ارائ ــویق در تس ــه و تش ــری اولی به کارگی
ــرایط  ــرمایه گذاران، ش ــه س ــر ب ــات بهت اطالع
اســت.  نظــر گرفتــه  در  را  انطاف پذیرانــه ای 
ــای  ــه ج ــه ب ــه شــرکت های بیم ــوان نمون به عن
ــد  ــه تجدی ــزم ب ــا مل ــل، تنه ــی قب دو دورۀ مال
ارائــۀ یــک دورۀ مالــی قبــل شــده اند. تعویــق در 
تاریــخ الــزام اجــرای اســتاندارد بیمــه دو هــدف 
دارد؛ اول اینکــه شــرکت های بیمــه کــه تحــت 
ــا در  ــد ب ــرار دارن ــر ق ــروس همه گی ــر وی تأثی
اختیــار داشــتن یــک ســال دیگر بــرای اســتفاده 
از اســتاندارد از زمــان کافــی برخــوردار خواهنــد 
ــت  ــی از کیفی ــب اطمینان بخش ــه موج ــود ک ب
ــود. دوم  ــتاندارد، می ش ــری اس ــاالی به کارگی ب
ــا،  ــا و پیچیدگی ه ــش هزینه ه ــا کاه ــه ب اینک
شــرکت های بیمــه در مســیر گــذار به اســتاندارد 
 جدیــد تــا تاریــخ الزام اجــرا موفــق خواهنــد بود. 

https: //www. accountingtoday. 
com/news/fasb-delays-and-eas-
es-insurance-accounting-standard

نیاز به الزامات افشای تغییرات شرایط 
اقلیمی در سطح جهانی 

 بــه نقــل از لنــدن رویتــرز، نهادهــای ناظــر
 و راهبــری شــرکتی در انگلســتان خواســتار

ــوۀ ــود نح ــرای بهب ــی ب ــن جهان ــر قوانی  تغیی
ــرمایه گذاران در ــه س ــرکت ها ب ــگری ش  گزارش
ــا ــاط فعالیت هــای آنهــا ب  مــورد چگونگــی ارتب
ــن، ــار کرب ــش انتش ــوا و کاه ــرات آب و ه  تغیی
 هســتند. تغییــرات آب و هوایــی می توانــد ارزش
 دارایی هــا را کاهــش دهــد یــا شــرکت ها را
ــرات آب ــی از تغیی ــای ناش ــرض زیان ه  در مع
ــه ــا هیچ گون  و هــوا ماننــد ســیل قــرار دهــد اّم
 الزامــات جهانــی و یکنواختــی بــرای کمــک بــه
ــوع ــن موض ــی ای ــرای ارزیاب ــرمایه گذاران ب  س
 در ترازنامــۀ شــرکت وجــود نــدارد. شــورای
مالــی نتایــج )FRC( گزارشــگری   اخیــراً 
 بررســی خــود از نحــوۀ برخــورد شــرکت ها
 و حسابرســان آنهــا را بــا موضــوع تغییــرات
 اقلیمــی در فعالیت های شــان منتشــر کــرده
ــی ــی کــه حداقــل الزامــات قانون  اســت. در حال
ــرآورده می شــود  ــب ب  گزارشــگری شــرکتی اغل
 اّمــا ســرمایه گذاران خواســتار افشــای اطالعــات
خــود تصمیم گیری هــای  بــرای   بیش تــر 
 هســتند. شــورای گزارشــگری مالــی انگلســتان
حرکــت بــرای  کــرد  اذعــان  بیانیــه ای   در 
 رو بــه جلــو، یــک چهارچــوب گزارشــگری
 جامــع، مــورد نیــاز اســت، اگرچــه اکنــون
 ســرمایه گذاران می تواننــد از نتایــج افشــای
ــوب ــت چهارچ ــات تح ــن اطالع ــۀ ای  داوطلبان
)TCFD(  شــورای تأییــد  مــورد   کــه 
ــد. در ــتفاده کنن ــت، اس ــی اس ــگری مال  گزارش
 حــال حاضــر ایــن چهارچــوب گزارشــگری بــه
 شــکل موقــت جلوتــر از اســتانداردهای جهانــی
ــرای تدویــن اســتانداردهای  پایــداری اســت و ب
 بین المللــی حســابداری پایــداری نیــاز بــه عــزم
 جهانــی اســت. شــورای گزارشــگری مالــی اذعان
 کــرد مســئولیت هیــأت مدیــرۀ شرکت هاســت
ــی را ــرات اقلیم ــه تغیی ــوط ب ــائل مرب ــه مس  ک
ــواهد ــد، ش ــاظ کنن ــود لح ــای خ  در گزارش ه
می دهــد نشــان  کــه  دارد  وجــود   اندکــی 
اســتراتژی های و  کســب و کارها   مدل هــای 
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 شــرکت ها تحــت تأثیــر ادغــام مالحظــات
ــت. در ــی اس ــرایط اقلیم ــرات ش ــای تغیی  افش
 ایــن گــزارش آمــده اســت کــه حسابرســان باید
ــت را در ــره و مدیری ــأت مدی ــای هی  ارزیابی ه
 مــورد پیامدهــای تغییــرات شــرایط اقلیمــی بــر
  .صورت هــای مالــی، مــورد آزمــون قــرار دهنــد
https: //www. reuters. com/arti-
cle/us-climate-change-accounts-
regulator/british-watchdog-calls-
for-global-climate-disclosures-
rules-idUSKBN27Q010?rpc=401&

تأثیر کووید 1۹ بر ارزیابی تداوم فعالیت 
توسط حسابرسان 

مؤسســات حسابرســی بــه توصیــۀ شــورای 
گزارشــگری مالــی عمــل کــرده و اقدامــات 
اضافــی بــرای بهبــود ارزیابی هــای خــود از 
تــداوم فعالیــت را در طــول همه گیــری ویــروس 
کرونــا بــه اجــرا درآوردنــد. شــورای گزارشــگری 
ــی  ــورد حسابرس ــه 11 م ــوان نمون ــی به عن مال
ــورت  ــت در آن ص ــداوم فعالی ــی ت ــه ارزیاب را ک
گرفتــه بــود، مــورد بررســی قــرار داد که توســط 
ــتان  ــی در انگلس ــزرگ حسابرس ــۀ ب ۷ مؤسس
انجــام شــده اســت. ایــن بررســی ها نشــان 
ــی  ــای اضاف ــت ها و رویه ه ــه سیاس ــد ک می ده
کــه در ابتــدای ســال معرفــی شــده اند در ســال 
ــرا  ــه اج ــه ای ب ــل مالحظ ــور قاب ــاری به ط ج
درآمــده اســت. حسابرســان چالش هــای هیــأت 
ــارۀ مفروضــات  ــره و مدیریــت شــرکت درب مدی
دورۀ  در  کــه  را  فشــارهایی  اصلی شــان، 
همه گیــری تجربــه کردنــد و افشــای آنهــا را در 
 صورت هــای مالــی، مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
ــد  ــزم بودن ــان مل ــوارد، حسابرس ــی م در برخ
مالحظــات خــود دربــارۀ فــرض تــداوم فعالیــت 
را بهبــود ببخشــند، زیــرا ارزیابــی ایــن موضــوع 
ســاده نبــوده اســت و باید رویکــرد خــود را برای 

 آزمــون مدل هــای پیش بینــی  بهبــود ببخشــند. 
اطمینان هــای  عــدم  و  گســترده   تأثیــر 
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــد 1۹ باع ــی از کووی ناش
ارزیابــی ایــن موضــوع کــه آیــا شــرکت ها 
عــدم  خــود  فعالیــت  تــداوم  بــه  نســبت 
اطمینــان بااهمیــت دارنــد یــا خیــر، بــرای 
ــود.  ــوار ش ــان دش ــا و حسابرس ــأت مدیره ه  هی
ــی  ــده را پیش بین ــت آین ــادر نیس ــس ق هیچ ک
کنــد اّمــا ســرمایه گذاران انتظــار دارنــد در 
ــا  ــدم اطمینان ه ــان بررســی ها و افشــای ع جری
ــا  ــی ب ــگری مال ــورای گزارش ــد. ش ــرار بگیرن ق
انجــام  حسابرســی های  نمونه هــای  بررســی 
رویه هــای  حسابرســان  دریافتنــد  شــده 
خــود را بــرای رســیدگی بــه فــرض تــداوم 
داده انــد.  افزایــش  مدیریــت،   فعالیــت 
روی  بــر   1۹ تأثیرکوویــد  به دلیــل 
رویه هــای  مختلــف،  کارهــای  و  کســب 
ریســک های  بــا  متناســب  حسابرســی 
 پیــش روی شــرکت ها تغییــر یافتــه اســت. 

شــورای گزارشــگری مالــی در نامــه ای خطــاب به 
رؤســای مؤسســات حسابرســی از آنهــا خواســته 
ــی فــرض  ــرای ارزیاب ــۀ عمــل خــود ب اســت، روی
ــرای حسابرســی های  تــداوم فعالیــت را به ویــژه ب
ــامبر 2۰2۰  ــه دس ــی ب ــی منته ــای مال دوره ه

بازبینــی نماینــد. 

https: //www. accountancydaily. 
co/covid-impacts-going-concern-
assessments

سازگاری مؤسسات حسابرسی با چالش های 
ناشی از کووید 1۹ 

ــارت  ــأت نظ ــدی از هی ــزارش جدی ــاس گ براس
عــام  بــر حســابداری شــرکت های ســهامی 
ــورد  ــود در م ــای خ ــه دیدگاه ه )PCAOB(ک
انجــام  حسابرســی های  اخیــر  بازرســی های 
شــده را ارائــه داده اســت، مؤسســات حسابرســی 
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بــرای مقابلــه بــا چالش هــای ویــروس همه گیــر 
ــد.  ــام داده ان ــادی را انج ــات زی ــد 1۹ اقدام  کووی
 ایــن گــزارش نشــان می دهــد حسابرســان 
علی رغــم درگیــری بــا پیامدهــای ناشــی از 
بحــران ویــروس کرونــا، حسابرســی ها را مطابــق 
بــا الزامــات هیــأت نظــارت، اســتانداردهای 
حرفــه ای و ســایر قوانیــن حرفــه ای انجــام 
می دهنــد. رئیــس هیــأت نظــارت بر حســابداری 
ــان  ــه ای اذع ــام در بیانی شــرکت های ســهامی ع
کــرد، ایــن هیــأت مطابــق بــا هــدف اســتراتژیک 
ــه  ــی ک ــای بازرس ــام فعالیت ه ــرای انج ــود ب خ
بــرای  را  مناســب تری  و  به موقــع  بازخــورد 
ــی های  ــد، روش بازرس ــم می کن ــان فراه ذی نفع
کــرده  به روزرســانی  را  خــود   2۰2۰ ســال 
ــد 1۹  ــران کووی ــود بح ــه ش ــا متوج ــت ت اس
 چگونــه بــر حسابرســی ها تأثیــر می گــذارد. 
ــد  ــویق می کن ــان را تش ــأت حسابرس ــن هی  ای
تــا هنــگام برنامه ریــزی و انجــام حسابرســی 
و بررســی اطالعــات مالــی میــان دوره ای در 
ــای  ــه را در دوره ه ــام آن چ ــی تم ــط فعل محی
ــد.  ــه کار ببندن ــد، ب ــه ای آموختن ــوزش حرف  آم
 هیــأت نظــارت، مراحل اولیۀ آن چه را مؤسســات 
حسابرســی بایــد بــرای پاســخ بــه بحــران 
 کوویــد 1۹ بــه کار ببندنــد، بیــان کــرده  اســت. 
ایــن مــوارد شــامل بهبــود اقدامــات بــرای ادامــۀ 
جلســات  حرفــه ای،  اســتانداردهای  رعایــت 
انجــام  نحــوۀ  یادگیــری  بــرای  آموزشــی 
بــر مشــاوره  تمرکــز  راه دور،  از  حسابرســی 
و  مشــاوره ای  الزامــات  برخــی  تکمیــل  یــا 
ــدف کار در  ــا ه ــی ب ــای نظارت ــر برنامه ه تغیی
ــت.  ــد 1۹ اس ــت تأثیرکووی ــاص تح ــع خ  صنای
افزایــش  بــه  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
حسابرســی  تیم هــای  ارتباطــات  و  تعامــل 
و  کارکنــان  شــرکت ها،  رهبــران  بــا 
دارد.  اشــاره  حسابرســی   کمیته هــای 
رونــد دیگــری که هیــأت نظــارت، در کار تیم های 
حسابرســی یافتــه اســت، در نظــر گرفتــن 

روش هــای مختلــف بــرای پاســخ بــه تغییــرات 
در معیارهــای اصلــی بــرای هــر دو نــوع بررســی 
اطالعــات مالــی میــان دوره ای و برنامه ریــزی 
اســتفادۀ  همــراه  بــه  فرآینــد حسابرســی، 
ــی  ــب و حسابرس ــان تقل ــترده از متخصص گس
ــت.  ــری اس ــان فک ــات طوف ــی در جلس  دادگاه
مجــازی  شــبکه های  و  مجــازی  جلســات 
کــه  بودنــد  ارتباطــی  ابزارهــای  جملــه  از 
از راه  تیم هــای رســیدگی در محیــط کاری 
ــد.  ــد، خــود از آنهــا اســتفاده می کردن  دور جدی
ــرکت های  ــابداری ش ــر حس ــارت ب ــأت نظ هی
ــوع  ــن موض ــادآوری ای ــن ی ــام ضم ــهامی ع س
کــه دورۀ حسابرســی ســال جــاری رو بــه 
اتمــام اســت، بــر الــزام حسابرســان بــه رعایــت 
وجــود  علی رغــم  حرفــه ای  مســئولیت های 
اســت.  کــرده  تأکیــد  اخیــر   چالش هــای 
ــا توجــه بــه تأثیــر کوویــد  در محیــط فعلــی، ب
ــن  ــان ممک ــه دورکاری، حسابرس ــذار ب 1۹ و گ
ــر از  ــی فرات ــام روش های ــه انج ــور ب اســت مجب
 آن  چــه در طــول تاریــخ انجــام داده انــد باشــند. 
همان طــور کــه کمیســیون بــورس و اوراق 
بهــادار ایــاالت متحــدۀ آمریــکا )SEC( متذکــر 
شده اســت، پیامدهای حســابداری و گزارشــگری 
ــرکت های  ــت ش ــن اس ــد 1۹ ممک ــی کووی مال
ســهامی عــام را ملــزم بــه قضــاوت و برآوردهــای 
ــدم  ــط ع ــه در محی ــد ک ــل مالحظــه ای کن قاب
 اطمینــان می توانــد چالــش برانگیــز باشــد. 
ــد  ــادآوری می کن ــن ی ــارت همچنی ــأت نظ  هی
ــش های  ــه پرس ــد ب ــی نیازمن ــرایط فعل ــه ش ک
اضافــی یــا انجــام ســایر روش هــا اســت. 
ــی  ــه ارزیاب ــا از جمل ــی زمینه ه ــن برخ همچنی
ریســک و اهمیــت، کنتــرل داخلــی حاکــم بــر 
گزارشــگری مالــی، برآوردهــای حســابداری، 
نیــروی  و  نظــارت  حســابرس،  اســتقالل 
 انســانی بــه بررســی بیش تــری نیــاز دارد. 

 
https: //www.accountingtoday.
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مسئولیت حسابرس در پاسخ به درخواست 
بازگرداندن سوابق توسط مشتری در طرح 

پیشنهادی انجمن حسابداران رسمی آمریکا 
شفاف می شود 

مســئولیت اعضــای انجمــن حســابداران رســمی 
آمریــکا در هنــگام پاســخ به درخواســت مشــتری 
بــرای بازگردانــدن ســوابق، بــا هدف اصــالح آیین 
ــت  ــیر درخواس ــۀ تفس ــه ای در زمین ــار حرف رفت
ســوابق پیشــنهاد شــده اســت. کمیتــۀ اجرایــی 
ــمی  ــابداران رس ــن حس ــه ای انجم ــالق حرف اخ
آمریــکا ایــن تغییــرات را در تفســیر درخواســت 
ســوابق در آییــن رفتــار حرفــه ای پیشــنهاد کرده 
اســت. طبق تفســیر موجــود، الزم اســت ســوابق 
ارائــه شــده توســط مشــتری کــه در اختیــار یــا 
کنتــرل اعضــای تیم رســیدگی اســت، در صورت 
درخواســت بــه مشــتری بازگردانــده شــود اّمــا در 
صــورت عــدم پرداخــت، بابــت وقــت و هزینــه ای 
ــوابق  ــی س ــی و کپ ــرای بازیاب ــابرس ب ــه حس ک
ــرای  صــرف کــرده اســت، تفســیر، اجــازۀ الزم ب
عــدم ارائــۀ ایــن ســوابق را می دهــد. در تفســیر 
ــود  ــن می ش ــوابق، روش ــت س ــد درخواس جدی
کــه هنــگام پاســخ بــه درخواســت اولیۀ مشــتری 
ــۀ  ــری از ارائ ــوابق، جلوگی ــدن س ــرای بازگردان ب
ــر ایــن در پیشــنهاد  آن مجــاز نیســت. عــالوه ب
ــت  ــه درخواس ــخگویی ب ــده، در پاس ــرح ش مط
مشــتری بــرای بازگردانــدن ســوابق ارائــه شــده، 
ــد  ــز همانن ــتی نی ــال پس ــای ارس ــا هزینه ه ب
ــی برخــورد می شــود.  ــی و بازیاب ــای کپ هزینه ه
براســاس ایــن پیشــنهاد، اعضــای تیم رســیدگی 
مجــاز هســتند ســوابق تهیــه شــده توســط خود 
اعضــا را در صــورت درخواســت بــه افــراد ذی نفع 
ــح داده  ــنهاد توضی ــن پیش ــد. در ای ــه دهن ارائ
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شــده اســت کــه در دســترس قــرار دادن ســوابق 
ــا  ــط اعض ــده توس ــه ش ــول کاری تهی ــا محص ی
ــترس  ــال در دس ــوان مث ــتری )به عن ــرای مش ب
بــودن بــرای دریافــت یــا در دســترس بــودن در 
پورتــال(، مســئولیت اخالقــی آن عضــو را تحــت 
ــد.  ــرآورده می کن ــوابق ب ــت س ــیر درخواس  تفس

 
https: //www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2020/aug/aicpa-
ethics-proposal-clarifies-records-
request-duties.html

تشکیل کمیسیون تنوع و برابری )نژاد، 
قومیت، جنسیت( در انجمن حسابداران 

رسمی کالیفرنیا 

کالیفرنیــا  رســمی  حســابداران  انجمــن 
ــر تنــوع، برابــری  ــرای تمرکــز ب کمیســیونی را ب
حسابرســی  حرفــۀ  بــا  مرتبــط  مســائل  و 
ــن  ــکیل ای ــدف از تش ــت. ه ــرده اس ــاد ک ایج
ــری  ــرش تنــوع و براب کمیســیون 2۵ نفــره، پذی
به عنــوان عوامــل رضایــت و تعامــل اســت 
کــه بــا انعطاف پذیــری ســازمانی، نــوآوری، 
ارزش آفرینــی و رشــد حرفــۀ حســابداری همــراه 
خواهــد شــد. کمیســیون جدیــد همچنیــن 
ــا،  ــا، برنامه ه ــرار اســت اســتراتژی ها، رویکرده ق
خدمــات و تحقیقــات مختلفــی را بــرای کمــک 
بــه انجمــن حســابداران رســمی کالیفرنیــا 
توصیــه و اجــرا کنــد کــه در نهایــت بــه مزیــت 
رقابتــی، گســترش خطــوط انتقــال مدیــران 
ــه ای  ــان حرف ــرورش کارکن ــی، پ ــای آت و اعض
بــا مهارت هــای گســترده و متنــوع و جــذب 
شــرکایی کــه از ایــن اهــداف حمایــت می کننــد، 
ــی می شــود. انجمــن حســابداران رســمی  منته
کالیفرنیــا اخیــراً بــا انجمــن حســابداران مدیریت 
ــر تنــوع،  ــی متمرکــز ب در یــک برنامــۀ تحقیقات
ــور  ــتعدادها در ام ــال اس ــوط انتق ــری و خط براب

ــی و حســابداری همــکاری کــرده اســت. در  مال
پــی کشــته شــدن جــورج فلویــد توســط پلیــس 
ــات  ــه اعتراض ــن، ک ــاه ژوئ ــس در م مینیاپولی
جهانــی را برانگیخــت، انجمــن حســابداران 
رســمی کالیفرنیــا برنامه هــای جدیــدی را بــرای 
پاســخ وضعیــت تنــوع و برابــری در ایــن انجمــن 
ــیون،  ــن کمیس ــکیل ای ــه تش ــرد ک ــرح ک مط
بخشــی از ایــن پاســخ اســت. حــوادث اخیــر در 
ایــاالت متحــده توجــه بــه تنــوع، برابــری و نیــاز 
بــه آمــوزش، آگاهــی و تغییــرات فرهنگــی بهتــر 
ــه را  ــاری و جامع در ســطح کســب و کارهای تج
معطــوف کــرده اســت. جانســون رئیــس ســابق 
هیــأت مدیــرۀ انجمــن حســابداران رســمی 
ــد  ــا نبای ــرد: م ــان ک ــاره اذع ــا در این ب کالیفرنی
فقــط در مــورد مســائل و مشــکالتی کــه حرفــۀ 
ــم؛ بلکــه  ــرو اســت صحبــت کنی ــا آن روب ــا ب م
بایــد بخشــی از راه حــل باشــیم، در واقــع کاری 
ــم  ــاد کنی ــی ایج ــر واقع ــم و تغیی ــام دهی انج
ــوع،  ــدار، متن ــابداری پای ــۀ حس ــدۀ حرف ــا آین ت
ــیون  ــر و همه شــمول باشــد. ایــن کمیس براب
بخشــی از برنامــۀ ۹۰ روزۀ انجمــن حســابداران 
رســمی کالیفرنیــا در راســتای تــالش بــرای حل 
چالش هــای حرفــه حســابداری در کالیفرنیــا، از 
جملــه جــذب و حفظ افراد متخصــص در صنعت 
ــرکت های  ــه ش ــات ب ــۀ خدم ــی و ارائ حسابرس

ســهامی عــام اســت. تشــکیل کمیســیون فقــط 
ــن  ــداف انجم ــبرد اه ــرای پیش ــدم ب ــن ق اولی
حســابداران رســمی کالیفرنیــا اســت. ایــن 
کمیســیون در حــال برنامه ریــزی اســت تــا 
بخشــی از راه حل هــای واقعــی باشــدکه باعــث 
ــن  ــال، ای ــوان مث ــر می شــوند؛ به عن ایجــاد تغیی
ــابداران  ــن حس ــکاری انجم ــا هم ــیون ب کمیس
مدیریــت در حــال انجــام تحقیقــات چنــد 
ــژاد و قومیــت، جنســیت،  مرحلــه ای در مــورد ن
جهت گیــری و تنــوع فکــری اســت کــه مربــوط 
بــه اســتخدام و حفــظ گروه هــای کــم نماینــده 
ــیون  ــن کمیس ــت. ای ــابداری اس ــۀ حس در حرف
قصــد دارد از نتایــج و دســتاوردهای ایــن تحقیق 
ــه مؤسســات  ــع ب ــی و مناب ــۀ راهنمای ــرای ارائ ب
حسابرســی اســتفاده کنــد. گــزارش ســال 
ــی نشــان داد کــه  2۰1۹ مجمــع اقتصــاد جهان
برابــری و تنوع بخشــی مزایــای بســیاری را بــرای 
ــش  ــه افزای ــراه دارد از جمل ــه هم ــازمان ها ب س
قوی تــر  حاکمیــت  خالقیــت،  و  ســودآوری 
و توانایی هــای بهتــر حــل مســئله. انجمــن 
کالیفرنیــا خاطرنشــان  رســمی  حســابداران 
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــزارش تأکی ــن گ ــرد، ای ک
ــا،  ــوع، دیدگاه ه ــینه های متن ــا پیش ــان ب کارکن
ــرای حــل  ــردی ب ــا و تجــارب منحصربه ف ایده ه
ــری،  ــاد انعطاف پذی ــاری و ایج ــای تج چالش ه
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ــد.  ــان می آورن ــه ارمغ ــاد ارزش ب ــوآوری و ایج ن
ــه  ــن مقول ــه در ای ــازمان هایی ک ــه، س در نتیج
مــواردی  از  بهتــر  می کننــد  ســرمایه گذاری 
هســتند کــه ســرمایه گذاری مشــابه ندارنــد. 
ــح  ــط کار صحی ــری، فق ــوع و براب ــروی از تن پی
نیســت، بلکــه از نظــر تجــاری نیــز منطقی اســت 
 و پایــداری آینــدۀ حرفــۀ ما بــه آن بســتگی دارد. 

https: //www.accountingtoday.
com/news/calcpa-forms-diversity-
commission

به روزرسانی استاندارد شواهد حسابرسی با 
هدف استفاده از فناوری 

انجمــن  حسابرســی  اســتانداردهای  هیــأت 
حســابداران رســمی آمریکا اســتاندارد جدیدی را 
ــرای ارزیابــی شــواهد حسابرســی شــرکت های  ب
خصوصــی منتشــر کــرد و همچنیــن قصــد دارد 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــود را ب ــتانداردهای موج اس
ــه روز  ــی، ب ــل حسابرس ــاوری در مراح ــش فن نق
کنــد. بیانیــۀ جدیــد اســتاندارد حسابرســی 
ــدف  ــا ه ــی(، ب ــواهد حسابرس ــمارۀ 142 )ش ش
حسابرســی  اســتانداردهای  مدرن ســازی 
موضــوع  کنــار  در  خصوصــی،  شــرکت های 
ــورد  ــور م ــای نوظه ــه ای، فناوری ه ــد حرف تردی
مالــی  صورت هــای  تهیه کننــدگان  اســتفادۀ 
ــه  ــری ک ــل دیگ ــوان عام ــان را به عن و حسابرس
ــت  ــودن و قابلی ــوط ب ــودن، مرب ــل ب ــت، کام دق
اتــکای شــواهد حسابرســی را ارتقــا می دهــد، بــه 
کار گرفتــه اســت. بــاب داهــرر حســابرس عضــو 
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا در این بــاره 
اذعــان کــرد کــه اســتاندارد 142 بــه شــکل قابل 
ــی شــواهد حسابرســی  ــرای ارزیاب مالحظــه ای ب
بــه روز شــده اســت تــا منعکــس کننــدۀ محیــط 
تجــاری کنونــی باشــد. این اســتاندارد اســتفاده از 
ابزارهــا و تکنیک هــای خــودکار ماننــد تجزیــه و 

تحلیــل داده هــای حسابرســی، هــوش مصنوعــی 
و ابزارهــای مشــاهده از راه دور را بــرای به دســت 
آوردن شــواهد حسابرســی شناســایی کرده است. 
ــود  ــد موجــب بهب ــتاندارد جدی ــری اس به کارگی
ــود  ــوع می ش ــن موض ــابرس از ای ــی حس ارزیاب
ــی و مناســب  ــا شــواهد حسابرســی کاف ــه آی ک
به دســت آمــده اســت یــا خیــر؛ همچنیــن یــک 
بررســی چندجانبــه را از ویژگی هــا و عوامــل 
ــم  ــی فراه ــواهد حسابرس ــی ش ــر در ارزیاب مؤث
ــکا،  ــد. انجمــن حســابداران رســمی آمری می کن
مؤسســات حسابرســی را تشــویق می کنــد تــا از 
ــتفاده  ــی اس ــای حسابرس ــن نرم افزار ه جدیدتری
کننــد و از فناوری هایــی ماننــد تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا، هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین 
بــرای اتوماسیون ســازی فرآینــد حسابرســی 
مؤسســۀ  ایــن  از  پیــش  کننــد.  اســتفاده 
ســی پی ای دات کام به عنــوان بــازوی فنــاوری 
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا بــا همکاری 
حسابرســی   نرم افزارهــای  تهیه کننــدگان 
ــۀ  ــی در زمین ــات حسابرس ــی از مؤسس وگروه
تهیــۀ یــک راه حــل حسابرســی پویــا، نرم افــزار 
ــه  ــی کردندک ــرفته ای را طراح ــی پیش حسابرس
اخیــراً توســط بیــگ فــور مــورد اســتفاده قــرار 

ــه اســت. گرفت
داهــرر اذعــان کــرد کــه اســتاندارد جدیــد 
ــابرس  ــه حس ــتوار اســت ک ــرض اس ــن ف ــر ای ب
شــواهد  به عنــوان  کــه  را  اطالعاتــی  بایــد 
حسابرســی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
براســاس منبعــی کــه از آن به دســت می آینــد، 
آوردن  به دســت  بــرای  کــه  رویه هایــی  یــا 
اطالعــات اســتفاده می شــود، ارزیابــی کنــد. 
ــات مّدنظــر  ــرای اطالع ــدی ب ــای جدی ویژگی ه
اســت کــه خــواه اطالعــات تأییدکننــدۀ ادعاهای 
مدیریــت باشــد، خــواه نقــض کننــدۀ آن، 
ــاری از  ــواهد و ع ــت ش ــد صح ــرای تأیی ــد ب بای
ــودن آن، مــورد توجــه حسابرســان  ســوگیری ب
قــرار گیــرد. اســتاندارد حسابرســی شــمارۀ 

مالــی  صورت هــای  حسابرســی  بــرای   142
دوره هــای مالــی منتهــی بــه 1۵ دســامبر 
ــود.  ــد ب ــرا خواه ــس از آن الزم االج ــا پ  2۰22 ی

 
https: //www.accountingtoday.
com/news/aicpa-modernizes-
audit-evidence-standard-for-tech-
nology-use

تغییر قوانین افشای بانک ها توسط 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 

ــرمایه گذاری و  ــای س ــاری بانک ه ــاهای آم افش
مؤسســات اعتبــاری ثبــت نــام شــده در بــورس 
اوراق بهــادار آمریــکا، پــس از اعــالم قانــون 
جدیــد توســط کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
ــن کمیســیون  ــر خواهــد کــرد. ای ــکا، تغیی آمری
ــه  ــی ک ــرات در بخــش بانک ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــته اتف ــال گذش ــی 3۰ س ط
ــت.  ــرده اس ــانی ک ــه روز رس ــود را ب ــن خ قوانی
ــه  ــاگری را ک ــاص افش ــوارد خ ــن، م ــن قوانی ای
ــه موجــب الزامــات ســایر قوانیــن کمیســیون  ب
گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  یــا 
مالــی و اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری 
تکــرار می شــوند، حــذف می کنــد. ایــن قوانیــن 
جایگزیــن راهنمــای صنعــت بانکداری شــمارۀ 3 
ــگ  ــرکت های هولدین ــاری ش ــای آم ــرای افش ب
ــای  ــد، افش ــن جدی ــق قوانی ــت. طب ــی اس بانک

ــی اســت:  ــر الزام ــوارد زی م
حقــوق  و  بدهی هــا  دارایی هــا،  توزیــع    
صاحبــان ســهام، درآمــد و هزینــۀ بهــرۀ 
مربوطــه، نــرخ بهــره و بهــرۀ تفاضلــی. 

ــرمایه گذاری ها در  ــازده س ــی ب ــن   وزن میانگی  
ــید.  ــاس سررس ــی براس اوراق بده

تجزیــه و تحلیــل سررســید ســبد وام، شــامل   
مبالغــی کــه نــرخ بهــرۀ از پیــش تعیین شــده 
و نــرخ بهــرۀ شــناور یــا قابــل تعدیــل دارنــد. 
عواملــی  و  خــاص  اعتبــاری  نســبت های   
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یــا  تغییــرات اساســی در نســبت ها  کــه 
مولفه هــای مربوطــه را بــرای دوره هــای مــورد 

نظــر توضیــح می دهــد. 
ــروه  ــاس گ ــاری براس ــای اعتب ــرۀ زیان ه ذخی  

وام. 
ــغ  ــط مبال ــامل متوس ــی، ش ــپرده های بانک س  
ــرخ پرداخــت شــده و مبالغــی کــه  ــه، ن ماهان

تضمیــن نشــده اند. 
ــورس و  ــیون ب ــس کمیس ــون، رئی ــی کالیت ج
ــرد،  ــان ک ــاره اذع ــکا در این ب ــادار آمری اوراق به
راهنمــای شــمارۀ 3 بیــش از 3۰ ســال اســت کــه 
ــه روز نشــده اســت، تغییراتــی  به طــور اساســی ب
ــور  ــه منظ ــم ب ــاذ می کنی ــروز اتخ ــا ام ــه م ک
ــرمایه گذاران  ــرای س ــر ب ــات بهت ــای اطالع افش
و افــزودن کارایــی بــه تالش هــای بانک هــا 
ــا  ــاق ب ــتای انطب ــاری در راس ــات اعتب و مؤسس
ــن 3۰  ــن قوانی ــت. ای ــده اس ــن ش ــن تدوی قوانی
روز پــس از ثبــت فــدرال اعمــال می شــوند 
 1۵ بــه  منتهــی  مالــی  ســال های  بــرای  و 
دســامبر 2۰21 یــا پــس از آن اعمــال می شــود. 
انطبــاق داوطلبانــه بــا قوانیــن جدیــد قبــل 
پذیرفتــه  نیــز  اجبــاری  انطبــاق  تاریــخ  از 
ــمارۀ 3  ــای  ش ــت راهنم ــی اس ــود. گفتن می ش
ــد.  ــد ش ــو خواه ــۀ 2۰23 لغ ــخ اول ژانوی  از تاری

https: //www. journalofaccoun-
tancy. com/news/2020/sep/sec-
changes-disclosure-rules-banks. 
html

بررسی نحوۀ گزارشگری ریسک ها و عدم 
اطمینان های ناشی از ویروس همه گیر کووید 

1۹ در پژوهشگاه شورای گزارشگری مالی 
انگلستان 

ــالم  ــتان اع ــی انگلس ــگری مال ــورای گزارش ش
کــرد اقــدام ایــن شــورا جهــت ارزیابــی نحــوۀ 
گزارشــگری ریســک ها و عــدم اطمینان هــای 

ــه  ــخ ب ــد 1۹، در پاس ــروس کووی ــی از وی ناش
میــزان عــدم اطمینــان قابــل مالحظــۀ موجود 
 در فضــای کســب و کارها صــورت گرفته اســت. 
از آن جــا کــه همه گیــری ویــروس کرونــا 
ــا و  ــام بخش ه ــر تم ــی ب ــل توجه ــر قاب تأثی
طیــف وســیعی از عملیات هــا داشــته اســت، 
ــور  ــهام داران به ط ــایر س ــرمایه گذاران و س س
فزاینــده ای بــه دنبــال اطالعــات دربــارۀ نحــوۀ 
ــرات  ــه تغیی ــرکت ها ب ــش ش ــورد و واکن برخ
ــا  ــتند. ب ــب و کارها هس ــی کس ــای بیرون فض
ــه   ــل مالحظ ــدد قاب ــی مج ــه ارزیاب ــه ب توج
اســتراتژی های  و  تجــاری  مدل هــای  در 
شــیوع  به دلیــل  امــروزه  کــه  بلندمــدت 
از  بســیاری  توســط  کوویــد 1۹  ویــروس 
شــورای  می شــود،  انجــام  شــرکت ها 
ــدم  ــک ها، ع ــای ریس ــی افش ــگری مال گزارش
ــیار  ــد را بس ــناریوهای جدی ــا و س اطمینان ه
حائــز اهمیــت برشــمرده اســت. ایــن  موضــوع 
تجــاری،  مــدل  چگونــه  شــرکت ها  کــه 
ــا و  ــدم اطمینان ه ــک ها، ع ــتراتژی، ریس اس
ــری  ــت، انعطاف پذی ــدوام فعالی ــناریوها، ت س
ــر  ــی را در نظ ــرك ارزش آفرین ــل مح و عوام
می کننــد،  گــزارش  را  آنهــا  و  می گیرنــد 
ــال  ــر س ــه از اواخ ــت ک ــروری اس ــروژۀ ض پ
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت اّم ــده اس ــاز ش ــل آغ قب
شــرایط فعلــی، پــروژۀ جدیــد به طــور خــاص 
ــا  ــدم اطمینان ه ــک ها، ع ــزارش ریس ــر گ ب
ــه  ــود و آن چ ــد ب ــز خواه ــناریوها متمرک و س
اســتفاده کنندگان از افشــای چنیــن اطالعاتــی 
می خواهنــد را در نظــر می گیــرد. اگرچــه 
ــکاری  ــزان هم ــه می ــی ب ــروژۀ ارزیاب ــۀ پ دامن
شــرکت کنندگان در آن بســتگی دارد اّمــا بــه 
 احتمــال زیــاد مــوارد زیــر را پوشــش می دهد: 

  آیــا فرآیندهــای شناســایی ریســک، مدیریــت 
ــرکت ها  ــناریوی ش ــزی س ــک و برنامه ری ریس
تکامــل یافتــه اســت )به روزرســانی شــده 

اســت( و چگونــه ایــن امــر بــر گزارشــگری و 
ــذارد؟  ــر می گ ــات تأثی ــای اطالع افش

ــی  ــق زمان ــا اف ــه آی ــن موضــوع ک ــن ای   تعیی
اســتفاده شــده در ســناریوی برنامه ریــزی 

ــر؟ ــا خی ــرده اســت ی ــر ک شــده تغیی
  بررســی ایــن موضــوع کــه چگونــه شــرکت ها 
عــدم اطمینان هــا را در افشــاییات خــود 

لحــاظ می کننــد؟ 
   بحــث پیرامــون ایــن موضــوع کــه کــدام یک 
ــرکت ها  ــرای ش ــگری ب ــای گزارش از حوزه ه

چالــش برانگیزتــر اســت؟
 بررســی نمونه هایــی از ریســک ها و افشــاهای 
تمرکــز  حوزه هــا  آن  در  کــه  مربوطــه 
همه گیــر  ویــروس  به دلیــل  ســرمایه گذار 
ــوان  ــه اســت )به عن ــش یافت ــد 1۹ افزای کووی
مثــال، ریســک زنجیــرۀ تأمیــن، ریســک 
ــان  ــتفاده از هم ــکان اس ــت و ام ــداوم فعالی ت

ــین(.  ــب و کار پیش ــدل کس م
 تجزیــه و تحلیل نحوۀ اســتفادۀ ســرمایه گذاران 
از ایــن اطالعــات در رونــد تصمیم گیــری خود 
و تشــخیص ایــن که آیــا آن نحوۀ گزارشــگری 
ــد  ــرآورده می کن ــرمایه گذار را ب ــای س نیازه

ــا خیر. ی
 بحــث در مــورد این کــه چــه نــوع افشــایی در 
ــیار  ــان دوره ای( بس ــت )می ــای موق گزارش ه

مفیــد خواهــد بــود. 
بــرای  رویــه  بهتریــن  کــردن  مشــخص   
فعلــی.  شــرایط  در  افشــا  و   گزارشــگری 

  
 ttps: //www. accountancydaily.
co/frcs-lab-examine-reporting-

risks-and-uncertainties

تأکید شورای گزارشگری مالی برای تالش 
بیش تر حسابرسان در راستای کشف تقلب 

شــورای گزارشــگری مالــی انگســتان، نهــاد 
ــازی  ــال آماده س ــی، در ح ــازار حسابرس ــر ب ناظ
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ــخت گیرانه تر در  ــن س ــع قوانی ــرای وض ــود ب خ
صنعت حسابرســی اســت و بــر همین اســاس از 
حسابرســان خواســته اســت کــه برای شناســایی 
مــورد  در حســاب های شــرکت های  تقلــب 
ــد.  ــام دهن ــری انج ــات بیش ت ــیدگی اقدام  رس
شــورای گزارشــگری مالــی طرح هــای مشــورتی 
و نظرخواهی هــای مختلــف را در مــورد قوانیــن 
خــود در زمینۀ مســئولیت حســابرس در کشــف 
تقلــب، پیشــنهاد کــرده اســت. اســتاندارد 
مســئولیت حســابرس در کشــف تقلــب بیــش 
ــت  ــرده اس ــر نک ــه تغیی ــت ک ــال اس از 1۶ س
ــدم  ــه ع ــادات نســبت ب ــوه انتق ــس از انب ــا پ اّم
ــکوك  ــوارد مش ــت در م ــن صنع ــت ای موفقی
 تقلــب، قوانیــن در حــال بازنگــری اســت. 
گرنــت  مؤسســۀ  رئیــس  دانکلــی،  دیویــد 
ــن  ــرح ای ــل ط ــته به دلی ــال گذش ــون س تورنت
حســاب های  در  حسابرســان  کــه  موضــوع 

ــتند  ــب نیس ــوی تقل ــت و ج ــرکت ها در جس ش
ــد  ــر می کنن ــرمایه گذاران فک ــه س ــن آن چ و بی
حسابرســان انجــام می دهنــد و آن چــه کــه 
در واقعیــت انجــام می شــود، شــکاف انتظــار 
گرفــت.  قــرار  انتقــاد  مــورد  دارد،   وجــود 
ــورای  ــنهادی ش ــد پیش ــتاندارد جدی ــق اس طب
ــن  ــد از ای ــان بای ــی، حسابرس ــگری مال گزارش
موضــوع کــه صورت هــای مالــی در مجمــوع 
ــی از  ــت ناش ــف بااهمی ــه تحری ــاری از هرگون ع
 تقلــب هســتند، اطمینــان معقــول کســب کنند. 
ایــن پیشــنهاد در شــرایطی مطــرح شــده 
بــه  پارلمــان  نماینــدگان  از  بســیاری  کــه 
عمــده  گزارش هــای  از  مجموعــه ای  دنبــال 
در ســال های 2۰18 و 2۰1۹ دربــارۀ ضعــف 
در کیفیــت حسابرســی ها، رقابــت و نظــارت، 
ــت  ــات در صنع ــانی و اصالح ــتار به روزرس خواس
دپارتمــان  ســخنگوی  شــده اند.  حسابرســی 

ــاره، اذعــان  تجــارت و صنعــت پارلمــان در این ب
ــنهادات  ــه پیش ــه زودی ب ــت ب ــه دول ــرد ک ک
ــخ  ــی پاس ــازار حسابرس ــالح ب ــرای اص ــع ب جام
خواهــد داد و بــه محــض اجــازۀ پارلمــان 
می دهــد.  ارائــه  پارلمــان  بــه  را   الیحــه 
شــورای گزارشــگری مالــی اعــالم کــرد نظــارت 
بــر گزارش هــای ســاالنه در ماه هــای آینــده 
افشــای ریســک ها، قضاوت هــا و عــدم  بــر 
اطمینان هــای ناشــی از تأثیــرات کوویــد 1۹ 
ــروج  ــا خ ــط ب ــک های مرتب ــن ریس و همچنی
 انگلیــس از اتحادیــۀ اروپــا متمرکزخواهــد بــود. 
نهــاد تنظیم کننــده از 14 شــرکت خواســته 
بــه  را  ســرمایه گذاران  توجــه  تــا  اســت 
در  تغییــرات  و  حســاب ها  ارائــۀ  تجدیــد 
 رویه هــای حســابداری خــود جلــب کننــد. 
کــرد  تأکیــد  مالــی  گزارشــگری  شــورای 
تهیــۀ  اصلــی  مســئولیت  شــرکت ها  کــه 
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ــد  ــاال را دارن ــا کیفیــت ب گزارش هــای ســاالنۀ ب
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ســرمایه گذاران، 
اســتفاده کنندگان  ســایر  و  ســهامداران 
 می تواننــد به موقــع و آگاهانــه تصمیــم بگیرنــد. 

https: //uk. finance. yahoo. com/
news/more-spot-accounting-
 fraud-watchdog-113116805.

html

هیئت استانداردهای بین  المللی حسابرسی 
و اطمینان بخشی IAASB نمودار مدیریت 

کیفیت را باال می برد 

ــی  ــی حسابرس ــتانداردهای بین الملل ــت اس هیئ
تازگــی  بــه   )IAASB( اطمینان بخشــی  و 
ســه اســتاندارد مدیریــت کیفیــت خــود را 

منتشــر کــرد. ایــن اســتانداردها رویکــردی 
قــوی، فعــال، مقیاس پذیــر و مؤثــر را بــرای 
مدیریــت کیفیــت ترویــج داده انــد و تکامــل 
کنتــرل  اســتانداردهای  از  توجهــی  قابــل 
می دهنــد.  نشــان  را  موجــود  کیفیــت 
ــرد  ــده رویک ــالح ش ــد و اص ــتاندارهای جدی اس
 مدیریــت کیفیــت را تقویــت و بــه روز می کننــد. 
 ،IAASB ــر ــام سیدنشــتاین، مدی ــه ت ــه گفت ب
»ایــن اســتانداردها حرفــه حسابرســی را بــه جای 
ــرفته در  ــردی پیش ــوی رویک ــه س ــرل«، ب »کنت
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــت هدای ــت« کیفی »مدیری
ــال  ــتری را در قب ــئولیت بیش ــتانداردها مس اس
بهبود مســتمر کیفیــت تعامالت و اصــالح آنها در 
صــورت بــروز کمبودهــا به عهــدۀ رهبری شــرکت 
می گذارنــد. هنگامــی کــه ایــن اســتانداردها 
بایــد  شــوند،  پیاده ســازی  مؤثــر  به صــورت 
اطمینــان حاصــل شــود کــه تعهــد بــه کیفیــت 
 در قلــب اســتراتژی و عملیات شــرکت قــرار دارد. 

مجموعه استانداردها عبارتند از: 
اســتاندارد بین المللــی مدیریــت کیفیــت   
ــرکت هایی  ــت ش ــت کیفی ISQM1، مدیری
کــه حسابرســی یــا بررســی صورت هــای 
ســایر  یــا  می دهنــد  انجــام  را  مالــی 
مرتبــط خدمــات  و  اطمینان بخشــی ها 

ISQM 2، بررسی کیفیت تعامل  
 22۰ حسابرســی  بین المللــی  اســتاندارد    
در  کیفیــت  مدیریــت  شــده(،  )اصــالح 

مالــی صورت هــای  حسابرســی 

ــرا  ــامبر 2۰22 اج ــتانداردها از 1۵ دس ــن اس ای
می شــوند هیئــت اســتانداردهای بین المللــی 
 )IAASB( اطمینان بخشــی  و  حسابرســی 
همچنیــن برای حمایــت از اجرای اســتانداردهای 
نتیجه گیــری  بــرای  را  پایگاه هایــی  جدیــد، 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــرات ایج ــرح نظ و ط
ــب  ــت. مطال ــود اس ــایت IAASB موج وب س
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بیشــتر در این بــاره در ســال 2۰21 منتشــر 
ــد.  ــد ش خواه

https: //www. iaasb. org/news-
events/2020-12/iaasb-raises-

bar-quality-management
 

پیش بینی افزایش حق الزحمه های 
حسابرسی در سال جاری 

بنابــر نظرســنجی انجــام شــده توســط موسســه 
حسابرســی  خدمــات  مشــتریان  گارتنــر، 
پیش بینــی می کننــد بــر اثــر عوامــل متعــددی 
همچــون تــورم، همه گیــری بیمــاری کوویــد 1۹ 
ــای  ــق الزحمه ه ــا، ح ــا و واگذاری ه و ترکیب ه
ــد  ــش خواه ــال 2۰21 افزای ــی در س حسابرس

یافــت.

از   ٪۶2 کــه  داد  نشــان  بررســی  ایــن 
شــرکت های نظرســنجی شــده انتظــار افزایــش 
حــق الزحمه هــای حسابرســی در ســال جــاری 
را دارنــد. بــر اســاس نظرســنجی صــورت گرفته،  
ــی،  ــی و خصوص ــاری دولت ــرکت تج از 1۶۶ ش
ســازمان هایی کــه حداقــل 2۵٪ از امــور داخلــی 
خــود را بــه صــورت خــودکار کنتــرل می کننــد 
) اســتفاده از کنترل هــای داخلــی خــودکار 
ــه  ــور متوســط 2۷٪ هزین ــه ط ــینی(،  ب و ماش
حسابرســی کمتــری پرداخــت می کننــد. از 
موسســات  از   ٪81 پاســخ دهندگان،  میــان 
اســتفاده   Big Four عضــو  حسابرســی 
ــر  ــه گارتن ــی موسس ــن بررس ــد.  در ای می کردن
ــازمان  ــی، 124 س ــورد بررس ــازمان م از 1۶۶ س
را بــر اســاس تأثیــر خودکارســازی کنتــرل 
هــای داخلــی بــر مبلغــی کــه در نهایــت بــرای 
حق الزحمــه هــای حسابرســی پرداخــت شــده، 

ــرار داد. ــل ق ــورد تحلی م

مــداوم  افزایــش  بیانگــر  بررســی  ایــن 
حق الزحمه هــای حسابرســی اســت کــه بــا 

فشــارهای ناشــی از تــورم در ســال جــاری بــوده، 
مــوردی کــه بــر بخش هــای بســیاری از اقتصــاد 
ــه   ــت ک ــی اس ــن در حال ــته و ای ــر گذاش تاثی
ــی  ــرای خالص ــان ب ــاط جه ــایر نق ــکا و س آمری
ــد.  ــالش می کنن ــا ت ــر کرون ــاری همه گی از بیم
ــری  در ســال گذشــته،  ــن همه گی ــن ای همچنی
ــی  ــه ســمت فن آوری های ــر مســیر ب ــد تغیی رون
ماننــد حسابرســی از راه دور و اســتفاده روزافــزون 
از خودکارســازی و اســتفاده از ماشین در عملیات 
حسابرســی و کنترل هــای داخلــی را تســریع کرد 
چــرا که بســیاری از حسابرســان در خانــه و خارج 

ــد. ــود کار می کردن ــر خ از دفات

ــا مالکیــت کمتــر از ۵۰ شــرکت  شــرکت هایی ب
فرعــی، کــه بیــش از 2۵٪ از ایــن شــرکت های 
ــتند،  ــودکار داش ــی خ ــای داخل ــی کنترل ه فرع
۵2٪ حق الزحمــه حسابرســی کمتــری از ســایر 
شــرکت ها )شــرکت هایی کــه کمتــر از ٪2۵ 
کنترل هــای داخلــی خــودکار داشــتند( گــزارش 
کردنــد. شــرکت هایی بــا مالکیــت بیــش از 
2۵۰ شــرکت فرعــی، کــه بیــش از 2۵٪ از 
ــی  ــای داخل ــی کنترل ه ــرکت های فرع ــن ش ای
خــودکار داشــتند، 2۷٪ حق الزحمــه حسابرســی 

ــد. کمتــری پرداخــت کردن

ــه  ــی موسس ــور مال ــر ام ــا، مدی ــوانی گوپت اش
ــا  ــت: "ب ــار داش ــه ای اظه ــی بیانی ــر، ط گارتن
حق الزحمه هــای  توجــه  قابــل  افزایــش 
ــه  ــد توج ــی بای ــور مال ــران ام ــی، راهب حسابرس
داشــته باشــند کــه ســازمان ها بــا ســطح باالیــی 
ــور  ــه ط ــی، ب ــا داخل ــازی کنترل ه از خودکارس
ــای حسابرســی مســتقل  متوســط حق الزحمه ه
بســیار کمتــری را پرداخــت می کننــد. بیشــترین 
کاهــش در ســازمان هایی دیــده شــده کــه بیــن 
ــر  ــن ام ــته اند. ای ــی داش ــرل داخل ــا ۵۰ کنت 1 ت
ــی  ــه زمان ــت ک ــوع اس ــن موض ــان دهنده ای نش
کــه صحبــت از حسابرســی باشــد، آغــاز بــه کار 

خودکارســازی کنترل هایــی داخلــی مزایــای 
بالقــوه ای در خصــوص حق الزحمه هــا دارا اســت. 
ــه تنهــا  خــودکار ســازی کنترل هــای داخلــی   ن
در کاهــش خطــرات احتمالــی گزارشــگری مالــی 
ــی  ــای حسابرس ــه در هزینه ه ــی بلک و حسابرس
ــه  ــد. همانگون ــته باش ــش داش ــد نق ــز می توان نی
ــای  ــازی کنترل ه ــازمان ها در خودکارس ــه س ک
داخلــی ســرمایه گذاری می کننــد ایــن امــر 
می توانــد در آینــده بحــث مهمــی بــرای کاهــش 

ــد." ــی باش ــای حسابرس هزینه ه

بــه اســتناد ایــن گــزارش ۶۹٪ پاســخ دهنــدگان 
در هــر گــروه اظهــار داشــتند، هزینۀ حسابرســی 
بیشــترین رشــد را در ســال گذشــته بــه خصوص 
ــت.  ــته اس ــه داش ــی و بیم ــای بانک در بخش ه
شــرکت های خدمــات مالــی فرآینــد حســابداری 
ــی   ــگری مال ــه گزارش ــد و ارائ ــری دارن پیچیده ت
ــب  ــابرس طل ــتری را از حس ــان بیش ــا زم آن ه
همچنیــن  بیمــه  شــرکت های  می کنــد. 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــای داخل ــترین کنترل ه بیش

ــد. ــه می کنن ــع تجرب ــایر صنای س

از طــرف دیگــر، طبــق ایــن گــزارش ٪41 
افزایــش  بــا  رابطــه  در  پاســخ دهنده گان  از 
ــد  ــوان کردن ــال 2۰2۰ عن ــا در س حق الزحمه ه
ــر را  ــن تأثی ــرات کمتری ــاوری و مخاب ــش فن بخ
از افزایــش حق الزحمه هــا نشــان داده اســت. 
ــا در شــرکت هایی  ــش حق الزحمه ه ــزان افزای می
کــه گــزارش افزایــش کارمــزد در آنهــا داده شــده 
قابــل توجــه بــوده و 22٪ از پاســخ دهندگان 
ــا ٪۶  ــتمزدها را ت ــه" دس ــل توج ــش "قاب افزای
یــا بیشــتر در مقایســه بــا ســال 2۰1۹ گــزارش 

ــد. می کنن

حق الزحمه هــا  افزایــش  اصلــی  عوامــل 
حسابرســی، از تــورم تــا مــوارد مربــوط بــه 
ــد 1۹ هســتند امــا ســازمان هایی  بیمــاری کووی
کــه بــا موسســه حسابرســی اصلــی خــود مذاکره 
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کــرده و جایــگاه محکمــی را بــرای خــود تعریف 
ــه  ــه هزین ــد ک ــی را دارن ــن توانای ــد، ای کرده ان
کمتــری نســبت بــه حق الزحمــه افزایــش 
یافتــه پرداخــت کننــد. از پاســخ دهندگانی 
ــورد دســتمزدهای  کــه ســعی در مذاکــره در م
خــود داشــتند، 4۵٪ اظهــار داشــتند کــه 
دســتمزدهای آنهــا بیــش از ۶٪ کاهــش یافتــه 

ــت اس
 

https://www.accountingtoday.
com/news/audit-fees-expected-
to-rise-62-this-year

به روز رسانی استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی در سال 2020- تغییرات 

عمده ای که باید از آن آگاه باشید

ــخ  ــه از تاری ــی ک ــتانداردها و اصالحات اس
ــرا  ــد الزم االج ــه بع ــه ی 2020 ب اول ژانوی
هســتند بــه شــرح ذیــل خالصــه شــده 

اســت:

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شماره ی 17 ) قراردادهای بیمه(:

 اســتاندارد جدیــد شــماره ی 1۷ تحــت عنــوان 
بیمــه ای کــه در ســال 2۰1۷  قراردادهــای 
منتشــر شــد و تاریــخ الزام اجــرای آن از اول 
ژانویــه ی 2۰21 اعــالم شــده بــود، بــه کارگیــری 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــات اس ــر هی ــا نظ آن ب
ــه تعویــق افتــاد.  ــا ســال 2۰22 ب حســابداری ت
اســتاندارد جایگزیــن  ایــن  اســت  گفتنــی 
مالــی  گزارشــگری  بین المللــی  اســتاندارد 

ــت. ــماره ی 4 اس ش

اصالح استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی شماره ی 3 ) ترکیب های تجاری(:

 در اصالحــات جدیــد تعریــف جدیــدی از 

ــه شــده اســت. تشــخیص  تحصیــل تجــاری ارائ
موقعیتــی کــه ســرمایه گذار یــک واحــد تجــاری 
را تحصیــل می کنــد یــا زمانــی کــه  ســرمایه گذار 
فقــط گروهــی از دارایی هــا را تحصیــل می کنــد، 
بســیار مهــم اســت. دلیــل ایــن اســت کــه روش 
ــوارد  ــه م ــد ب ــل جدی ــرای تحصی ــابداری ب حس

زیــر بســتگی دارد:

ــد،  ــده باش ــل ش ــاری تحصی ــد تج ــر واح - اگ
ــتاندارد  ــت اس ــل تح ــام کام ــد روش ادغ بای
بین المللــی گزارشــگری مالــی شــماره ی 3 بــه 

ــود. ــه ش کار گرفت
- اگــر گروهــی از دارایی هــا تحصیــل شــود، 
اعمــال  متفاوتــی  حســابداری  روش هــای 
اســتاندارد  نمونــه  عنــوان  بــه  می شــود. 
ــت  ــماره ی 1۶ تح ــابداری ش ــی حس بین لملل
ــا  عنــوان امــوال، ماشــین آالت و تجهیــزات ی
اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی 
ــترك. ــق مش ــوان تواف ــت عن ــماره ی 11 تح ش

اصالحــات جدیــد تنهــا بخــش ضمائم اســتاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالــی شــماره ی 3، 
راهنمــای به کارگیــری و مثال هــای تشــریحی را 
تغییــر می دهــد و خــود اســتاندارد هیــچ تغییری 
نکــرده اســت. ایــن تغییــرات الزامــات تحصیــل 

مثال هــای  و  می کنــد،  روشــن  را  تجــاری 
تشــریحی و راهنمــا را اضافــه می کنــد. گفتنــی 
ــه ی 2۰2۰  ــد از اول ژانوی ــرات جدی ــت تغیی اس

ــت. الزم االجراس

اصالح استاندارد بین المللی حسابداری 
شماره ی 1 و 8:

ــات  ــف اطالع ــه تعری ــوط ب ــن اصالحــات مرب  ای
ــد،  ــف جدی ــا تعری ــق ب ــت اســت. مطاب ــا اهمی ب
ــر  حــذف  ــه اگ ــت اســت ک ــا اهمی ــی ب اطالعات
ــم  ــکل مبه ــه ش ــا ب ــوند ی ــف ش ــوند، تحری ش
ارائــه شــوند، می توانــد بــر تصمیماتــی کــه 
ــای  ــی صورت ه ــتفاده کنندگان اصل ــط اس توس
مالــی دارای اهــداف عمومــی در مــورد یــک 
واحــد گزارشــگر خــاص اتخــاذ می شــوند، تاثیــر 
ــا  ــن ترتیــب تعریــف اطالعــات ب ــه ای بگــذارد. ب
ــر  ــرای درك بهت ــود. ب ــر می ش ــت دقیق ت اهمی
ــه ی  ــه بیانی ــود ب ــه می ش ــات توصی ــن اصالح ای
عملــی شــماره ی 2 تحــت عنــوان قضــاوت 
ــپتامبر  ــده در س ــر ش ــت، منتش ــاره ی اهمی درب

ــود. ــوع ش 2۰1۷ رج
 

 https://www.ifrsbox.com/ifrs-
2019-update-changes
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حسابدار

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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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
w w w .  i i c a .  i r

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
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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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



1۳1
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

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

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. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

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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1۳۳
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

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. 



1۳4
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

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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*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  



1۳6
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

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

سمانه                         آدینه                    09124۳۳۳029
احمدرضا                      اسدیان                 091۵۳0۵0620
1  مهران                      آقایی                    0912189282۳
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
۳ اردشیر                       احمدیان               091229۵۵۳47
4 سعید                        اکبری  ارزنانی         091۳9028291
۵ فریدون                            امجدیان                   09122496804
6 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040

7 هادی                           امیر آتشانی             091224080۳6
8 بهمن                       امیری                  091279982۳۵

*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



1۳7
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

  

9 حامد                              امینیان                     091۳۳46۳090
10 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
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

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

8۳ اباذر                        نیکخواه              0912۳729۵44
84 مهدی                      نیرومند                 0912۳116096
8۵ پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704
86 امیر                          هداوند                  09121066800
87 علی                          یساولی شراهی       0912۳121۳67
88  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1سمانه                         آدینه                    09124۳۳۳029
2 احمدرضا                      اسدیان                 091۵۳0۵0620
۳بهمن                           امیری                     091279982۳۵
4جلیل                            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 4۵۰۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی ۰1۰۶13۶8۹۷۰۰۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶۰3۷۹۹11۹۹۵2۹128( 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 2۰درصد 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

 1۰ شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:     ۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:     ۷۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:  ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:   1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:   1/2۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/8۰۰/۰۰۰ ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 



1۳8
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

۲۲0 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

1144۹- رضا کرملو

1143۹- فاطمه بلندی

1144۵-محمد چگنی

11448- مسعود ابراهیمی

11438- علیرضا بورانی کوپایی

114۵۵- عرفان محمدی

11444- حسین گنجی افسوران

1144۷- امین حسین شمسی چاه شوری

1143۷- فاطمه قربانی

114۵3- لیال لطفی 114۵2- فاطمه نقی زاده نوحدانی

11442- مسعود قارلقی

114۵4- کامران گلزاده

11443- حسین هنری عزیز

114۵۰- امید خاکسارنژاد

1144۰- مصطفی نظمی

114۵۶- مروری یعقوبی

1144۶- جابر صادقی

11441- داود سازگاربناب

114۵1- وحید عباسعلی خمه
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تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

114۷1- حسین رنجبر باغمیشه114۷۰-علیرضا مغزدار رودی114۶۹- عباد اله رئوفی114۶۷- اکبر رضائی

114۷۶- احمد غفارزاده114۷۵- فرشته محمدی114۷4- مهدیه تاجیک114۷3- ولی اهلل خسروی114۷2- آیت محمدی رحیمی بیگلو

11481- اشکان ایرانمهر1148۰- نسترن زرکی114۷۹- محمد باقر احسانی114۷8- لیال احمدی قوهکی114۷۷- ساالر لکی

114۶8- رضا دودانگه

114۶۶- غالمرضا غالمی114۶۵- معصومه بذرافشان114۶4- مریم رحیمی114۶3- فریبا ایرانی پور114۶2- سعید ادیبان

114۶1- رضا غفوری114۶۰- هادی اکبری114۵۹- سهیال شهرامی114۵8- حسن حجرگشت 114۵۷- آسیه حیدری



140
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

114۹2- مهناز طاعری آرا

114۹۷- فاطمه صالحی

11۵۰2-علی شیرمحمدی

114۹3- مهدی صحرا پیما

114۹8- میثم موسانی

11۵۰3- کوروش یاراحمدی

114۹4- نفیسه اصغرنیا

114۹۹- زهرا فالح حیدری

11۵۰4- وحید سلیمی

114۹۵- مژگان مقبل طیبی

11۵۰۰- مسعود شعاعی

11۵۰۵- محسن باقالنی

11482- ماهان سرپرست

1148۷- وحیدسبزعلی پور

11483- علی سلطانی

11488- حامد امینیان دریاسری

11484- سمیرا محمدپناه

1148۹- مصطفی خدایاری

1148۵- میثم امانی

114۹۰- محمدعلی قورچی

1148۶- محسن جهانگیری

114۹1- حسن باقری

114۹۶- سهیل سلطانی

11۵۰1- سمانه مزروعی

11۵۰۶- احمد خیاطی
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تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

11۵1۵- فرشته عبداللهی

11۵1۰- جهانشاه راشدی

11۵13- فریبرز عزیزی

11۵۰8- داود خلج گنجه

11۵14- فرهاد محمدباقر

11۵۰۹- مهدی خانی سرحوضکی

11۵12- عمادالدین محمدزاده ثانی

11۵۰۷- احسان نوذری

11۵1۶- علیرضا نوری

11۵11- داود امجدی نیا

11۵18- هادی امین پور11۵1۷- حسین حمودی

11۵2۵- آرش محمدی نافچی 11۵24- علی اصغر فیض اله زاده

11۵3۰- مرتضی بصیرزاده11۵2۹- مهدی ارشادی 11۵28- مجید دوستی 11۵2۷- سیدعبداهلل بالدی

11۵21- پریساوزیری سرشک11۵2۰- محمدکامیار11۵1۹- مهدی قنبری

11۵2۶- محسن باحجب قاسمی11۵23- مصطفی زمین پرداز

11۵31- میثم علیزاده

11۵22- احمدلفته اصل
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تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

11۵44- جعفر ساهویه 11۵43- منصوره بهمن بیجاری 11۵42- سیدمحمدرضا فخری

11۵41- سعیداکبرپور11۵4۰- سیدمهدی میرفتحی باریکانی 11۵3۹- مهران امیراحمدی 11۵38- شیوا پوست پسند 11۵3۷- ربابه عشوریان

11۵4۵- حسن احسانی مجد

11۵۵1- محمدحسن احمدی11۵۵۰- زهرا شریف 11۵4۹- سمیه حسنی 11۵48- ایوب شمسانی 11۵4۷- ملیحه ملکی منش

11۵4۶- محمدرضا یوسف زاده ثانی

11۵3۶- مهسا هیومی 11۵3۵- عاطفه توکلی11۵34- سامان نصیری11۵33- مسعود کریمی حصاری 11۵32- مریم جودتی

11۵۵۶- امیرخسروی جاوید11۵۵۵- فریبا خلیلی مهذب 11۵۵4- زیبا قوسی 11۵۵3- جواد حسین زاده 11۵۵2- شهربانو حاج کرمی خوزانی



14۳
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

11۵۶۹- حلیمه صفری محمدی 11۵۶8- علی اصغر نوروزی 11۵۶۷- مهسا طهماسبی آشتیانی

11۵۶۶- فرشید کلبادی نژاد11۵۶۵- حامد زمانی 11۵۶4- مرتضی ارژنگی 11۵۶3- علی صیادی سومار 11۵۶2- رامین نظری

11۵۷۰- فیروز عبادی

11۵۷۶- ابوالقاسم رنجبر حسین آبادی11۵۷۵- محسن بالسینی 11۵۷4- مهران آقا محمد 11۵۷3- محمدآجرلو 11۵۷2- حمیدرضا کوهی

11۵۷1- مهران حسینی

11۵۶1- ابوالفضل شهبازی 11۵۶۰- داریوش کاشف زرع لیالستانی11۵۵۹- الهه یوسفی11۵۵8- آرمان نجفی 11۵۵۷- حسین هوشیار

11۵81- مهرداد جوادی پارسا11۵8۰- ستاره آدمیت 11۵۷۹- سیدمصطفی سادات هیبر 11۵۷8- محمد اسمعیل رمضانزاده 11۵۷۷- قاسم سعادت خواه
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تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

11۵۹4- حامدرضا حکیمیان 11۵۹3-راضیه سرآبادانی 11۵۹2- میالد ابریشمی مهربانی

11۵۹1- سیدمحمد صالح صالحی نژاد11۵۹۰- سجاد پارسا 11۵8۹- محدثه قربانی 11۵88- امیرحسین عزیز 11۵8۷- محمدصادق محمدی

11۵۹۵- میالد کرد

11۶۰1- علیرضا رضوی11۶۰۰- محمدرضا غفاری 11۵۹۹- ناصر فیض ابادی 11۵۹8- حسین صدری 11۵۹۷- محمدجواد جعفری دولت آبادی

11۵۹۶- محمدرضا نوروزی

11۵8۶- محمدجعفر پاپری برازجانی 11۵8۵- مسعود عسکری شاهرخ آبادی11۵84- محمدرضا توسلی11۵83- اسماعیل شیرازی 11۵82- فاطمه کارکن اشکیکی

11۶۰۶- خدیجه پرهام11۶۰۵- محمد فیض اله زاده 11۶۰4- احمد طاهری نژاد 11۶۰3- حمید غزل چهره 11۶۰2- منوچهر مهرآور



14۵
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

11۶1۹- هادی هرمان 11۶18- بهنام بافنده 11۶1۷- سعید لقائیان

11۶1۶- سیده شیوا ابراهیمی11۶1۵- ماریا کوچکی 11۶14- محمدرضا سعیدی 11۶13- بهروز عیدی وندی 11۶12- صدیقه دوکوهکی

11۶2۰- مسعودد رستمی

11۶2۶- فریبرز دهقان11۶2۵- مسعود انصاری خالدی 11۶24- شهناز علیخانی 11۶23- علی علیزاده 11۶22- محمدمهدی شهمیری

11۶21-شهال کنعانی

11۶11- ایمان نوری 11۶1۰- سهیال حسین ابادی11۶۰۹- سیدامین یرحمیدیان11۶۰8- زهرا سلطانی اصل 11۶۰۷- الناز محرابی

11۶31- علی مدرسه دوست11۶3۰- میثم اصالحی 11۶2۹- دنیا میرفخرایی 11۶28- علی سعادت نیا 11۶2۷- معصومه سادات رسولی
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تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳7

حسابدار

11۶44- سیدعبدالرضا اشراق 11۶43- راضیه مروی 11۶42- حامد باقری
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انجمن حســابداران خبره ایران به عنوان نخســتین انجمن حسابداری 
حرفه ای  با عضویت در »فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC(«  و  با 
داشتن نزدیک به 12۰۰۰ عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد 
حســابداری ایران،  آمادگی خود را  به پذیرش همکاری و دریافت آگهی 
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن )با دامنه  https: //iica.ir/، که به استناد 
رتبه بندی الکسا و گوگل، در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاه های 
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد(، به ویژه در  "کلیپهای آموزشــی 
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن 

منتشر می شوند، اعالم می دارد.

لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی 
مورد نظر  یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخش های مذکور نسبت 
 bsafarynejad@yahoo.com به اعالم درخواست از طریق ایمیل
یا تلگرام به شماره ۰۹3۵۵143۹3۶ مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت 

به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود. 

 با تشکر 
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران

ت: 1500    
ش.ثب
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نخســتین هنرســتان فنی حرفه ای پسرانه غیردولتی فناوری مالی کشــــــور 
)Fin.Tech( با تالش و همت مرکز آموزش حسابداران خبره تأسیس شد. این 
هنرســتان با هدف پرورش و کمک به اشتغال هنرجویانی که بتوانند با تکیه بر 
آموخته هــای خود در حوزه فناوری مالی به آســانی جذب بازارهای کار معتبر 

داخلی و بین المللی شوند تأسیس شده است.
مرکز آموزش حسابداران خبره PACT ، وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران 
و دانشــگاه صنعت نفت، به  عنوان بزرگترین مرکز آموزش ارائه دهنده دوره های 
آموزش حرفه ای در حوزه  های مالی و حسابداری، دارای مجوز از نهادهای معتبر 
داخلی و بین  المللی و شــریک استراتژیک شــرکت های فعال در حوزه فناوری 
اطالعات، تالش دارد حلقه اتصال میان هنرستان، دانشگاه و بازار کار را در حوزه 

فناوری مالی ایجاد نماید.
 PACT در این راســتا، هنرستان فنی حرفه ای پســرانه غیردولتی فناوری مالی
برای سال تحصیلی 14۰1-14۰۰ )پایه ی دهم ) در دو رشته تحصیلی زیر اقدام 

به پذیرش هنرجو می  نماید:
حسابداری )با رویکرد فناوری اطالعات(  •
شبکه و نرم افزار رایانه )با رویکرد مالی(  •

مدارك الزم جهت ثبت نام: شناسنامه )اصل و کپی(، کارت ملی )اصل و کپی(، 
کارنامه تحصیلی پایه نهم و فرم هدایت تحصیلی

عالقه مندان به تحصیل در این دو رشته می توانند با شماره تلفن ۰21-422۹4 
)داخلی 1(  تماس حاصل نمایند.

ثبت نــام در مقطع تحصیلی پایه ی دهم پســرانه از 2۵ مــرداد ماه 14۰۰ آغاز 
می شود.
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