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آرشیو کامل شمارههای پیشین حسابدار در وبگاه مجله به نشانی فوق در دسترس همۀ عالقهمندان است.

1

سخن
ســـردبیر

سیدمحمدباقرآبادی

2

ل
ع
مص
فردراقاستاد ی در

برخــی از معلمــان مــا هســتند کــه بــرای مــا
نقشــی بیــش از یــک اســتاد و آمــوزگار را
ایفــا میکننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
تــا مدتهــا بعــد از پایــان دوره آمــوزش بــا
آنهــا ارتبــاط داریــم .غــم فــوت معلمهــای ایــن
چنینــی بســیار دشــوار اســت و تحمــل آن جــز
بــا خوانــدن و نوشــتن مرثیههــا در ایــن غــم
میســر نیســت .فــوت معلــم یعنــی از دســت
دادن یــک منبــع آگاه و بخشــنده .اســتاد
کســی اســت کــه مــا در تمــام طــول زندگــی
بــه او نیــاز داریــم نــه بــرای یــاد گرفتــن علــم
و دانــش کــه راه و رســم زندگــی چیــزی اســت
کــه مــا در واقــع از معلمــان خــود میآموزیــم
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا تــا همیشــه

در یــاد و خاطــرۀ مــا باقــی خواهنــد مانــد.
معلمــان یــاد و خاطــرۀ خــود را بــا درسهــا
و راه و روشهایــی کــه بــه مــا میآموزنــد در
ذهــن مــا زنــده نگــه میدارنــد.
عزیــز دیگــری از جامعــۀ حســابداری کشــور
رخ در نقــاب خــاک کشــید و از هیچکــس در
تغییــر ایــن مشــیت الهــی کاری ســاخته نبــود،
کــه قــرآن در ایــن زمینــه میفرمایــد:

ِ
ــاع ًة
ــم الَیســ َت ْأخ ُر َ
ون َس َ
ــاء أَ َج ُل ُه ْ
«إِ َذا َج َ
1
ِ
ون»
یســ َت ْقد ُم َ
َو َال ْ

«هنگامــی کــه اجــل آنهــا فرارســد نــه ســاعتی
تاخیــر میکننــد و نــه پیشــی میگیرنــد».
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ســخن از فــراق دکتــر علــی مصــدر ،اســتاد و
معلمــی واال در رشــتۀ حســابداری و از اعضــای
مؤثــر انجمــن حســابداران خبــره ایــران اســت؛
اســتادی خوشــنام کــه همــه ایشــان را بــا
حســابداری صنعتــی میشــناختند .ســالها
تدریــس و تألیــف در ایــن زمینــه باعــث شــده
بــود تــا در جمــع حســابداران از ایشــان بــا
عنــوان «آقــای حســابداری مدیریــت» یــاد
شــود و چقــدر تلــخ اســت قصــۀ از دســت
دادن عزیــزان ،در ایــن روزگار ســخت کرونایــی.
مــرگ دیــر و زود نــدارد .ســخن از عزیــز ســفر
کردهایســت کــه بــا کمنــد علــم و دانــش و لقــب
اســتادی ،دل هــر آن کــس کــه بــا او حشــر و
نشــری داشــت را ربــوده بــود و ایــن از ســنن
الهــی اســت کــه قــرآن دربــارۀ آن میفرمایــد:

ذيــن آم ُنــوا و ع ِم ُلــوا الصال ِ ِ
حــات
َ َ
َّ
«إِ َّن ال َّ َ َ
مــن ُو ًّدا» 2
الر ْح ُ
ــي ْج َع ُل ل َ ُه ُ
َس َ
ــم َّ

«مســلماً کســانی کــه ایمــان آوردهانــد و
کارهــای شایســته انجــام دادهانــد ،خداونــد
رحمــان محبتــی بــرای آنــان در دلهــا قــرار
میدهــد ».کــه شــاید ایــن تعبیــر بیــش از
هــر چیــزی در خصــوص معلمــان و اســاتیدی
کــه بــا جــان و دل زندگــی خــود را در راه
رضــای خــدا و چــون انبیــا وقــف آمــوزش
دیگــران میکننــد (کــه همانــا معلمــی شــغل
انبیاســت) صــدق میکنــد.
رضای حق بطلب ات خدا ی آدمیان
م کان عشق تو سازد قلوب آدمیان
تلخــی خبــر درگذشــت اســتاد مرحــوم علــی
مصــدر ،از ذائقــه و یــاد دوســتان او هرگــز
زدوده نخواهــد شــد .شــنیدن ایــن خبــر
غمبــار ،شــعری از رودکــی را کــه در رثــای
شــهید بلخــی ســروده اســت بــه ذهــن متبــادر
میکنــد :
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چش
از شمار دو م یک تن کم
وز شمار خرد زهاران شیب
مرحــوم دکتــر علــی مصــدر خردمنــدی مؤمن
بــود .در گفتــار و کــردار او ویژگیهــای یــک
انســان واال و یــک معلــم دلســوز متجلــی بــود.
تواضــع مثــال زدنــی و حیــای زائدالوصــف
ایشــان یادگاریســت کــه هرگــز فرامــوش
نمیشــود .او در بیــن خوبــان ،گــوی ســبقت را
در بســیاری از جهــات از دیگــران پیشــتر بــرده
بــود .او بــرای جامعــه حســابداری کشــور یــک
زینــت بــود و اکنــون یــادش ،یــادگار...
 -1ســوره یونــس ،آیه49
 -2سوره مریم ،آیه 96

3

میزگرد ،تأثیر کرونا بر
کسب و کار حسابرسی با
هوشنگ خستویی ،منصور شمس احمدی،
علی مشرقی ،تقی رضائی

ســام خدمــت مهمانــان گرامــی و عزیــز و خیلــی ممنــون بابــت
وقتــی کــه بــه مجلــۀ حســابدار اختصــاص دادیــد.
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه دنیــا و بــه تبــع آن ایــران بــا پاندمــی
کرونــا مواجــه شــده اســت و نظــر بــه اینکــه شــما عزیــزان
بهعنــوان یــک حســابرس شــاغل ،از نزدیــک بــا ایــن پدیــده
مواجــه شــدهاید و هــم مشــکالت حســابداری شــرکتها و هــم
مشــکالت حسابرســی را بهصــورت اجرایــی تجربــه کردهایــد،
قصــد داریــم تــا از تجــارب و یافتههــای شــما از ایــن موقعیــت
اســتفاده کنیــم کــه قطعـاً هــم بــرای خواننــدگان مجلــه جــذاب
خواهــد بــود و هــم مفیــد و میتوانــد چــراغ راهــی باشــد بــرای
آمادگــی درخصــوص پدیدههــای آتــی احتمالــی ،اجــازه بدهیــد
مصاحبــه را بــا ایــن ســؤال شــروع کنیــم:
ســؤال اول :آیــا قبــل از شــروع کرونــا هیــچ وقــت
فکــر میکردیــد ممکــن اســت بــا پدیــدهای مواجــه
شــوید کــه امــکان حضــور در شــرکت و دسترســی بــه
اطالعــات را برایتــان محــدود کنــد؟ و آیــا تمهیــدی
بــرای اینگونــه مــوارد در نظــر گرفتــه بودیــد؟
آقــای هوشــنگ خســتویی :یــک بــار عبــارت پیشــین
ســؤال را بهســرعت خوانــدم ،پــس هــر یــک از واژگان
متشــکلۀ ســؤال ،خودنمایــی را آغــاز کردنــد و پــس

4

هوشنگ خستویی
حسابدار
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از لختــی اندیشــیدن بــه هــر یــک از واژههایــی کــه امــکان
خودنمایــی بیشــتری را یافتــه بودنــد ناخــودآگاه وارد ســیاهچالۀ
تفکــر احتمــال رویارویــی بــا پدیــدهای ناشــناخته و مفاهیــم
معــرف هــر یــک از واژههــا شــدم .نخســت عبــارت قبــل از شــروع
کرونــا بــود؛ مگــر مســابقۀ دو بــود کــه شــلیک تپانچــه شــروع
رویــدادی را اعــام کنــد؟! بهراســتی شــروع کرونــا چــه هنــگام
بــود؟ اســتفادۀ خوراکــی از بــرای غــذا در چیــن؟! یــا زمانــی
پیشــتر در آزمایشــگاههای کشــورهای بهاصطــاح پیشــرفته؟
بــه پاســخ نرســیدم .اگــر مــن شــروع را بهروشــنی ندانــم چــه
هنــگام اســت ،بیتردیــد قبــل از شــروع ،معنــی نــدارد .بهعبــارت

منصور شمس احمدی
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دقیقتــر فکــر ایجــاد نمیشــود تــا احتمالــی را در ذهــن متبــادر
کنــد کــه مانعــی بــرای حضــور در مکانــی شــود و دسترســی بــرای
آگاهــی را تحدیــد کنــد .الجــرم تمهیــدی بــرای هیــچ در نظــر
نمیآیــد؛ بهویــژه آن کــه از ســر تجســس بــه گفتــۀ حضــرت
موالنــا هــم رســیده باشــی کــه:
دنیا همه هیچ ،اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ ،برهیچ مپیچ
خالصــه احتمــال اصابــت شــهاب ســنگی عظیــم بــه کــرۀ خاکــی
ممکــن بــود فکــرم را بهخــود مشــغول کنــد ولــی ایذایــی جهنمــی
چــون کوویــد  19خیــر.
آقــای منصــور شــمس احمــدی :نــه تنهــا در ایــران بلکــه در
سراســر دنیــا کســی انتظار چنیــن پاندمــی را نداشــت و همینطور
ـدی گرفتــه
کــه همــه در جریــان هســتیم اوایــل هــم خیلــی جـ ّ
نشــد و واقع ـاً چنیــن تجرب ـهای در عصــر جدیــد ســابقه نداشــته
اســت .چنیــن واقع ـهای قرنهــای قبــل اتفــاق افتــاده بــود ولــی
بــا توجــه بــه تکنولوژیهــای موجــود و روشهــای موجــود انتظــار
و آمادگــی مواجــه شــدن بــا ایــن پاندمــی وجــود نداشــت .مــا
در ایــران کمــی دیرتــر از کشــورهای دیگــر متوجــه وســعت ایــن
پاندمــی شــدیم.
بــا توجــه بــه ایــن پاندمــی ســریعتر بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
کــه زیرســاختهای الزم را نداریــم .مشــکل مــا فراتــر از پاندمــی
اســت؛ در ســایر کشــورها ،دورکاری بــه میــزان کــم ،نــه بــه
میزانــی کــه اآلن مطــرح اســت ،وجــود داشــت؛ بهخصــوص در
کارهــای نرمافــزاری و طراحــی سیســتم ،طراحــی اپلکیشــن
و حــاال در ســیلیکونولی ایــن امــر بــه علــت فراهــم بــودن
زیرســاختهای الزم خیلــی ســریع بــا شــرایط تطبیــق پیــدا
کــرده اســت .در کشــور مــا بعــد از فراگیــر شــدن ایــن پاندمــی،
بحــث دورکاری مطــرح شــد .مهمتریــن مشــکل مــا (در ایــن
حرفــه) تصــورات ذهنــی اســت کــه داریــم و البتــه پــاک کردنــش
هــم خیلــی مشــکل اســت؛ در واقــع حصــاری ذهنــی را دور
خودمــان پیچیدهایــم.
ایــن حرفــه (حسابرســی) پیــش از ایــن نیــز مشــکالت خــاص
خــود را داشــت معضــات کرونــا هــم بــه آن اضافــه شــده اســت.
حصــاری ذهنــی داریــم کــه مبتنــی بــر سندنویســی اســت .بــا
وجــود اینکــه مدعی هســتیم کــه حسابرســی ریســک و تحلیل
را انجــام میدهیــم ولــی واقعـاً اینطــور نیســت .در زمانــی که
مــا بــرای حسابرســی یــک شــرکت کوچــک یــا متوســط،
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داشــتن  4الــی  5زونکــن تهیــه میکنیم،نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه ذهنیــت مــا همــان حسابرســی سندرســی
اســت و بقیــه ،تشــریفات اســت! حسابرســی مبتنــی بر ریســک
را هــم کــه انجــام میدهیــم بیشــتر بهخاطــر تشــریفات و
کســب نمــرۀ کنتــرل کیفیــت اســت.
اول بایــد ایــن موضــوع را حــل کنیــم کــه آمادگــی مواجه شــدن
بــا هــر نــوع پاندمــی را داشــته باشــیم حــاال بــه دالیــل مختلــف
مثــل آلودگــی هــوا و شــرایط دیگــر.
آقــای محمدتقــی رضایــی :واقعیــت ایــن اســت کــه تصــوری
از ایــن شــرایط نداشــتم .موضــوع پاندمــی و قرنطینه را بیشــتر در
فیلمهــا دیــده بــودم و دامنــۀ آن تــا ایــن حــد گســترده نبــوده
اســت .بــه ایــن ترتیــب تمهیــدی بــرای ایــن مــوارد نیندیشــیده
بودیــم و طبیعتـاً بــه ایــن موضــوع کــه امــکان حضــور در شــرکت
را نداشــته باشــم بــه عنــوان یــک محدودیــت و بــه دنبــال آن
یــک راهــکار فکــر نکــرده بــودم ا ّمــا بــه اینکــه چگونــه میتــوان
بــا اســتفاده از تکنولــوژی اطالعــات و پیشــرفتهایی کــه در
ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت ،حسابرســی را بــدون حضــور
در محــل شــرکت انجــام داد و چگونــه میتــوان از حسابرســی
بهصــورت ســنتی خــارج شــد ،فکــر میکــردم ،یــک کارهایــی
هــم تــا یــک جایــی انجــام دادیــم کــه هنوز بــه ســرانجام نرســیده
اســت و در دســتور کارمــان قــرار دارد.
آقــای علــی مشــرقی :در مــورد پاندمــی کرونــا و عواملــی مثــل
وســعت و طوالنــی بــودن و نامشــخص بــودن زمــان پایــان ایــن
همهگیــری ،هیچگونــه پیشبینــیای نشــده بــود ،بنابرایــن،
تمهیــدات و اقداماتــی هــم بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه
شــده نبــود.
مؤسســات بــا یــک معضــل روب ـهرو شــده بودنــد و آن چگونگــی
انجــام وظایــف حسابرســی بــود .بهطــور معمــول حسابرســی بــا
مراجعــه بــه محــل صاحــب کار و بررســی اطالعــات و مــدارک
صاحــب کار و تنظیــم و بررســی اســناد و مــدارک انجــام میشــود
ولــی بــا وجــود ایــن بیمــاری ،حسابرســان بــا مشــکالتی روب ـهرو
شــدند کــه مهمتریــن آن عــدم امــکان مراجعــه بــه محــل صاحــب
کار بــود یــا عــدم امکانــات ســختافزاری و نرمافــزاری و تأخیــر
در ارائــۀ مــدارک و مســتندات و ارائــۀ صورتهــای مالــی مص ـ ّوب
توســط صاحــب کار بهدلیــل ابتــای کارکنــان صاحــب کار بــه
ایــن بیمــاری و همچنیــن انتظــار ارائــۀ بهموقــع گزارشــات توســط
مؤسســات حسابرســی و اینکــه صاحــب کار همیشــه انتظــار دارد
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علی مشرقی
کــه گزارشــات حسابرســی باوجــود تمــام ایــن
مســائل و معضــات بهموقــع ارائــه شــود.
خیلی ممنونم از پاسخ های شما گرامیان.
بــه عنــوان دومیــن پرســش :ســختترین مشــکالتی
کــه پدیــده پاندمــی کرونــا در امــر حسابرســی برایتــان
ایجــاد کــرد کــدام بودنــد؟ و چگونــه هــر کــدام را
مدیریــت کردیــد؟
آقــای هوشــنگ خســتویی :در ایــن ســؤال هــم بــه شــیوۀ
پیشــین چشــمم روی واژه پاندمــی قفــل شــده اســت یعنــی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8
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تقی رضائی

بهزعــم خــودم چنیــن برداشــت میکنــم بایــد نظــری بدهــم
نــه روی خــود بیمــاری ویروســی کرونــا یــا بلکــه روی پاندمــی
(فرانســوی) و ( pandemicانگلیســی) برگرفتــه از واژه یونانــی
پاندمــوس کــه حکایــت از قدمــت باســتانی دارد .پــس پدیــده
دنیــا گیــر و همــه گیــر بیمــاری مطــرح میشــود کــه در همــۀ
امــور از جملــه حسابرســی بــرای مــن و مــا و دیگــران مطــرح
اســت پــس مدیریــت آن نیازمنــد آگاهــی از رویارویــی دیگــران بــا
موضــوع هــم مطــرح میشــود و الجــرم آگاهــی از همــۀ جوانــب
درصــدر قــرار میگیــرد.
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حسابدار
شمارۀ ۳۳8

بــدون آن کــه مطلــب را شــعار تلفــی کنیــد حفاظــت
و پشــتیبانی از مهــم تریــن دارایــی موسســات حسابرســی
یعنــی نبــردی انســانی هــم بــه جهــت تکلیــف انســانی و
هــم کاری اهمیــت بهســزایی یافــت بــا مطالعــۀ ابتــدا ،ســه
دســتگاه ویــژۀ سالمســازی فضــا (کــه بیشــتر در بیمارســتانها
کاربــرد دارد) بــا کمــک خریــداری کــردم .دو دســتگاه در دفتــر
اســتقرار دادم ،یــک دســتگاه در منــزل ایــن دســتگاهها باکتــری
کــش هســتند (بــا پخــش گاز اوزون بصــورت محــدود) ،ســپس
رهنمودهــای قرنطینــه را در محــدوده دفتــر تدویــن کردیــم (بــا
مســئولیت شــریک و همســرم) و خیلــی هــم ســختگیرانه در این
مرحلــه بایــد کوشــش میکــردم کــه  menymetرا بــا مفهــوم
و کاربســت خــاص آن برقــرار کنیــم تــا از کشــت مدیریــت
 demanymetدرو نکنیــم ،البتــه بــه همیــن ســادگی نبــود؛
چنــد مقالــه نوشــتم و در صفحــات مجــازی گذاشــتم .متأســفانه
اولویــت اول بــرای مشــتریان و جامعــه ،انجــام کار بــود نــه
صیانــت از زندگــی همتبــاران! بههــر روی گذشــت؛ ماننــد
زمســتان کــه رو ســیاهی آن بــرای زغــال میمانــد!
آقــای منصــور شــمس احمــدی :موضــوع کرونــا در فروردین
ـدی
و اردیبهشــت  ،1399شــاید اواخــر اســفند  ،1398بهطــور جـ ّ
ـدی در حرفــه ،روبـهرو شــدیم؛
مطــرح شــد و مــا بــا مشــکالت جـ ّ
اولیــن مشــکل ،انبارگردانــی بــود کــه الــزام ب ـ ه حضــور فیزیکــی
داشــت .ســال مالــی شــزکت هــادر خــارج از ایــران اکثــرا آخــر
دســامبر اســت و زمانــی کــه کرونــا ویــروس در جهــان مطــرح
شــد ،انبارگردانــی در خــارج از ایــران تمــام شــده بــود (البتــه
همانطــور کــه اطــاع داریــد انبارگردانــی آنهــا بــه ایــن وســعت
نیســت؛ انبارگردانــی در طــی ســال انجــام میشــود و در آخــر
ســال بــه شــکل نمونـهای انجــام میگیــرد) بنابرایــن مــا از تجربــۀ
آنهــا نمیتوانســتیم اســتفاده کنیــم.
در بیشــتر شــهرها درگیــر بیمــاری بودیــم و امــکان حضــور در
انبارهــا نبــود .مشــکل اصلــی بحــث حضــور در شــرکتها بــود کــه
هــم مخاطراتــی بــرای همــکاران مــا در حسابرســی و هــم کارکنــان
شــرکتها ومــا هیــچ آمادگ ـیای بــرای دورکاری نداشــتیم.
آنچــه در مــورد انبارگردانــی انجــام شــد ایــن بــود کــه حسابرســان
بــا حضــور کمتــر در انبارهــا ،نمونههایــی را گرفتنــد و انبارگردانــی
را خالصهتــر و جمــع جورتــر انجــام دادنــد ولــی بههرحــال راه
دیگــری نبــود( .البتــه از روشهــای تحلیلــی و انجــام برخــی
آزمــون هــای محتوامیشــد موجودیهــای انبــاررا هــم تــا
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حــدودی اثبــات کنیــم).
بیشــترین مشــکلی کــه در بیــن همــکاران و دوســتان مطــرح
میشــود ،مخالفــت بــا دورکاری اســت.گروهی اعتقــاد دارنــد کــه
در ایــران زیرســاختهای الزم بــرای دورکاری در ایــن حرفــه را
نداریــم.
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه کامپیوتــر در حسابرســی بــا
حسابرســی کامپیوتــری متفــاوت اســت و در حــال حاضــر بحــث مــا
در مــورد حسابرســی کامپیوتــری نیســت چــون بــه ابــزار خــاص
خــودش نیــاز دارد.
بــه بیــان ســادهتر بحــث مــن در مــورد اســتفاده از کامپیوتــر در
حسابرســی اســت؛ در واقــع همــان کارهایــی کــه مــا در اتاقــی
در شــرکت انجــام میدهیــم میتوانیــم بــا دورکاری هــم انجــام
دهیــم .همــکاران مــا بــه هــر شــرکتی کــه مراجعــه میکننــد
یــک یــا دو سیســتم در اختیارشــان قــرار میدهنــد و مــدارک هــم
کــه موجــود اســت .مــا از روی آنهــا پرینــت میگیریــم و پرونــده
درســت میکنیــم و بــه قــول خودمــان تیکهایمــان را میزنیــم
و رســیدگیهایمان را انجــام میدهیــم و شــرح رســیدگیها را
در کاربرگهــا وارد میکنیــم ...،گهگاهــی هــم مدارکــی را کپــی
و ضمیمــه میکنیــم .اکنــون ســؤال مــن ایــن اســت کــه آیــا
نمیشــود همیــن کارهــا را از راه دور انجــام بدهیــم؟
اگــر anydeskرا هــم کنــار بگذاریــم (کــه البتــه آن هــم خیلی
کمــک میکنــد) ابتداییتریــن شــکل میتوانــد ایــن باشــد
کــه؛ حســابرس مراجعــه بکنــد بــه شــرکت و حســابهایی را کــه
میخواهــد رســیدگی کنــد انتخــاب کنــد (البتــه حســابهایی
کــه قب ـ ً
ا تجزیــه و تحلیــل ریســکش انجــام شــده اســت )و مــا
قصــد رســیدگی بــه آنهــا را داریــم (حســابهایی کــه قــرار
اســت آزمــون محتــوا شــوند و پرخطــر هســتند) را بریــزد روی
یــک فایــل اکســل و حــاال دیگــر تفاوتــی نــدارد کــه بقیــۀ کار در
کجــا انجــام شــود ،محــل کار یــا خانــه.
بهطــور مثــال در مــورد حســابهای دریافتنــی ،یــک تحلیــل
محتــوا داریــم ،تعــدادی از ارقــام بدهــکار و بســتانکار را انتخــاب
کنیــم و مدارکشــان را بررســی کنیــم .یــک تحلیــل مانــده
حســاب اســت کــه میتوانیــم بــا اکســل انجــام دهیــم و
پیگیــری در ســال بعــد کــه بــا دریافــت اطالعــات ســال بعــد،
از سیســتم کامپیوتــری و انتقــال آنهــا بــه اکســل میشــود
انجــام داد.
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ایــن کارهایــی اســت کــه میتوانیــم انجــام دهیــم و احتیــاج
بــه زیرســاخت خاصــی نــدارد و بــه ایــن روش میشــود حضــور
کارکنــان در شــرکت را کاهــش داد .مدارکــی را کــه الزم بــودرل
یادداشــت میکنیــم و بــرای شــرکت میفرســتیم و بــه آنهــا
میگوییــم کــه اســکن کننــد و بــرای مــا بفرســتند یــا خودمــان
یــک روز دیگــر مراجعــه میکنیــم و مــدارک را دریافــت و داخــل
پرونــده قــرار میدهیــم؛ مثــ ً
ا در مــورد موجــودی کاال ،یــک
گــردش چندیــن صفح ـهای مــواد اولیــه ،کاالی ســاخته شــده و...
کــه مــا اینهــا را پرینــت میگیریــم و در داخــل زونکنهــا قــرار
میدهیــم و تیکهــای الزم را میزنیــم؛ مثــل مشــاهدۀ مطابقــت
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بــا صــورت انبارگردانــی و کنتــرل محاســبات و غیــره.
همیــن کار را میتوانیــم بــا اســتفاده از فایــل اکســل انجــام
دهیــم؛ گــردش را بــه فایــل اکســل انتقــال میدهیــم و تمــام
کارهایــی کــه بــه صــورت ســنتی انجــام میدادیــم روی ایــن
فایــل انجــام میدهیــم .ایــن روش خیلــی مطمئنتــر اســت
چــون امــکان کنتــرل دقیقتــر جمــع و محاســبات را داریــم.
میتوانیــم محاســبات را کنتــرل کنیــم واز فیلترهایــی کــه الزم
اســت هــم کمــک بگیریــم .تمــام ایــن کارهــا نیــازی بــه حضــور
فیزیکــی مــا در شــرکت نــدارد.
آقــای محمدتقــی رضایــی :در ابتــدای پاندمــی موضــوع را
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حسابدار
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جــدی نمیگرفتیــم .خــودم از ماســک کــه البتــه اوایــل
خیلــی
ّ
نایــاب بــود اســتفاده نمیکــردم .تــا اینکــه در اســفند مــاه 1398
ـدی اســت
بعــد از اینکــه همســرم مبتــا شــد ،فهمیــدم قضیــه جـ ّ
و بایــد بــرای جلوگیــری از ایجــاد بحــران در مؤسســه ،کاری کنیــم.
بزرگتریــن مشــکل ،ایجــاد نگرانــی و اســترس در همــکاران بــود؛
یــادم هســت یکــی از کارهایــی کــه بالفاصلــه پــس از تعطیــات
نــوروز بایــد شــروع میکردیــم .نفــرات تیــم را بــا توجــه بــه محــل
ســکونت همــکاران و بــرای جلوگیــری از آســیب رفــت و آمــد زیــاد
مشــخص کردیــم .دو روز بعــد یکــی از همــکاران تمــاس گرفــت و
گفــت کــه خانــوادهاش خیلــی نگــران حضــور ایشــان در محــل کار
هســتند و تقاضــای مرخصــی داشــتند بــا تقاضــای ایشــان موافقــت
نشــد .فــردای آن روز مادرشــان تمــاس گرفــت .ســعی کــردم
ایشــان را متقاعــد کنــم ا ّمــا نشــد و مجبــور شــدیم شــخص دیگری
را جایگزیــن کنیــم و ایشــان بــرای مدتــی تــرک کار کردنــد .در
ایــن شــرایط اولیــن اقدامــی کــه بایــد انجــام میدادیــم ،حفــظ
روحیــۀ همــکاران و رفــع نگرانــی بــود .نگرانــی واگیــردار اســت؛ آدم
وقتــی نگــران اســت و اســترس دارد بــه دیگــران هــم ایــن حــس
را القــا میکنــد کــه بــرای نگرانــی بهانــدازۀ کافــی توجیــه وجــود
دارد و لــذا پیــام منفــی و احســاس تــرس را نشــر میدهــد .پــس
مــا بایــد اولویــت اول خودمــان را مدیریــت ایــن تــرس و نگرانــی
قــرار میدادیــم و بهعنــوان یــک اقــدام عملــی بــا درخواســت
ایــن تعــداد از همــکاران بــرای عــدم حضــور در محــل کار یــا
مرخصــی موافقــت میکردیــم .حــل ایــن مشــکل خــود مشــکل
دیگــری ایجــاد کــرد؛ حــاال بــرای انجــام کار و ایفــای تعهــدات،
نیــروی کافــی در اختیــار نداشــتیم .بــرای حــل ایــن مشــکل بــا
مشــتریان صحبــت کردیــم و ســعی کردیــم زمــان بخریــم .یــک
اولویتبنــدی انجــام دادیــم؛ مشــتریانی کــه اصــرار داشــتند
کارشــان ســریعتر انجــام شــود یــا الــزام داشــتند را مشــخص
کردیــم و در اولویــت قــرار دادیــم .بــا ســایر مشــتریان مذاکــره
کردیــم و بــا توجــه بــه مصوبــۀ مــورخ  7اردیبهشــت ســتاد ملــی
کرونــا ،زمــان انجــام کار را بــه بعــد موکــول کردیــم .ایــن مصوبــه
خیلــی کمــک کــرد تــا مشــکل کمبــود نیــرو حــل شــود .البتــه
در کنــار ایــن کار ،تجدیــد نظــر در برنامهریــزی حسابرســی،
توجــه بــه محدودیتهــای ناشــی از کرونــا ،اســتفاده بیشــتر از
بررســیهای تحلیلــی ،تأییدیههــای بــرون ســازمانی ،انجــام
کار در خــارج از محــل شــرکت و رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی در هنــگام حضــور در محــل واحدهــای طــرف
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قــرارداد را نیــز در دســتور کار قــرار دادیــم.
آقــای علــی مشــرقی :در همیــن راســتا طبــق آمــار و
مشــکالتی کــه مــا بــا آن روب ـهرو شــدیم 50 ،تــا 60درصــد
پرســنل مؤسســه و حــدود 80درصــد از شــرکای مؤسســه بــه
ایــن بیمــاری مبتــا شــدیم ولــی بــا وجــود مهلتهایــی کــه بــه
مؤدیــان و در واقــع بــه شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس
بــرای اظهارنامههــا ،گزارشــات مالیاتــی و درج اطالعــات مالیاتــی
در کــدال داده شــد و تــا حــدودی طوالنیتــر شــدن دورۀ انجــام
کارهــا بــه مــا کمــک کــرد تــا الزامــی بــه حضــور تماموقــت در
مؤسســه نداشــته باشــیم.از جملــه کارهایــی کــه بــرای حــل ایــن
معضــل انجــام شــد ،مداخلــۀ بیشــتر شــرکا و مدیــران در رابطــه
بــا تعدیــل برخــی از رســیدگیهای حسابرســی بهنحــوی کــه
خدش ـهای بهوجــود نیــاورد یــا کیفیــت گزارشــات تحــت تأثیــر
قــرار نگیــرد و بــه ایــن ترتیــب حضــور پرســنل ،مقــداری کمتــر
شــد و تــا جایــی کــه امــکان داشــت از طریــق ارتباطــات آنالیــن
مــورد حــل و فصــل قــرار گرفــت .اهمیــت ویــژهای کــه حفــظ
ســامتی و جــان پرســنل و حســابداران و حسابرســان دارد مــا
را موظــف کــرد کــه بــا فراهــم کــردن امکانــات تســت و درمــان
بــرای پرســنل در دورههــای کوتــاه مــدت و تخصیــص بودجــۀ
الزم در ایــن خصــوص تجربــۀ خوبــی کســب کنیــم و همیــن
تســتهای بهموقــع و قرنطینــهای کــه بالفاصلــه بــرای پرســنل
اجــرا شــد باعــث کاهــش صدمــات ایــن بحــران شــد و بــا توجــه بــه
کثــرت کســانی کــه متأســفانه مبتــا شــدند ،خوشــخبتانه تلفاتــی
نداشــته باشــیم و ایــن مــدت رو بهخوبــی بگذرانیــم.
بههرحــال کارهایــی کــه انجــام شــد ،همیــن بــود و ایــن اقدامــات
بهصــورت موضعــی و خیلــی محــدود صــورت گرفــت.
خیلــی ممنونــم ،حــاال میرســیم بــه پرسشــی کــه
میتوانــد چــراغ راه آینــده باشــد :بزرگتریــن تجربــهای
کــه از ایــن شــرایط کســب کردیــد چــه بــوده اســت؟
آقــای هوشــنگ خســتویی :کــه در همــه امــور نخســت بایــد
اندیشــید و خــرد را حاکــم کــرد تــا از هــم درآمیختگــی اجتنــاب
شــود .البتــه ایــن تجربــه را در مــواردی دیگــر هــم کســب کــردهام و
بــه آن معقتــد شــدهام .بــا آزرمــی اندوهگینانــه بایــد بگویــم کــه در
ایــن امــر هــم ثابــت شــد بــرای مبــارزه بــا جانســتانها متأســفانه
بــاز هــم مکنــت و توانگــری در صــدر اســت و بیتوجهــی بــه خــرد
در ذیــل.
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آقــای منصــور شــمس احمــدی :یکــی از تجربیــات مهــم
بحــث آزمونهــای تحلیلــی اســت کــه در حــال حاضــر اصــ ً
ا
بــه پاندمــی و کرونــا و دورکاری و نزدیــککاری ارتباطــی نــدارد.
اص ـ ً
ا آزمونهــای تحلیلــی را تحویــل نمیگیریــم و اعتقــادی بــه
آنهانداریــم .شــاید حصــار ذهنیمــان اجــازۀ ایــن کار را بــه مــا
نمیدهــد کــه آزمونهــای تحلیلــی را جایگزیــن آزمونهــای
محتــوا کنیــم
مــا بــا بررســی اجمالــی کــه شــامل تحلیــل و پــرس و جــو اســت
شــاید  50درصــد راه را برویــم و بــه یــک اطمینان نســبی و محدود
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برســیم ولــی در اینجــا مهــم ایــن اســت کــه آزمونهــای تحلیلــی
درســت انجــام شــود یعنــی مــا بــا شــناختی کــه از صنعــت پیــدا
میکنیــم و پیــدا کــردن روابــط بیــن حســابها،باید تــا جایــی
کــه امــکان دارد ارتبــاط مابیــن مبالــغ ریالــی را بــا مبالــغ غیــر
ریالــی پیــدا کنیــم و ایــن ارتبــاط را بــا توجــه بــه اطالعاتــی
کــه از ســالهای قبــل شــرکت داریــم ،تحلیــل کنیــم و بدیــن
صــورت خیلــی راحــت بــه حســابها رســیدگی کنیــم .مــا اصــوالً
بــرای رســیدگی بــه هزینههــا متکــی بــه سندرســی هســتیم
یعنــی بایــد ســندها (مــدارک و هزینــۀ متعلــق بــه شــرکت و )...را
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ببینیــم و تیــک بزنیــم در حالــی کــه بــا یــک تحلیــل
ســاده میشــودمانده رااثبــات کــرد رابطــه بیــن تولیــد
هــر محصولــی را بــا کیلــووات بــرق مصرفــی پیــدا میکنیــم
(ارتبــاط مبالــغ ریالــی بــا غیرریالــی) و بــا ســالهای گذشــته
مقایســه کنیــم و در ســال مــورد نظــر تحلیــل کنیــم .بســیاری
از هزینههــا و بســیاری از درآمدهــا را بــا همیــن تحلیلهــا
میشــود اثبــات کــرد .مــا در انجــام کارهــای حسابرســی
از اینگونــه تحلیلهــا غافــل هســتیم و بــه آنهــا اهمیتــی
نمیدهیــم.
آقــای محمدتقــی رضایــی :بزرگتریــن تجربــهای کــه از
ایــن شــرایط کســب کردیــم ایــن بــود کــه هیچچیــز ثابــت
نیســت .شــرایط ممکــن اســت بهســرعتی فراتــر از آنچــه
در تصــور میگنجــد تغییــر پیــدا کنــد .االن خــوب کــه فکــر
میکنــم علیرغــم همــۀ نامالیماتــی کــه بهوجــود آمــد و در
رأس آنهــا جــان باختــن بســیاری از مــردم در سرتاســر جهــان
بــود و ایــن واقعــاً ناراحــت کننــده بــود .کرونــا آموزههــای
زیــادی هــم در زندگــی شــخصی ،هــم زندگــی اجتماعــی و هــم
زندگــی کاری داشــت .در زندگــی شــخصی و اجتماعــی یــادآوری
کــرد کــه قــدر موقعیتهــا و فرصتهــای باهــم بــودن را بدانیــم.
در زندگــی کاری ،آمــاده بــودن بــرای رویارویــی بــا بحرانهــای
غیرقابــل پیشبینــی و اســیر بحــران نشــدن را آموختیــم.
آقــای علــی مشــرقی :مهمتریــن تجربــ ه در مــدت پاندمــی
ایــن بــود کــه بایــد زمینــۀ الزم جهــت تغییــر در برنامههــا،
شــیوههای کار و شــیوههای رســیدگی کــه اآلن مرســوم اســت (بــه
صــورت ســنتی) ایجــاد شــود ،اســتقرار سیســتمهای ســختافزاری
و نرمافــزاری و همچنیــن ســوق بــه طــرف رســیدگیهای آنالیــن
و در واقــع ( Paperlessسیســتم مکاتبــات بــدون کاغــذ) و
رســیدگی بــه صــورت آنالیــن و مکانیــزه انجــام شــود .اســتفاده
از افــراد خبــره (حسابرســان و حســابداران) بــرای ایجــاد و فراهــم
کــردن زمینههــای الزم بــرای ارتبــاط آنالیــن بــا مشــتریان.
یــه عنــوان چهارمیــن پرســش :بــه نظــر شــما آیــا حرفــۀ
حســابداری و حسابرســی بعــد از اتمــام پاندمــی کرونــا
بایــد در رویکردهــای اجرایــی خــود تجدیــد نظــر کنــد؟ و
پیشبینــی شــما چیســت و چــه آینــدهای را پیــش روی
حرفــۀ حســابداری و حسابرســی میبینیــد؟
آقــای هوشــنگ خســتویی :اجــازه بفرماییــد عــرض کنیــم

11

پــس از ناچیــز شــدن اثــرات بیمــاری کرونــا (البتــه قبــل از آن بایــد
پاندمیــک آن از بیــن بــرود) بایــد بــرای دســتیابی بــه رویکردهــای
نویــن و الزم ،نشســت و تدبیــر کــرد و ابزارهــای عملــی را بــرای
کاربســت بهتــر وارد کارزار کــرد .بــاور دارم بــدون ایــن ناخوشــی و
همهگیــری هــم ضــرورت داشــت بــرای بــرون رفــت از شــیوهها و
باورهــای ابتــدای قــرن بیســت و یکمــی حســابداری و حسابرســی
بایــد تــن بــه تغییــرات اثربخــش میدادیــم .اگــر تغییــر را نپذیریــم
آنــگاه حرفــه میشــود ســیبل و هــر کــس و ناکــس بــه آن تشــکیک
میکنــد .کمــا اینکــه حــاال هــم همینگونــه اســت.
آقــای منصــور شــمس احمــدی :بایــد هدفگــذاری کنیــم
تــا در گزارشهــای بررســی اجمالــی ،هیچگونــه پرونــدهای تهیــه
نکنیــم و فقــط یــک فلــش ممــوری یــا دیســکت حــاوی تحلیلهــا
و نتایــج پــرس وجــو را جایگزیــن آن کنیــم.
در ایــن زمینــه بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم ،یکــی عــدم
اطمینــان خودمــان بــه ایــن مــوارد و دیگــری نگرانــی از اینکــه
صاحــب کار ایــن نــوع کار کــردن را کــم کاری تلقــی کــزده و در
حــق الزحمــه دخیــل کنــد چــون بعضــی از صاحبکارهــا متوجــه
عمــق کار نیســتند و فقــط ظاهــر رو میبیننــد .اینهــا عوامــل
بازدارنــده هســتند کــه بــرای حــل ایــن مشــکالت در حرفــه
نیازمنــد فرهنــگ ســازی بــرای کارفرمــا و صاحبــکار و یــا بــه
قــول دیگــر مشــتریانمان هســتیم .مهــم تریــن مســئله بحــث
کنتــرل کیفیــت اســت؛ در حــال حاضــر تصــوری کــه از کنتــرل
کیفیــت داریــم ،کنتــرل کیفیــت زونکنــی اســت یعنــی بایــد
پروندههــا و مــدارک را ببیننــد و لمــس کننــد.
در ایــن زمینــه جامعــه هــم دســتورالعملهایی ارائــه کــرده اســت
ـدی گرفتــه نشــده ،مــا بایــد بــه جایــی برســیم کــه اگــر
کــه جـ ّ
کســی بــرای کنتــرل کیفیــت آمــد و یــک فایــل اکســل نشــانش
دادیــم بتوانــد درک کنــد کــه مــا چــه کارهایــی انجــام دادهایــم.
مــا بایــد بتوانیــم حسابرســی را بــا کارایــی بیشــتر و هزینــۀ کمتر
انجــام بدهیــم.
اخیــرا ً بــا همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه جــدا از بحــث
کرونــا بلکــه در وضعیــت موجــود بــا توجــه بــه حقالزحمههــای
نامتناســب حسابرســی و در نتیجــه حقوقهــای کــم پرســنلی
کــه بــه حــق هــم اســتحقاق حقوقهــای بیشــتری را دارنــد و
بــه آنهــا در شــرکتهای دیگــر پیشــنهادهای بســیار خوبــی
میشــود و ایــن امــر باعــث میشــود کــه بــه ســمت
اســتخدام در شــرکتها برونــد و حرفــه در حــال
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خالــی شــدن از وجــود حسابرســانی عالقمنــد و باتجربــه میشــود
و نــه بــه زودی بلکــه همیــن اآلن هــم مــا بــا کمبــود پرســنل
مواجــه هســتیم .بــه نظــر مــن کاری کــه بایــد انجــام شــود ایــن
اســت کــه اوالً امتحانــات رتبهبنــدی و امتحانــات حســابدار رســمی
معقــول و منطقــی برگــزار شــود .چــرا مــا بایــد انتظــار داشــته
باشــیم کــه یــک حســابرس ارشــد ســؤاالتی را پاســخگو باشــد کــه
سرپرســت هــم پاسخگوســت یــا حتــی بعضــی وقتهــا حســابدار
رســمی هــم جوابــش را نمیدانــد .در صورتیکــه ایــن امتحانــات
معقــول برگــزار شــود ،همــکاران مــا انگیــزۀ الزم را پیــدا میکننــد
کــه در مؤسســات بماننــد و رشــد کننــد.
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متأســفانه ایــن انگیــزه در حــال حاضــر وجــود نــدارد و بــا توجــه
بــه حقوقهــای کــم ،انگیــزهای بــرای مانــدن در مؤسســات را
ندارنــد.
دومیــن مســئله انجــام کار حسابرســی بــر مبنــای خالقیــت اســت.
حسابرســی و اســتفاده از کامپیوتــر و بررســی هــای تحلیلــی کــه
چــارهای جــز ایــن نیســت ای بفرســتیم کــه پرونــده درســت کنند
و تیــک بزنــن و بایــد بــه ســمت حسابرســی خالقانــه برویــم.
حسابرســی مبتنــی بــر ریســک را بهطــور ســاده انجــام بدهیــم
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و حســابهایی کــه احتمــال خطــر تحریــف در آنهــا بیشــتر اســت
را مــورد توجــه قــرار دهیــم و بــا روشهــای ســاده (روشهــای
تحلیلــی) بــه آنهــا رســیدگی کنیــم کــه اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد در
آینــده امــکان نــدارد کــه بتوانیــم کار را ادامــه دهیــم؛ چــه پاندمــی
باشــد چــه نباشــد؛ چــه دورکاری باشــد چــه نباشــد.
آقــای محمدتقــی رضایــی :بــه نظــرم حرفــۀ حســابداری و
حسابرســی در ایــران حتــی اگــر پاندمــی کرونــا هــم نبــود بایــد
در رویکردهــای اجرایــی خــودش تجدیــد نظــر میکــرد .پاندمــی
کرونــا میتوانــد بــ ه ســرعت تغییــر ایــن رویکــرد کمــک کنــد.
پاندمــی کرونــا برخــی از حوزههــا را بهواســطۀ اجبــاری کــه
وجــود داشــت بهســرعت دچــار تغییــرات بنیــادی کــرد .تعطیلــی
کامــل مــدارس و دانشــگاهها و جایگزیــن شــدن آموزشهــای
برخــط ،توســعۀ پلــت فرمهــای عرضــۀ کاال از جملــه ایــن مــوارد
جــدی حرفــۀ حسابرســی وابســته بــه تغییــر
اســت .تغییــرات
ّ
رویکــرد کشــور در حــوزۀ سیاســت و اقتصــاد اســت؛ در حــوزۀ
سیاســت از جهــت مرتبــط شــدن بــا تغییــرات جهانــی و از جهــت
اقتصــادی ،وابســتگی حرفــه بــه رونــق کســب و کار انجــام کار در
بســترهای اصولــی و درســت آن اســت .در یــک نظــام اقتصــادی
کارا ،فرآیندهــای کاری تعریــف شــده ،اســتاندارد و پایدار اســت .در
یــک نظــام شــفاف اقتصــادی پایگاههــای اطالعاتــی و دادههــای
مــورد نیــاز در دســترس اســت و متأثــر از آن نظــام حســابداری
بهعنــوان نظــام پاســخگویی بــا تغییــرات انجــام شــده همســو
میشــود .ا ّمــا آنچــه اجتنابناپذیــر اســت و در هــر حــال رخ
خواهــد داد ،افزایــش ضریــب نفــوذ اطالعــات در تصمیمگیــری
و کســب و کارهاســت کــه بــا بهکارگیــری تکنولــوژی اطالعــات
و اســتفادۀ مؤثرتــر از دادههــا در تصمیمگیــری بــا آن بایــد
همــگام شــد .تصــور مــن ایــن اســت کــه در چنیــن سیســتمی
خدمــات حســابداری مدیریــت و تحلیــل دادههــا جایگزیــن نظــام
حســابداری فعلــی خواهــد شــد.
آقــای علــی مشــرقی :چــه در زمــان پاندمــی و چــه در
شــرایط عــادی ،مؤسســات و جامعــۀ حرفــهای بایــد تغییــرات
عمــدهای در ارتبــاط بــا وظایــف خــود پیشبینــی کننــد و
بهتدریــج ایــن روشهــای ســنتی حــذف شــود.:
روشــی کــه در اکثــر مؤسســات رایــج اســت عبارتنــد ازمراجعــۀ حضــوری بــه محــل صاحــب کار (کــه اســاس کار
حرفـهای در زمــان حاضــر اســت) منســوخ یــا حداقــل کــم
شــود.
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بهتدریــج امکانــات نرمافــزاری و ســختافزاری الزمجهــت کار فراهــم شــود.
قوانیــن و مقــررات الزماالجــرا و پیشبینیهــای الزمبهنحــوی کــه خدشــهای بــه کیفیــت کار حســابداری و
حسابرســی وارد نشــود توســط جامعــۀ حرفــهای و واحدهــای
رســیدگی تدویــن شــود.
انجــام کار حسابرســی از محــل کار دفاتــر مؤسســات (بهصــورتدورکاری) و تغییــر روشهــا و برنامههــای متناســب بــا ایــن
موضــوع کــه بررســی اصالــت اســناد و مــدارک از جملــه مــواردی
اســت کــه حتمــا بایــد در ایــن رویههــا پیشبینــی شــود.
بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن رویههــای جدیــد زمانــی مؤثــر
هســتند کــه از کیفیــت کار کــم نشــود ،در غیــر اینصــورت
خطــرات عمــدهای حرفــه و جامعــۀ حسابرســی مــا را تهدیــد
خواهــد کــرد.
و ا ّمــا آخریــن پرســش کــه میتوانــد بــرای نســل
آینــده تاثیرگــذار باشــد :بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر
شــده توصیهتــان بــه مراکــز آموزشــی و دانشــگاهها
در امــر آمــوزش چیســت؟
آقــای هوشــنگ خســتویی :پاســخ ایــن ســؤال از چنــدی پیش
در اذهــان شــکل گرفتــه اســت؛ آمــوزش و توانــا ســاختن آنــان کــه
ـدی
بــه امــور حرفـهای عشــق میورزنــد بایــد بهصــورت بســیار جـ ّ
در دســتور کار هــر کشــور و گــروه و تفکــر قــرار گیــرد .تربیــت
مــن حســابرس نســل ســوم بــا حســابرس نســل پنجــم یــا ششــم
امــروزی یکســان اســت .بــه قــول معــروف در جنگلهــای آمــازون
مصــون مانــدن از خــورده شــدن توســط مــار انکونــدا نخســتین
نیــاز اســت و بیشــک آزادی قلــم و بیــان ضــروری اســت ولــی
قبــل از آن مهارتهــای الزم و تفکــر بشردوســتانه حــرف اول را
میزنــد.
آقــای منصــور شــمس احمــدی :آمــوزش حســابداری هــم باید
بــه ســمت مباحــث تحلیلــی و کیــس اســتادی (مــورد کاوی) بــرود
و از دانشــجویان خواســته شــود کــه در هــر شــرکتی کــه فعالیــت
دارنــد روابــط بیــن حســابها را کشــف کننــد و در کالسهــا ایــن
گونــه تحلیلهــا را بــه بحــث بگذاریــم.
مــا بایــد اســتراتژی حسابرســی شــرکتهای کوچــک و متوســط را
از حسابرســی شــرکتهای بــزرگ جداکنیــم.
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حــدود 80درصــد از کار مؤسســات حسابرســی
مــا ( مؤسســات حسابرســی کوچــک یــا بــزرگ) حسابرســی
شــرکتهای کوچــک و متوســط اســت کــه میتوانیــم ایــن
روشهــا را حــد اقــل در اینگونــه شــرکتها بــه کار ببریــم.
آقــای محمدتقــی رضایــی :مــا در حــوزۀ آموزشــی بــا مشــکالت
کمیــت دانشــگاهها
بنیادیــن روبــرو هســتیم .متأســفانه بــا افزایــش ّ
و فارغالتحصیــان دانشــگاهها ،کیفیــت آمــوزش بهشــدت کاهــش
یافتــه اســت .شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی کشــور نیــز موجــب
کاهــش انگیــزۀ دانشــجویان شــده اســت و تقاضایــی از ســوی
دانشــجویان بــرای آمــوزش بــا کیفیــت صــورت نمیگیــرد .در
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چنیــن شــرایطی آموزشهــای
کاربــردی کــه بایــد بــه افزایــش مهــارت منجــر
شــود عمدتــاً همــان مطالبــی را آمــوزش میدهنــد کــه در
دانشــگاهها بهخوبــی آمــوزش داده نشــدهاند .بــا پاندمــی
کرونــا ،آمــوزش برخــط جایگزیــن آموزشهــای حضــوری شــده
اســت .مهمتریــن عامــل بــرای موفقیــت آموزشهــای مجــازی،
خواســت و ارادۀ دانشــجویان و فراگیــران و انگیــزۀ آنهاســت .اگــر
واقعـاً دانشــجوی مــا دنبــال یادگیــری و کســب دانــش باشــد و با
عالقــه از دورههــای آموزشــی اســتفاده کنــد و اســاتید مــا هــم بــا
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روشهــای مؤثــر آمــوزش برخــط آشــنایی داشــته باشــند،
ایــن دورههــا میتوانــد مؤثــر باشــد .بــا توجــه بــه شــرایط
موجــود توصیــۀ مــن بــه دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی این
اســت کــه در ایجــاد انگیــزه و نشــاط در دانشــجویان تــاش
کننــد .قطع ـاً آمــوزش آنالیــن بــا آمــوزش حضــوری متفــاوت
اســت و لزوم ـاً روشهایــی کــه در آمــوزش حضــوری اســتفاده
میشــد در آمــوزش برخــط مناســب نیســت .همــۀ اســاتید
نیــاز بــه آمــوزش در ایــن حــوزه دارنــد .بایــد بــا تکنیکهــای
آمــوزش آنالیــن آشــنا شــوند .میشــود بــرای ایــن مســئله،
یــک دورۀ آموزشــی تعریــف کــرد .بدتریــن اتفــاق ایــن شــیوۀ
آمــوزش ،برگــزاری امتحــان بهشــکل آموزشهــای حضــوری
اســت کــه نتایــج آن بههیــچ روی قابــل اعتمــاد نیســت و در
صورتیکــه فکــر عاجلــی بــرای آن نشــود بــه زودی بــا خیــل
عظیــم فارغالتحصیــان بــا نمرههــای عالــی ولــی فاقــد کیفیــت
روبــرو خواهیــم شــد.
آقــای علــی مشــرقی :برنامههــای آموزشــی و
برنامهریزیهایــی کــه در مراکــز آموزشــی و دانشــگاهها
صــورت میگیــرد حتــی اگــر ایــن پاندمــی رفــع شــود بایــد
در جهــت حــذف روشهــای ســنتی باشــد .ایــن آموزشهــا
میتوانــد آنالیــن باشــد.
بایــد درنظــر داشــته باشــیم چــه آمــوزش آنالیــن و چــه آمــوزش
حضــوری بایــد بهگونــه باشــد کــه در ســطح کیفــی و علمــی
دانشــجویان ،افتــی ایجــاد نکنــد .مــا حتــی قبــل از ایــن پاندمــی
هــم در ارتبــاط بــا آمــوزش در دانشــگاهها مشــکل داشــتیم .یکــی
از مشــکالت همیشــگی مؤسســات حسابرســی ،اختــاف ســطح
آموزشــی دانشــجویان بــا انتظــار کار حرفــهای آنهــا هنــگام ورود
بــه بــازار کار اســت .بنابرایــن آمــوزش دانشــجویان بههــر طریــق
بایــد بــه گونـهای تدویــن شــود کــه از طریــق برگــزاری امتحانــات
دورهای و مقطعــی ،ســطح علمــی دانشــجویان ســنجیده شــود تــا
دانشــجویان ،همــواره آمــادۀ کار در مؤسســات باشــند.
بــه نظــر مــن آمــوزش دانشــگاهها هــم احتیــاج بــه تغییــر دارد؛
چــه از نظــر نرمافــزاری و چــه ســختافزاری و بــا توجــه بــه
تجربــهای کــه در مــدت ایــن دو ســال بهدســت آمــده اســت،
ایــن تغییــرات بایــد بهگونــهای باشــد کــه هنــگام مواجــه شــدن
بــا اینگونــه مســائل ،خدش ـهای در کار آمــوزش و کیفیــت علمــی
دانشــجویان ایجــاد نشــود.
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کووید  19و عصر جدید تقلبهای مالی

مترجمان:

فاطمه دادبه
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مهدی بیرانوند

تقریبــاً دو ســال از تولــد ویــروس همهگیــر
کرونــا میگــذرد .ویروســی کــه فرهنــگ کار
و زندگــی همــۀ مــردم جهــان را تحــت تأثیــر
قــرار دارد .بــا همهگیــری ویــروس کرونــا نیــاز
بــه بســترهای فنــاوری اطالعــات بیــش از پیــش
احســاس شــد و ســاختار و عملکــرد ســازمآنها
دســتخوش تغییــرات فراوانــی شــد .ایــن
تغییــرات ،کســب و کارهــا را نیــز بهخصــوص از
جنبههــای مالــی بینصیــب نگذاشــت و آنهــا را
نیــز بــا فرصتهــا و چالشهایــی روبــرو کــرده
اســت.
همهگیــری کوویــد 19بــه عنــوان یــک
مشــکل جــدی ســامتی و رفتــار را تهدیــد
میکنــد .درواقــع ،ایــن یــک مشــکل مالــی و
اقتصــادی ویرانگــر اســت .متأســفانه همهگیــری
کوویــد  19باعــث شدهاســت کــه بســیاری
از شــرکتها تعطیــل شــوند و از کســبوکار

خــارج شــوند .ایــن موضــوع باعــث بیــکاری
و بیثباتــی در کشــورها در سراســر جهــان
میشــود .کشــورهای توســعهیافته مجهــز بــه
نهادهــای حمایتــی ،قــادر بــه پشــتیبانی بهتــر
از شــهروندان و کســب و کارهــا در مقایســه
بــا کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای
توســعهنیافته هســتند .همــۀ کشــورها اقدامــات
متفاوتــی را بــرای از بیــن بــردن تأثیــرات منفی
بیمــاری همهگیــر کوویــد 19کــه ناخواســته
در بخشهــای زیــادی از قبیــل بهداشــت،
آمــوزش ،گردشــگری ،غــذا و صنایــع تولیــدی
دارد ،بــه اجــرا درمیآورنــد.
براســاس یافتههــای پژوهشــگران ،شــهروندان
و دولتهــا بایــد نســبت بــه انــواع جدیــد
تقلــب مالــی مشاهدهشــده در نتیجــۀ
همهگیــری کوویــد  19محتــاط باشــند .بــه
هرحــال اقدامــات بیشــتر و جدیدتــری ماننــد
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آگاهــی و آمــوزش در مــورد ایــن موضــوع مورد
نیــاز اســت .بهخصــوص ،تقلــب مالــی نوظهــور
مربــوط بــه فناوریهــای اطالعــات( )ITبــه
توجــه خاصــی نیــاز دارد.
تأثیــر اقتصــادی همهگیــری کوویــد
حــدی شــدید اســت کــه برخــی از
19به ّ
قدرتهــا مدعــی هســتند کــه ایــن بیمــاری
از رکــود اقتصــادی  ۱۹۲۹شــدیدتر اســت.
کســری مالــی و عــدم رشــد اقتصــادی و کاهش
اقتصــادی در کشــورهای مختلــف از ایــن بحــث
حمایــت میکننــد .همچنیــن ،هنــوز مشــخص
نیســت کــه چــه زمانــی اقتصادهــا بازیابــی
خواهنــد شــد و بــه مســیر طبیعــی خــود
بازخواهنــد گشــت.
همهگیــری کوویــد 19نشــان داد کــه
پسانــداز بــرای مســائل اقتصــادی غیرمنتظــره
حیاتــی اســت .همچنیــن ،شــفافیت بــرای
مدیریــت موثــر اقتصــادی و مالــی ضــروری
اســت .نقدینگــی و حفــظ ذخایــر ،تنهــا بــرای
کســب و کارهــا مهــم نیســت ،بلکــه بــرای
کشــورها بهعنــوان یــک دیــدگاه حســابداری و
مالــی نیــز مهــم هســتند.
در طــول تاریــخ ،چندیــن رســوایی حســابداری
و مالــی تجربــه شــدند کــه هنــوز هــم درخاطــر
همــه مانــده اســت .شــرکت انــرون ،وردکام،
پارمــاالت ،تیکــو و زیراکــس تنهــا بخشــی از
فهرســت طوالنــی ایــن رســواییها هســتند.
از ســوی دیگــر ،همهگیــری کوویــد  19بُعــد
جدیــدی را بــه مفهــوم تقلــب مالــی اضافــه
میکنــد ،زیــرا نــوع عمــل آنهــا جدیــد و غیــر
معمــول هســتند.
در ســالهای اخیــر ،حسابرســی داخلــی
و کنترلهــای داخلــی اهمیــت بیشــتری
یافتهانــد .در مقایســه بــا دورههــای قبلــی،
شــرکتها اکنــون ســرمایهگذاریهای
عظیمــی را بــرای ایجــاد ممیزی داخلــی قوی و
سیســتمهای کنتــرل داخلــی انجــام میدهنــد.
ایــن قطعـاً یــک ضــرورت اســت تــا یــک کاالی
لوکــس در دنیــای کســبوکار امــروزی .ایــن
مســأله قطعــاً بــرای دولتهــا صــادق اســت.
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وضعیــت کنونــی مربــوط بــه همهگیــری
کوویــد 19حاکــی از آن اســت کــه بایــد توجــه
بیشــتری بــه حسابرســی داخلــی و کنترلهــای
داخلــی مبــذول شــود .ایــن مســأله بهخصــوص
در مــورد ایــن موضــوع صــادق اســت کــه
برخــی از تقلبهــای نوظهــور مالــی مربــوط بــه
سوءاســتفاده از فناوریهــای اطالعــات اســت.
ســرمایهگذاریهای بیشــتر در بخشهــای
خصوصــی و دولتــی از نظــر ســرمایۀ انســانی و
ســرمایۀ ســاختاری مــورد نیــاز اســت.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ســناریوی
اقتصــادی دشــوار ایجــاد شــده توســط
همهگیــری کوویــد  19شــرکتها و دولتهــا
را وادار بــه ادامــۀ عملیاتهــا بهعنــوان هــدف
اصلــی و عمــده میکنــد .برخــی شــرکتها
بــه کاهــش انــدازۀ خــود میپردازنــد و تعــداد
کارمنــدان خــود را کاهــش میدهنــد .پرســنلی
کــه بــه صــورت شــیفتی کار میکننــد ،هــم
در بخشهــای خصوصــی و هــم در بخــش
دولتــی مشــاهده میشــود .ایــن وضعیــت
خطرنــاک اســت ،چــرا کــه حسابرســی داخلــی
و کنترلهــای داخلــی ممکــن اســت دســتور
کار اصلــی و نقطــۀ تمرکــز چندیــن مؤسســه
همزمــان باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،مبــارزه
بــا تقلــب ممکــن اســت یــک اولویــت بــرای
ســازمانهای متعــدد نباشــد .بودجههــا بــرای
فعالیتهــای غیرضــروری نیــز میتوانــد بــه
تأخیــر بیافتــد .متأســفانه ،ایــن یــک زمیــن
بــازی بــرای متقلبهاســت .کاهــش شــغل و
ســاعات کاری کمتــر کــه برابــر بــا دســتمزدهای
پایینتــر اســت ،میتوانــد انگیــزهای بــرای
تقلــب مالــی ،بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت
دشــوار کارکنــان ایجــاد کنــد.
تقلــب مالــی در طــول بحرانهــا و شــرایط
بیثبــات اقتصــادی ،زمانــی کــه مــردم
تحــت اســترس و فشــار قــرار دارنــد ،مشــاهده
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،شــرایط ســخت
اقتصــادی و بحرانهــا ،افــراد متقلــب را
بهمنظــور توجیــه تقلــب در آنهــا و نیــز در نظــر
گرفتــن منطقــی بــودن آن ،هدایــت میکنــد.

اقدامــات خاصــی کــه غیراخالقــی شــناخته
میشــدند در طــول بحرانهــا و شــوکهای
اقتصــادی ،طبیعــی تلقــی میشــوند .ایــن
حقیقــت کــه ســرمایهگذاری بــرای آمــوزش
کارکنــان در زمینــۀ اخــاق ،کنترلهــای
داخلــی و حسابرســی داخلــی در طــول
بحرانهــا و دورههــای ســخت اقتصــادی ناشــی
از همهگیــری کوویــد  19محــدود اســت ،همــه
چیــز را ســختتر میکنــد.
کارپــوف 1بیــان میکنــد کــه نوآوریهــای
جدیــدی در تقلــب دیــده میشــود .همچنیــن
همهگیــری کوویــد  19باعــث مشــکالت
اقتصــادی و کاهــش ســرمایۀ ســازمانی میشــود
کــه احتمــال تقلــب در ســالهای بعــد را
افزایــش میدهــد .بــا اینحــال پیشــرفتهای
تکنولوژیکــی و آگاهــی اخالقــی ،منجــر بــه
کاهــش رویدادهــای تقلــب در ســالهای آتــی
خواهــد شــد.
2
گوپتــا و همــکاران بیــان میکننــد کــه تقلــب
یــک مانــع بــزرگ بــرای رشــد شرکتهاســت.
همهگیــری کوویــد  19چالشهــای جدیــدی
را بــه دلیــل پتانســیل بــاالی تقلــب ایجــاد
کــرده اســت .یــک تقلــب مربــوط همهگیــری
کوویــد  19در بخــش بیمــه مشــاهده میشــود؛
براســاس یافتههــای پژوهشهــا ،در ماههــای
اخیــر ،نــرخ مــوارد کوویــد  19مربــوط بــه
مــوارد متقلبانــه افزایــش یافتــه اســت.
اللــی و همــکاران 3تأکیــد میکننــد کــه
همهگیــری کوویــد  19یــک مجوعــۀ جدیــد
و خــاص از جرایــم ســایبری ایجــاد کــرده
اســت .برمبنــای یافتههــای ایــن پژوهــش،
ســه یــا چهــار نــوع خــاص از جرایــم ســایبری
بهصــورت روزانــه از زمــان همهگیــری کوویــد
 19در چیــن مشــاهده شــده اســت.
هافمــن 4بــر ایــن حقیقــت تأکیــد میکنــد
کــه از زمــان شــروع کوویــد  19افــراد بســیاری
قرنطینــه شــدهاند .نهادهــای مالــی گــزارش
کردنــد کــه تالشهــا بــرای تقلــب در دوران
کوویــد  19در مقایســه بــا ســالهای گذشــته
ســه برابــر شدهاســت .بانکهــا یکــی از
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هدفهــای اصلــی کالهبــرداران هســتند.
بنابرایــن بانکهــا تصمیــم گرفتنــد تــا مراحــل
و معیارهــای بیشــتری را بــرای حفاظــت از
خودشــان در برابــر تقلبهایــی کــه در دوران
کوویــد  19مشــاهده شــده اســت ،بــه کارگیرند.
کیزیــل و آکمــن 5بــه ایــن موضــوع اشــاره
کردنــد کــه آثــار همهگیــری کوویــد 19
همچنــان حتــی پــس از ایــن کــه همهگیــری
بهطــور کامــل اتفــاق بیفتــد ،ادامــه خواهــد
داشــت .ایــن موضــوع بــرای هــر کشــوری در
هــر جــای جهــان براســاس ایــن مطالعــه کاربرد
دارد .امــروزه ،بازیگــران قدرتمنــد جهــان ســعی
میکننــد تــا آثــار منفــی همهگیــری کوویــد
 19را بــه حداقــل برســانند ،امــا آنهــا همچنــان
ســعی بــر کســب منفعتهــای مالــی از
یکدیگــر دارنــد.
6
آکمــن ،ارارســان و کیزیــل اینگونــه
اســتدالل میکننــد کــه همهگیــری کوویــد
 19آثــار منفــی جــدی بــر موقعیتهــای کاری

18

نیــروی کار مهاجــر دارد .نیــروی کار مهاجــر
غیرماهــر اغلــب مشــمول مزایــای بیــکاری
ناشــی از همهگیــری کوویــد  19نیســتند
عــاوه بــر ایــن ،بــه دسترســی بــه تســت
کوویــد  19یــا مراقبتهــای بهداشــتی بــا
محدودیــت مواجــه هســتند .بنابرایــن ،اثــرات
منفــی همهگیــری کوویــد  19بــرای مهاجریــن
بســیار بیشــتر از شــهروندان محلــی اســت.
آکمــن و کیزیــل 7بیــان میکننــد کــه
همهگیــری کوویــد  ،19نوســانات اقتصــادی
جــدی را در کل جهــان ایجــاد کــرده اســت .در
نتیجــه ،مشــکالت بیــکاری موجــود در سراســر
جهــان بــه مســایل جدیــدی رســیده اســت.
روشهــای گذشــتهنگر بــرای جلوگیــری از
مشــکالت بیــکاری در زمــان همهگیــری
کرونــا مثــل مشــوقها ،مزایــا ،کمکهــا و
بیمــۀ بیــکاری بهصــورت دائمــی پاســخگوی
آن نیســت .بنابرایــن ،محیطهــای کار ســالم و
امــن ،بــرای کارکنــان مــورد نیــاز اســت .ایــن

حقیقــت حتــی در دوران پســاکرونا نیــز ادامــه
خواهــد داشــت.

انواع نوظهور تقلب مالی

همهگیــری کوویــد  19چنــد نــوع نوظهــور و
جدیــد تقلــب مالــی را ایجــاد کــرده اســت .یکی
از آنهــا تقلــب در ایمیلهــا اســت؛ کالهبــرداران
ایمیلهایــی ارســال میکننــد و نشــان
میدهنــد کــه افــرادی کــه ایمیــل را دریافــت
میکننــد ،کمکهــای مالــی بــه حســاب
بانکــی آنهــا منتقــل خواهــد شــد .ایمیلهــای
مذکــور معمــوالً حــاوی ضمیمههایــی اســت
کــه عمدتــاً ویــروس هســتند.
گــروه دیگــری از کالهبردارهــا ،کالهبــرداران
کارت اعتبــاری هســتند .ایــن حقیقــت را بایــد
دانســت کــه افــراد امــروزه در مقایســه بــا قبــل
از همهگیــری کوویــد  ،19ترجیــح میدهنــد
تــا از فروشــگاهها بهصــورت آنالیــن خریــداری
کننــد .بخشهــای فــروش آنالیــن رشــد
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بیشــتری کردهانــد و تجــارت الکترونیــک نیــز
افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن حمــات علیــه
وبســایتهای تجــارت الکترونیــک نیــز بیشــتر
مشــاهده میشــود.
تقلبهــای نرمافــزاری نیــز در زمــان
همهگیــری کوویــد  19بســیار شــایع شــده
اســت .از آنجــا کــه هــوش مصنوعــی ،یادگیــری
ماشــینی و فراینــد خــودکار روباتیــک و ســایر
ابزارهــای خــودکار بســیار معمــول شــدهاند،
تقلبهــای مربــوط بــه نرمافزاهــا کــه در
آینــده نیــز بســیار مشــاهده خواهــد شــد ،ادامه
خواهنــد داشــت.
شــرایط اقتصــادی افــراد نیــز بــه دلیــل
همهگیــری کوویــد  19بســیار آســیب دیــده
اســت؛ بهطــوری کــه قطع ـاً مــردم بــه دنبــال
فرصتهــای شــغلی جدیــد و راههــای کســب
درآمــد متفــاوت هســتند .رمــز ارزهــا در اینجــا
بــه صحنــه آمدنــد .وبســایتهای خــاص بــا
دسترســی بــه ســرور اســتخراج رمــز ارزهــا
هــک شــدند .تقلــب مالــی مربــوط بــه بــازار
ســهام و رمزارزهــا فقــط بهعنــوان مــوردی در
تودکــس ترکیــه مشــاهده شــد.
فیشــینگ نیــز در زمــان همهگیــری کوویــد
 19افزایــش یافــت .وبســایتهای هــک شــده
گاهــی میزبــان ســایتهای فیشــینگ هســتند
کــه برندهــای معــروف و شــناخته شــده را بــه
قصــد دزدی اطالعــات افــراد کپــی میکننــد.
بهطــور قطــع ،اطالعــات مالــی حیاتــی نیــز از
طریــق کالهبــرداران جمــعآوری میشــود.
هکرهــای مربــوط بــه تقلــب مالــی نیــز افــراد
را مســتقیم بــه نرمافــزار کوویــد  19هدایــت
میکننــد .بــا اینحــال ایــن نرمافــزار واقعــاً
یــک بدافــزار اســت کــه دادههــای شــخصی
و مالــی را بــه ســرقت میبــرد .صفحــات
وردپــرس و وبســایتها نیــز دســتخوش
سوءاســتفاده هســتند .بهعــاوه ،برخــی جرایــم
نیــز بــه ایــن موضــوع ربــط دارد کــه بیــان
میکننــد آنهــا افــرادی هســتند کــه توســط
دولــت بــرای عملیــات اســترلیزه کــردن علیــه
کوویــد  19مجــاز هســتند و از خانوادههــا
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دیــدن میکننــد .ایــن رفتــار نادرســت بــه
دلیــل ناآگاهــی افــراد ،محیــط دزدی در خانههــا
را ایجــاد میکنــد .ایــن یکــی از روشهایــی
اســت کــه اخیــرا ً مشــاهده شــده اســت کــه بــه
افــراد بســیاری نیــز آســیب رســانده اســت.
تولیــد ،بازاریابــی و فــروش داروهــای تقلبــی
کوویــد  19مثــل بحث واکسیناســیون و ماســک
و تســت کــودکان تهدیدهــای دیگــر اســت.
برخــی کالهبــرداران نیــز بــرای بســتری افــراد
در بیمارســتانها از افــراد ،پولهــای کالن
مطالبــه میکننــد .عــاوه بــر ایــن جرایــم،
برخــی خودشــان را بهعنــوان اعضــای نهادهــا
و ســازمانهای ســامت ملــی و بینالمللــی
معرفــی میکننــد و از اطالعــات شــخصی افــراد
سوءاســتفادههای مالــی میکننــد .در ایــن
دوران ،آمــوزش از راه دور بســیار گســترش یافته
اســت .در برخــی مــوارد حتــی نرمافزارهــای
آمــوزش از راه دور نیــز بــه جمـعآوری اطالعــات
مالــی و شــخصی افــراد پرداختــه و از آنهــا
سوءاســتفاده میکننــد .بــه هرحــال ایــن
موضوعــات هــر روزه در حــال گســترش اســت
و افــراد بســیاری از ایــن شــرایط سوءاســتفاده
بهخصــوص سوءاســتفادههای مالــی میکننــد.
اگــر چــه روشهــای تقلــب جدیــد در دوران
همهگیــری کوویــد  19ظهــور پیــدا کــرد،
امــا روشهــای حــذف آنهــا و حفاظــت از
افــراد ،بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی
وجــود دارد .دولتهــا بایــد هوشــیار باشــند
و از طریــق آمــوزش تلویزیونــی ،پیامکهــا و
اینترنــت ،شــهروندان را آگاه کننــد .ایــن امــر
باعــث ایجــاد آگاهــی عمومــی دربــاره انــواع
جدیــدی از تقلبهــا کــه بهطــور مســتمر
در زمــان همهگیــری کوویــد  19هســتند
میشــود .همچنیــن ،هــر دو بخــش خصوصــی
و دولتــی بایــد جلســات آموزشــی آنالیــن را
ســازماندهی کننــد .بــا اینحــال بــا اســتفاده
از گــذرواژۀ قــوی ،بهرهگیــری از اعتبــار چنــد
عاملــی بــرای ورود بــه حســابهای بانکــی،
نگهــداری نرمافزارهــای بـهروز شــده بــا آخریــن
بســتههای امنیتــی و مزایــای اســتفاده از دیــوار

آتــش ســایر معیارهــای موثــر بــرای محافظــت
علیــه فنــاوری اطالعــات و حمــات مربــوط بــه
کوویــد  19هســتند .شــهروندان بایــد اطمینــان
حاصــل کننــد کــه شــرکتها ،فروشــگاهها،
وبســایتها و حســابهای رســانههای
اجتماعــی و آدرسهــای ایمیــل مربــوط بــه
تــدارکات پزشــکی ،تقلبــی نیســتند.
در انتهــا ،بایــد نســبت بــه آمــوزش از راه دور،
جلســات ،ســمینارها و کنفرانسهایــی کــه
برگــزار میشــود ،هوشــیار بــود .ایــن موضــوع
مدنظــر قــرار داد کــه نرمافزارهــای
را بایــد ّ
رایــگان میتواننــد خطرنــاک باشــند .نرمافــزار
آنتــی ویــروس بایــد همیشــه فعــال باشــد.
کالهبردارانــی را کــه خودشــان را بهعنــوان
نهادهــای قانونــی معرفــی میکننــد بایــد
بهطــور کامــل شناســایی کــرد .رفتارهــا و
تقلبهــای مالــی میتوانــد بــا روشهــای
مختلــف از طریــق دولــت جلوگیــری شــود و
مــردم بایــد نســبت بــه آنهــا اطالعــات و آگاهــی
کافــی داشــته باشــند.
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براســاس چهارچــوب مفهومــی گزارشــگری
مالــی و ویژگیهــای کیفــی صورتهــای
مالــی عــاری از خطــا و اشــتباه بــودن از جملــه
ویژگیهــای مهــم شــناخته شــده اســت.
تقلــب از منابــع خطــا اســت کــه انحرافــات و
دســتکاریهای صــورت گرفتــه در صورتهــای
مالــی را شــامل میشــود و توســط طرفهــای
یــک رویــداد مالــی انجــام میگیــرد .همچنیــن
گزارشــگری مالــی متقلبانــه کــه بــا مــواردی
همچــون تحریــف یــا تقلــب در صورتهــای
مالــی ســروکار دارد کــه در ســالهای اخیــر
بســیار مــورد توجــه ســرمایهگذاران و همچنیــن
خــود حســابداران قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا از
یــک ســو میــزان ریســک ســرمایهگذاران را
بــا توجــه بــه تقلبهایــی کــه در صورتهــای
مالــی رخ میدهــد ،کاهــش میدهــد و از
یــک ســو اعتبــار حســابداران را زیــر ســؤال
میبــرد؛ از ایــن رو حســابداران ســعی در هــر
چــه محکمتــر کــردن حسابرســی صورتهــای
مالــی بــر طبــق یــک قاعــده و اصــول محکــم

دارنــد تــا درصــد انحرافــات را در گزارشهــای
مالــی هرچــه بیشــتر کاهــش یابــد؛ خطــا و
اشــتباه در گزارشــات مالــی متفــاوت از تقلــب
دســتهبندی میشــود کــه وجــه تمایــز بیــن
ایــن دو در نــوع رفتــار و نحــوه ســوگیری آنهــا
اســت.
بــازار ســرمايه بهعنــوان موتــور محركــۀ
اقتصــاد بــر محــور اطالعــات قــرار دارد .جريــان
درســت اطالعــات در ايــن بــازار منجــر بــه
اتّخــاذ تصميمــات صحيــح و منطقــي از ســوي
مشــاركتكنندگان میشــود و در نهايــت،
توســعۀ اقتصــادي و بهبــود رفــاه اجتماعــي
را بــه ارمغــان مــیآورد .گزارشهــای مالــي
از مهمتريــن منابــع اطالعاتــي اســت كــه
هــدف آن فراهــم كــردن اطالعــات الزم بــراي
تصميمگيريهــای اقتصــادي اســت و بخــش
اعظمــي از نيــاز اطالعاتــي بــازار ســرمايه را
تأميــن میكنــد .افزايــش تعــداد شــركتهای
پذيرفتــه شــده در بــورس كــه بهمنظــور جــذب
منابــع مالــي بــه انتشــار اوراق بهــادار اقــدام
میكننــد ،تــاش بهمنظــور كاهــش ماليــات
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کاربــردی و متفــاوت بــه مســئلۀ تقلــب جزئــی
از منابــع خطــا ارائــه شــود.

 . 1منابع اشتباه و خطا در حسابداری

بــر ســود ،پنهانســازی عملکــرد نامطلــوب از
جملــه داليــل اهميت موضــوع اســت .تقلب در
گزارشــگري و حســابداري مالــي در ســالهای
اخيــر ،رشــد قابــل توجهــي داشــته اســت .بــا
بــروز بحــران مالــي در شــركتهایی همچــون
انــرون ،گلوبالكراســينگ و ورلــدكام ،مســئلۀ
تقلــب در گزارشــگري مالي وارد عرصۀ سياســت
نيــز شــده اســت .امــروزه مجامــع قانونگــذار،
حرفــۀ حســابداري و مديريــت بــه علــل ايجــاد
تقلــب و راههــای موجــود بهمنظــور جلوگيــري
از وقــوع رفتــار متقلبانــه در گزارشــگري مالــي
توجــه خاصــي كردهانــد (صفــرزاده .)1389،در
کشــور مــا هیــچ نهــادی بهطــور مســتقیم برای
تحقیــق و کشــف مــوارد تقلــب احتمالــی و نیــز
هیــچپایــگاه اطالعرســانی بــرای گــزارش ایــن
قبیــل مــوارد وجــود نــدارد .نهادهایــی از قبیــل
ســازمان بــورس اوراق بهادار اطالعــات احتمالی
مربــوط بــه هرگونــه تحریــف و بهطــور خــاص
تقلــب در صورتهــای مالــی را در اختیــار
عمــوم و تحلیلگــران قــرار نمیدهنــد .تنهــا
مــواردی کــه در ســازمان بــورس اوراق بهــادار
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پیگیــری میشــود احتمــال تقلــب توســط
دارنــدگان اطالعــات نهانــی (بهویــژه مدیــران)
در ایــن شــرکتها و درصــورت صــدور رأی
از طریــق محاکــم قضایــی؛ مــوارد بهطــور
خصوصــی اطالعرســانی میشــود (اعتمــادی
و زلقــی.)1392،
تقلــب شــامل اقدامــات و افعــال عمــدی اســت
و کســی مرتکــب آن میشــود کــه از فریــب،
نیرنــگ و حیلهگــری اســتفاده کــرده اســت.
اینگونــه اقدامــات را در دو گونــه از ظاهرســازی
میتــوان طبقهبنــدی کــرد:
اظهار کذب
پوشیده داشتن حقیقت
تقلــب شــامل فریــب ،ریســک دســتگیری،
ّ
تخطــی از اعتمــاد ،توجیــه عقلــی و مــواردی
از ایــن دســت میشــود .تقلــب اقدامــات
نامناســبی اســت کــه بــه اظهارنظــر نادرســت
ا ّمــا بااهمیــت در صورتهــای مالــی منجــر
میشــود (شــعری آناقیــز و خراســانی.)1396،
در ادامــه بــه تبییــن منابــع خطــا و اشــتباه
در حســابداری پرداختــه میشــود تــا دیــدی

بــه عقیــدۀ یانــگ و کوهــن« )۲۰۱۳( 3دلیــل
وجــود صورتهــای مالــی ،ارائــه اطالعــات
مفیــد و ســودمند در مــورد کســبو کار بــه
افــرادی اســت کــه در ایــن کســبوکار ســهم
اقتصــادی دارنــد یــا ممکــن اســت ســهمی
داشــته باشــند» .ایــن صورتهــای مالــی
بایــد بــه ســرمایهگذاران کمــک کننــد تــا در
مــورد جایــی کــه بایــد ســرمایۀ خــود را بــه
آن بســپارند ،تصمیمــات ارزشافزایــی اتّخــاذ
کننــد ،بایــد بــه اعتباردهنــدگان کمــک کنــد
تــا تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا شــرکت میتوانــد
بدهیهــای خــود را بازپرداخــت کنــد یــا
خیــر و بایــد بــه تأمینکننــدگان کمــک
کنــد تــا ریســک اعتبــاری مشــتری احتمالــی
را بررســی کننــد .ســایر اســتفادهکنندگان
مهــم صورتهــای مالــی عبارتنــد از مراجــع
ذیصــاح مالیاتــی ،دیگــر ارگانهــای دولتــی
مرتبــط ماننــد نماینــدگان اتحادیههــای
کارگــری ،دادگاههــای حقوقــی ،ســرمایهگذاران
و ســهامداران بالقــوه؛ ایــن گروههــا یــا از
ســهم (احتمالــی) در شــرکت برخوردارنــد یــا
دارای وضعیــت مشــترک ذینفــع بیرونــی
هســتند (یانــگ .)2020، 2طبــق چهارچــوب
نظــری گزارشــگری مالــی بینالمللــی،3
اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی شــامل
ســرمایهگذاران بالفعــل و بالقــوه ،وامدهنــدگان
و اعتباردهنــدگان ،مدیــران شــرکت و دیگــر
اشــخاص ماننــد قانونگــذاران و عمــوم
افــراد جامعــه اســت (هیــأت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری2010،؛ دالوری و
مهــدوی.)1398،
صورتهــای مالــی ،ابــزاری هســتند کــه از
طریــق آن اســتفادهکنندگان درون شــرکت
یعنــی کارمنــدان و مدیــران ،قــدرت مالــی،
ســودآوری و توانایــی شــرکت بــرای خلــق
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جریــان نقــدی را بــه اطــاع ســرمایهگذاران
بیــرون از شــرکت میرســانند .حســابداری
مالــی بایــد بــرای انجــام ایــن وظایــف اقتصــادی
و اجتماعــی واقعیــت اقتصــادی زیربنایــی بنــگاه
ب و کار را بــه تصویــر بکشــد،
تجــاری و کســ 
هدفــی کــه بهصــورت خالصــه بــه شــرح زیــر
بیــان میشــود:
واقعیت اقتصادی = حسابداری مالی
هرچنــد بنــا بــه دالیــل بســیاری ،واقعیــت
پیچیدهتــر اســت:
خطا  ±واقعیت اقتصادی = حسابداری مالی
صورتهــای مالــی پــر از خطــا هســتند
چراکــه تدویــن آنهــا بــه برآوردهــا و همچنیــن
قضاوتهــای زیــادی نیــاز دارد .موضــوع ایــن
فصــل یعنــی تقلــب ،شــکلی از خطــا اســت ا ّمــا
بیشــتر خطاهــا اشــتباهات متقلبانــه نیســتند.
در فراینــد حســابداری ســه منبــع موجــب
ایجــاد خطــا و اشــتباه میشــود کــه تنهــا یکــی
از ایــن منابــع بــه تقلــب مرتبــط اســت ،ایــن
منابــع عبارتنــد از( :یانــگ)2020،
محدودیت فناوری اندازهگیری
تصادفی بودن
سوگیری مدیریت

 1 . 1محدودیتهای فناوری
اندازهگیری

منبــع اول بــه خطاهایــی مربــوط اســت
کــه محدودیــت دو مجموعــه اصــول غالــب
گزارشــگری مالــی یعنــی اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی )IFRS(4و
اصــول عمومــی پذیرفتــه شــدۀ حســابداری
ایــاالت متحــده )GAAP(5را نشــان میدهنــد.
هــر دوی ایــن مجموعــه اصــول در ســالهای
اخیــر پیشــرفت زیــادی داشــتهاند ا ّمــا کار
بهبــود اســتانداردهای حســابداری هنــوز بــه
پایــان نرســیده اســت .بــرای مثــال ،بــه ایــن
مســئله توجــه کنیــد کــه در حــال حاضــر
بیشــتر ســرمایهگذاریهای شــرکتی بــه
ســرمایهگذاری در دانــش فنــی و ســایر
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داراییهــای نامشــهود مربــوط هســتند و آن
را بــا گذشــتۀ نهچنــدان دور مقایســه کنیــد
کــه بیشــتر ســرمایهگذاریها در داراییهــای
فیزیکــی بودنــد .حســابداری مــورد دوم یعنــی
ســرمایهگذاری در داراییهــای فیزیکــی بــدون
مناقشــه نیســت ا ّمــا بــرای مواجهــه مناســب
بــا آن نســبت بــه حســابداری در داراییهــای
نامشــهود ،راهکارهــای بیشــتری در دســترس
اســت .حســابداری داراییهــای نامشــهود بــه
دلیــل ماهیــت گــذرای داراییهــای نامشــهود
پیچیدهتــر اســت .بــرای مثــال آیــا زمانــی کــه
کارمنــدان میتواننــد شــرکت را تــرک کننــد،
ســرمایهگذاری صورتگرفتــه در دانــش فنــی
کارمنــدان بایــد بــ همثابــۀ ســرمایهگذاری در
دارایــی در نظــر گرفتــه شــود؟ قانونگــذاران
حســابداری هنــوز ایــن مســئله و مشــکالت
مشــابه را حــل نکردهانــد .البتــه ،در حــال
حاضــر دربــارۀ داراییهــای نامشــهود،
اســتانداردهای حســابداری وجــود دارد ا ّمــا
ارقــام حاصلــه لزومــاً واقعیــت اقتصــادی را
نشــان نمیدهنــد.

 1 . 2برآوردی بودن

دومیــن منبــع خطــا ناشــی از برآوردهــای
مدیریتــی اســت .بــرای مثــال فــرض کنیــد
کــه شــرکت تجدیــد ســاختار مهمــی را
برنامهریــزی کــرده اســت .هــم اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی و هــم اصــول
عمومــی پذیرفتــه شــده حســابداری الزامــی
ســاختهاند کــه بایــد پیــش از ایــن کــه
تصمیــم غیرقابــلبرگشــت شــود ،زیــان تجدید
ســاختار بــرآورد شــود .بــا ایــنحــال ،آیــا
آگاهــی از هزینههــای چنیــن رویــدادی پیــش
از بــه وقــوع پیوســتن آن ممکــن اســت؟ اگــر
شــرکت ،انتظــار هزینــۀ کل  ۱۰۰میلیــون دالر
را (بهعنــوان مثــال) داشــته باشــد ،آنــگاه تنهــا
چیــزی کــه میتــوان از آن مطمئــن بــود ایــن
اســت کــه هزینــۀ واقعــی از هزینــۀ بــرآورد
شــده متفــاوت خواهــد بــود .صورتهــای مالــی

پــر از چنیــن خطاهــای بــرآوردی هســتند.
از آنجایــیکــه بهطــور طبیعــی و بــه دلیــل
عــدم قطعیــت چنیــن خطاهایــی در زمــان
آمادهســازی صورتهــای مالــی رخ میدهنــد،
حتــی ممکــن اســت دو متخصــص شایســته بــا
بررســی دادههــای یکســان بــه نتایــج متفاوتــی
برســند .بهطــور خالصــه ،حتــی زمانــی کــه
مدیــر ،مقاصــد کامــ ً
ا صادقانــهای دارد ،خطــا
رخ میدهــد .ازای ـنرو ،ایــن فــرض کــه صــورت
مالــی بایــد عــاری از خطــا باشــد ،هرگــز فــرض
منطقــی نیســت.

 1. 3سوگیری مدیریت

منبــع ســوم خطاهــای حســابداری ،ســوگیری
مدیریــت اســت کــه ایــن منبــع از خطاهــای
بــرآوردی و قضاوتــی مدیریــت کــه پیشتــر
بــه آنهــا اشــاره شــد متفــاوت اســت .آنچــه
ایــن ســوگیری را از خطــای بــرآوردی متمایــز
میســازد ،ایــن اســت کــه خطــا بــر حســب
طراحــی رخ میدهــد .در مثــال تجدیــد ســاختار
فوقالذکــر ،مدیــر میتوانــد  ۱۲۵میلیــون دالر
را بــه هزینههــای تجدیــد ســاختار تخصیــص
دهــد (بــهجــای  ۱۰۰میلیــون دالر) .تأثیــر
آنــی ایــن مســئله ،کاهــش ســود شــرکت یــا
افزایــش زیــان شــرکت بــهانــدازۀ  ۲۵میلیــون
دالر اســت .در همیــن زمــان ،شــرط تجدیــد
ســاختار (حســاب بدهــی) تصدیــق شــده اســت
و چیــزی را ایجــاد میکنــد کــه اروپاییهــا
آن را «اندوختــۀ پنهــان» مینامنــد .اصطــاح
جایگزینــی کــه عمدتــاً در ایــاالت متحــده
اســتفاده میشــود «ذخیــره عایــدات بــاال»6
اســت کــه چنــد ســال پیــش توســط مجلــه
«والاســتریت» ابــداع شــد .شــرکت میتوانــد
بعدهــا بــرای افزایــش تصنعــی و ســاختگی،
ســود ایــن اندوختههــا را معکــوس یــا بازیابــی
کنــد.
یکــی از انگیزههــای ایــن اقــدام هموارســازی
ســود اســت؛ بهطــوری کــه ســود ســالهای
بســیار موفــق و ســودآور را کاهــش میدهــد
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و درعینحــال بــرای افزایــش ســود در نشــان داده اســت کــه بیشــتر تالشهــا  .2مدیریــت ســود و تقلــب :چــه
ســالهای نهچنــدان خــوب از ذخایــر ســود بــرای دســتکاری ارقــام حســابداری بــر تفاوتــی وجــود دارد؟

ســالهای خــوب اســتفاده میکنــد .تأثیــر
ایــن اقــدام ،هموارســازی ســریهای زمانــی
کســب درآمــد اســت کــه باعــث میشــود
اینطــور بــه نظــر برســد کــه شــرکت نســبت
بــه واقعیــت ،کــم مخاطرهجــو اســت .بــه نظــر
بعیــد میرســد کــه ســرمایهگذاران باهــوش
فریــب ایــن تردســتی را بخورنــد ا ّما ایــن روش،
مزایــای بالقــوۀ دیگــری بــرای تیــم مدیریــت
ن
اجرایــی ارشــد بــه همــراه دارد؛ بهعنــوا 
مثــال فــرض کنیــد کــه عملکــرد شــرکت در
ســال جــاری موجــب میشــود تــا پیــش از
بــه پایــان رســیدن ســال ،پــاداش مدیــر ارشــد
مالــی بــه حداکثــر میــزان خــود برســد کــه در
صورتــی رخ میدهــد کــه در طــرح پــاداش
مدیــر ارشــد مالــی ( )CFOمحدودیــت پــاداش
در یــک ســال معیــن اعمــال شــود .ازایــنرو
گــزارش ســود مــازاد کــه موجــب میشــود
مبلــغ پــاداش بــه حداکثــر میــزان خــود برســد
بــه نفــع مدیــر ارشــد مالــی نیســت چــرا کــه
بخشــی از ایــن ســود ،فاقــد پــاداش اســت.
ازایـنرو ،انگیــزۀ روشــنی بــرای «ذخیــرۀ بیــش
از حــد ســود» در ســال پرســود وجــود دارد و
هــدف ایجــاد اندوختــۀ ســود حســابداری اســت
کــه بتوانــد پــاداش مربــوط بــه عملکــرد را در
آینــده یــا در ســال کــم ســود افزایــش دهــد.
دســتکاری ارقــام صورتهــای مالــی بــه
ایــن شــکل بهخودیخــود بــه معنــای تقلــب
نیســت .اگرچــه ایــن اقــدام مســائل اخالقــی را
مطــرح میکنــد.
بیشــتر ســوگیریهای مدیریتــی بــه دلیــل
«اختیــار حســابداری» و محــدودهای اســت
کــه مدیــر براســاس آن میتوانــد برآوردهــا
و خــط مشــیهای حســابداری را انتخــاب
کنــد .اختیــار حســابداری اســلحهای قــوی
در دســت مدیرانــی اســت کــه بنــا بــه دالیــل
مختلــف قصــد دارنــد تــا بازارهــای ســرمایه
و دیگــر ذینفعــان را گمــراه کننــد .تجربــه
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مؤلفههــای عایــدات یعنــی درآمــد ،مخــارج،
ســود و زیــان متمرکــز هســتند .بــه همیــن
دلیــل ،اغلــب از اصطــاح مدیریــت ســود
بهعنــوان متــرادف دســتکاری صورتهــای
مالــی اســتفاده میشــود و اصطالحــات
مصطلحتــری ماننــد «حسابســازی»
یــا «حســابداری ظاهرســاز» نیــز بــه کار

یکــی از پیچیدهتریــن مســائلی کــه در مســئله
دســتکاری صورتهــای مالــی نادیــده
گرفتــه میشــود ،ایــن اســت کــه در کجــا
مدیریــت ســود و دیگــر اشــکال دســتکاری
حســابداری بــه پایــان میرســد و تقلــب
شــروع میشــود .احتمــاالً یکــی از مهمتریــن
جنبههــای ایــن ســؤال ایــن اســت کــه آیــا

میرونــد .در ایــن راســتا ،صــورت مالــی
ماننــد ترازنامــه (اغلــب بــرای کاهــش
بدهــی) و صــورت جریــان نقــدی (معمــوالً
بــرای بزرگنمایــی ســود در جریــان
نقــدی حاصــل از عملیــات) دســتکاری
میشــوند(یانگ.)2020 ،

ایــن اشــتباهات بــ ه عمــد انجــام شــده اســت
یــا خیــر؛ بهعبارتدیگــر ،چیــزی بهعنــوان
تقلــب تصادفــی وجــود نــدارد .همچنیــن ،ایــن
تقلــب بایــد اقتضایــی باشــد و ایــن عمــل بایــد
بهگون ـهای انجــام شــود کــه منجــر بــه متضــرر
شــدن طــرف دیگــر شــود (یانــگ.)2020،
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هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای
عمومــی 7ســازمان مســئول نظــارت بــر
حسابرســی شــرکتهای ســهامی عــام کــه
تحــت دســتورالعملهای اصــول عمومــی
پذیرفتــه شــده حســابداری فعالیــت میکنــد
ایــن مســئله را بــه ایــن شــکل عنــوان میکنــد:
عامــل مهمــی کــه تقلــب را از خطــا متمایــز
میســازد ایــن اســت کــه اقــدام زیربنایــی،
نتیجــۀ تحریــف صورتهــای مالــی چــه بــه
عمــد یــا چــه غیرعامدانــه باشــد (هیــأت نظارت
بــر حســابداری شــرکتهای عــام .)۲۰۱۹،یکــی
از مشــکالت ایــن تعریــف ایــن اســت کــه میــان
تقلــب و دیگــر اشــکال ســوء رفتــار مالــی تمایــز
قائــل نمیشــود .بــرای مثــال ،انــواع معمــول
مدیریــت ســود ماننــد ذخیــرۀ بیــش از حــد
عایــدات بــه شــکل عامدانــه انجــام میشــوند
ا ّمــا بهنــدرت بهعنــوان تقلــب در نظــر گرفتــه
میشــوند .ازایـنرو ،تعریــف هیــأت نظــارت بــر
حســابداری شــرکتهای عــام بــرای بازرســان
و دیگــر طرفیــن ذینفــع کاربــرد اندکــی دارد.
مدیریــت ســود بهنــدرت بهعنــوان تقلــب
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در نظــر گرفتــه میشــود و حداقــل از لحــاظ
حقوقــی تقلــب بــه شــمار نمــیرود .بــرای
مثــال ،درآمــد قابلیــت دســتکاری دارد ا ّمــا
دســتکاری آن بهنــدرت بهعنــوان تقلــب
در نظــر گرفتــه میشــود .در طــرح شــناخته
شــده بــا عنــوان «فروشســازی» ،شــرکت
در نزدیکــی پایــان دوره حســابداری خــود بــا
فــروش کاال بــه مشــتریان بیشــتر از آنچــه آنهــا
میخواهنــد ،درآمــد خــود را افزایــش میدهــد.
اغلــب مشــتریان بــا مشــوقهایی ماننــد
قیمــت تخفیفــی یــا تمدیــد شــرایط پرداخــت
وسوســه میشــوند .اســتفاده منظــم از چنیــن
تکنیکــی قطعـاً بــرای فروشــنده تخریبکننــده
اســت بــدان دلیــل کــه مشــتریان تمایــل پیــدا
میکننــد تــا ســفارشها را تــا نزدیکــی پایــان
دورۀ حســابداری تأمینکننــده بــه تعویــق
بیندازنــد زیــرا انتظــار دارنــد کــه شــرایط
مطلوبتــری عرضــه شــود ا ّمــا آیــا دسـتکاری
ســود فروشــنده بــه ایــن روش تقلــب بــه شــمار
مــیرود؟ احتمــاالً خیــر.
بــرای درک چرایــی ایــن مســئله ،دس ـتکاری

حســابداری را ماننــد یــک طیف در نظــر بگیرید
کــه یــک ســر آن حســابداری کامــ ً
ا پــاک و
صادقانــه قــرار دارد و در انتهــای دیگــر طیــف
تقلــب آشــکار قــرار دارد .بــا حرکــت از ایــن
طیــف از ســمت حســابداری صادقانــه به ســمت
تقلــب آشــکار ،خــط مشــیهای حســابداری
بهطــور فزاینــدهای غیرصادقانــه میشــوند.
همــه اشــکال حســابداری ســاختگی حداقــل
از لحــاظ اخالقــی متقلبانــه در نظــر گرفتــه
میشــوند ا ّمــا از منظــر عملــی (حقوقــی) مــرزی
وجــود دارد کــه بایــد از آن عبــور شــود .اینکــه
آیــا از ایــن مــرز ّ
تخطــی میشــود یــا خیــر،
بــه میــزان ارائــۀ اطالعــات نادرســت ،میــزان
آســیب بــه ســایر ذینفعــان (ســرمایهگذاران و
اعتباردهنــدگان) ،قوانیــن حاکــم بــر هــر حــوزه
قضایــی خــاص و منابــع موجــود در اختیــار
بازرســان و مدعیــان بســتگی دارد .مثالــی از
زمانــی کــه از ایــن مــرز تخطــی میشــود،
زمانــی اســت کــه شــرکت بــرای تأییــد درآمــد
ســاختگی تصدیــق شــده سندســازی میکنــد.
بیشــتر موارد دسـتکاری در حســابداری بســیار
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ظریــف هســتند و احتمــال کمتری وجــود دارد
کــه توســط مراجــع دولتــی بهعنــوان تقلــب در
نظــر گرفتــه شــوند.
اکنــون مثــال تولیدکننــده پوشــاکی را در نظــر
بگیریــد کــه از روش مرســوم شــناخته شــده
بهعنــوان «صــدور فاکتــور بــرای مشــتری و
نگهــداری کاال در انبــار» اســتفاده میکنــد.
در طیــف فوقالذکــر مربــوط بــه تقلــب ،ایــن
عمــل بیشــتر از فروشســازی متقلبانــه اســت
ا ّمــا آیــا ایــن عمــل بــه آن انــدازه بــد بهشــمار
مــیرود کــه از منظــر حقوقــی بتــوان آن را
تقلــب دانســت؟ پیــش از پاســخ الزم اســت تــا
شــیوه عملکــرد صــدور فاکتــور بــرای مشــتریان
و نگهــداری موجــود در انبــار درک شــود.
شــرکت ،ســفارش فــروش مجــازی را دریافــت
میکنــد کــه پــردازش میشــود و آمــاده
انتقــال اســت ا ّمــا مشــتری هنــوز نمیتوانــد
مرســوله را بپذیــرد یــا قــادر بــه انجــام ایــن کار
نیســت .ســپس فروشــندۀ کاال یــا محمولــه را
بــه مــکان دیگــر ،شــاید انبــار شــخص ثالــث،
میفرســتد تــا زمانــی کــه مشــتری آمــاده
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دریافــت محمولــه ارســالی باشــد .هرچنــد،
فروشــنده ســریعاً پــس از ارســال محمولــه بــه
محــل موقــت ،درآمــد را تصدیــق میکنــد.
تحــت اســتانداردهای حســابداری کنونــی تــا
زمانــی کــه مالکیت کاال از فروشــنده بــه خریدار
منتقــل نشــده اســت نبایــد درآمــد تصدیــق
شــود .بــا اینحــال ،وجــود شــخص ثالــث
بــه فروشــنده اجــازه میدهــد تــا ادعــا کنــد
کــه محصــوالت منتقــل شــدهاند و ازایــنرو
درآمــد قابــل تصدیــق اســت .آیــا ایــن عمــل
تقلــب بهشــمار م ـیرود؟ اگرچــه روش صــدور
صورتحســاب بــرای مشــتری و نگهــداری کاال
در انبــار حتــی بیشــتر از فروشســازی مســائل
اخالقــی را بــه دنبــال دارد ا ّمــا احتمــال تعقیــب
قانونــی بــه دلیــل انجــام آن بســیار کــم اســت.
مدیــر بایــد بدانــد کــه درآمــد بایــد بهســرعت
تصدیــق شــود چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت
انتقــال محمولــه بــه انبــار شــخص ثالــث هیــچ
مزیتــی بــه همــراه نــدارد .چنیــن رفتــاری
موجــب میشــود تــا دربــارۀ ّنیــت مدیریــت
ســؤاالتی مطــرح شــود ا ّمــا بازرســان بایــد

آنچــه کــه قصــد مبــارزه بــا آن را دارنــد ،تعییــن
کننــد .بازرســان تمایــل دارنــد تــا بهجــای
دنبالکــردن پروندههایــی بــا وضــوح کمتــر،
پروندههــای بــزرگ غیراخالقــی حســابداری را
دنبــال کننــد.

 .3چــرا مدیــران مرتکــب تقلــب
حســابداری میشــوند؟

انگیزههــای زیــادی بــرای ارتــکاب بــه تقلــب
حســابداری وجــود دارد ا ّمــا بااینحــال بــرای
اکثــر شــرکتهای ســهامی عــام ،انگیزههــای
ارتــکاب بــه تقلــب حســابداری در دو گــروه قــرار
میگیــرد:
گــروه اول عمدتــاً شــامل مشــوقهای
قــراردادی اســت بهویــژه طرحهــای پــاداش
مرتبــط بــا دســتاوردهای حســابداری ماننــد
ســود هــر ســهم  ،)EPS(8ســود پیــش از
کســر بهــره و مالیــات  )EBIT(9و افزایــش
فــروش و همچنیــن اجتنــاب از نقــض
قراردادهــای بدهــی مبتنــی بــر حســابداری.
گــروه دوم مشــوقهای بــازار ســرمایه
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هســتند کــه عبارتنــد از کســب تأمیــن مالــی
جدیــد بــرای شــرکت بــا شــرایط مطلوبتــر،
افزایــش حقــوق و مزایــای مبتنــی بــر ارزش
ســهام بهمنظــور افزایــش ارزش اختیــار
معاملــه و ســهام دارای محدودیــت و کســب
ســود از انجــام معامــات نهانــی و پنهانــی.

 3 .1مشوقهای قراردادی

ایــن بــاور کــه ارائــه ســهام جایــزه بــه مدیــران
ارشــد ارتبــاط مســتقیمی بــا تقلــب دارد،
بدیهــی بــه نظــر میرســد ا ّمــا تحقیقــات
تجربــی بــر ایــن مســئله همــه بــه یــک نتیجــه
نرســیدهاند .بعضــی از مطالعــات بــه ارتباطــی
قــوی پــی بردنــد ا ّمــا مطالعــات دیگــر بــه
ارتباطــی انــدک یــا عــدم ارتبــاط پــی بردنــد.
مطالعــه افنــدی ،اســتاوا و سوانســون)۲۰۰۷( 10
نمونــهای از مطالعاتــی اســت کــه بــه ارتبــاط
قــوی پــی بردنــد و ایــن محققــان بیــان کردنــد
کــه زمانــی کــه مدیرعامــل میــزان قابلتوجهــی
از اختیارهــای معاملــه بــاارزش ذاتــی مثبــت را
در اختیــار دارد ،احتمــال الــزام بــه ارائــه مجــدد
صــورت مالــی توســط کمیســیون بــورس و
اوراق بهــادار ایــاالت متحــده ( )SECافزایــش
پیــدا میکنــد .معنــای مســئله ایــن اســت کــه
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نگهــداری داراییهایــی کــه ارتبــاط مســتقیمی
بــا قیمــت ســهام دارنــد ،انگیــزۀ مدیــران
ارشــد بــرای بــه بــازی گرفتــن امــور مالــی
بهمنظــور تقویــت یــا حداقــل حفــظ قیمــت
ســهام شــرکت را افزایــش میدهــد .پنــگ و
رولــی )۲۰۰۸( 11ایــن ادعــا را تأییــد کردنــد
کــه مشــوقهای ســهام تمایــل بــه اســتفاده از
رویههــای حســابداری غیراخالقــی را افزایــش
میدهــد .بهطــور خــاص آنهــا پــی بردنــد
کــه وجــود اختیــار معاملــه ســهام کارمنــدان
احتمــال دعــوای قضایــی مربــوط بــه اوراق
بهــادار را افزایــش میدهــد .بهعبارتدیگــر،
وجــود حقــوق و مزایــای مبتنــی بــر ســهام
نســبت بــه عــدم وجــود چنیــن مزایایی بیشــتر
منجــر بــه اســتفاده از رویههــای حســابداری
12
مشــکوک میشــود .کال ،کدیــا و راجگوپــال
( )۲۰۱۶یافتههــای مشــابهی داشــتند .در
مقابــل ،آرمســترانگ ،گــوای و وبــر)۲۰۱۰(13
هیــچ شــواهدی مبنــی بــر ارتبــاط مثبــت
میــان مشــوقهای ســهام مدیرعامــل و
بینظمیهــای حســابداری نیافتنــد؛ بنابرایــن
اگرچــه حقــوق و مزایــای مبتنــی بــر ســهام
بهعنــوان یکــی از مشــوقهای ســوءرفتار
حســابداری از جملــه تقلــب مــورد اشــاره

قــرار گرفتــه اســت ا ّمــا شــواهد دانشــگاهی در
ضــد و نقیضــی دارنــد.
اینبــاره نتایــج
ّ

 3 . 2مشوقهای بازار سرمایه

دومیــن مشــوقها ،مشــوقهای مبتنــی بــر
بــازار ســرمایه بــرای اکتســاب ســهام یــا تأمیــن
مالــی بدهــی بــا شــرایط مطلوبتــر هســتند.
بــرای مثــال ممکــن اســت یــک شــرکت ،درآمد
حــد واقعــی گــزارش دهــد
خــود را بیشــتر از
ّ
تــا بتوانــد ســهام جدیــد را بــا قیمــت باالتــری
منتشــر کنــد یــا بــرای بدهــی جدیــد نــرخ
بهــرۀ پایینتــری بپــردازد .در شــدیدترین
مــوارد حتــی ممکــن اســت شــرکت بــرای
پنهــان ســاختن مشــکالت مالــی خــود اقــدام
ی حســابداری کنــد (دچــو ،اســلون
بــه دســتکار 
و ســوئینی .)۱۹۹۶، 14آیــا ایــن تقلــب بــه شــمار
مـیرود؟ قطعـاً ایــن خطاهــا مغرضانــه هســتند
ا ّمــا مبالــغ آنهــا حائــز اهمیــت اســت و ممکــن
اســت ســرمایهگذاران بــه دلیــل پرداخــت
مبلــغ بیشــتر بــرای ســهام جدیــد منتشــر شــده
یــا صــدور وامهایــی بــا نــرخ بهــرۀ تصنعــی
پایینتــر ،متضــرر شــوند؛ بااینحــال ،مدیــران
شــرکت بهنــدرت بــرای چنیــن اقداماتــی
تحــت تعقیــب کیفــری قــرار میگیرنــد.
زمانــی ســوگیری رخ میدهــد کــه مدیــر
حــد واقعــی گــزارش کنــد
ســود را کمتــر از
ّ
بهخصــوص در معامــات مالکیــت مدیریتــی؛
زیــرا مدیــر امیــدوار اســت کــه شــرکت (بخشــی
از آن) را بــا قیمــت کمتــری تحــت تملــک
درآورد .پــری و ویلیامــز )۱۹۹۴( 15شــواهدی
در مــورد ایــن موضــوع ارائــه دادنــد .آنهــا
دریافتنــد شــرکتهایی کــه توســط مدیــران
تصاحــب میشــوند ،نســبت بــه شــرکتهایی
کــه مالکیــت مدیریتــی ندارنــد ،معمــوالً در
ماههــای منتهــی بــه تملــک خــط مشــی
حســابداری محافظهکارانهتــری را اتّخــاذ
کردهانــد (سیاســتهایی کــه موجــب گــزارش
حــد واقعــی میشــود).
ســود کمتــر از
ّ
انگیــزۀ دیگــر ،کســب ســود از معامــات نهانــی
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از طریــق افزایــش قیمــت ســهام شــرکت در
کوتاهمــدت اســت .بنیــش )۱۹۹۹( 16پــی بــرد
کــه فــروش پنهانــی (فــروش خالــص خریــد)
بیشــتر در دورههــای بزرگنمایــی ســود رخ
میدهــد .ایــن نتیجــه نشــان میدهــد کــه
مدیــران تمایــل دارنــد تــا در انتظــار فــروش
آتــی ســهام ،در عملکــرد شــرکت اغــراق کننــد.
پنــگ و رولــی ( )۲۰۰۸شــواهد مشــابهی دربارۀ
افزایــش فــروش نهانــی در شــرکتهایی ارائــه
دادنــد کــه در معــرض دعــاوی حقوقــی مربــوط
بــه اوراق بهــادار هســتند .از آنجایــیکــه افــراد
درون شــرکت میداننــد کــه اتهــام ســوءرفتار
در گزارشــگری مالــی منجــر بــه چنیــن دعاوی
میشــود ،اقــدام بــه ا ِعمــال اختیارهــای
معاملــه میکننــد و در طــی دوره ایــن
دادخواهیهــای گروهــی ،ســهام بیشــتری را
بــه فــروش میرســانند.
قراردادهــای حقــوق و مزایــا گــروه متمایــزی از
مشــوقها را شــکل میدهنــد کــه مهمتریــن
آنهــا طرحهــای پــاداش مبتنــی بــر حســابداری
هســتند .پاداشهایــی کــه ارتبــاط مســتقیمی
بــا ارقــام حســابداری دارنــد؛ ماننــد ســود هــر
ســهم و ســود پیــش از کســر مالیــات و رشــد
فــروش ،همــۀ انگیــزهای کــه مدیــران بــرای
بــازی بــا ارقــام بــه آنهــا نیــاز دارنــد را فراهــم
میســازند .شــواهد روایــت شــده زیــادی
در ایــن بــاره وجــود دارد ا ّمــا یافتههــای
پژوهشهــای دانشــگاهی بــه نتیجــه قاطعــی
نرســیدند .هلــی )۱۹۸۵( 17نشــان داد کــه
ســوگیری در انتخــاب رویــه حســابداری
(کمنمایــی یــا بزرگنمایــی عامدانــۀ عایــدات و
درآمــد) از هــر جهــت بــه نفــع مدیریــت اســت.
بــرای مثــال ،اگــر عملکــرد یــک دورۀ معیــن
ـدی ضعیــف باشــد کــه مدیــر نتوانــد بــه
بــه حـ ّ
حداقــل ســطح عملکــردی الزم بــرای دریافــت
پــاداش برســد ،مدیــر خط مشــی حســابداری را
اتخــاذ میکنــد کــه بهطــور ســاختگی معیــار
حســابداری مربوطــه را افزایــش میدهــد.
بهطــور عکــس ،اگــر مدیــر انتظــار داشــته
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باشــد کــه معیــار حســابداری از ســطح حداکثــر
پــاداش ســالیانه فراتــر بــرود ،آنــگاه احتمــاالً
ـد واقعــی گــزارش میکنــد
ســود را کمتــر از حـ ّ
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بخشــی از
عملکــرد گــزارش شــدۀ آنهــا فاقــد پــاداش
خواهــد بــود .همچنیــن ،کمگویــی عایــدات،
شــکلی از ذخایــر پنهانــی ایجــاد میکنــد کــه
مدیــر میتوانــد در دورههــای آتــی در صــورت
کاهــش عملکــرد ،بــه آنهــا اتّــکا کنــد .هرچنــد،
مطالعــات بعــدی بــرای تأییــد دیــدگاه هلــی
مبنــی بــر اینکــه طرحهــای پــاداش مهمتریــن
عامــل تعیینکننــدۀ دسـتکاری ســود هســتند،
شــواهد کمــی یافتنــد (دچــو 18و همــکاران،
 ،۱۹۹۶بنیــش.)۱۹۹۹،
ســایر مشــوقهای قــراردادی بــه اجتنــاب
از نقــض پیمــان بدهــی مبتنــی بــر ارقــام
حســابداری مربــوط هســتند .در اینجــا نیــز
یافتههــای دانشــگاهی ضدونقیــض هســتند؛
برنــز و کیدیــا )۲۰۰۶( 19بــه شــیوۀ غیرمســتقیم
بــه ایــن مســئله پرداختنــد یعنــی از اهــرم مالی
بهعنــوان شــاخص پیمــان بدهــی اســتفاده
کردنــد؛ بنابرایــن ایــن محققــان فــرض کردنــد
کــه شــرکتهایی بــا اهــرم باالتــر نســبت بــه
شــرکتهایی بــا بدهــی کمتــر ،پیمانهــای
بدهــی باالتــری دارنــد .ایــن محققــان پــی بردند
شــرکتهایی کــه تحــت قوانیــن کمیســیون
مجــدد
بــورس و اوراق بهــادار ملــزم بــه ارائــۀ
ّ
صورتهــای مالــی خــود هســتند نســبت بــه
شــرکتهایی کــه چنیــن الزامــی ندارنــد ،اهــرم
مالــی باالتــری دارنــد کــه بهعنــوان انگیــزهای
بــرای اتّخــاذ رویههــای حســابداری تهاجمــی
(اغــراق در ســود) شــناخته میشــود و در
نتیجــه هزینههــای آشــفتگی مالــی را کاهــش
میدهــد.

ایــن بخــش دربــارۀ رویکردهــا و نقطهنظرهــای
مختلفــی بحــث میشــود کــه اســتفادهکنندگان
صورتهــای مالــی میتواننــد بــرای تشــخیص
حســابداری متقلبانــه ،آنهــا را اتخــاذ کننــد.

 4 . 1ویژگیهای شرکت

ویژگیهــای شــرکت یعنــی انــدازه ،نــرخ رشــد
و صنعــت ،اولیــن ابــزار بــرای کشــف تقلــب
هســتند؛ چــرا کــه بعضــی از ویژگیهــای
شــرکت بــا احتمــال بیشــتری منجر بــه ارتکاب
تقلــب میشــوند .بــرای مثــال ،شــرکتی بــا
رشــد ســالیانه ۱۵درصــد یــا بیشــتر بــرای
چندیــن ســال متوالــی را در نظــر بگیریــد کــه
بــه تجربــۀ رشــد کمتــر یــا بدتــر از آن دســت
مییابــد؛ البتــه ایــن سرنوشــت در انتظــار همــۀ
شــرکتها اســت ا ّمــا ایــن گــذار میتوانــد
دردنــاک و حتــی آســیبزا باشــد .کل فرهنــگ
شــرکت و بهویــژه ارزیابــی عملکــرد بخشــی و
برنامههــای حقــوق و مزایــای مدیــران ارشــد،
حــول رشــد بــاال ســازماندهی شــده اســت.
هنگامــی کــه رشــد متوقــف میشــود ممکــن
اســت مدیــر وسوســه شــود تــا بــا ابــزار دیگــری
ماننــد شناســایی درآمــد ســاختگی ،رشــد را
ظاهــرا ً در حــال افزایــش نشــان دهــد .مدیــران
ارشــد اغلــب چنیــن رفتارهایــی را رفتارهــای
موقتــی میداننــد و خــود را متقاعــد میکننــد
کــه شــرکت صرفـاً از آینــده خــود وام میگیــرد
و زمانــی کــه رشــد فــروش بــه وضعیــت عــادی
خــود بازگــردد ،ایــن وام را بازپرداخــت خواهنــد
کــرد؛ هرچنــد اگــر ایــن رشــد بــه حالــت عادی
بازنگــردد ،مشــکل بــه وجــود میآیــد .در ایــن
شــرایط ،مدیــر در دام بزرگــی افتــاده اســت و
در نهایــت حســابداری تهاجمــی بــه حســابداری
متقلبانــه تبدیــل خواهــد شــد.

 4 . 2تغییرات غیرعادی در
 . 4تشخیص تقلب
بهطــور قابلتوجهــی ،اتهامــات مربــوط بــه حسابهای دریافتنی

تقلــب حســابداری دادههــای زیــادی بــرای
کشــف چنیــن تقلبــی فراهــم میســازند .در

الزم اســت کــه افزایــش در هــر مؤلفــۀ ســرمایه
در گــردش از جملــه حســابهای دریافتنــی،
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موجــودی یــا حســابهای پرداختنــی بــا
تغییــرات در فــروش همراســتا باشــند ا ّمــا ایــن
رابطــه همیشــه صــادق نیســت .بــرای مثــال،
ممکــن اســت یــک شــرکت ،سیاســتهای
اعتبــاری خــود را ســختگیرانهتر یــا
ســهلگیرانهتر ســازد .ســهلگیرانهتر ســاختن
سیاســتهای اعتبــاری ،راهــی ســاده بــرای
افزایــش فــروش اســت و در چنیــن حالتــی
درصــد تغییــر انــدک در حســابهای
دریافتنــی میتوانــد تغییــر فاحشــی در فــروش
ایجــاد کنــد .بــا ایــنحــال ،در بیشــتر ســالها
بایــد میــان حســابهای دریافتنــی و فــروش،
تغییــرات درصــدی قابــل مقایســهای وجــود
داشــته باشــد .زمانــی کــه ایــن رابطــه دیگــر
صــادق نباشــد ،دربــارۀ تمامیــت حســابداری
شــرکت مســائلی مطــرح میشــود.
یکــی از راههــای آزمایــش ایــن مســئله از
طریــق نســبت اســت؛ یعنــی درصــد تغییــر
در حســابهای دریافتنــی تقســیم بــر درصــد
تغییــر در فــروش بــه منزلــۀ تمایــز میــان ارزش
ســال جــاری و ارزش ســال پیــش اســت .زمانــی
کــه ایــن نســبت از یــک فراتــر رود و بهطــور
خــاص اگــر ایــن نســبت در طــول زمــان
افزایــش یابــد ،ســؤاالتی مطــرح میشــود.
بــرای مثــال ،اگــر ایــن نســبت بزرگتــر از یــک
باشــد ا ّمــا در ســال پیــش چنیــن نباشــد ،آنــگاه
نشــاندهندۀ مشــکالت متعــددی اســت کــه
میتــوان از میــان آنهــا بــه مشــکالت در وصــول
مطالبــات و شــناخت درآمــد تهاجمــی (از جمله
فروشســازی و درآمــد ســاختگی) اشــاره کــرد
کــه بــه حســابداری متقلبانــۀ مربــوط هســتند.
هرچــه ایــن نســبت باالتــر باشــد ،نشــان
میدهــد کــه شــرکت ،اعتبــار بیشــتری بــه
مشــتریان پرمخاطــره اعطــا میکنــد و ایــن
امــر احتمــال عــدم پرداخــت را افزایــش خواهــد
داد .ممکــن اســت ایــن اقــدام بیضــرر بــه نظــر
برســند ا ّمــا درآمــد حاصــل از ایــن عمــل نبایــد
بــه رســمیت شــناخته شــود مگــر اینکــه ایــن
درآمــد تحققپذیــر باشــد کــه واژۀ معادلــی
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کــه حســابداران از آن اســتفاده میکننــد،
قابــل وصــول اســت .اگــر قابلیــت وصــول
بــا مشــکلی مواجــه شــود ،نســبت تغییــر
احتمــاالً افزایــش پیــدا میکنــد و در نهایــت
درآمــد بزرگنمایــی میشــود .شــناخت
درآمــد تهاجمــی موجــب افزایــش ایــن نســبت
میشــود چــرا کــه درآمــد ســریعاً شناســایی
میشــود یــا ابــدا ً نبایــد شناســایی شــود (زیــرا
ایــن درآمــد واقعــی نیســت و مشــکوکالوصول
اســت) و افزایــش در حســابهای دریافتنــی
همزمــان بهعنــوان خــود درآمــد تصدیــق
میشــوند .بــا توجــهبــه اینکــه حســابهای
دریافتنــی تقریبــاً کمتــر از درآمــد هســتند،
افزایــش قابــلمقایســه در هــر دو عــدد نســبت
را افزایــش خواهــد داد.

 4 . 3بیوگرافی مدیران ارشد

بعضــی از تحقیقــات بــر نحــوۀ ارتبــاط
گزارشــگری مالــی متقلبانــه بــا خصیصههــای
شــخصیتی مدیــران ارشــد ماننــد الگوهــای
ســخنرانی آنهــا ،وضعیــت تأهــل ،ســطح
ـدی بهعنــوان
تستوســترون و طــول مــدت تصـ ّ
مدیرعامــل متمرکــز هســتند.
نمون ـهای از ایــن جریــان پژوهشــی در تحقیــق
الرکــر و زاکولیوکینــا )۲۰۱۲( 20مشــاهده
میشــود کــه بیــن ســالهای  ۲۰۰۳و ۲۰۰۷
رونوشــت تقریبــاً  ۳۰۰۰۰ســخنرانی مدیــران
عامــل و مدیــران ارشــد مالــی در کنفرانسهــا
را تجزیــهو تحلیــل کردنــد .ایــن پژوهشــگران
نحــوۀ انتخــاب کلمــات هــر فــرد و نحــوۀ ارائــۀ
آن را مــورد توجــه قــرار دادنــد و بــه مطالعــات
روانشناســی اتّــکا کردنــد کــه نشــان میدهــد
هــر فــرد در هنــگام دروغگویــی بــه شــیوهای
متفــاوت صحبــت میکنــد .پژوهــش آنهــا بــه
ســؤاالت زیــر میپــردازد:
آیــا «بازگوییهــا» (اصطالحــی کــه اغلــب
بازیکنــان پوکــر از آن اســتفاده میکننــد)
در طــی بحثهــای مربــوط بــه ســودی کــه
بعــدا ً صورتهــای مالــی مربــوط بــه آنهــا

بایــد مجــددا ً ارائــه شــود ،بیشــتر رخ میدهــد؟
الرکــر و زاکولیوکینــا پــی بردنــد کــه مدیــران
متقلــب دســت بــه کارهــای زیــر میزننــد:
کمتــر بــه ارزش ســهامدار اشــاره میکننــد
و دلیــل آن احتمــاالً حداقلســازی ریســک
دعــوای حقوقــی اســت.
بیشــتر از کلمــات مثبــت اســتفاده میکننــد
(بــرای مثــال بهجــای اینکــه بگوینــد چیــزی
خــوب اســت آن را عالــی یــا فوقالعــاده
مینامنــد).
از کلمــه مــن کمتــر اســتفاده میکننــد و
ترجیــح میدهنــد تــا از ضمیــر سومشــخص
اســتفاده کننــد.
کمتــر از کلمــات نشــاندهنده درنــگ
(ماننــد مکــث در کالم :امــم یــا چــی)
اســتفاده میکننــد چراکــه تقلــب را تمریــن
کرد هانــد.
بیشــتر اوقــات از کلمــات زشــت اســتفاده
میکننــد یــا قســم میخورنــد.
بــه همیــن ترتیــب ،هابســون ،میهــو و
ونکاتاچــاالم )۲۰۱۲( 21از نرمافــزاری بــرای
اســتخراج نشــانگرهای ناهنجــاری آوایــی از
نمونــه ســخنرانیهای مدیــران عامــل در طــی
کنفرانسهــا اســتفاده کردنــد .پژوهشــگران پــی
بردنــد کــه ایــن نشــانگرها بــا احتمــال ارائــۀ
مجــدد صورتهــای مالــی در ارتبــاط هســتند.
هیــاری ،هوانــگ و شــو )۲۰۱۷( 22پــی بردنــد
کــه مدیــر عامــل متأهــل (مــرد) نســبت بــه
مدیــر عامــل مجــرد بــا احتمــال کمتــری اقــدام
بــه دســتکاری صورتهــای مالــی میکنــد.
دالیــل ایــن امــر تــا حــدودی مبتنــی بــر حدس
و گمــان اســت ا ّمــا مــوارد زیــر توضیحــات قابــل
قبولــی بــرای آن هســتند:
بهطــور متوســط مدیــر عامــل مــرد متأهــل
ســطح تستوســترون کمتری نســبت بــه مدیر
عامــل مــرد مجــرد دارد کــه ایــن موضوعــی
اســت کــه در تحقیقــات فیزیولــوژی بهخوبــی
تأییــد شــده اســت .یکــی از ویژگیهــای مهم
ســطح تستوســترون ایــن اســت کــه رابطــۀ
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مثبتــی بــا رفتارهــای خطرپذیــری دارد کــه
رویههــای دســتکاری در حســابداری و
تقلــب در امــور مالــی از نمونههــای بــارز آن
هســتند.
مدیــر عامــل متأهــل بیشــتر از مدیــر
عامــل مجــرد بــه امنیــت شــغلی و ثبــات
بــرای تأمیــن معــاش خانــوادۀ خــود
اهمیــت میدهنــد .تمایــل بــه امنیــت،
ریســکگریزی را افزایــش میدهــد و
موجــب میشــود مدیــر عامــل متأهــل بــا
احتمــال کمتــری رفتارهــای پرمخاطــره
ماننــد تقلــب حســابداری را انجــام دهنــد.
برخــی دیگــر از پژوهشهــا بــه دنبــال درک
ایــن مســئله هســتند کــه چــرا برخــی از
خصیصههــای شــخصیتی مدیریتــی منجــر
بــه ســوءرفتار مالــی میشــوند .یکــی از
تحقیقــات برجســته در ایــن حــوزه ،تحقیــق
شــراند و زکمــن )۲۰۱۲( 23اســت کــه بــاور
دارد بیشــتر اظهــارات نادرســت حســابداری
بــا ســوگیری خوشبینانــه آغــاز میشــوند
کــه تقلــب بــه شــمار نمیرونــد .هرچنــد،
ممکــن اســت مدیــران ارشــد مجبــور شــوند
تــا بــرای پنهانســازی ســوگیری اولیــه،
اظهــارات خوشبینانهتــری را مطــرح
کننــد .بهاینترتیــب ،ایــن ســوگیری شــیب
لغزنــدهای ایجــاد میکنــد کــه در نهایــت
منجــر بــه تقلــب میشــود .در بحــث پیشــین
در مــورد خطــر گــذار شــرکتهایی بــا ســود
بــاال بــه نــرخ رشــد کمتــر ،همیــن تمایــل نیــز
بــه چشــم میخــورد.

 4 .4افشــاگری تقلــب و ارائــۀ
اخبــار محرمانــۀ بیرونــی

کمــی
علیرغــم وجــود ابزارهــای تحلیلــیّ ،
و آمــاری بــرای کشــف تقلــب حســابداری،
افشــاگری تقلــب و ارائــۀ اخبار محرمانــۀ بیرونی،
شــایعترین منبــع کشــف تقلــب هســتند .بــرای
تشــویق چنیــن افشــاگریهایی ،در حــال
حاضــر بســیاری از شــرکتها دارای خطــوط
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تلفنــی هســتند کــه کارمنــدان و افــراد بیرونــی
میتواننــد فعالیتهــای مشــکوک را از طریــق
آن گــزارش دهنــد .یــک مزیّــت مهــم ایــن
رویکــرد کــه بیتردیــد بــه اثربخشــی ایــن ابــزار
کشــف تقلــب کمــک میکنــد ایــن اســت کــه
هویــت محرمانــۀ افشــاگرها را حفــظ میکنــد
و از ایــنرو دیگــر ترســی بــرای انتقامجویــی
یــا عواقــب ناشــی از اخــراج همــکار وجــود
نــدارد .بــه عقیــدۀ مائــدا )۲۰۱۰(24از مطالعــات
مربــوط بــه اســتفاده از خــط تلفنــی پــی بردنــد
کــه اگرچــه ایــن ناشــناس بــودن همیشــه بــرای
افشــاگرها مهــم نیســت ا ّمــا بایــد همیشــه
وجــود داشــته باشــد .مهمتریــن چالــش در
مؤثــر بــودن چنیــن طرحــی ایــن اســت کــه
بتــوان ایــن اخبــار محرمانــه را بهدرســتی
بررســی کــرد .مائــدا خاطــر نشــان میکنــد کــه
بـهازای هــر خبــر افشــاگری درســت ،شــرکتها
دههــا شــکایت از جانــب کارمنــدان یــا اشــخاص
ثالــث ناراضــی دریافــت میکننــد کــه بــرای
اســتفاده از ایــن خطــوط تلفنــی انگیزههــای
شــخصی دارنــد .الزم اســت تــا ایــن اخبــار
محرمانــه بهدرســتی بررســی شــوند و بــرای
اطمینــان از مشــروعیت پیگــرد قانونــی آنهــا،
رویههــای درســتی وجــود داشــته باشــد.

 .5نظــارت کننــده یــا بــازرس؛
حسابرســان کــدام یــک هســتند؟

ســرمقالۀ جدیــد فینانشــیال تایمــز)۲۰۱۹( 25
داســتان شــهادت حســابدار ارشــد در کمیتــۀ
پارلمــان بریتانیــا را شــرح میدهــد .زمانــی
کــه مدیر اجرایــی گرنــت تورنتــون ، 26پنجمین
شــرکت بــزرگ حســابداری در جهــان بــه
کمیتــه گفــت کــه وظیفــۀ حســابرس کشــف
تقلــب نیســت ،کمیتــه را ســخت عصبانــی کرد.
یکــی از اعضــای خشــمگین پارلمــان در پاســخ
بــه ایــن مســئله بیــان کــرد کــه اگــر اساس ـاً
حســابرس رفتــار متقلبانــه را تشــخیص ندهــد،
آنــگاه پــس اصــ ً
ا حسابرســی چــه فایــدهای
دارد؟ هیــچ یــک از حســابداران ارشــد بــا

نظــر رئیــس گرنــت تورنتــون موافــق نبودنــد
ا ّمــا بــه نظــر میرســد کــه بیــن دیــدگاه
عمــوم مــردم در مــورد نقــش حسابرســی و
دیــدگاه حسابرســان دربــارۀ آن اختــاف نظــر
وجــود دارد .بهطــور مرســوم ،حسابرســان
بــاور دارنــد کــه وظیفــۀ آنهــا ایــن اســت کــه
تعییــن کننــد آیــا صورتهــای مالــی شــرکت
بــا اصــول عمومــی پذیرفتــه شــدۀ حســابداری
یــا اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی انطبــاق دارد یــا خیــر .در پاســخ بــه
ســؤال عضــو پارلمــان ،ایــن پاســخ داده شــد
کــه حسابرســان مأمــوران افب ـیای نیســتند و
پیگــرد قانونــی حســابداری مســئولیت دیگــران
اســت .بــا اینحــال ،شــرکتهای بــزرگ
بینالمللــی حســابداری بهطــور روزافــزون
مســئلهای کــه در ســرمقاله فینانشــال تایمــز بــه
آن اشــاره شــده اســت را تأییــد میکننــد کــه
اگــر حسابرســان حس کننــد اشــتباهی رخ داده
اســت ،آنهــا بایــد آن را پیگیــری کننــد؛ بهطــور
خالصــه ،شــرکت حسابرســی نــه تنهــا ناظــر
بلکــه بایــد بــازرس باشــد.
ایــن ادعــای حسابرســان کــه بــا تشــخیص ارائــۀ
تصویــری درســت و منصفانــه از حســابهای
شــرکت ،مســئولیت آنهــا بــه پایــان میرســد،
دیدگاهــی مبهــم اســت .در دهــۀ  ،۱۹۳۰یــک
شــرکت آمریکایــی موفــق شــد بــا جعــل وجــود
موجــودی کاال ،دســت بــه کالهبــرداری بزرگــی
بزنــد .تــا آن زمــان ،حسابرســان آمریکایــی،
وجــود فیزیکــی داراییهــای خــاص را بررســی
نمیکردنــد و بــه همیــن دلیــل ایــن شــرکت
توانســت تــا مدتــی طوالنــی از کشــف چنیــن
موضوعــی در امــان بمانــد .از آن زمــان بــه بعــد،
اصــول حسابرســی الــزام کــرد کــه حسابرســان،
وجــود داراییهــا بهویــژه موجــودی کاال و
همچنیــن ســاختمان ،ماشــینآالت ،تجهیــزات
و اثاثیــه را تأییــد کننــد .ایــن الــزام اطمینــان
میدهــد کــه حسابرســی مانــع از عــدم
گزارشدهــی داراییهــای غیرموجــود توســط
شــرکت میشــود .زمانــی کــه حسابرســان از
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چنیــن قانونــی آگاه هســتند ،ایــن ادعــا کــه
آنهــا تنهــا ناظــر هســتند عجیــب بــه نظــر
میرســد .از زمــان رســوایی انــرون در ســال
 ،۲۰۰۲حسابرســان در کشــورهای زیــادی ملزم
شــدهاند تــا بیانیــهای بــا امضــای مدیریــت
ارشــد ارائــه دهنــد کــه قــدرت سیســتم کنترل
داخلــی شــرکت را تأییــد میکنــد .یکــی از
اهــداف مشــخص وجــود چنیــن سیســتمی
حصــول اطمینــان از تمامیــت ارقــام حاصــل از
فرآینــد حســابداری شــرکت اســت.
معمــوالً نهادهــای قانونگــذار مالی ،حسابرســانی
کــه قــادر به کشــف تقلــب حســابداری نیســتند
را مجــازات نمیکننــد .اگرچــه بهتــر اســت تــا
بــرای مــوارد مهــم مجــازات اعمــال شــود .در
بعضــی از کشــورها و مهمتــر از همــه در آمریکا،
دعــاوی خصوصــی ،مهمتریــن مکانیســم
اجــرای قانــون بهشــمار میرونــد .الزم بــه
27
ذکــر اســت کــه کدیــا ،خــان و راجگوپــال
( )۲۰۱۸نشــان دادنــد کــه کمیســیون بــورس
و اوراق بهــادار نســبت بــه حسابرســان بهویــژه
نســبت بــه چهــار شــرکت بــزرگ ،حســابداری
قــدرت اجرایــی کمتــری دارد.
همانطــور کــه از مبانــی نظــری اســتنباط شــد
حســابداری متقلبانــه در شــرکتها رایــج اســت
ا ّمــا تنهــا بخــش کوچکــی از عاملیــن ایــن رویــه
قابــل شناســایی و مجــازات هســتند .دو دلیــل
اصلــی عبارتنــد از:
حجــم زیــادی از نهادهــای نظارتی ،دادســتان
هــا ،حسابرســان و ســایر مســئوالن اجــرای
قانــون جهــت یکپارچگــی صورتهــای
مالــی درگیــر هســتند؛
دوم  ،تمایــز بیــن رفتارهــای عامدانــه و
غیرعامدانــه دشــوار اســت.
بــر اســاس ماهیــت ،مدیریــت ســود اقــدام
عمــدی بــرای تعدیــل صورتهــای مالــی
بــه گونــه ای اســت کــه بــه نفــع شــرکت یــا
مدیــران ارشــد آن باشــد یــا هزینــه بدهــی
بــه ســرمایهگذاران ،اعتباردهنــدگان و ســایر
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انســان همــواره در پــی ایجــاد ســاختارهایی جدیــد در جامعــه و زندگــی بشــری اســت و هــر
ســاختار جدیــدی نیازهــای جدیــدی را در جامعــه فراهــم خواهــد کــرد .یکــی از ســاختارهایی
کــه بشــر بــه جامعــه معرفــی کــرده اســت و براســاس نیازهــای شــخصی و تأمیــن نیازهــای
اقتصــادی آن بنــا شــده اســت کســب وکار اســت .کســب و کار بــه افــراد جامعــه کمــک میکنــد
نیازهــای یکدیگــر را مرتفــع ســاخته و ســعی در خلــق ثــروت نماینــد.
نویســندگان مختلــف ،تعاریــف متفاوتــی از کســب و کار دارنــد .در واژهنامــۀ آکســفورد ،کســب
و کار بــه معنــی خریــد و فــروش و تجــارت آمــده اســت .در واژهنامــۀ النگمــن ،کســب و
کار بــه فعالیــت پــول درآوردن و تجارتــی کــه از آن پــول حاصــل شــود ،گفتــه میشــود .بــه
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زبــان ســاده ،کســب و کار عبــارت اســت از
حالتــی از مشــغولیت و بهطــور عــام ،شــامل
فعالیتهایــی اســت کــه تولیــد و خریــد کاال
و خدمــات بــا هــدف فــروش آنهــا را بهمنظــور
کســب ســود ،در برمیگیــرد.
طبــق نظر«ارویــک و هانــت» کاری کــه در آن
خدمــات یــا کارهایــی کــه دیگــر افــراد جامعــه
بــه آن نیــاز دارنــد و مایــل بــه خریــد آن
هســتند و تــوان پرداخــت بهــای آن را دارنــد،
تولیــد ،توزیــع و عرضــه میشــود .کســب و
کار عبــارت اســت از هــر نــوع کســب.
پترســن و پلومــن بــر ایــن باورنــد کــه هــر
تبادلــی کــه در آن خریــد و فــروش صــورت
گیــرد ،کســب و کار نیســت ،بلکــه کســب
و کار ،هــر نــوع تبــادل تکــراری و تجدیــد
شــوندۀ خریــد و فــروش اســت.
پروفســور «اون» ،کســب و کار را یــک نــوع
کاســبی میدانــد کــه طــی آن کاال یــا
خدمــات بــرای فــروش در بــازار تولیــد و
توزیــع میشــوند.
بنابرایــن بــا توجــه بــه تعاریــف یــاد شــده
میتــوان دریافــت کــه کســب و کار بــا خریــد
و فــروش کاال ،تولیــد کاال یــا عرضــۀ خدمــات،
بهمنظــور بهدســت آوردن ســود ،ســر و
کار دارد .بــا توجــه بــه تعاریــف یــاد شــده،
ویژگیهــای کســب و کار ،عبارتنــد از:
 .۱فــروش یــا انتقــال کاال و خدمــات بــرای
کســب ارزش
 .۲معاملۀ کاال و خدمات
 .۳تکرار معامالت
 .۴انگیــزۀ ســود (مهمتریــن و قدرتمندتریــن
محــرک ادارۀ امــور کســب و کار)
ّ
 .۵فعالیــت تــوأم بــا ریســک ،کســب و کار،
همیشــه بــر آینــده متمرکــز اســت و عــدم
اطمینــان ،ویژگــی آینــده اســت .از ایــن
رو ،همــواره کســب و کار تــوأم بــا ریســک
اســت
پــس بــا تعریــف کســب و کار متوجــه
خواهیــم شــد کــه نیازهــای جامعــه براســاس
خواســتههای طرفیــن کــه زمینــۀ مصرفــی
یــا اســتفادۀ ابــزاری دارد توســط ســایر افــراد
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حاضــر در جامعــه تأمیــن خواهــد شــد کــه
ایــن مــراوده همــراه بــا انگیــزۀ اقتصــادی
اســت کــه تأمیــن میشــود .همانگونــه کــه
در تئوریهــای حســابداری و تحقیقــات
حســابداری و حسابرســی انجــام شــده توســط
پژوهشــگران گفتــه شــده اســت ،حســابداری
و حسابرســی خدماتــی کارســاز و اثربخــش و
اطمینانبخــش اســت کــه افــراد یــک جامعــه
بهعنــوان بخشــی از نیازهــای اطالعاتــی خــود
حاضــر بــه پرداخــت هزینــه بــرای آن هســتند.
همانطــور کــه مشــتریان بــرای اســتفاده از یک
محصــول خــاص بــه برچســب اســتاندارد آن
نــگاه میکننــد و اقــدام بــه خریــد محصــول
میکننــد در اســتفاده از اطالعــات مالــی نیــز
از ایــن برچســب بهگونـهای دیگــر و بــا نگاهــی
عمیقتــر بهــره میبرنــد .وضــع اســتاندارد
ک محصــول هزینــه دارد و نبــود آن،
بــرای ی ـ 
اســتفاده از آن محصــول را بــرای مشــتری بــا
تردیــد همــراه میســازد .در مقابــل محصولــی
کــه فاقــد برچســب اســتاندارد اســت ،در
شــرایط یکســان مشــتریای کــه حاضــر باشــد
بهــای آن کاال را کــه یکســان بــا کاالیــی کــه
دارای برچســب اســتاندارد باشــد بپــردازد،
وجــود نخواهــد داشــت ،مگــر آنکــه آن کاال
بــا قیمــت پایینتــر عرضــه شــود و بــرای
مشــتری مطلوبیــت ایجــاد کنــد .ایــن تفــاوت
قیمــت بیــن کاالی فاقــد اســتاندارد و دارای
برچســب اســتاندارد هزینــهای اســت کــه
مشــتری حاضــر بــه پرداخــت آن اســت تــا بــا
خیــال راحــت محصولــی را مصــرف کنــد .بــا
الهــام از ایــن مفهــوم میتــوان بــه اطالعــات
مالــی مــورد اســتفاده مشــتریانی کــه از
ایــن اطالعــات یــا صورتهــای مالــی بهــره
میبرنــد اشــاره کــرد .جایــی کــه نیــاز بــه
اطالعــات مالــی محــرز شــد و نیــاز بــه خدمات
حســابداری نیــز شــکل گرفــت و مشــتری
حاضــر بــه پرداخــت بهــای آن خدمــات شــد و
در مقابــل بــرای دریافــت برچســب اســتاندارد
یــا تأییــد ایــن اطالعــات ،حرفــۀ حسابرســی
پدیــدار شــد و مشــتری حاضــر بــه پرداخــت
مبلــغ بیشــتری بــرای دریافــت اطالعــات

مالــی اســتاندارد شــده داشــت.
پــس هــر جایــی کــه صحبــت از تأمیــن نیــاز
بشــر میشــود بــه گونــهای بحــث انگیــزۀ
اقتصــادی نیــز مطــرح میشــود.
براســاس تعریفــی کــه نیچــل از حسابرســی
داشــته اســت حسابرســی بــه شــرح زیــر
تعریــف میشــود:

حسابرســی نوعــی خدمــت حرفــهای بــا
انگیــزۀ اقتصــادی اســت کــه بــا هــدف
کاهــش ریســک اطالعاتــی ذینفعــان
طراحــی شــده اســت ،متّکــی بــه دانــش
و مهــارت کارشناســان بــه خدمــت گرفتــه
شــده در یــک فراینــد نظاممنــد اســت
کــه نیازهــای فــردی یــک اربابرجــوع
را در نظــر میگیــرد و پیامدهــای آن
غیرقابــل مشــاهده بــوده اســت و منــوط
بــه محدودیتهــای بــازار و فشــارهای
نظارتــی اســت.

حرفــۀ حسابرســی حرفــهای اســت
اطمینانبخــش همــراه بــا انگیــزۀ اقتصــادی!
بــه عبارتــی فــردی کــه بهعنــوان حســابرس
بــرای یــک شــرکت انتخــاب میشــود همــواره
ســعی در تأمیــن نیــاز مشــتریان خــود را
دارد و بــرای ایــن خدمــت طلــب تأمیــن
نیــاز اقتصــادی دارد .پــس میتــوان حرفــۀ
حسابرســی را نیــز هماننــد ســایر حرفههــا یــک
نــوع کســب و کار تلقــی کــرد .کســب وکار
خدماتــی کــه صرف ـاً در تأمیــن نیــاز اطالعــات
مالــی اســتاندارد شــده و مطمئــن در جامعــه
فعالیــت میکنــد .پــس هرجایــی کــه صحبــت
از خدمــات حسابرســی یــا اطمینانبخشــی
میشــود نبایــد انگیــزۀ اقتصــادی آن نادیــده
گرفتــه شــود.
حرفــۀ حسابرســی هماننــد ســایر حرفههــا
علیرغــم ارائــۀ خدمــات اطمینانبخشــی،
حرفـهای اقتصــادی و در جهــت کســب درآمــد
و انگیــزه اقتصــادی محســوب میشــود.
علیرغــم اینکــه در حرفههــای دیگــر
بازاریابــی ،تبلیغــات و برندســازی و معرفــی برند
هیــچ مشــکل اخالقــی و قانونــی نــدارد ولــی
حرفــۀ حسابرســی بهدلیــل اینکــه خدمــات
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اطمینانبخشــی ارائــه میکنــد امــکان
ایجــاد تبلیغــات و برندســازی و معرفــی برنــد
وجــو د نــدارد ولــی مــوردی کــه ایــن حرفــه
را از ســایر حرفههــا جداکــرده اســت ،بحــث
انگیــزه اقتصــادی و نحــوۀ تأمیــن آن اســت
کــه تأثیــر مســتقیمی بــر کیفیــت خدمــات
قابــل ارائــه خواهــد داشــت .در بســیاری
از حرفههــا یکپارچگــی قیمتگــذاری و
تعییــن حقالزحمــه امــری عــادی و معقــول و
درخــور حرفههایشــان اســت لیکــن در حرفــۀ
حسابرســی ،نرخشــکنی و اعــام نرخهــای
نامتعــارف زبانــزد اهالــی ایــن حرفــۀ نوپــا
اســت .بعضــاً تفــاوت نرخهــای اعالمــی از
ســوی مؤسســات حسابرســی ،تفاوتهــای
چندبرابــری بــا یکدیگــر دارد کــه در ایــن
خصــوص دالیــل متعــددی در اعــام نرخهــای
نامتعــارف وجــود دارد.
در حرفــۀ حسابرســی ،فــرد از بــدو ورود بــه
ایــن حرفــه مجبــور اســت رفتــار کارمنــدی
داشــته باشــد ،چــرا کــه در خوشبینانهتریــن
حالــت ،هــر حســابرس بایــد حداقــل  ۹ســال از
عمــر حرفــهای خــود را بهصــورت کارمنــدی
در مؤسســات حسابرســی یــا ســازمان
حسابرســی ســپری کنــد تــا بتوانــد بهعنــوان
فــردی مســتقل یــا کارفرمــا بهعنــوان شــریک
در مؤسســات کار کنــد .پــس ســابقۀ  ۹ســالۀ
ایــن فــرد ،تــوان حرف ـهای بــودن در کســب و
کار را نخواهــد داشــت و تــوان انعطافپذیــری
در کســب و کار را نخواهــد داشــت پــس ایــن
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فــرد نمیتوانــد در برابــر فشــارهای انگیزشــی
در جــذب کار ،موفــق باشــد؛ مگــر اینکــه ایــن
فــرد در ذات خــود چنیــن تجرب ـهای (کاســب
مســلکی) را پــرورش داده باشــد تــا بتوانــد در
ایــن حــوزه موفــق باشــد .یکــی دیگــر از ایــن
ضعفهــا کــه تاحــدودی در مــورد اول نیــز
میتــوان یافــت ،نبــود دروس کســب و کار
و فعالیــت اقتصــادی شــرکتی و شــرکتداری
اهالــی حرفــه اســت .در آزمونهــای جهانــی
حســابدار رســمی نظیــر آمریــکا از داوطلبــان
دروس کســب و کار نیــز آزمــون بهعمــل
میآیــد یعنــی فــرد ،عــاوه بــر دروس
تخصصــی و قوانیـن و مقــررات ،میبایســت بــا
نحــوۀ کســب و کار نیــز آشــنا شــود و بازارهــا
و نحــوۀ قیمتگذاریهــا از جملــه پیشــنهاد
قیمــت در قراردادهــا را آمــوزش دیــده
باشــد ،چــرا کــه اگــر ایــن فــرد وارد حرفــه
شــود و بهعنــوان مؤسســهدار فعالیــت کنــد
نمیتوانــد در حرفــه مفیــد واقــع شــود چــرا
کــه امــکان لطمــه زدن در حرفــه از طریــق
نرخگــذاری ناصحیــح را خواهــد داشــت.
دیگــر دلیلــی کــه میتــوان در ایــن حلقــۀ
مفقــوده یافــت عــدم تنوعبخشــی در خدمــات
حرف ـهای اســت چــرا کــه مدیــران شــرکتها
آنقــدر کــه بــرای خدمــات غیراطمینانبخــش
(حسابرســی داخلــی و خدمــات مالــی) هزینــه
میکننــد ،بــرای خدمــات اطمینانبخشــی
(حسابرســی مســتقل) هزینــه نمیکننــد!
پــس عــدم توجــه بــه بــازار خدمــات مالــی

و خدمــات غیراطمینانبخــش در حرفــۀ
حسابرســی ســبب میشــود کــه مؤسســات در
جهــت کســب درآمــد و پوشــش هزینههــای
مؤسســه اقــدام بــه پیشــنهاد قیمتهــای
پاییــن داده شــود تــا بتواننــد کارهــای
حسابرســی را جــذب کننــد.
بخــش دیگــری از نرخشــکنیها مربــوط
میشــود بــه بداخالقیهــای حرفــهای کــه در
ایــن مقالــه جــای بحــث آن نیســت و در مقالـهای
جداگانــه بــه پیدایــش و آثــار آن خواهــم پرداخت.
بــه نظــر میرســد باالبــردن دانــش کســب
و کار اهالــی حرفــه در کنــار تخصــص
امــری بدیهــی باشــد تــا مؤسســات و
اهالــی حرفــۀ حسابرســی بتواننــد در کنــار
خدمــات اطمینانبخــش بــه ســایر بازارهــا
توجــه داشــته باشــند .البتــه کــه بخــش
بزرگــی از ایجــاد بازارهــای خدمــات مالــی و
غیراطمینانبخــش از الزامــات حکومتــی و
دولتــی نشــأت خواهــد گرفــت ولــی بخــش
بزرگتــری از قیمتگــذاری ناصحیــح توســط
خــود اهالــی حرفــه اســت کــه میبایســت
فرهنگســازی شــود و اجــرای درســت آن در
جامعــه حرفــه حسابرســی در دســتور کار قــرار
گیــرد.
دکتــر علیرضــا آقائــی قهــی :حســابدار
رســمی -حســابدار مســتقل
مریم دلبسته :سرپرست حسابرسی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبرهی
ایران ،و دیگر خوانندگان مجله درخواســت میشود
با ارســال مقاالت حرفهای خود بــه ارتقای کیفیت
محتوای حسابدار به عنوان صدای حرفهی حسابداری
ایران کمک کنند.

«حرفهای» مأموریتهای زیر را دنبال میکند:
رشــد و بالندگی اعضــاء به عنــوان اصلیترین
سرمایهی انجمن،
کمک بــه اعتالی حرفــهی حســابداری از راه
آموزش ،پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن
حرفه،
کمک به سازمانها و ارزشآفرینی برای آنها از راه
اعضاء ،و
اعطــای معتبرتریــن گواهینامههــای حرفهای
حسابداری در ایران.

گزارشهــا ،اخبار ،و دیگر مطالبی که در حســابدار
(به عنوان ارگان رســمی انجمن ) منتشر میشوند،
جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریتهای فوق
باشند .از این رو ،از اعضای گرانمایهی انجمن و دیگر
خوانندگان مجله درخواست میشود در ارسال مقاالت
خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و
جمله ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات

دارند:
مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری
ایران میپردازند .منظور از "حسابداری" در اینجا
زمینههای تخصصی مختلف ،از جمله ،حسابداری
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پ) رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه
مطلب در حســابدار اســت .از این رو ،چنانچه
در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران
(فارسی /انگلیسی )... /بهره بردهاید؛ ضروری است

تجاری ،قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،و

که بهدقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط

ت) اصول اولیهی مقالهنویســی را در مقاالت تألیفی

سایر.
با حسابداری ایران میپردازند .از جمله ،راهبری
شرکتی ،کنترل داخلی ،ضدتقلب ،ضدفساد مالی،
تأمین مالی ،و سایر.
ترجمــهی مقاالت منتشــر شــده در مجالت
"حرفهای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز
حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با
حسابداری جهان میپردازند؛ و برای حسابداران
(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 یافتههای
پایاننامههای دانشگاهی میپردازند.
مقاالت "مروری" (تألیفی یا ترجمه) که به مرور
پیشــینهی پژوهشهای دانشگاهی در ارتباط با

الف) مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار

h e s a b d a r . i i c a . i r

است.

حرفهای ایران واجد جنبههای آموزشی کاربردی

در ایــن ارتباط ،مقــاالت ،یادداشــتها ،میزگردها،
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حسابرسی (مستقل /داخلی /عملیاتی /رعایت)... /

مقررات حاکم بر حسابداری ایران میپردازند .از

انجمن حسابداران خبرهی ایران ،به عنوان یک انجمن
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مالی ،حســابداری بها ،حســابداری مدیریت ،و

شده باشند.

یکی از مفاهیم حسابداری میپردازد.
مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران
(فارســی /انگلیسی )... /تنظیم شــدهاند و هیچ
ایدهی ارزندهای به آنها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصهسازی و جرح و تعدیل آثار
نوشــتاری دیگران (فارسی /انگلیسی )... /تنظیم

خــود رعایت فرماییــد .از جملــه ،انتخاب تیتر
مناسب ،پیکربندی مقاله (مقدمه /بدنه /نتیجه)،
و اســتفاده از تیترهای میانی (بخشبندی بدنهی
مقاله).
ث) اصول اولیهی دستور ّ
خط فارسی و دستور زبان
فارســی را در مقاالت تألیفی و ترجمههای 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 ،چنانچه مقاالت تألیفی ارسالی
دربردارندهی مطالبی ارزنده برای حسابداران حرفهای
ایران باشد ،ویراستان مجلهی حسابدار نقایص موجود
در ایــن قبیل مقاالت برطرف خواهند کرد .به عبارت
دیگر ،امید اســت افراد حرفهای شاغل در حسابداری
ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کام ً
ال درست،

خوانندگان حســابدار را از دانش و تجربیات ارزندهی
خود محروم نسازند.
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حسابرسان
و برآوردهای
حسابداری
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زمانــی کــه اندازهگیــری دقیــق مبالــغ
امکانپذیــر نیســت یــا نمیتوانیــم از قطعیــت
آنهــا اطمینــان حاصــل کنیــم؛ راهکارهــای
حســابداری بهســوی بــرآورد مبالــغ ســوق داده
میشــود ا ّمــا مســئلۀ برآوردهــای حســابداری
بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود و میتوانــد
ش برانگیــز شــود و همــۀ مــا
بســیار چالــ 
میدانیــم کــه درســت در همیــن نقطــه اســت
کــه نیازمنــد حسابرســان حرفــهای و باتجربــه
هســتیم .امــروزه بــا گســترش روزافــزون
ســازمانها و صنایــع ،برآوردهــای حســابداری
بــرای پیشبینــی جریانهــای مالــی نیــز بســیار
حائــز اهمیــت شــده اســت .بــه هــر انــدازه کــه
بــا جامعــۀ اقتصــادی بزرگتــر و پیچیدهتــری
روبـهرو باشــیم ،بــه همــان انــدازه نیــز رخدادهای
مالــی آینــده در هال ـهای از ابهــام فــرو میرونــد

و ایــن مســئله ارتبــاط مســتقیمی بــا پیچیدگی
و دشــواری برآوردهــای حســابداری خواهــد
داشــت .بهعــاوه ،بــه اهمیــت برآوردهــای
حســابداری روزبــهروز افــزوده میشــود زیــرا
محاســبات ارزش منصفانــه در صنایع کشــورهای
مختلــف نیــز در حــال افزایــش اســت.
دو بــرآورد متفــاوت بــرای یــک مــورد مشــخص،
میتوانــد منجــر بــه اطالعــات حســابداری
متفاوتــی شــود و اطالعــات حســابداری قــادر
اســت تــا مســیر ســامت و عملکــرد مالــی
ســازمان و همچنیــن تصمیمــات تجــاری
کاربــران صورتهــای مالــی را تعییــن کنــد
( Mamic Sacerو همــکاران.)2015 ،
بنابرایــن بــا مســئلهای مهــم روبــهرو هســتیم
کــه گاهــی میتوانــد بســیار پیچیــده شــود.
همانگونــه کــه از واژهی بــرآورد مشــهود
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اســت ،ارقــام بهدســتآمده در ایــن فراینــد
بهصــورت تقریبــی هســتند و میتــوان گفــت
کــه برآوردکــردن ،نوعــی تخمیـنزدن اســت ا ّمــا
بــا ایــن حــال ،میــزان دقــت در همیــن برآوردهــا
نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت .بایــد اطمینــان
حاصــل شــود کــه بــرآورد بهدســتآمده
عــاری از هرگونــه تقلــب و تحریــف اســت و
ایــن اطمینــان توســط حســابرس کارآزمــوده
حاصــل میشــود .میــزان اهمیــت برآوردهــای
حســابداری در دنیــای امروز و همچنیــن فوایدی
کــه میتوانــد بــرای صنایــع ،ســرمایهگذاران و
مدیریــت ســود داشــته باشــد ،حسابرســان را بــر
آن داشــته اســت کــه در ایــن امــر دقــت کافــی و
وافــی را لحــاظ کننــد و میــزان تجــارب خــود را
در ایــن زمینــه بهبــود بخشــند.
برآوردکــردن ،نیازمنـ ِد نگرشــی ســوی افقهــای
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دور اســت .هرچــه اوضــاع پیچیدهتــر و در
حــال تغییــر باشــد ،آیندهنگــری نیــز دشــوارتر
خواهــد بــود .اگرچــه اســتاندارهای بســیاری
در ایــن زمینــه بــه کمــک حسابرســان آمــده
اســت و چهارچوبهــای مشــخصی تعییــن
شــدهاند ا ّمــا در شــرایط دشــوار و چالــش
برانگیــز ،همچنــان تجربــۀ حســابرس اســت کــه
میتوانــد دیــد نســبتاً درســتی را از آینــده ارائــه
متضمــن ســطح خاصــی از
دهــد .برآوردکــردن،
ّ
ذهنیــت اســت .ذهنیــت دارای ابعــاد متعــددی
اســت و یــک ذهنیــت حرفــهای و قابلقبــول،
در نتیجــۀ ســالها تجربــه بهدســت میآیــد
و در نهایــت میتوانــد بــرآوردی مناســب و بــه
دور از ســوگیری را ارائــه دهــد .یکــی از ابعــاد
ایــن ذهنیــت ،شــکوتردیــد حرف ـهای اســت.
اعمــال شــکوتردیــد حرفــهای در رابطــه
بــا برآوردهــای حســابداری متأثــر از توجــه
حســابرس بــه عوامــل ریســک ذاتــی اســت و
اهمیــت آن هنگامــی افزایــش مییابــد کــه
ایــن برآوردهــا در معــرض عــدم قطعیــت و
پیچیدگی بیشــــــتری باشـــــــند یــا به دلیل
ســـــــوگیری مدیریــت یــا تقلــب ،مســـــتعد
تحریف بیشــــتر باشـــد (.)ISA 540، 2018
هــر حســابرس بایــد دارای شــکوتردیــد
حرفـهای باشــد و ایــن مســئله بهطــور مســتقیم
بــا میــزان کارآزمودگــی و تجربــۀ حســابرس در
ارتبــاط اســت .بــرای مثــال یــک حســابرس
بایــد از تمامــی ظرفیتهــای ممکــن بــرای
دســتیابی بــه بــرآوردی صحیــح اســتفاده کنــد.
برخــی از ایــن ظرفیتهــا را میتــوان اطالعــات
و دادههــای مناســب ،برآوردهــای مدیریــت و
یــک کارشــناس برشــمرد کــه میتواننــد بــه
کمــک حســابرس بیاینــد ا ّمــا در اســتفاده از این
ظرفیتهــا ،شــکوتردیــد حرفـهای حســابرس
مــورد نیــاز اســت .حســابرس بایــد اطمینــان
حاصــل کنــد کــه دادههــا و اطالعاتــی کــه در
اختیــار دارد ،عــاری از هرگونــه ســوگیری و
تحریــف اســت .یــک حســابرس کارآزمــوده ،باید
در مقابــل برآوردهایــی کــه مدیریــت نیــز در
اختیــار وی قــرار میدهــد ایــن شــک و تردیــد
حرفـهای را حفــظ کنــد (کــه در ادامه بیشــتر به
آن خواهیــم پرداخــت) .اســتفاده از کارشــناس

نیــز میتوانــد گاهــی بــه کمــک حســابرس
بیایــد ا ّمــا اگــر حســابرس دارای تجربــۀ کافــی
نباشــد و صرف ـاً براســاس گفتههــای کارشــناس
پیــش رود ،مشــکالت عدیــدهای را در آینــده
خــاص
متحمــل خواهــد شــد .آن ســطح
ِ
ذهنیــت حرفــهای کــه از آن ســخن گفتیــم،
در طــی تجربیــات حرف ـهای بســیاری بهدســت
میآیــد و بــه حسابرســان ایــن توانایــی را مــی-
دهــد کــه بــرآوردی مناســب داشــته باشــند ا ّمــا
بــا ایــن حــال ،آینــده بــرای بشــر همیشــه مبهم
بــوده اســت .بایــد بهخاطــر داشــته باشــیم کــه
نمیتــوان در مــورد آینــده بــه قطعیــت رســید
ا ّمــا میتــوان بــا ارائــۀ شــواهدی مناســب ،از
نتیجهگیــری معقــول در مــورد نتایــج احتمالــی
آینــده حمایــت کــرد.

مسند قضاوت

حسابرســان و تمامــی تنظیمکننــدگان
صورتهــای مالــی ،بــر مســند قضــاوت
مینشــینند .قضــاوت ،پایــه و اســاس بســیاری
از تصمیمــات یــک حســابرس اســت و یکــی از
کلیدیتریــن مهارتهــا بهشــمار میآیــد.
اگرچــه در امــر برآوردکــردن ،اطالعــات و
ظرفیتهــای بســیاری بــه کمــک حســابداران
میآیــد ا ّمــا در نهایــت ایــن حســابرس اســت
کــه بایــد بــرآورد حرف ـهای خــود را ارائــه دهــد
و تــا زمانــی کــه بــر مســند قضــاوت ننشــیند،
نمیتوانــد دســت بــه بــرآورد بزنــد .در فراینــد
بــرآورد حســابداری ،شــواهد موثقــی مــورد نیــاز
اســت و در پشــت هــر بــرآورد یــک حســابرس،
بایــد مــدارک محکمــی وجــود داشــته باشــد که
دال بــر رونــد صحیــح و قابلیــت اطمینانپذیــری
بــرآورد باشــد ا ّمــا درنهایــت ،برآوردکــردن،
فراینــدی مبتنــی بــر قضــاوت اســت و لزومــاً
تنهــا یــک پاســخ صحیــح وجــود نــدارد
( .)ICAS، 2012ایــن امــر در شــرایط پیچیــدۀ
اقتصــادی بیشــتر مشــهود میشــود و احســاس
نیــاز بــه قضــاوت حرفـهای یــک حســابرس کــه
در نتیجــۀ ســالها تجربــه اســت ،بیــش از پیــش
درک میشــود.
بــرای دســتیابی بــه قضــاوت صحیــح در هــر
امــری از دنیــای امــروز ،مــا نیازمنــد دادههــا و
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اطالعــات صحیــح هســتیم .امــر حسابرســی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .بنابرایــن
برآوردکــردن برخاســته از قضــاوت اســت و
قضــاوت نیــز مبتنــی بــر داده ،اطالعــات و برخی
از مفروضــات ذهنــی اســت .زمانی کــه صحبت از
داده و اطالعــات بــه میــان میآیــد ،نمیتــوان
مســئلۀ ســوگیری را نادیــده گرفــت .ســوگیری
و تحریفهــای عمــدی و غیرعمــدی ،یکــی از
مهمتریــن مــواردی هســتند کــه همیشــه مــورد
توجــه حسابرســان قــرار داشــته اســت .هــر
حســابرس کارآزمــوده بهخوبــی میدانــد کــه
وجــود ســوگیری در یــک اطالعــات کــه قــرار
اســت زمینهســا ِز ایجــاد صورتــی مالــی شــود،
میتوانــد چــه آســیبی بــه نتیجــۀ حسابرســی
بزنــد .اگــر یــک حســابرس ،دادههــای درســتی را
در اختیــار نداشــته باشــد ،هــر انــدازه کــه تجربه
داشــته باشــد نیــز در نهایــت نمیتواند بــرآوردی
درســت ارائــه دهــد .قضاوتــی بــا درصــد خطــای
بســیار پاییــن زمانــی رخ میدهــد کــه تمامــی
مــوارد موجــود ،بــه دور از تحریــف و ســوگیری
یــا تقلــب باشــند .خــواه ایــن تحریفهــا و
ســوگیریها عمــدی باشــند و خــواه غیرعمــدی،
تفاوتــی در نتیجــۀ بــرآورد نمیگــذارد و
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بایــد بــه هــر دوی آنهــا توجــه کافــی داشــت .مــورد بررســی قــرار دهــد تــا از میــزان بــاالی
ایــن مســئله ،در حســابداری ارزش منصفانــه تحریفهــا ،ســوگیریها یــا جانبداریهــای
بیشــتر نمــود پیــدا میکنــد .ارزش منصفانــه احتمالــی مدیریــت جلوگیــری کنــد.
کــه بســیار مــورد توجــه قــرار دارد ،یــک روش
گزارشــگری مالــی اســت کــه در ورای بــرآوردی حسابرس و مدیریت
منطقــی و اصولــی قــرار دارد .اگرچــه مــا در مدیریــت ،بخشــی آگاه در یــک ســازمان اســت
ارزش منصفانــه نمیتوانیــم شــاهد انصافــی کــه دارای بیشــترین بینــش نســبت بــه وضعیت
صددرصــدی باشــیم ا ّمــا میتــوان نظارهگــر موجــود و شــرایط آتــی اســت .ایــن مســئله
حجــم باالیــی از صحــت ،شــفافیت و صداقــت در کــه امــری بدیهــی و مشــهود اســت ،دقیقــاً
برآوردهــا بــود .حسابرســان در ایــن راه بایــد بــه همــان چیــزی اســت کــه میتوانــد حسابرســان
تمامــی روشهــای مــورد اســتفاده در محاســبات کمتجربــه را گمــراه ســازد و ســبب اعتمــاد بیش
ارزش منصفانــه واقــف باشــند تــا بتواننــد از از انــدازه و نادرســت آنهــا نســبت بــه مدیریــت
تحریفهــای احتمالــی جلوگیــری کننــد.
شــود .یکــی از زمینههایــی کــه حســابرس بایــد
اگرچــه اســتانداردها ســعی در جلوگیــری از بهطــور خــاص بــه آن بپــردازد و اطمینــان
تحریفهــا دارنــد ا ّمــا خــود نیــز بــر ایــن مســئله حاصــل کنــد کــه عــاری از هرگونــه ســوگیری
اذعــان دارنــد کــه حتــی اگــر تمامــی فرایندهــا اســت ،برآوردهــا و قضاوتهــای مدیریــت اســت.
بهنحــوی صحیــح و طبــق اصــول پیــش رود همانگونــه کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد،
بــاز هــم ممکــن اســت تحریفهایــی شــناخته برآوردهــای مدیریــت ســازمان میتوانــد یکــی
نشــود و ایــن مســئله اجتنابناپذیــر اســت .از ظرفیتهــای بســیار مناســبی باشــد کــه در
راههــای تحریــف و ســوگیری بســیار اســت و اختیــار حســابرس قــرار دارد .ایــن برآوردهــا
یــک حســابرس ممکــن اســت نتوانــد بهطــور میتوانــد بــه کمــک رشــد ســازمان بیایــد و
صددرصــدی تمــام تحریفهــا را مشــخص ســازد مســیر را بــرای تمامــی افــراد همــوار ســازد ا ّمــا
ا ّمــا میتوانــد تمامــی برآوردهــا و قضاوتهــا را دادههــا و برآوردهــای مدیریــت ،همانگونــه
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کــه میتوانــد بســیار مفیــد واقــع شــود بــه همــان
نســبت نیــز میتوانــد بــرای تمامــی ســازمان
مخــرب باشــد .در نتیجــه حسابرســان ،همیشــه
بایــد شــکوتردیــد حرفـهای خــود را حفــظ کنــد.
مســئلۀ برآوردهــای مدیریــت ســازمان دارای
جنبههــای متعــدد اســت .یکــی از ابعــاد ایــن
ماجــرا مربــوط بــه ســوگیری عمــدی مدیــران
در برآوردهــا اســت .مدیریــت بهعلــت میــزان
اهمیتــی کــه در ســازمان دارد میتوانــد بــه
دالیــل بســیار زیــادی ماننــد تغییــر در ارقــام
ســوددِهی ،دســت بــه تحریــف برآوردهــا بزنــد.
حسابرســان حرفــهای ،هیــچگاه بهطــور کامــل
و بیــش از انــدازه بــه برآوردهــای مدیریــت
اطمینــان نمیکننــد و تمامــی مــوارد را بررســی
میکننــد تــا از عــدم وجــود ســوگیری اطمینــان
حاصــل کننــد .یکــی دیگــر از ابعــاد ایــن مســئله،
ســوگیری غیرعمــدی مدیــران در برآوردهاســت.
مدیــران براســاس دادههــا و اطالعــات گســتردهای
کــه در اختیــار دارنــد اقــدام بــه برآوردهــای مالــی
میکننــد و دادههایــی کــه در اختیــار مدیریــت
قــرار دارنــد نیــز میتواننــد دچــار ســوگیریهای
غیرعمــدی متعــددی شــوند و ایــن ســوگیریها
اگــر توســط خــود مدیریــت یــا حســابرس مــورد
بررســی قــرار نگیــرد ،میتوانــد نتیجــۀ بــرآورد را
تغییــر دهــد و تحریــف ســازد .حسابرســان نهتنهــا
بایــد برآوردهــای مدیریــت را مــورد بررســی دقیق
قــرار دهنــد ،بلکــه بایــد روش و مدلهــای بـهکار
گرفتــهشــده را نیــز بداننــد و بــر آنهــا مســلط
باشــند .رونـ ِد انجــام بــرآورد توســط مدیریــت باید
بــرای حســابرس روشــن باشــد و نقطــۀ ابهامــی
وجــود نداشــته باشــد .یــک حســابرس بایــد بــه
مســئلۀ ابهــام در صورتهــای مالــی و برآوردهــای
مدیریــت نیــز بپــردازد و بهطــور کامــل از
مــدل مــورد اســتفاده در انجــام بــرآورد آگاهــی
یابــد .هرگونــه مــوردی کــه دارای ابهــام باشــد،
میتوانــد منجــر بــه نادیــده گرفتــه شــدن یــک
تحریــف شــود .اگــر مدیریت ســازمان قصــد تغییر
در روشهــای موجــود را داشــته باشــد نیــز ،ایــن
حســابرس اســت کــه بایــد تمامــی علــل تغییــر را
واکاوی کنــد ،روش جدیــد را مــورد بررســی قــرار
دهــد و بــا تســلط کامــل بــر روشهــای مــورد
اســتفاده ،نظــارت حداکثــری خــود را بــر رونــد
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اعمــال کنــد .بههرحــال نمیتــوان گفــت
کــه برآوردهــای تولیــد شــده توســط مدیریــت
همیشــه دارای ســوگیری هســتند .همانطــور
کــه پیشتــر اشــاره شــد ،گاهــی برآوردهــای
مدیریتــی میتوانــد بســیار بــه کمــک ســازمان
بیایــد ا ّمــا ایــن مســئله نیــز ســبب نمیشــود تــا
حسابرســان بــه کنتــرل ایــن برآوردهــا نپردازنــد.

سخن آخر

برآوردهــای حســابداری ،یــک موضــوع اصلــی
در حرفــه حســابداری اســت کــه روزبــهروز
بــه اهمیــت آن افــزوده میشــود و بــه امــری
اجتنابناپذیــر در تهیــۀ صورتهــای مالــی
تبدیــل شــده اســت .بســیاری از مؤسس ـههای
حسابرســی ،بازرســی نامطلوبــی را در مــورد
برآوردهــای حســابداری اعمــال شــده توســط
شــرکتها ابــراز میکننــد ()2015 ،KPMG
کــه ایــن واقعیــت ،خــود نشــاندهندۀ آن
اســت کــه برآوردهــای حســابداری ،یــک
موضــوع تخصصــی در حرفــه حســابداری
اســت و نیازمنــد تجربــۀ حرفــهای یــک
حســابرس اســت .ایــن برآوردهــا را میتــوان
از دیــدگاه افــراد مختلفــی مــورد بررســی قــرار
داد .قبــل از آن کــه بــه حسابرســان برســیم،
تدوینگــران اســتانداردهای حســابداری قــرار
دارنــد کــه بایــد رون ـ ِد کاری درســتی را پیــش
ببرنــد .استانداردســازان هنــگام تدویــن ،بایــد
اســتانداردهایی را ایجــاد کننــد کــه قضــاوت
را در چهارچوبــی مبتنــی بــر اصــول مجــاز
ســازد ( .)2012 ،ICASاســتانداردها توانســتهاند
حجــم قابــل توجهــی از توصیههــای مربــوط بــه
فراینــد بــرآورد را در اختیــار حسابرســان قــرار
دهنــد ا ّمــا در جامعــۀ جهانــی اقتصــادی اکنــون
کــه روزبـهروز در حــال تغییــر و افزایش گســترۀ
خــود اســت ،زمانــی کــه پــای قضــاوت حرفهای
بــه میــان میآیــد ،فراتــر از اســتانداردها و
ظرفیتهــای موجــود بایــد متوجــه حسابرســان
کارآزموده شویم.
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چالشهای
حسابرسـی
رمـزارزهــا

اقبــال روزافــزون بــه رمزارزهــا و نوســان قابــل

در حــال ظهــور مربــوط بــه رمزارزهــا ســروکار

جهانــی و عــدم توجــه نظــارت بیشــتر توســط

اســت.

توجــه آنهــا منجــر بــه عقــب مانــدن توجــه
ســازمانها،

ســرمایهگذاران،

نهادهــای

نظارتــی ،دولتهــا و دیگــران شــده اســت.
طــی ســنوات گذشــته تنــوع رمزارزهــا بســیار
افزایــش یافتــه اســت .هــر یــک از ایــن

رمزارزهــا دارای ویژگیهــای منحصــر بــه
فــرد خــود اســت کــه درک ،حســابداری و
حسابرســی آنهــا را چالــش برانگیــز میکنــد.

لــذا کمبــود راهنمایــی رســمی مربــوط از
سید محمد توسلی طبائی
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محمدرضا چهرهنما

تدوینکننــدگان اســتاندارد کــه بــا مســائل

دارنــد ،چالشــی اساســی بــرای حسابرســان

حسابرسی رمزارزها

هــدف حســابرس ،افزایــش میــزان اطمینــان

اســتفادهکنندگان بــه صورتهــای مالــی

اســت .ایــن هــدف بــا اظهارنظــر حســابرس

نســبت بــه اینکــه آیــا صورتهــای مالــی از
تمــام جنبههــای بااهمیــت ،طبــق چهارچــوب

گزارشــگری مالــی مربــوط تهیــه شــده اســت
یــا خیــر ،تأمیــن میشــود .انجــام حسابرســی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8
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ِالکچیــن و دنیــای فیزیکــی .ایــن
در ب
ِ

گزارشــگری ،افشــا ،کمبــود وجــود قوانیــن

باشــد ،بهویــژه هنگامــی کــه هیــچ مرجــع

معاملــۀ رمزارزهــا و اهمیــت حجــم یــا مانــدۀ

وظایــف جدیــد میتوانــد چالــش برانگیــز

ِالکچیــن وجــود
متمرکــزی در فنــاوری ب
ِ

نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،رمزارزهــا از فراینــد
نمونهبــرداری حســاب ســنتی گــذر کــرده
اســت .بنابرایــن ،ثبــت یــک معاملــه در بســتر

ِالکچیــن ممکــن اســت شــواهد حسابرســی
ب
ِ
مناســب و کافــی مربــوط بــه ماهیــت معاملــه

را ارائــه دهــد یــا ندهــد.

و مقــررات ،ناشــناس بــودن نســبی طرفیــن
رمزارزهــا ،خطــر اظهارنظــر نادرســت را
افزایــش میدهــد.

وقتــی روشهــای حسابرســی در مرحلــۀ
برنامهریــزی طراحــی میشــود ،بایســتی

اهــداف ،دامنــه ،رویکــرد و خطرهــای
حسابرســی را در نظــر بگیرنــد (اســتانداردهای
حسابرســی .)1400،خطرهــای برنامهریــزی

بــه عبــارت دیگــر ،یــک معاملــۀ ثبــت شــده

شــده بایــد دربرگیرنــدۀ بررســی ادعاهــای

غیرمجــاز ،کالهبــرداری یــا غیرقانونــی باشــد،

حقــوق و تعهــدات ،کامــل بــودن ،آزمــون

مرتبــط بــا یــک توافقنامــۀ جانبــی تحــت

باشــد.

ِالکچیــن ممکــن اســت:
در ب
ِ

مابیــن اشــخاص وابســته صــورت پذیــرد،
عنــوان «خــارج از زنجیــره» باشــد ،بــه
اشــتباه در صورتهــای مالــی طبقهبنــدی

موجــود در گزارشــگری مالــی مدیریــت ماننــد
صحــت و ارزشگــذاری ،وقــوع و کفایــت افشــا

ادعای وجود

شــده باشــد و بهعــاوه ،بســیاری از معامــات

یکــی از بزرگتریــن چالشهــا در ارزیابــی

کننــدۀ ارزشهایــی اســت کــه بــا بهــای

کیــف پــول الکترونیکــی و مانــده دارایــی

ثبــت شــده در صورتهــای مالــی ،منعکــس
تاریخــی متفــاوت اســت.

رمزارزهــا صحــت تعــداد رمــز موجــود در

دیجیتالــی در ارزهــای متنــوع اســت .از زمانــی

همچنیــن ،در بســیاری از مواقــع حسابرســان

کــه رمــزارز ،یــک دارایــی دیجیتالــی درنظــر
گرفتــه شــده اســت ،احتمــاالً روشهــای قابــل

طبــق اســتانداردهای حسابرســی و رعایــت

بــه آزمــون ایــن کنترلهــا پرداختــه

کاال و داراییهــای ثابــت مفیــد نیســت.

الزم را بــرای اظهارنظــر حســابرس فراهــم

صحــت معامــات صــورت گرفتــه حاصــل

نمیتواننــد بهطــور مســتقیم معامــات

الزامــات آییــن رفتــار حرفــهای ،مبنــای

میکنــد (اســتانداردهای حسابرســی.)1400،

حســابرس بایــد روشهــای ارزیابــی خطــر

را بهمنظــور فراهــم کــردن مبنایــی بــرای

رمزارزهــا را بیازماینــد ،بلکــه درعــوض
شــود تــا اطمینــان معقولــی در رابطــه بــا
شــود(.)Manlu Liu, et al, 2019

چالشها حسابرسی رمزارزها

اســتفاده بــرای رســیدگی بــه موجودیهــای

بهطــور ســنتی تأییدیههــا نیــز بــرای
اثبــات ادعــای وجــود ،اســتفاده میشــوند.

بــرای مثــال بهطــور معمــول جهــت اثبــات
موجــودی نــزد بانــک از تأییدیــۀ بانــک
اســتفاده میشــود ،لــذا باتوجــه بــه اینکــه

تشــخیص و ارزیابــی خطرهــای تحریــف

حسابرســی بایــد حجــم یــا میــزان مبلــغ

رمزارزهــا بــدون داشــتن مرجــع مرکــزی

ســطح ادعاهــا اجــرا کنــد.

حســابها را در نظــر بگیــرد .خطرهــا

ممکــن اســت در دریافــت تأییدیــه از ایــن

بااهمیــت در ســطح صورتهــای مالــی و در

معامــات رمزارزهــا و ارزش موجــود در

رمزارزهــا تجــارت جدیدی را برای حسابرســان

بــرای دارایــی رمزارزهــا یــا معامــات بیشــتر

خــاص و اثبــات وجــود داراییهــای دیجیتــال

حســابهای دیگــر اســت ،ماهیــت رمزارزهــا،

بــه ارمغــان مـیآورد ماننــد بررســی معامــات

از اهمیــت تخصیــص یافتــه بــه مانــدۀ ســایر

و تأییــد ســازگاری بیــن اطالعــات موجــود

کمبــود شــواهد معتبــر بــرای حســابداری،
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در دفاتــر نگهــداری میشــوند ،حسابرســان

بابــت ناتــوان باشــند ( .)Aquilio ،2018
اگــر رمــزارز از طریــق صرافــی معاملــه شــود،

فقــدان مکانیســمهای گزارشــگری مناســب
از کنترلهــای داخلــی صرافــی ،ارزیابــی و

41

اســت کنترلهــای داخلــی مبتنــی بــر کیــف

ارتباطــی ندارنــد .عــاوه بــر ایــن ،آدرسهــای

اثبــات وجــود ،ارزیابــی منبــع یــا مســتندات

بــه اطالعــات اشــخاص نیســت ،برخــاف

پــول را ارزیابــی کننــد .راه دیگــر بــرای
قرارداهایــی کــه دارایــی را حمایــت میکنــد،
اســت .برخــاف قوانیــن موجــود در صنعــت

بانکــداری ،ممکــن اســت مســتنداتی بیــن
نگهدارنــدۀ دارایــی ( صرافــی) و مشــتری
موجــود نباشــد.

حقوق و تعهدات

بهطــور ســنتی حسابرســان ادعــای حقــوق
و تعهــدات را از طریــق بازرســی اســناد و

جدیــد بهراحتــی ســاخته میشــوند و نیــازی

حســابهای ســرمایهگذاری جدیــد کــه

نیــاز بــه تأییــد هویــت مالــک دارد .بــا توجــه

بــه ماهیــت دیجیتــال ،مؤسســات حسابرســی
نیــاز داشــته باشــند بــرای شناســایی و تأییــد
حســاب رمزارزهــای متعلــق بــه مشــتریان

خــود ،کارشناســی در ایــن زمینــه اســتخدام

کننــد یــا نیــاز بــه تهیــۀ نرمافــزار را در ایــن
زمینــه داشــته باشــند ). ( 2019، PWC

مــدارک از جملــه موافقتهــای فیمابیــن بــا کامل بودن
ســایر اشــخاص ،تأییدیههــا و صورتجلســات

بــرای اثبــات ادعــا ،کامــل بــودن نیــاز اســت که

کــه هنــگام مــرور کــردن اســناد مربــوط بــه

ِالکچیــن انجــام شــده اســت یــا خیــر ،عموماً
ب
ِ

هیــأت مدیــره ارزیابــی میکننــد .درحالــی
رمزارزهــا ،حسابرســان متوجــه خواهنــد

شــد کــه چــه کســی مالــک قانونــی رمــزارز

نگهــداری شــده توســط خــود مشــتری اســت
یــا چــه کســی مالــک رمــز نگهــداری شــده
توســط صرافــی اســت .اگــر فعالیــت صرافــی

تعطیــل یــا صرافــی داراییهــای رمــزارز را از

بیــن ببــرد ،بــرای داراییهــای مشــتری چــه
اتفاقــی میافتــد و چــه کنترلهــای داخلــی

در جهــت حفاظــت از امنیــت صرافــی وجــود

دارد .فقــدان اطمینــان از گزارشــگری شــخص
ثالــث (صرافــی) ســختی ارزیابــی ،خطرهــای
مربوطــه را افزایــش میدهــد.
کنتــرل گزارشهــای صــادره از صرافــی و
همچنیــن تأییــد رمزارزهــا را بــا اطمینــان

بــاال دشــوار میســازد .بنابرایــن ،رمزهــای بــه
ســرقت رفتــه یــا ناپدیــد شــده ،داراییهــای

بــیارزش را نشــان میدهنــد.

حملــۀ موفــق بــه کیــف پــول دیجیتالــی

باعــث از بیــن رفتــن تمامــی ارزهــا میشــود
(  .)Young ،2019لــذا حسابرســان ممکــن
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تأییــد شــود تمامــی معامــات رمزارزهــا تحــت

شــواهد مربــوط بــه بــه کامــل بــودن بهوســیلۀ
اســناد و مــدارک از پیــش شــمارش شــده،

ردیابــی اســناد مالکیــت بــه دفاتــر و فهــم و

بررســی اثربخشــی عملیاتــی کنترلهــای
داخلــی مشــتری مربــوط بــه کامــل بــودن
صــورت میپذیــرد .اگرچــه معامــات انجــام
ِالکچیــن در طــول
شــده در فنــاوری ب
ِ
زمــان بــدون تغییــر اســت ،از لحــظ تئــوری
آنهــا میتواننــد معامالتــی یتیــم باشــند.

بنابرایــن کنترلهــای مربــوط بــه دسترســی
مشــتری یــا صرافــی نیــاز بــه ارزیابــی دارد.

ِالکچیــن
اگرچــه موتورهــای جســتجوگر ب
ِ

حســابرس ممکــن اســت نیــاز بــه بررســی

وجــود دارد کــه میتوانــد بــرای ردیابــی

شــده در شــرکت را در اختیــار داشــته باشــد

شــود ،بــا ایــن حــال حسابرســان احتیــاج

کنترلهــای داخلــی مربــوط رمــزارز نگهــداری
و همچنیــن بررســی کنــد کــه دسترســیهای
عمومــی یــا خصوصــی بــه ایــن رمزارزهــا را
محــدود ســازد.

منابــع رمزارزهــا تقریبــاً ناشــناخته هســتند،

زیــرا آنهــا بــه صــورت دیجیتالــی ایجــاد

میشــوند و بهراحتــی هویــت بــا مالــک خــود

یــا جمــعآوری اطالعــات معامــات اســتفاده

خواهنــد داشــت تــاش حسابرســی خــود را در
جهــت ردیابــی اســناد اضافــی افزایــش دهنــد
تــا بتواننــد اطمینــان معقولــی از کامــل بــودن
بهدســت آورنــد.

ِالکچین و ســوابق حســابداری
مصالحــه بیــن ب
ِ

بایســتی حفــظ شــود تــا اندازهگیــری کنــد
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کــه آیــا هنــوز معاملــهای وجــود دارد کــه

ماننــد ســکه بهعنــوان یــک واحــد قابــل

واقــع ،بعضــی اوقــات بیــن تاریــخ معامــات

بــرای هــر واحــد حســاب انجــام میشــود.

ِالکچیــن اضافــه شــده اســت یــا خیــر .در
ب
ِ
انجــام شــده و تاریــخ معاملــه نشــان داده

ِالکچیــن تفــاوت وجــود دارد
شــده در ب
ِ

کــه ایــن امــر ناشــی از محدودیتهــای
تکنولــوژی ،کنترلهــا و نوســان در صرافــی
اســت .بهعــاوه حسابرســان بایســتی بررســی

کننــد کــه حســابهای کیــف پولــی کــه
غیرفعــال هســتند در دفاتــر حــذف یــا غیــر
فعــال شــدهاند .در واقــع کیــف پولهایــی

کــه بســته شــده اســت معامــات مربــوط بــه
ایــن کیــف پولهــا بــرای شناســایی دشــوارند.
از آنجــا کــه هویــت طرفهــای معاملــه

بهصــورت دیجیتالــی پوشــانده شــده اســت،
تأییــد ارتبــاط یــک یــا چنــد مــورد از طرفیــن
مبــادالت دشــوار اســت .در آخــر حسابرســان

بایــد در نظــر بگیرنــد کــه مشــتری ممکــن
اســت بــا زیانهــای بالقــوهای ناشــی از

دعــوی حقوقــی و جرائــم از ســوی دولتهــا
بــه دلیــل اســتفاده از رمــزارز مواجــه شــوند.

صحت و ارزشگذاری

اندازهگیــری هســتند و آزمــون کاهــش ارزش
ســوابق حســابداری بایســتی بــرای ردیابــی

هزینــۀ رمزارزهــا جهــت آزمــون کاهــش
ارزش ،نگهــداری شــوند ()FASB, 2014؛

بهعــاوه ،سیاســتهای حســابداری اســتفاده
شــده بــرای ارزشــگذاری رمــزارز ماننــد

بــازار مــورد اســتفاده بــرای ارزیابــی بایســتی
شناســایی و افشــا شــود تــا بتــوان شــواهدی

از دســتکاری در بــازار و اینکــه بــازار ،حجــم

کافــی از اطالعــات قیمتگــذاری جهــت

ارزیابــی قابلیــت اطمینــان و مربــوط بــودن
ارائــه میکنــد .بهعــاوه نوســان بــازار

دارایــی و ثبــات ارزشــگذاری نیــز بایســتی

درنظــر گرفتــه شــود.

بهطــور عمومــی مــرور کنترلهــای
اصالحــی ،محاســبۀ مجــدد ،بازرســی اســناد و
مــدارک و فهــم و آزمــون کنترلهــای داخلــی

شــواهدی از صحــت اطالعــات ارائــه میکنــد.

از آنجــا کــه معامــات رمزارزهــا بــا مراجعــه

بــه آدرس مبــدأ یــا گیرنــده دشــوار اســت،
ممکــن اســت خطــر عــدم شناســایی معامــات

از ادعــای صحــت و ارزشــیابی صــورت مالــی

بــا اشــخاص وابســته یــا توانایــی در مشــخص

کــه معامــات را در صورتهــای مالــی بــا

افزایــش دهــد .اشــتباهاتی ماننــد ارســال

بــرای جمــعآوری شــواهدی اســتفاده میشــود
مانــدۀ صحیــح ،طرفیــن واقعــی مبادلــه،

طبقهبنــدی و تخصیــص صحیــح نشــان
میدهــد .ارزشــگذاری رمــزارز بهدلیــل عــدم

کــردن گیرنــده و فرســتنده ثبــت شــده را
رمــزارز بــه آدرس اشــتباه یــا خطاهــای تایپــی
در معامــات ورودی کــه قابــل لغــو نیســتند

ِالکچیــن دائمــی هســتند،
زیــرا معامــات ب
ِ

وجــود معامــات قابــل مقایســه ،تفــاوت در

بنابرایــن مشــتری ممکــن اســت رمــز خــود

کنــد.

تفــاوت در قیمتگــذاری یــک رمــزارز خــاص

بدهــد و از ایــن رو خطــر تحریــف بااهمیــت

وقوع

خواهــد داشــت کنترلهــای صحــت ورود

بهدســت آوردن شــواهد حسابرســی مبتنــی

مربــوط بــه ذخیرهســازی را جهــت مطمئــن

صورتهــای مالــی اســت کــه ایــن امــر

قیمتگــذاری سفارشــات خریــد و فــروش و
توســط صرافــی خــاص دارای چالشهــای

بســیاری اســت .در تعییــن ارزش منصفانــه

دارایــی رمــزارز ،اندازهگیــری جداگانــۀ هــر
رمــزارز نســبت بــه اندازهگیــری پرتفــوی آنهــا

مهمتــر اســت .در بیشــتر مــوارد ،رمزارزهــا
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را از طریــق خطاهــای ورودی داده از دســت

افزایــش یابــد .بنابرایــن حســابرس نیــاز

وقــوع بــرای حســابهای درآمــدی شــامل

اطالعــات مشــتری ،دسترســی و کنترلهــای

بــر معتبــر بــودن معامــات منــدرج در

شــدن از صحــت معامــات رمزارزهــا را آزمــون

فقــط هنگامــی اتفــاق میافتــد کــه درآمــدی
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کســب شــده باشــد .خطرهــا شــامل معامــات

مالــی کــه شــامل رمزارزهــا ارائــه نشــده

دادن اســت .روشهــای حسابرســی شــامل

را براســاس اصــول حسابرســی یــا مقــاالت

بازرســی اســناد و مــدارک و مغایرتگیــری

افشــاهای مــورد نیــاز از قبیــل ماهیــت دارایــی،

فراهــم میکنــد .در حسابرســی رمزارزهــا،

منصفانــه ،خطرهــای مرتبــط بــا رمزارزهــا و

مالکیــت رمزارزهــا و طرفیــن معاملــۀ رمــز

مالــی اســت.

از کنترلهــای داخلــی مربــوط بــه ادعــای

منابع:

ســاختگی و شناســایی معامالتــی قبــل از رخ

اســت ،حسابرســان بایســتی کفایــت افشــا

تأییدیــه ،شــناخت کنترلهــای داخلــی،

ســفید مــورد بررســی قــرار دهنــد .حداقــل

شــواهد حسابرســی را جهــت اثبــات وقــوع

سیاســتها و روشهــای حســابداری ،ارزش

حسابرســان بایــد شــواهد مربــوط بــا تأییــد

ارزشــگذاریهای انجــام شــده در صورتهــای

را شناســایی کننــد .حسابرســان بایســتی

وقــوع کــه در ســطح صرافــی یــا ســطح
مشــتری وجــود دارد ،شــناخت کســب کننــد.

تفکیــک وظایــف بیــن حفاظــت ،ثبــت و
اختیــار معامــات رمــزارز بایســتی بخشــی

از کنترلهــای داخلــی مشــتری حسابرســی
باشــد .بهعــاوه کنترلهــای فیزیکــی مربــوط

بــه اطالعــات تکنولــوژی مــورد اســتفاده بــرای
معامــات رمزارزهــا نیــز بایســتی بخشــی از

کنترلهــای داخلــی مشــتری حسابرســی
باشــد .کنترلهــا در ســطح صرافــی درنظــر

گرفتــه شــود .حســابرس بایــد کنترلهــای

برنامههــا (نرمافزارهــا) کــه خطرهــای عــدم
شناســایی طــرف معاملــه یــا میــزان معاملــه

را جلوگیــری میکنــد یــا حداقــل میســازد،
مــورد بررســی قــرار دهــد.
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امــروزه بــا پیشــرفت بیســابقۀ فــنآوری
در تمامــی زمینههــای علــوم مختلــف،
جوامــع بشــری بــه دنبــال ارائــۀ راهکارهایــی
بــا هــدف بهینــه ســاختن شــرایط زندگــی
و رفــع احتیاجــات خویــش بودهانــد و از
ایــنرو هــر روزه بــا پیچیدگیهــای جدیــد
و بــا ماهیتهــای گوناگــون در جهــت
ارائــۀ ســودمندتر اطالعــات حســابداری
مواجــه هســتند و همــواره بهدنبــال اجــرای
گزارشــگری مالــی باکیفیــت ،کارا و اثربخــش
بودهانــد کــه از ایـنرو کســب کیفیــت مطلــوب
و بــا حداقــل منابــع و مدیریــت بهینــۀ آن،
هــدف بســیاری از سیســتمهای گزارشــگری
مالــی اســت و بــا وجــود پیچیدهتــر شــدن
نحــوۀ فعالیتهــای بنگاههــای تجــاری در
هــر صنعــت ،ارائــۀ اطالعــات مفیــد حســابداری
بــه اســتفادهکنندگان و تخصیــص منابــع و
شفافســازی اطالعــات مالــی دارای اهمیــت
خاصــی اســت .بنابرایــن موضوعــی کــه ایــن
روزهــا در پژوهشهــای اخیــر و در اغلــب
رشــتهها ،بــا وجــود پیچیدگــی ماهیــت
و روش اجــرا مشــاهده میشــودَ ،ردپــای
جدیدتریــن تکنولــوژی در اجــرای بههنــگام
و ارائــۀ ســودمندتر اطالعــات مالــی بــه
اســتفادهکنندگان جهــت اتخــاذ تصمیــم
آگاهانــه دربــارۀ ســرمایهگذاری در بنگاههــای
تجــاری بــه میــان آمده اســت کــه آن فـنآوری،
ِالکچیــن اســت و در ایــن راســتا فــنآوری
ب
ِ
ِالکچیــن ُرشــد روزافزونــی را تجربــه
ب
ِ
میکنــد و ظرفیــت بهکارگیــری در تمامــی
زمینههــای مالــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
ســایر زمینههــای دیگــر کاربــردی را داراســت.
ِالکچیــن محــدود
البتــه تاکنــون ،اســتفاده از ب
ِ
بــه تجــارت رمزنــگاری بــوده اســت و میتــوان
ِالکچیــن یــک پایــگاه
اظهــار کــرد کــه ب
ِ
دادۀ معامــات اســت کــه بــا رمزنــگاری ایمــن
شــده و توســط مکانیــزم اجمــاع اداره میشــود
و ایــن اساســاً یــک ســابقۀ تغییــر ناپذیــر از
وقایــع دیجیتالــی اســت کــه بــا توجــه بــه
ِالکچیــن یــک بســتر ایمــن و
کیفیــت آن ،ب
ِ
قابــل اعتمــاد بــرای نگهــداری ســوابق بیــن
قســمتهای مختلــف اســت کــه ممکــن اســت
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اعتمــاد متقابــل را بــه یکدیگــر نداشــته باشــند
(بک،آویتــال ،روســی و تاچــرُ ،2017 ،کنــگ و
هــی ،2018 ،یــان ســیتی و الخانــی،2017 ،
کراســبی ،ناچیاپــان ،ورمــا و کالیاناترامــان،
 ،2016آیبــیام 2018 ،و اســمیت )2018 ،و
ِالکچیــن موجــب جلوگیــری
از آنجــا کــه ب
ِ
از تقلــب و افزایــش اعتمــاد و شــفافیت
میشــود ،بــا حــذف واســطهها در وقــت و
هزینههــای بنگاههــا صرفهجویــی کــرده و
ایــن یکــی از پرطرفدارتریــن فنآوریهــای
امروزیســت .البتــه برخــی از پژوهشــگران
همچنــان در مــورد کاربردهــای آن در دنیــای
واقعــی تردیــد دارنــد و اســتدالل میکننــد
ِالکچیــن بــه همــان روشــی
کــه فــنآوری ب
ِ
کــه اینترنــت باعــث از همگســیختگی داد
و ســتد شــده اســت ،امــکان دارد در آینــده،
تجــارت را مختــل کنــد ( ُکنــگ و هــی)2018 ،
ِالکچیــن هیجــان زیــادی در
و همچنیــن ب
ِ
پیرامــون محیــط فعالیــت خــود ایجــاد کــرده
اســت؛ حتــی مــا (از صاحبنظــران ایــن حرفــه)
در مــورد ایــن کــه ایــن فـنآوری ســبب ایجــاد
انقالبــی در دنیــای تجــارت (درآینــده) میشــود
شــنیدهایم (یــان ســیتی و الخانــی.)2017 ،
امــور مالــی و حســابداری زمینههایــی
اســت کــه پیشبینــی میشــود بیشــترین
ِالکچیــن در
تحــول بــا ظهــور فــنآوری ب
ِ
آن بهوجــود آیــد (مکینــزی و کمپانــی،
ِالکچیــن در گام اول ،محیــط
)2018؛ زیــرا ب
ِ
غیرمتمرکــز ،ایمــن ،شــفاف و مقــرون بــه
صرفــه را بــرای تبــادل بــدون دردســر در
اســتفاده از ارزهــای رمزپایــه فراهــم کــرده
اســت و ایــن دلیــل پذیــرش (همگانــی)
ســریع آن در سراســر جهــان اســت .اکنــون
ِالکچیــن در حوزههــای مختلــف دیگــری
ب
ِ
در حــال اجــر و توســعه بــوده اســت کــه ثبــت
اطالعــات حســابداری و گزاشــگری مالــی یکــی
ِالکچیــن یــا زنجیــرۀ
از آنهاســت .فــنآوری ب
ِ
بلــوک ،یــک سیســتم دادههــای توزیــع شــده
اســت کــه در آن ،هــر یــک از شــرکتکنندگان
در ایــن فرآینــد اطالعــات کاملــی را در مــورد
کلیــه عملیــات (معامــات) ذخیــره میکنــد
کــه قابــل َدســتکاری ،شکســته شــدن ،تغییــر

یــا ســرقت نیســت (کارمینســکا )2018 ،زیــرا
ِالکچیــن یــک معاملــه را در
فــنآوری ب
ِ
یــک دفتــرکل بهصــورت غیرمتمرکــز ثبــت
میکنــد و صحــت ایــن معاملــه را در برابــر
َدســتکاری اطالعــات تضمیــن میکنــد و از
ایــن طریــق از َدســتکاری توســط رمزنــگاری در
ایــن ف ـنآوری ایمــن خواهــد مانــد و ضمانــت
میشــود .انــواع دیگــری از کاربردهــا و مــوارد
اســتفاده از آن ماننــد :ثبــت دائمــی داراییهــا،
قراردادهای هوشــمند ،انتشــار وجــوه و پرداخت،
اشــتراکگذاری اطالعــات بهصــورت بههنــگام،
انجــام کارهــا و ســایر مــوارد دیگــر را میتــوان
بیــان کــرد .پــس بــه همیــن دلیــل اســت کــه
ِالکچیــن یــک
میتــوان ابــراز کــرد کــه ب
ِ
بســتر مناســب بــرای توســعۀ دامنــۀ ثبــت
اطالعــات و گزارشــگری مالــی ایــدهآل اســت
زیــرا تمــام معامــات در یــک دفتــر کل توزیــع
شــدۀ یکتــا ذخیــره میشــوند و ســاختاری
غیرمتمرکــز بــرای تصمیمگیــری جمعــی را
تشــکیل میدهنــد و عملیــات بهطــور کامــل
براســاس زمــان تنظیــم شــده و وضعیــت فعلــی
سیســتم تنهــا توســط آن ثبــت معاملــه تعییــن
میشــود (دای و واســارهلیا ،2017 ،کویلینســی،
 .)2018در واقــع ایــن یــک مکانیســم تراکنــش
ِالکچیــن یــک
غــی متمرکــز اســت زیــرا ب
ِ
دفتــرکل دیجیتالــی و الکترونیکــی اســت کــه
نســخههای آن را میتــوان در هــزاران کامپیوتــر
ِالکچیــن
در سراســر جهــان ذخیــره کــرد .ب
ِ
بهعنــوان یــک ثبــت عمومــی براســاس دفاتــر
کل حســابداری توزیــع شــده ،نســخۀ مربــوط
بــه اطالعــات مربــوط بــه هــر شــرکتکننده را
در اختیــار شــما قــرار میدهــد .تقریبــاً همــه
تغییــرات بهطــور همزمــان در همــۀ نســخهها
نمایــش داده میشــود (کاراجویــک و همــکاران،
 )2017و اگــر اطالعــات حســابداری در سیســتم
ِالکچیــن ثبــت شــود ،بــرای همــۀ کاربــران
ب
ِ
و اســتفادهکنندگان (ذینفعــان) قابــل مشــاهده
اســت و بهراحتــی میتواننــد از آن بهرمنــد
شــوند .ایــن بــدان معناســت کــه اجــرای
ِالکچیــن هرگونــه محیــط بوروکراســی را در
ب
ِ
ثبــت و گزارشــگری مالــی َرد میکنــد و از آنجــا
ِالکچیــن بــه یکدیگــر
کــه همــه از طریــق ب
ِ
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متصــل شــدهاند ،هیچکــس نمیتوانــد
نســبت بــه دیگــری مزیــت اطالعاتــی داشــته
ِالکچیــن تــا حــدود زیــادی مــی
باشــد و ب
ِ
توانــد عــدم تقــارن اطالعاتــی را از بیــن ببــرد.
ِالکچیــن از پاســخگویی بــه
بنابرایــن ،ب
ِ
اســتفادهکنندگان (ذینفعــان) از اطالعــات
مالــی حمایــت میکنــد و در ایــن راســتا،
ِالکچیــن عبارتنــد از:
ویژگیهــای کلیــدی ب
ِ
معامــات جدیــد بــا یــک کاربــر آغــاز میشــوند
ا ّمــا در شــبکه یکســان انتشــار مییابنــد و ایــن
فــنآوری دفتــر کل توزیــع شدهایســت بــدون
کنترلکننــدۀ مرکــزی .کلیــۀ معامــات و
ســوابق بهصــورت دائمــی ثبــت شــدهاند و
نمیتواننــد در آن َدســتکاری انجــام کننــد یــا
ِالکچینهــا قابــل
حــذف کننــد .بســیاری از ب
ِ
برنامهریــزی هســتند و امــکان اتوماســیون
ثبــت معامــات جدیــد را فراهــم میکننــد
و از طریــق «قراردادهــای هوشــمند» کنتــرل
میشــوند.
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 -2تعاریف
چین
 -2-1مفهوم ب ِالک ِ
ِالکچیــن بهصــورت عــام،
فــنآوری ب
ِ
نخســتین بــار توســط هابِــر و اســتورن ِتا ()1991
بیــان شــده اســت کــه امــروزه بهعنــوان نوعــی
فـنآوری دگرگــون کننده در فضای کســب وکار
بهشــمار مــیرود (یانــگ و همــکاران2019،؛
اتتریــن و گوناســکارن2019،؛ نگویــن و
کیــم )2018،و ایــن فــنآوری پــس از اینکــه
رمــز ارز بیتکویــن توســط ساتوشــی ناکاموتــو
( ،)2008معرفــی شــد ،بــه اوج شــکوفایی خــود
در حــوزۀ تخصصــی تولیــد ارز دیجیتالی رســید
(تسچورســچ و اســچورمن .)2016،علــت ایــن
تحــ ّول شــگرف را کــه بــا معرفــی بیتکویــن
همــراه بــود ،میتــوان تغییــر در اصــل پای ـهای
در تراکنشهــای فضــای کســب وکار دانســت؛
یعنــی از بیــن بــردن عاملیــت واســطههای
معتمــد و توزیــع اطالعــات و تراکنشهــا میــان
تمامــی اعضــای شــرکتکننده (ابیرنتــن و
منفــارد )2016،و ایــن ســاختار ،بــرای کل

ِالکچیــن
شــبکههای تحــت ف ـنآوری نویــن ب
ِ
مزایایــی بــه همــراه داشــت؛ ازجملــه دوام،
شــفافیت ،اثباتپذیــری و یکپارچگــی
فرآیندهــا (اتتریــن و گوناســکارن .)2019،از
ِالکچیــن در کســب و
ایـنرو ،همــواره کاربــرد ب
ِ
کارهــای گوناگــون بــا ســرعت درخــور توجهــی
درحــال گســترش بــوده اســت و حوزههــای
مالــی ،تدارکاتــی ،بهداشــت و درمــان و صنایــع
غذایــی پیشــتازان اســتفاده از ایــن فــنآوری
نویــن و دگرگــون کننــده هســتند (اتتریــن و
گوناســکارن2019،؛ ووی و همــکاران.)2019،
همچنیــن کاربردهــای متنــوع دیگــری نیــز در
حوزههــای تکنولــوژی اطالعــات )IT(1از جملــه
پــردازش ابــری یــا ایمنســازی بســتر اینترنــت
ِالکچیــن درنظــر گرفتــه
اشــیا بــرای فـنآوری ب
ِ
شــده اســت کــه ایــن مهــم موجــب شــده اســت
کــه امــروزه دامنــۀ کاربــرد آن هرچــه بیشــتر
و گســتردهتر شــود ( ُکهــن و همــکاران.)2017،
ِالکچیــن
بنابرایــن میتــوان بیــان کــرد کــه ب
ِ
فــنآوریای اســت کــه زیــر بنــای بیتکویــن
اســت .ایــن موضــوع مهــم اســت کــه بدانیــم
ِالکچیــن و بیتکویــن یکســان نیســتند؛
ب
ِ
ِالکچیــن یــک سیســتم عامــل ماننــد وینــدوز
ب
ِ
اســت و بیتکویــن تنهــا یکــی از برنامههــای
زیــادی اســت کــه روی ایــن سیســتم عامــل
اجــرا میشــود .باوجــود تمــام نوآوریهــای
فــنآوری ماننــد تلفــن برخــط و سیســتمهای
کارت اعتبــاری و اینترنــت ،کــه بــه تجــارت
ســرعت داده اســت و باعــث کارایــی و اعتمــاد
بیشــتر میشــود ،بســیاری از معامــات تجــاری
ســنتی ناکارآمــد ،گــران و آســیبپذیر همچنــان
باقــی مانــده اســت (آیب ـیام .)2018 ،در ایــن
ِالکچیــن نویــد جلوگیــری از تقلــب،
شــرایط ب
ِ
افزایــش اعتمــاد و شــفافیت و صرفهجویــی در
هزینــه و وقــت بــاال را داده اســت و بــا حــذف
واســطهها میتوانــد پاســخی بــرای معامــات
تجــاری مقــرون بهصرفــه و کارایــی و ایمنــی
بیشــتر را بــه همــراه داشــته باشــد و بــه
ارمغــان بیــاورد (آیبـیام .)2018 ،یــک شــبکه
ِالکچیــن شــامل مجموعــهای از فایلهــا یــا
ب
ِ
بــه اصطــاح «بلوکهــا» اســت کــه زنجیــروار
بــا هــم در ارتبــاط هســتند و دارای رمزنــگاری
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بــا امنیــت باالیــی هســتند .همــۀ اعضــای
ِالکچیــن قادرنــد کــه ســوابق
یــک شــبکۀ ب
ِ
مربــوط بــه هــر معاملــه یــا تراکنشــی را نــزد
خــود داشــته باشــند .هــر تراکنــش بهعنــوان
یــک بِــاک داده نوشــته میشــود و هــر بِــاک
جدیــد دارای یــک ُکپــی رمزگــذاری شــده
اســت از آنچــه در بِــاک قبلــی در آن گنجانــده
شــده اســت .ایــن فــنآوری یــک دفتــرکل
اطالعــات واقعــی ایجــاد میکنــد کــه حــذف
و پنهــان کــردن برخــی از فعالیتهــا در آن
تقریبـاً غیرممکــن اســت (کوکینــا و همــکاران،
 .)2017تغییــر دادههــا در بلوکهــای قبلــی
قابــل تغییــر نیســت ،همچنیــن ایــن سیســتم
بهطــور مــداوم دادههــا را در بلوکهــا بررســی
میکنــد و اگــر رویــداد و تغییــر جدیــدی
ُرخ دهــد (در نتیجــه هــر معاملــه) همزمــان
اطالعــات جدیــد را در بلــوک جدیــد گــزارش
میکنــد (پوتخینــا و ریومکیــن2017،؛
کویلینســی .)2019،پــس ترکیــب شــبکههای
ِالکچیــن میتوانــد بــه
نرمافــزار محــور و ب
ِ
حــل مشــکالت امنیتــی و حریــم خصوصــی
شــبکه اینترنــت کمــک شــایانی میکنــد
(حســین و ســلیمان )2015،و در ایــن فنآوری
نویــن ،هــر نــوع تغییــر در پروتکلهــای
شــبکه ،نیازمنــد هماهنگــی و توافــق بیــن همۀ
کاربــران شــبکه خواهد بــود .در نتیجــه ،فرآیند
ِالکچیــن ،هنگامــی
یــک معاملــه در شــبکه ب
ِ
شــروع میشــود کــه یــک کاربــر عضــو شــبکه
درخواســتی را ارســال کنــد .مفهــوم معاملــه در
ایــن عبــارت میتوانــد یــک قــرارداد هوشــمند
یــا اطالعــات یــک معاملــۀ نظیر بــه نظیر باشــد
کــه در شــبکه توزیــع میشــود ،تــا شــبکه آن
معاملــه را ثبــت و تأییــد کنــد .پــس از تأییــد
هــر تراکنــش جدیــد ،ایــن تراکنــش بــا ســایر
تراکنشهــا ،بــرای ایجــاد یــک بلــوک داده کــه
حــاوی اطالعــات معاملــه )تراکنشهــا) اســت،
بــا ســایر بلوکهــای قبلــی موجــود در شــبکه،
ترکیــب میشــوند و بلــوک جدیــد بــه نحــوی
دائمــی و غیرقابــل تغییــر بــه بلوکهــای
موجــود اضافــه میشــود .فرآینــدی کــه
معامــات را قبــل از ایــن کــه بهصــورت دائمــی
ِالکچیــن ثبــت شــوند را تأییــد میکنــد،
در ب
ِ
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بــه فراینــد «اجمــاع» معــروف اســت .ایــن
فراینــد اجــازه میدهــد تــا زنجیــرۀ بلوکــی
در حالــی کــه ُرشــد میکنــد ،از َدســتکاری و
«تغییــر» در آنهــا جلوگیــری شــود و میتــوان
گفــت انحصــار زدایــی و جلوگیــری از ســوء
اســتفاده انحصارگــر از تجمیــع اختیــارات )
یعنــی اختیــار تغییــر در قوانیــن و قواعــد
پروتــکل یــا محتــوای شــبکه( ،تجمیــع قــدرت
)بــه معنــی اعمــال محدودیــت ارائــه خدمــات،
تمرکــز در قــدرت پــردازش ،ذخیرهســازی و…)
و همچنیــن تجمیــع اطالعــات )بــه مفهــوم
دسترســی بــه اطالعــات ،عــدم امــکان نقــض
حریــم خصوصــی و فــروش آن بــه اشــخاص
دیگــر و…) مهمتریــن و اساســیترین مزیــت
ِالکچیــن اســت .در واقــع ایــن
تکنولــوژی ب
ِ
فـنآوری پُلــی بــرای عبــور از مدلهای مرســوم
بــا یــک ســاختار متمرکــز )ماننــد :بانــک هــا،
مبــادالت مســتقیم ،سیســتمهای معامالتــی و
وابســته( ،بــه ســمت یــک مــدل غیرمتمرکــز
بــا اســتفاده از فــنآوری رایانــش ابــری و
دفتــرکل توزیــع شــده (بیــن همــه کاربــران،
اســتفادهکنندگان و مصــرف کننــدگان نهایــی)
اســت .پــس بــا اســتفاده از ایــن فــنآوری،
واســطههایی کــه امــروزه در بســیاری از صنایــع
و خدمــات آنهــا مــورد نیــاز اســت در مدلهــای
ِالکچیــن کارایــی کمتــری پیــدا
مبتنــی بــر ب
ِ
میکننــد ،زیــرا تمــام معامــات را میتــوان
از آغــاز تــا انتهــا بهطــور مســتقیم و بــدون
واســطه بهصــورت نظیــر بــه نظیــر در شــبکه
ِالکچیــن پلتفرمــی
انجــام داد و بهعبارتــی ،ب
ِ
بــرای تأییــد و ثبــت تراکنشهــای دیجیتــال
اســت کــه دیگــر قابــل حــذف نخواهنــد بــود
(مؤسســه حســابداران رســمی در انگلیــس و
ولــز.)2018 ،
 -2-2انــواع ســامانههای تراکنشــی
(شــبکههای توزیــع شــده)
ثقفــی ،علــی؛ جمالیانپــور ،مظفــر( )1397در
طــی پژوهشــی ابــراز داشــتند ،ســامانههای
تراکنشــی مجموعــهای از فرآیندهــا،
دســتورالعملها ،دادههــا و ســاختارهایی اســت
کــه بهمنظــور اســتفاده از دادههــای کســب

و کار مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد.
دفاتــر ســنتی حســابداری بهعنــوان یــک
ابــزار غیــر مکانیــزه بــرای ســامانۀ تراکنشــی
مالــی و ســازمانی مــورد اســتفاده بــوده اســت.
از مجــرای ایــن دفاتــر دادههایــی بــا ماهیــت
پولــی و مالــی شناســایی و ثبــت میشــوند تــا
منبعــی بــرای خالصهســازی و طبقهبنــدی
دادههــا و ســرانجام ارائــۀ گزارشهــای مالــی
باشــند .یکــی از اصلیتریــن ابزارهــای مــورد
اســتفاده در ایــن ســامانۀ تراکنشــی دفاتــر کل
عمومــی و اختصاصــی هســتند کــه در آنهــا
خالصــۀ نتایــج تراکنشهــا )ثبتهــای دفتــر
روزنامــه( شــامل گــردش و مانــده حســابها
درج میشــود .درواقــع ،دفاتــر کل مجموع ـهای
منســجم و بــه هــم مرتبــط از دادههــا هســتند
کــه براســاس قواعــد و مقــررات از پیــش تعییــن
شــده نگهــداری میشــوند .بــا گســترش
فــنآوری اطالعــات و مقولــۀ مدیریــت داده
و پایگاههــای اطالعاتــی ،ماهیــت دفاتــر
کل حســابداری از اعــداد و ارقــام منــدرج در
دفاتــر فیزیکــی بــه ُکدهــای نرمافــزاری و
اعــداد موجــود در پایگاههــای دادهای تغییــر
شــکل دادهانــد و در واقــع ،پایگاههــای دادهای
بــه نوعــی همــان نقــش دفاتــر کل حســابداری
در محیــط ســنتی را بــازی میکننــد کــه
ایــن دفاتــر ماهیــت متمرکــز دارنــد و در یــک
محــل مرکــزی بــه نــام مرکــز داده و بــر روی
ســختافزارهای ذخیرهســاز یکتــا نگهــداری
میشــوند .البتــه یکــی از معایــب اصلــی در
ایــن روش از نگهــداری دادههــا ایــن اســت کــه
نیازمنــد مدیــر پایگاه دادهای مشــخص هســتند.
کســی کــه میتوانــد بــا اعمــال نظــرات خــود
بــر روی دادههــا تغییــرات ایجــاد کنــد .افــزون
بــر ایــن ،نفوذگــران (یــا هکــران)و مجرمــان بــه
دلیــل متمرکــز بــودن دادههــا در یــک مرکــز
داده و اســتفاده ســایر کاربــران از ایــن پایــگاه
داده متمرکــز ،میتواننــد پــس از عبــور از
الیههــای حفاظتــی (ماننــد ،دیــوار آتــش یــا
گــذرواژه) از طریــق ایجــاد دادههــای جعلــی یــا
تغییــر دادههــای قبلــی بهســادگی بــه کارهــای
نامطلــوب دســت بزننــد .بنابرایــن یــک دفتــر
کل بهصــورت مشــخص دارای ارکانــی اســت
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کــه آنهــا را میتــوان بهصــورت زیــر خالصــه
کــرد:
 -2-2-1نگهــداری :دفاتــر کل بایــد در چــه
مکانــی و بــا چــه شــرایطی نگهــداری
و حفاظــت شــوند (متمرکــز در برابــر
غیرمتمرکــز)؟
-2-2-2دسترســی :چــه کســانی امــکان
اســتفاده از دادههــای موجــود در دفتــر کل
را دارنــد (دفاتــر عمومــی یــا همگانــی در
برابــر دفاتــر خصوصــی یــا دارای ســطوح
دسترســی؟)
-2-2-3شـــــیوۀ نگهــــداری)رفتار
موجودیــت) :شــیوۀ مدلســازی داده و
پایــگاه دادهای نگهدارنــدۀ آن را توصیــف
میکنــد.
-2-2-4شــیوۀ ســاماندهی (ویژگیهــای
موجودیتهــا) :چــه نــوع دادههایــی
بایــد ذخیــره شوند(ســاختارمند درمقابــل
غیرســاختارمند)؟
-2-2-5زنجیــرۀ عطــف :ارتبــاط بیــن
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رکوردهــا و موجودیتهــا در دفاتــر کل بــه
چــه صــورت اســت (بیارتبــاط ،ارتباطــی،
شــبکهای ،شــاخص شــده و ســایر مــوارد)؟
از ســوی دیگــر ،الکســی کویلینســکی
( ،)2019بیــان مــیدارد کــه از نظــر
ِالکچیــن
مدیریــت در مرحلــه فعلــی ب
ِ
در توســعۀ اقتصــادی ،ســریع و ایمنــی
اســناد بــرای مشــتری و پیمانــکاران در
حســابداری میتوانــد نقــش مهمــی را
ایفــا کنــد زیــرا امــروزه ســه روش گــردش
اســناد بیــن دو شــخص (دوطــرف یــک
معاملــه) بــه شــرح زیــر وجــود دارد:
الف-کالســیک (بــا اســتفاده از انتقــال
حاملهــای کاغــذ)
ب -بهصورت ایمیل
ج -با استفاده از ذخیرهسازی ابری
البتــه هــر یــک از روشهــای ارائــه شــده مــورد
اســتفاده در حــال حاضــر دارای اشــکاالتی
اســت کــه در جــدول ( )1بــه شــرح زیــر بیــان
شــده اســت.

جــدول شــماره ( )1اشــکاالتی که در اســتفاده از
روشهــای گــردش اســناد مالــی امــروزی بیــن
دو طــرف معاملــه وجــود دارد را نشــان میدهــد
 -2-3دفترکل اشتراکی (توزیع شده):
بــا گســترش فنــاوری اطالعــات و ارتقــای
زیرســاختهای شــبکهای و افزایــش روزافــزون
ســرعت تبــادل اطالعــات ،امــکان ایجــاد
پایگاههــای دادهای شــبکهای فراهــم شــده
اســت و مقولههــای نوظهــوری همچــون
پردازشهــای ابــری ،اینترنــت اشــیاء و دادههــای
بــزرگ ،امــکان پیادهســازی دفاتــر کل اشــتراکی
را مهیــا کــرده اســت .بهعنــوان مثــال ،دفتــر
کل توزیــع شــده یــک نــوع دفتــر کل اشــتراکی
اســت کــه بهمنظــور اســتفادۀ غیرمتمرکــز
دادههــا بیــن مجموعــهای از اشــخاص مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .درواقــع ،در چنین ســاز
و کاری عملکردهــای اصلــی دفتــر کل به شــیوۀ
مــورد انتظــار طراحــان آن به اشــتراک گذاشــته
میشــود .در ایــن ســاز و کار ،دادههــا صرف ـاً در

49

جدول شماره ( )1اشکاالتی که در استفاده از روشهای گردش اسناد مالی امروزی
بین دو طرف معامله وجود دارد را نشان میدهد
شرح روش گردش اسناد

اشکاالت موجود در استفاده از روشهای گردش اسناد در سیستمهای امروزی

روش کالسیک

هزینههای زیاد و سرعت عمل ُکند بوده است و برای انجام عملیات الزم است که به کمک مکاتبات
(نامه الکترونیکی ،یا خدمات پِیک) متوسل شوید.

پست الکترونیکی

صرفاً برای بحث مقدماتی در مورد ارسال شرایط توافقنامه با طرف دیگر مناسب است ،زیرا در آینده،
باید اسناد مربوط به هر معامله توسط هر دو طرف تأیید شود .پس اسناد یا باید بهصورت یک کاغذ
یا سند (فیزیکی) تأیید و بهصورت کالسیک وارد سیستم و منتقل شود یا توسط خروجی یک برنامۀ
خارجی دیگر انجام شود.

قرار گرفتن در معرض ذخیرهسازی ابر

وجود یک سرور متمرکز ،آن را در برابر خطاهای سیستم و حمالت هکرها محافظت نشده و ناپایدار
میکند .بهعبارت دیگر ،اگر در یک زنجیره بلوک هر بلوک «رمز عبور» خود را داشته باشد ،در فضای
ذخیرهسازی ابری داشتن یک کلید از سرور مرکزی کافی است.

یــک جــا نگهــداری نمیشــوند .دسترســی و
اعتبــار نیــز بــه جــای مــدل رئیــس و مرئــوس
میتوانــد بهصــورت گروهــی و اتفــاق نظــری
و اجمــاع آرا صــورت پذیــرد (ثقفــی ،علــی و
جمایانپــور ،مظفــر .)1397
 -2-4ویژگیهــای کلیــدی فــنآوری
چیــن
نویــن دیجیتالــی ب ِالک ِ
مؤسســه حســابداران رســمی در انگلیــس و
ِالکچیــن یــک
ولــز )2018( ،بیــان مـیدارد ،ب
ِ
روند پیشــرفته فـنآوری دیجیتالــی غیرمعمول
بــوده اســت و از ایــن جهــت یــک راهحــل
پشــتیبان و مناســب بــرای نحــوه انجــام کار
اســت زیــرا موجــب انتقــال مالکیــت داراییهــا
و ثبــت دادههــا بهصــورت آنالیــن میشــود و
بــه عبــارت دیگــر ،ایــن یــک بســتر مناســب
بــرای اســتفاده در ارائــۀ خدمــات مالــی ،حــوزۀ
حســابداری و عرصــۀ تجــارت اســت و نــه صرفـاً
یــک برنامــۀ کاربــردی جدیــد یــا مــدل تجــاری
مرســوم؛ بهویــژه جزئیــات فنــی و نحــوۀ کار بــا
ِالکچیــن و آنچــه کــه آن را در برابــر حملــه و
ب
ِ
ســرقت نســبت بــه ســایر برنامههــای کاربــردی
معمــول مــورد اســتفاده ،ایمــن نمــوده اســت و
متمایــز میکنــد .همچنیــن ســه اصطــاح
ِالکچیــن
اصلــی زیــر در خصــوص ف ـنآوری ب
ِ
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دارای اهمیــت بــوده ،زیــرا شــرح میدهــد کــه
ِالکچیــن را متمایــز نســبت
چــه چیــزی ب
ِ
بــه دفاتــر مالــی (ســنتی) امــروزی مینمایــد،
کــه در آن پایگاههــای دادههــا و اطالعــات
حســابداری صرفـاً متعلــق بــه یــک گــروه واحد
(متمرکــز) نیســت و ایــن ویژگیهــای اصلــی
بــه شــرح زیــر اســت:
 -2-4-1انتشــار :نســخههای زیــادی از
ِالکچیــن وجــود دارد و
دفتــر کل ب
ِ
هیــچ «اصلــی» وجــود نــدارد و همــۀ
شــرکتکنندگان بــه یــک کپــی از
نســخۀ کامــل از دفتــر و همــۀ اطالعــات
دسترســی دارنــد کــه همگــی یکســان و
معــادل هســتند و هیچیــک از طرفیــن
(کاربــران) دفتــر مالــی را کنتــرل
نمیکننــد و معامــات جدیــد میتواننــد
بــه ســرعت ارســال شــوند و بــرای همــۀ
کاربــران (اســتفادهکنندگان) اطالعــات
جدیــد (در دفاتــر توزیــع شــده در اختیــار
کاربــران) ســریعاً منتشــر میشــود.
-2-4-2مانــدگاری :حقیقــت ایــن اســت که
هــر کاربــرُ ،کپــی از دفتــر خود را داراســت
کــه در نهایــت بــا اجمــاع کاربــران تعییــن
میشــود و معامــات گذشــته بــدون
نســخۀ جدیــد قابــل ویرایــش نیســتند و

کســب رضایــت اکثریــت کاربــران ،در آن
ِالکچیــن دائمــی
مهــم اســت و ســوابق ب
ِ
هســتند و دفتــرکل مالــی میتواند توســط
هــر شــرکتکننده (کاربــر) ذخیــره شــود
یــا مــورد بازرســی و تأییــد قــرار گیــرد.
-2-4-3قابلیــت برنامهریــزی :برخــی
ِالکچینهــا اجــازه میدهنــد
از ب
ِ
ُکــد برنامــه روی آنهــا ذخیــره شــود.
همچنیــن اطالعــات ورودی دفتــرکل
پــس از ایجــاد بهصــورت خــودکار اجــرا
و بهصــورت بههنــگام فعــال میشــود.
ِالکچیــن بــه
از نظــر فــنآوری در ب
ِ
آنهــا اصطالحــاً «قراردادهــای هوشــمند»
میگو ینــد .
همچنیــن ایــن ســؤال مطــرح میشــود
ِالکچیــن در هــر کســب و کار یــا
کــه آیــا ب
ِ
بخــش خاصــی قابــل اســتفاده اســت یــا خیــر،
کــه در جــواب میتــوان گفــت کــه بــه ایــن
مــوارد بســتگی دارد کــه گزینههــای مــورد
نظــر دارای کیفیــت مطلوبــی بــرای روشهــای
حاضــر بــرای بهکارگیــری بــا اســتفاده از
ِالکچیــن بــوده اســت یــا خیــر .کاربردهــای
ب
ِ
ِالکچیــن در مــورد کاهــش
مناســب دیگــر ب
ِ
هزینــه بــا حــذف دپارتمــان حســابداری در
ســازمانها و کاهــش زمــان مصرفــی بــا حــذف
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بروکراســی اداری و دارای مزایایــی ناشــی از
حــذف عامــل مرکــزی از سیســتم اســت کــه
ســبب افزایــش امنیــت و ایجــاد اطمینــان
خاطــر از داشــتن یــک سیســتم اجمــاع ناشــی
ِالکچیــن در آن
از بهکارگیــری فــنآوری ب
ِ
حــوزه اســت .همچنیــن میتــوان ابــراز کــرد
ِالکچیــن یــک ف ـنآوری یکتــا نیســت،
کــه ب
ِ
بلکــه یــک پروتــکل و راهــی بــرای انجــام
کارهــا در حــوزۀ مــورد عمــل اســت و ثبــت
ِالکچیــن برخــاف اینترنــت،
معامــات در ب
ِ
کــه در آن دادههــا بــه اشــتراک گذاشــته
ِالکچیــن یــک مالکیــت
میشــود ،در ب
ِ
سیســتمی میتوانــد از یــک طــرف بــه طــرف
ِالکچیــن بــرای
دیگــر منتقــل شــود و ب
ِ
سیســتمهای چنــد کاربــره میتوانــد مــدل
مطلوبــی باشــد .بهعنــوان مثــال ،در بازارهایــی
کــه طرفیــن معاملــه بســیاری دارنــد (ماننــد
بــازار ســرمایه) ،میتوانــد نیــاز کاربــران و
اســتفادهکنندگان (ذینفعــان) از اطالعــات
مــورد نیــاز را در اخــذ تصمیمــات آگاهانــه
و ســودمند در مــورد ســرمایهگذاریهای
ِالکچیــن باعــث
پیشــرو برطــرف کنــد .ب
ِ
تطبیــق ســریع دفترهــای کل مختلــف توزیــع
شــده در بیــن تمــام کاربــران و در نهایــت از
بیــن رفتــن احتمــال قطــع دسترســی بههنگام
بــه اطالعــات میشــود و همچنیــن ســبب
کاهــش هزینههــای الزم بــرای پرداخــت بــه
یــک مرجــع مرکــزی بــرای حفــظ و دقــت در
نگهــداری دفتــر کل اطالعات حســابدار (منظور
دپارتمــان حســابداری جهــت ثبــت و نگهداری
اطالعــات حســابداری و ارائــه گزارشــات
مالــی) حواهــد شــد .پــس هــر شــرکتکننده
در دفتــرکل ثبــت اطالعــات در سیســتم
ِالکچیــن میتوانــد کلیــۀ معامــات قبلــی
ب
ِ
ِالکچیــن امــکان
را نیــز ردیابــی کنــد و ب
ِ
«خــود ممیــزی» را بــرای اســتفادهکننده از
آن مهیــا میکنــد و ســبب افزایــش شــفافیت
در ارائــۀ اطالعــات حســابداری میشــود .قابــل
توجــه اســت کــه دو ویژگــی اول از ســه ویژگی
اصلــی بیــان شــده یعنی«انتشــار و مانــدگاری»
ِالکچیــن
از ویژگیهــای ذاتــی سیســتم ب
ِ
هســتند و میتــوان اظهــار کــرد کــه
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ِالکچیــن یــک سیســتم اختیــاری نیســت
ب
ِ
و هــر برنامــۀ بالقــوهای بایــد از آن تبعیــت
کنــد یــا حداقــل نســبت بــه آن بایــد خنثــی
باشــد .ایــن ویژگــی از خصوصیــات کلیــدی
ِالکچیــن اســت ،زیــرا در یــک
سیســتم ب
ِ
سیســتم ثبــت دائمــی معمــول امــکان دارد
برخــی فعالیتهــا بــرای آن سیســتم نامناســب
باشــد .همچنیــن اکنــون معامــات حســابداری
توســط شــرکتها بهطــور جداگانــه انجــام
میشــود و بــرای تأییــد دادههــا بــه زمــان و
منابــع انســانی احتیــاج اســت کــه بــا اســتفاده
ِالکچیــن میتــوان ایــن
از فــنآوری ب
ِ
مشــکل را حــل کــرد ،زیــرا اطالعــات مربــوط
بــه معامــات یــا قراردادهــا در زمــان واقعــی
(بههنــگام) بهصــورت ثبــت همگانــی در
فتــرکل توزیــع شــده درج میشــود ،بنابرایــن
بررســی و انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات
موجــود بهطــور خــودکار انجــام میشــود کــه
ایــن امــر موجــب میشــود بهــرهوری عملیاتــی
ســازمانها را تــا حــد زیــادی افزایــش دهــد.
ِالکچیــن عــاوه
همچنیــن بــا اســتفاده از ب
ِ
بــر تســریع در رونــد تســویه حســاب معامالت،
ســازمانها میتواننــد هزینههــای عملیاتــی
خــود را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش
و ســرمایه در گــردش را افزایــش دهنــد
(وودســاید و همــکاران.)2017

ِالکچیــن ایــن امــکان را فراهــم آورده کــه
ب
ِ
میتــوان بــا اســتفاده از آن از همــه موانــع و
محدودیتهــای فنآوریهــای گذشــته (و
ســنتی) عبــور کــرد (مؤسســه حســابداران
رســمی در انگلیــس و ولــز .)2018 ،همچنیــن
دانــدا و همــکاران( ،)2021طــی پژوهشــی
ِالکچیــن بهعنــوان یــک
اظهــار داشــتند کــه ب
ِ
فـنآوری دفتــر توزیــع شــده شــناخته میشــود،
کــه اطالعــات مالــی بنگاههــای مختلفــی را
ذخیــره میکنــد و در ایــن ف ـنآوری معامــات
یــا عملیــات در یــک زنجیــرۀ بلــوک بهصــورت
توزیــع شــده و بــدون نیــاز بــه تأییــد اعتبــار
آن توســط شــخص ثالــث انجــام میشــود
ِالکچیــن غیرقابــل تغییــر اســت و بــه
وب
ِ
یکپارچگــی و پاســخگویی کمــک میکنــد
ِالکچیــن تــا حــدی حفــظ رازداری از
و در ب
ِ
طریــق یــک جفــت کلیــد عمومــی و خصوصــی
ایجــاد و انجــام میشــود و ایــن فــنآوری در
کانــون توجهــات پــس از رونــق موفقیتآمیــز
بیتکویــن قــراردارد و تالشهــای برجســتهای
در ایــن رابطــه انجــام شــده اســت .ویژگیهــای
ِالکچیــن بــرای برنامههــای مختلــف و مــوارد
ب
ِ
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت کــه اســتفاده از فــنآوری
ِالکچیــن بــرای ایمنســازی سیســتمهای
ب
ِ
هوشــمند و قابــل اعتمــاد بهطــور خــاص اســت.

 -2-5تأثیــر فـنآوری نویــن دیجیتالــی
چیــن
ب ِالک ِ
ِالکچیــن حرکــت و گــذر
از نظــر مفهومــی ،ب
ِ
از نقط ـهای اســت کــه قابلیــت اطمینــان یــک
دفتــر کل حســاب کــه توســط کنتــرل کننــدۀ
مرکــزی نگهــداری میشــود (سیســتم ســنتی
حســابداری) ،بــه محیطــی مطمئــن و ایمنتــر
و شــامل سیســتمی کــه بهصــورت خــودکار
ثبــت رکــورد را بــر عهــده دارد .عــاوه بــر
ایــن ،امــکان خــود اجرایــی هوشــمند قراردادها
یــا معامــات مالــی ،بــه مــا ایــن امــکان را
میدهــد تــا یــک دفتــرکل برنامهریــزی
شــده داشــته باشــیم کــه میتوانــد اساســاً
چگونگــی تغییــر کلیــۀ قراردادهــا و معامــات
را بهصــورت خــودکار انجــام دهــد .فــنآوری

 -2-6پتانســیل عظیــم نهفتــه در
چیــن
فــنآوری نویــن دیجیتالــی ب ِالک ِ
رابــرت اســتیونز ( ،)2020در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه چگونــه برنامههــای حســابداری چهار
شــرکت معتبــر حســابداری کیپیامجــی، 2
دیلــوت ، 3ایــی 4و پی دابلیو ســی 5از بزرگترین
شــرکتهای حســابداری در جهــان ،توانســتهاند
بــه ســرعت از فرصتهــای ارائــه شــده توســط
ِالکچیــن بهرهمنــد شــده و برنامههــای آنهــا
ب
ِ
تکامــل یافتــه اســت؟ اظهــار کــرده اســت کــه
آنهــا ســریعاً ارزهای رمزنگاری شــده و پتانســیل
ِالکچیــن را اســتفاده کردنــد و از این
گســتردۀ ب
ِ
فـنآوری بــرای کمک بــه مشــتریان (ذینفعان)
بــرای غلبــه بــر چالشهــا (و حــل مشــکالت)
ِالکچیــن
اســتفاده کردنــد و راهحلهــای ب
ِ
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بــرای آن ،ماننــد راهحلهایــی شــامل
ذخیرهســازی اطالعــات شــخصی رمزگــذاری
نشــده در سیســتمهای متــداول قبلــی نیســت.
زیــرا هــر شــرکتکنندهای کــه بــه دفتــر کل
دسترســی کامــل دارد ،ممکــن اســت نســبت
بــه ســایر برنامههــای موجــود محــدود شــود
زیــرا نگرانــی در مــورد بــاز کــردن دادههــای
حســاس تجــاری نیــز وجــود دارد .بنابرایــن
ِالکچیــن میتواننــد
دادههــای موجــود در ب
ِ
رمزگــذاری شــود و ُکپــی از آن دادههــای
رمزگــذاری شــده بهصــورت بههنــگام در
دســترس همــه کاربــران و اســتفادهکنندگان
البتــه نســبت بــه ســطح دسترســی تعییــن
شــده ،قــرار میگیــرد و در ادامــه برخــی دیگــر
از ویژگیهــا و محدودیتهــای بهکارگیــری
ِالکچیــن در ایــن پژوهــش مــورد بحــث
ب
ِ
قــرار میگیــرد و میتــوان اظهــار کــرد کــه
ِالکچیــن بــه دلیــل اســتفاده
در فــنآوری ب
ِ
از رایانــش ابــری و بســتر غیرمتمرکــز،
موجــب کاهــش یــا برطــرف شــدن گســترش
تمرکزگرایــی هــر چــه بیشــتر اطالعــات شــده
اســت و ایــن ویژگــی جــزو خصوصیــات و
مفاهیــم اساســی و کیفــی در مــورد ســاختار
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ِالکچیــن و نحــوۀ اســتفاده از آن
فــنآوی ب
ِ
شــمرده میشــود .همچنیــن امــکان دارد از
سیســتمهای در دســترس و مــورد اســتفادۀ
مشــابه قبلــی موجــود قبــل از بهکارگیــری از
ِالکچیــن ،چشــم پوشــی شــود یــا میــزان
ب
ِ
اســتفاده از آنهــا کاهــش یابــد؛ کــه دلیــل
آن بــرای ارتقــای امنیــت معامــات یــا ســایر
خصوصیــات دیگــر اســتفاده از ایــن فــنآوری
نویــن اســت .همچنیــن در بررســی ویژگیهــای
ایــن فــنآوری نویــن ،اگــر فقــط قابلیتهــای
ِالکچیــن بــدون در نظــر گرفتــن قابلیــت
ب
ِ
قــرارداد هوشــمند را درنظــر بگیریــم ،کامــ ً
ا
هویداســت کــه اســتفاده از ایــن فـنآوری نویــن
میتوانــد منجــر بــه بینیــازی از قســمت
عظیمــی از سیســتم مالــی رایــج شــود و علــت
آن ،زنجیرههــای بلوکــی خصوصــی بیــن
گروههایــی اســت کــه اغلــب بــا یکدیگــر در
ارتبــاط هســتند کــه میتواننــد جایگزیــن
سیســتمهای متمرکــز و مرکــزی شــوند.
همچنیــن بــا توانایــیای کــه ایــن فــنآوری
نویــن دارد بــا تعامــل مســتقیم و تنهــا بــا یــک
دفتــر کل توریــع شــده ،بنگاههــای تجــاری
میتواننــد هــم در هزینههــای پرداخــت بابــت

دفتــرداری (نســبت بــه اســتفاده از سیســتم
ســنتی متمرکــز) و هــم کاهــش تــاش بــرای
مغایرتگیــری بیــن طرفیــن صرفهجویــی
کننــد .اســتفاده از ایــن فــنآوری موجــب
برطــرف کــردن عــدم قطعیــت و سادهســازی
تجــارت شــده اســت و میتــوان بــا اطمینــان
بیشــتر از تصمیمگیریهــای اقتصــادی ســود
بــرد .عــاوه بــر ایــن ،در صــورت لــزوم ،میتوانــد
بــه یــک مقــام مالیاتــی یــا نهــاد نظارتی مشــابه
( ماننــد حســابرس) اجــازۀ دسترســی بــه چنین
زنجیــره بلوکــی دادهشــود و ایشــان میتواننــد
معامــات را در زمــان واقعــی خــود و بهصــورت
بههنــگام مشــاهده و نظــارت کنــد .ایــن نــوع
نگــرش میتوانــد منجــر بــه کاهــش هزینههــا
و افزایــش کارایــی فعالیتهــای نظارتــی و
انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات شــود و در نهایــت
ســوابق دائمــی بدســت آمــده ناشــی از اســتفاده
ِالکچیــن ،احتمــال تقلــب و وقــوع
از فـنآوری ب
ِ
جــرم مالــی را کاهــش میدهــد و در نتیجــه
ســوابق قابــل اعتمادتــری نســبت بــه سیســتم
ســنتی رایــج در اختیــار اســتفادهکنندگان قــرار
میدهــد (مؤسســه حســابداران رســمی در
انگلیــس و ولــز .)2018 ،همچنیــن فــنآوری
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ِالکچیــن میتوانــد فــرار مالیاتــی را کاهــش
ب
ِ
دهــد ،البتــه ایــن واقعیــت کــه اکثــر ایــاالت
در امریــکا از ســامانههای حقوقــی و بومــی
مســتقل اســتفاده میکننــد و هریــک ازآنهــا
بهصــورت مجــزا عمــل میکننــد و نــه بــه
روشــی هماهنــگ (نظــام جامــع) ،ممکن اســت
فرصتهــای (ناخواســته) را بــرای آربیتــراژ
مالیاتــی بــه موجــب آن قوانیــن مالیاتــی بــرای
یــک ایالــت جهــت دســتیابی بــه مزیــت مالیاتی
در برابــر قوانیــن ایــاالت دیگــر طــرف معاملــه
ایجــاد کنــد (امیلیانــوا و دمنتویــو.)2020،
چیــن بهعنــوان یــک
 -2-7ب ِالک ِ
پایــگاه داده اطالعــات
ِالکچیــن
آیبــیام ( )2018ابــراز کــرد کــه ب
ِ
یــک دفتــر تغییــر ناپذیــر مشــترک اســت کــه
رونــد ثبــت معامــات و ردیابــی داراییهــا را
در یــک شــبکه تجــاری تســهیل میکنــد.
ایــن داراییهــا میتواننــد مثــل خانــه،
ماشــین ،وجــه نقــد و زمیــن (داراییهــای
مشــهود) یــا مثــل ســرمایه فکــری ،حــق
اختــراع ،حــق چــاپ و نــام تجــاری (دارایــی
نامشــهود) باشــند .تقریبــاً هــر چیــزی کــه
دارای ارزش باشــد میتوانــد از طریــق شــبکۀ
ِالکچیــن ردیابــی و معاملــه شــود و خطــر و
ب
ِ
هزینههــای مربــوط بــه کلیــه افــراد را کاهــش
ِالکچیــن راهــی بــرای ثبــت
دهــد .بنابرایــن ب
ِ
و ذخیــره اطالعــات بــه روشــی اســت کــه
بــرای همــۀ طرفهــای درگیــر بســیار ایمــن
اســت .اســمیت ( )2018اشــاره میکنــد کــه
ِالکچیــن صرفــاً یــک بســتر حســابداری
ب
ِ
یــا ابــزار ورود اطالعــات بــه دفتــر روزنامــه
یــا جایگزینــی بــرای نرمافــزار حســابداری
ِالکچیــن بــا
بــه ســبک ســنتی نیســت؛ ب
ِ
اضافــه کــردن ورودی ســوم ،هــر دو طــرف
یــک معاملــه را در همــان بلــوک ،اعتبارســنجی
میکنــد ،ولــی در شــرایط تجــاری ســنتی،
هــر دو طــرف معاملــه ســوابق مربــوط بــه ایــن
رویــداد را در دفتــر کل خــود ثبــت میکننــد
کــه در اینصــورت فرصتــی بــرای خطــا فراهــم
میشــود زیــرا ســوابق ،همیشــه مطابقــت
ندارنــد و نیــاز بــه بررســی و تأیید شــخص ثالث
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ِالکچیــن،
دیگــری اســت .لــذا بــا اســتفاده از ب
ِ
معاملــه ابتــدا توســط هــر دو طــرف اعتبــار
ســنجی میشــود و ســپس در دفتــر مشــترک
ثبــت میشــود .بــه ایــن ترتیــب همــۀ افــراد
همیشــه اطالعــات واقعــی را در زمــان واقعــی و
بهصــورت ثبــت شــده دارنــد ،بنابرایــن موجــب
میشــود کــه در وقــت صرفهجویــی شــود و
ســبب برطــرف شــدن اشــتباهات میشــود (یــا
بــه حداقــل میرســاند) و در ایــن زمینــه ،نیــاز
بــه مغایرتگیــری و تطبیــق در پایــان ســال
مالــی نیســت (مؤسســۀ یادگیــری تجــارت،
 .)2017همچنیــن در ایــن فـنآوری نویــن هــر
ِالکچیــن بــه بلــوک قبلــی مرتبــط
بلــوک در ب
ِ
میشــود و یــک زنجیــره ایجــاد میکنــد .از
آنجــا کــه بلوکهــا قابــل تغییــر نیســتند،
گذشــتۀ یــک دارایــی یــا معاملــه همیشــه
بــا اطمینــان قابــل ثبــت و قابــل ردیابــی
اســت و در صــورت وجــود خطــا در دادههــا،
بــه جــای حــذف یــک بلــوک ،یــک بلــوک

جدیــد بــا اطالعــات صحیــح ایجــاد میشــود.
البتــه در اســتفاده از ایــن سیســتم دو مشــکل
پیشبینــی میشــود؛ اوالً چگونــه میتــوان
صحــت دادههــای ورودی اولیــه (قبلــی) را تأیید
ِالکچیــن نمیتوانــد تأییــد کنــد
کــرد؟ زیــرا ب
ِ
ِالکچیــن مربــوط
کــه دارایــی ثبــت شــده در ب
ِ
ً
بــه اطالعــات اولیــه (قبلــی ســنتی) واقعـا وجود
ِالکچیــن
دارد یــا خیــر ا ّمــا همیــن کــه وارد ب
ِ
شــد بــرای همیشــه وجــود خواهــد داشــت و
بهعنــوان اطالعــات ُدرســت در نظــر گرفتــه
ِالکچیــن
میشــود و در مرحلــه دوم یــک ب
ِ
بــا زیــاد شــدن حجــم اطالعــات در آن از آنجــا
کــه هیــچ اطالعاتــی در آن پــاک نمیشــود ،بــه
تدریــج ُکندتــر شــود.
چیــن بهعنــوان یــک
 -2-8ب ِالک ِ
شــبکه عمومــی و خصوصــی
ِالکچیــن یــک شــبکۀ غیرمتمرکــز و توزیــع
ب
ِ
شــده اســت و بــر خــاف روش ســنتی بــرای
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ذخیــرۀ اطالعــات متمرکــز نیســت .شــکل
زیــر تفــاوت بیــن یــک شــبکه متمرکــز و
غیرمتمرکــز توزیــع شــده را نشــان میدهــد.
هریــک از شــرکتکنندگان در شــبکه بــه
بخشــی از پایــگاه داده تبدیــل میشــود کــه
ِالکچیــن را ذخیــره میکنــد و هنــگام
ب
ِ
بــه اشــتراکگذاری اطالعــات ،خیلــی ســخت
هــک میشــود .وقتــی یــک سیســتم متمرکــز
ســنتی هــک میشــود ،تمــام دادههــا خــراب
میشــود ا ّمــا بــرای هــک کــردن یــک پایــگاه
ِالکچیــن ،شــما بایــد بــه بیــش از
دادۀ ب
ِ
 50درصــد شــبکه دسترســی داشــته باشــید.
همچنیــن اطالعــات موجــود را میتــوان بــا
مقایســۀ شناســه هــش 6هــر بلــوک را جداگانــه
بــا شناســۀ همــان بلــوک در ســایر رایانههــای
شــبکه تأییــد کــرد .وقتــی اجمــاع  51درصــد
حاصــل شــود؛ حداقــل  51درصــد از رایانههــا
همــان شناســه هــش را تأییــد میکننــد .هــر
دو طــرف معاملــه تراکنشهــای جدیــد را
تأییــد میکننــد و در ایــن صــورت یــک بلــوک
جدیــد بــا دادههــای مــورد معاملــه جدیــد
میتوانــد بــه شــبکه اضافــه شــود .وقتــی ایــن
کار انجــام شــد ،معاملــۀ جدیــد بــرای همــۀ
شــرکتکنندگان شــبکه در زمــان واقعــی در
دســترس اســت .بــه دلیــل مکانیســم اجمــاع،
بلوکهــا یــا دادههــای موجــود در بلوکهــا
غیرقابــل تغییــر هســتند .بــه ایــن معنــی کــه
نمیتــوان آنهــا را تغییــر داد (اســمیت.)2018 ،
ســاز و کار اجمــاع و اعتبارســنجی معامــات،
ســبب جلوگیــری از انجــام اَعمــال متقلبانــه
توســط هــر دو طــرف معاملــه میشــود،
ِالکچیــن را بــه راهــی
بنابرایــن ،ایــن مهــم ،ب
ِ
بســیار مطمئــن بــرای انجــام معامــات تبدیــل
میکنــد.
 -2-9مقایســۀ سیســتمهای تحــت
چیــن در مقابلــه
فــنآوری نویــن ب ِالک ِ
بــا سیســتمهای ســنتی
ِالکچیــن در اصــل یــک دفتــر عمومی اســت،
ب
ِ
جایــی کــه گروهــی از معامــات یــا رویدادهــا
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در یــک ســاختار داده ماننــد زنجیــرهای ثبــت و
ذخیــره میشــوند (ســیمویاما ،گریــگ ،بوئنــو و
اولیویــرا  .)2017بــه ایــن گروههــای معامالتــی
بلــوک گفتــه میشــود و براســاس زمــان معامله
بــر روی زنجیــره مرتــب میشــوند .بلوکهــای
بعــدی بــا حفــظ هــش بلــوک قبلــی (انتهــای
زنجیــره) بــه انتهــای زنجیــر اضافــه میشــوند
(کروســبی ،پاتانایــاک و همــکاران  .)2016مــا
از نمــودار ( )2بــرای مقایســۀ معاملــۀ انتقــال
وجــه در دفترهــای دیجیتــال ســنتی و
ِالکچیــن اســتفاده میکنیــم.
سیســتمهای ب
ِ
همچنیــن شــکل ( )3یــک سیســتم دفتــرکل
دیجیتــال ســنتی ارائــه میکنــد ،جایــی کــه
فرســتنده درخواســت انتقــال وجــه را بــا یــک
واســطه (بهعنــوان مثــال یــک بانــک) آغــاز
میکنــد .ســپس بانــک مشــروعیت درخواســت
را از جملــه کفایــت وجــوه و ســقف معاملــه
بررســی میکنــد .اگــر بانــک درخواســت را
تأییــد کنــد ،پــول از بانــک فرســتنده بــه بانــک
گیرنــده منتقــل میشــود .در همــان زمــان،
بانــک فرســتنده معاملــه را در دفتــر خــود ثبت
میکنــد و بــه فرســتنده اطــاع میدهــد.
ســرانجام ،بانــک گیرنــدۀ انتقــال پــول را در
دفتــر خــود ثبــت میکنــد و بــه گیرنــده
اطــاع میدهــد .قابــل ذکــر اســت ،دخالــت
واســطهها میتوانــد باعــث تأخیــر در معاملــه
و همچنیــن افزایــش خطاهــا و مغایرتهــای
حســاب در دفترهــای مختلــف از طرفهــای
معاملــه (کاربــران) مختلــف شــود.
ِالکچیــن را
همچنیــن شــکل ( )4نحــوۀ کار ب
ِ
بــرای همــان معاملــه نشــان میدهــد .در ایــن
سیســتم جدیــد ،فــردی کــه میخواهــد وجــوه
خــود را منتقــل کنــد یــک پیــام رمزگــذاری
شــده حــاوی اطالعــات مربــوط بــه مقــدار و
آدرس شــبکۀ گیرنــده ایجــاد میکنــد .پیــام
در کل شــبکه پخــش میشــود؛ جایــی کــه
اعضــای دیگــر مبلــغ را بــا آخریــن موجــودی
ِالکچیــن مقایســه
ارســال کننــده در ب
ِ
میکننــد و اعتبــار پیــام را بررســی میکننــد.
بنابرایــن اگــر پیــام تأییــد شــود ،معاملــه اجــرا

میشــود و یــک بلــوک جدیــد حــاوی معاملــه
بــه انتهــای زنجیــرۀ بلــوک بهصــورت پیوســت
ایجــاد میشــود و برخــاف نقــل و انتقــال
وجــوه ســنتی ،هیــچ واســطۀ مالــی بــرای تأیید
معاملــه کــه غالبــاً بهعنــوان تمرکززدایــی
نامیــده میشــود ،در ایــن فرآینــد دخیــل
نیســت.
شــکل شــماره ( )4رونــد انتقــال وجــوه در یــک
ِالکچیــن را
شــبکه تحــت فــنآوری نویــن ب
ِ
نشــان میدهــد
 -2-10ویژگیهــای اساســی فــنآوری
چیــن
ب ِال ک ِ
در مقایســه بــا سیســتم معامــات متمرکــز
ِالکچیــن دارای چندیــن
ســنتی ،فــنآوری ب
ِ
ویژگــی ف ـنآوری اســت .معامــات رمزنــگاری
ِالکچیــن بــا اســتفاده از هــر
ثبــت شــده در ب
ِ
دو کلیدهــای عمومــی و خصوصــی رمزگــذاری
میشــود .بــا اســتفاده از مثــال شــکل ســه،
پیــام حــاوی اطالعــات انتقــال پــول با اســتفاده
از کلیــد خصوصــی فرســتنده رمزگــذاری
میشــود و ســپس در کل شــبکه پخــش
میشــود (لــو.)2019 ،
 -2-10-1بهموقــع بــودن :از آنجــا کــه
معامــات ،تقریبــاً بهمحــض وقــوع در
ِالکچیــن ارســال میشــوند ،فــنآوری
ب
ِ
ً
ِالکچیــن ســوابق معامــات را تقریبـا در
ب
ِ
زمــان واقعــی (بــه هنــگام) و امــکان انجــام
تطبیــق حســابها را فراهــم میکنــد.
 -2-10-2میزبانــی قراردادهــای
ِالکچیــن بــا تعبیــۀ
هوشــمند :ب
ِ
کــد برنامهنویســی شــده ،قراردادهــای
هوشــمند را تطبیــق میدهــد .ایــن
برنامههــا میتواننــد معامــات را اجرایــی
کــرده و در صــورت ایجــاد شــرایط خــاص
قــرارداد ،دفتــرکل مربوطــه را ایجــاد
کننــد .زیــرا قراردادهــای هوشــمند بــا
خــود اجرایــی (بــه صــورت خــودکار)،
میتواننــد زمــان انتقــال مالکیــت را از
یــک طــرف بــه طــرف دیگــر در یــک
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چین در دفاتر شرکتها را نشان میدهد
شکل شماره( )1نحوه ثبت اصالحات در ب ِالک ِ

شکل شماره ( )2تفاوت بین ساختار یک شبکه متمرکز و غیرمتمرکز توزیع شده
را نشان میدهد

محیــط غیرمتمرکــز فراهــم کننــد.
چیــن بــا
 -2-10-3فــنآوری ب ِالک ِ
مجــوز و بــدون مجــوز :بــا پیشــرفت
ِالکچیــن ،در حــال حاضــر
فــنآوری ب
ِ
ِالکچیــن ظهــور کــرده اســت:
دو نــوع ب
ِ
ِالکچیــن
ب
و
مجــوز
بــدون
یــن
ِالکچ
ب
ِ
ِ
ِالکچیــن بــدون
بــا مجــوز .در ب
ِ
مجــوز امــکان بــه اشــتراکگذاری
ســوابق توســط همــه کاربــران را فراهــم
میکنــد و توســط ماینرهــا بــه روز
میشــود ،همچنیــن توســط همــه افــراد
کنتــرل میشــود و هیچکــس مالــک و
کنترلکننــده آنهــا نیســت .در حالــی
ِالکچیــن بــدون مجــوز ،ماننــد
کــه ب
ِ
بیتکویــن ،هــر شــخص (یــا ســازمانی)
میتوانــد از رایانــ ه یــا دســتگاههای
تلفــن همــراه خــود بــرای پیوســتن بــه
ِالکچیــن مجــاز
شــبکه اســتفاده کنــد .ب
ِ
ِالکچیــن بــا محدودیــت
بــه نوعــی ب
ِ
در روشهــای عضویــت و بــر کنتــرل آن
اشــاره دارد .در چنیــن زنجیــره بلوکــی
ماننــد ریپل ، 7یــک چهارچوب ســاختاری
نقــش شــرکتکنندگان (کاربــران) را
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مشــخص میکنــد کــه در آن برخــی از
اعضــا میتواننــد بــه آن دسترســی پیــدا
کننــد و اطالعــات را در مــورد سیســتم
ِالکچیــن درج و وارد کننــد یــا پذیــرش
ب
ِ
اعضــای جدیــد را تأییــد کننــد .از آنجــا
کــه اعضــای مختلــف مجوزهــای کنتــرل
ِالکچیــن
دسترســی متفاوتــی دارنــد ،ب
ِ
مجــاز تــا حــدی غیرمتمرکــز قلمــداد
میشــود و از ســوی دیگــر ،بــا اســتقرار
مناســب الیههــای کنتــرل دسترســی،
ِالکچیــن مجــاز دارای پتانســیل
یــک ب
ِ
بیشــتری بــرای حفــظ حریــم خصوصــی و
متناســب بــا نیازهــای حاکمیــت تجــاری
ِالکچیــن
(شــرکتی) نســبت بــه یــک ب
ِ
بــدون مجــوز اســت.
 -2-11حســابداری ســه طرفــه و
چیــن
فــنآوری
ب ِالک ِ
8
حســابداری ســهگانه ( )TEAیکــی از
ابتکاریتریــن مفاهیــم در رأس پژوهشهــای
ِالکچیــن
انجــام شــده در رابطــه بــا فـنآوری ب
ِ
اســت و تأثیــر تاریخــی آن چشــمگیر اســت و
اثــرات بالقــوۀ کارایــی آن بســیار زیــاد اســت

(ای بنــز و همــکاران .)2020 ،همچیــن اگناکیــو
و همــکاران( ،)2021طــی پژوهشــی اظهــار
کردنــد کــه در حــال حاضــر ،شــرکتهای
زیــادی بــرای موفقیــت در مســابقۀ توســعۀ
یــک سیســتم حســابداری ســه طرفــه ()TEA
ِالکچیــن کــه کامــ ً
ا پذیرفتــه
مبتنــی بــر ب
ِ
شــده اســت ،رقابــت میکننــد ا ّمــا بــه دلیــل
عــدم اســتفاده کافــی از واژگان حســابداری در
ِالکچیــن ،اغلــب مشــخص نیســت
تحقیقــات ب
ِ
کــه منظــور از «ســه ورودی» در ایــن زمینــه
چیســت؟ و آیــا بیتکویــن ،یــک سیســتم
حســابداری ســه طرفــه اســت؟ و چــه تفاوتــی
بیــن بیتکویــن و یــک نرمافــزار حســابداری
ِالکچینهــا
ســهگانه وجــود دارد؟ آیــا ب
ِ
لزومـاً سیســتم حســابداری ســه طرفــه هســتند
یــا بالعکــس؟ و اگــر سیســتم حســابداری ســه
طرفــه پیشــنهادی بــرای یــک سیســتم دفتــر
مشــترک اســت ،آیا ســوابق سیستم حســابداری
ســه ســایر دفترهــای مشــترک متفــاوت اســت؟
لــذا ایــن ســؤاالت بیشــتر نشــان میدهــد کــه
اصطالحــات «دفتــر مشــترک»« ،دفتــر توزیــع
شــده»« ،دفتــر غیرمتمرکــز» و «فــنآوری
توزیــع شــده» اغلــب بهطــور نادرســت اســتفاده
میشــوند و بــرای درک فنآوریهــای اساســی
نویــن مشــکالتی ایجــاد میکننــد .پــس
حســابداری ســهگانه یــک کاربــرد جدیــد در
ِالکچیــن اســت و بهمنظــور مشــخص
جهــان ب
ِ
کــردن محدودیــت سیســتم حســابداری ســه
طرفــه ،مــا یــک نوعشناســی بــرای ایجــاد
تمایــز بیــن عناصــر اساســی ماننــد حســابداری
و دفتــرداری بایــد ایجــاد کنیــم.

 -3-1تأثیرات فنآوری نوین دیجیتالی
چین بر چشمانداز آتی حسابداری
بِالک ِ

ِالکچیــن یــک فــنآوری نویــن در حــوزۀ
ب
ِ
حســابداری اســت .ایــن امــر مربــوط بــه انتقــال
مالکیــت داراییهــا و نگهــداری یــک دفتــر
کل دقیــق اطالعــات مالــی اســت زیــرا حرفــۀ
حســابداری بهطــور گســتردهای در مــورد
اندازهگیــری و ارتباطــات اطالعــات مالــی و
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات درگیــر اســت و
میتــوان بیــان کــرد کــه بیشــتر ایــن حرفــه
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مربــوط بــه تعییــن یــا ســنجش حقــوق و
تعهــدات در مــورد مالکیتهــا یــا برنامهریــزی
بــرای نحــوۀ تخصیــص بهینــه منابــع مالــی
اســت .بنابرایــن بــرای حســابداران ،اســتفاده از
ِالکچیــن شــفافیت در مالکیــت داراییهــا و
ب
ِ
وجــود تعهــدات را فراهــم میکنــد و میتوانــد
بهطــور چشــمگیری کارایــی آن را بهبــود
ِالکچیــن ایــن امکان
ببخشــد و عــاوه بــر آن ب
ِ
را دارد کــه بــا کاهــش هزینههــای نگهــداری و
ســازگاری (عــدوم وجــود مغایرت بین) حســاب
در دفاتــر مالــی و ایجــاد اطمینان کامل نســبت
بــه مالکیــت و ســوابق موجــود از دارایــی،
حرفــۀ حســابداری را ارتقــا دهــد و همچنیــن
ِالکچیــن میتوانــد بــه حســابداران کمــک
ب
ِ
کنــد تــا در مــورد منابــع و تعهــدات موجــود
ســازمانهای خــود شفافســازی کننــد و
منابــع خــود را جهــت تمرکــز و اســتفاده در
برنامهریــزی و ارزیابــی (و تجزیــه و تحلیــل) بــه
جــای هزینــه کــرد در ثبــت ســوابق اطالعــات
حســابداری آزاد ســازند و در کنــار ســایر
روندهــای اتوماســیون موجــود در ســازمانها
نظیــر یادگیــری و اســتفاده از ماشــین (در
ِالکچیــن منجــر بــه
سیســتمهای موجــود) ،ب
ِ
افــزون شــدن اســتفاده از حســابداری در ســطح
معامــات در ســازمانها میشــود ا ّمــا نــه
صرفـاً توســط حســابداران (بلــه توســط تمامــی
ذینفعــان و اســتفادهکنندگان) و در عــوض،
حســابداران موفــق در آینــده کســانی خواهنــد
بــود کــه در ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل
و تفســیر بههنــگام اقتصــادی از ســوابق
بهدســت آمــده از سیســتم فــنآوری نویــن
ِالکچیــن،
دیجیتالــی حســابداری تحــت ب
ِ
پیونــدی مناســب بــا واقعیتهــای اقتصــادی
و ارزیابــی آنــان بــه وجــود آورنــد و بــه کار
ِالکچیــن ممکــن
بگیرنــد .بهعنــوان مثــال ،ب
ِ
اســت در فتــرکل توزیــع شــده ،وجــود بدهــکار
(مطالبــات و داراییهــا) را قطعــی کنــد ا ّمــا
ارزش بازیابــی و ارزش اقتصــادی آن هنــوز قابل
بحــث بــوده اســت و بایــد (بــه صــور مجــزا)
ارزشــیابی شــود .پــس مالکیــت یــک دارایــی
ِالکچیــن
ممکــن اســت توســط ســوابق ب
ِ
قابــل تأییــد باشــد ا ّمــا هنــوز بایــد از وضعیــت،
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مــکان و ارزش واقعــی (اقتصــادی) آن اطمینــان
حاصــل شــود (مؤسســه حســابداران رســمی در
انگلیــس و ولــز .)2018 ،البتــه بــا (کاهــش یــا)
حــذف برآوردهــا و اطمینــان از تاریــخ معامالت
(اســتفاده از معامــات قطعــی نــه بــرآوردی)،
ِالکچیــن میتوانــد عرصــهای را بــرای
ب
ِ
افزایــش اســتفادۀ مناســبتر از حســابداری
فراهــم کنــد و عرصههــای بیشــتری را در
نظــر بگیــرد کــه در حــال حاضــر اندازهگیــری
آنهــا بســیار دشــوار یــا غیرقابــل اعتمــاد اســت،
ماننــد ارزش دادههایــی کــه یــک شــرکت در
ِالکچیــن میتوانــد
اختیــار دارد .همچنیــن ب
ِ
جایگزینــی مناســب بــرای کارهــای دفتــرداری
و برآوردهــا و رویههــای حســابداری باشــد.
ایــن موضــوع در آینــده ســبب میشــود ،بــازار
کســب و کار حســابداران را در مناطقــی کــه
در آینــده از ایــن فـنآوری اســتفاده میکننــد،
تهدیــد کنــد .در حالــی کــه بــه افــرادی کــه در
تأمیــن ارزش اقتصــادی در مکانهــای دیگــر
هســتند (منظــور کاربــران و اســتفادهکنندگان
غیرمتمرکــز) ،قــدرت بیشــتری میبخشــد
یــا بهعنــوان مثــال ،بــا دقــت در ادغــام و
اجمــاع توزیــع شــده بــر روی ارقــام کلیــدی
در ایــن فــنآوری باعــث میشــود کــه زمــان
بیشــتری بــرای زمینههــای ارزیابــی و مشــاوره
از وقــت حســابداران آزاد شــده صــرف شــود
و در نهایــت منجــر بــه انجــام یــک فرآینــد
مالــی ســریعتر نســبت بــه گذشــته میشــود.

در ایــن فــنآوری ،زنجیــرۀ بلــوک شــفافیت
بیشــتری نســبت بــه دفترهــای ثبــت معامــات
(روشهــای موجــود) ســنتی فراهــم میکنــد.
بهخصــوص در مــواردی کــه موضــوع تقلــب
و فســاد مالــی در میــان اســت یــا زمانــی کــه
دارایــی در معــرض خطــر و ســوء اســتفاده
قــرارداد ،ملموستــر اســت .بهعنــوان مثــال،
هزینههــای انجــام شــدۀ ناشــی از بودجــۀ
کمکهــای تأمیــن شــده را در یــک دارایــی
ِالکچیــن میتــوان بــر مبنــای
مبتنــی بــر ب
ِ
دریافــت کننــدۀ نهایــی بودجــه (کمــک مزبــور)
بهراحتــی شناســایی کــرد .عــاوه برایــن،
ِالکچیــن بهعنــوان یــک راه حــل
فــنآوری ب
ِ
بالقــوه بــرای پیشــگیری از تقلــب در بخشهــای
مختلــف ازجملــه مالــی و اقتصــادی پیشــنهاد
شــده اســت (لــی و ژانــگ و همــکاران.)2020،
ســوریا نــاس ( ،)2020در حــال حاضــر
شــیوههای اســتانداردهای حســابداری جهانــی
(بینالمللــی) کنونــی و راه حلهــای فــنآوری
(ســنتی) مربوطــه ،اصــل حســابداری بنیــادی
اســتوار اســت کــه بهعنــوان حســابداری
دوبــار ورود (ورود اطالعــات در دفاتــر هریــک
فهــای یــک رویــداد مالــی بهصــورت
از طر 
مجــزا) شــناخته میشــود .در سیســتم
حســابداری دوبــار ورود اطالعــات ،بــرای ثبــت
هــر معاملــۀ مالی حداقــل دو ورودی حســابداری
الزم اســت .بــا گذشــت زمــان ،معتقدیــم کــه
محدودیتهــای ایــن اصــول (اســتفاده از
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سیســتم حســابداری دوبــار ورود اطالعــات)
منجــر بــه افزایــش تقلــب و افزایــش وابســتگی
بــه حسابرســان بــرای تعییــن صِ حــت مطالــب
شــده اســت .زیــرا زمــان مناســب بــرای ارزیابــی
مجــدد نحــوۀ ثبــت و پــردازش ورودیهــای
مربــوط بــه همــه معامــات بــا تمرکــز بــر
اعتمادســازی در فرآینــد و سیستمهاســت.
در حــال حاضــر ،ثبــت معامــات مالــی بیــن
شــرکتها منجــر بــه «اســتفاده از روشهــای
ثبتــی در حســابداری ( بهصــورت ســنتی)
شــده اســت کــه حجــم آن بــه میــزان چهــار
ِالکچیــن»
برابــر روش ثبــت معامــات در ب
ِ
اســت .زیــرا در روش ســنتی ثبــت معامــات
مالــی ،هــر معاملــه در دو شــرکت ثبــت شــده
و ســبب میشــود بابــت یــک معاملــه دو بــار
ورود اطالعــات انجــام شــود (یعنــی در ثبــت
یــک معاملــه یــک شــرکت بهعنــوان خریــدار
و شــرکت دیگــر طــرف معاملــه بهعنــوان
فروشــنده اقــدام بــه ثبــت معامــات مالــی
میکنــد) و از نظــر تئوریــک ارزش دو ثبــت
انجــام شــده بــا هــم برابــر هســتند؛ کــه ایــن
ِالکچیــن قابــل تغییــر اســت.
مــدل توســط ب
ِ
لــذا بــا پاییــن آوردن دیوارهــای مربــوط بــه
امــور متمرکــز حســابداری (یعنــی حســابداری
خصوصــی) در داخــل هــر شــرکت و ورود
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ِالکچیــن ،حســابداری اجــازه
مســتقیم بــه ب
ِ
میدهــد تــا معاملــه صادقانــه ،قابــل تأییــد
و یکســان توســط یــک ثبــت بــرای هــر
طــرف معاملــه و هرشــرکت ثبــت شــود .ایــن
ســرآغازی اســت بهعنــوان امــکان انجــام
تجــارت داخلــی و بومــی ا ّمــا بــا گذشــت زمــان
حتــی میتوانــد از ایــن مرحلــه عبــور کنــد
و نوعــی«ورود و ثبــت اطالعــات مالــی را در
راســتای حســابداری جهانــی (بینالمللــی)»
نیــز ایجــاد کنــد و هــر نــوع دفتــر دارایــی بایــد
در حــدود محدودیتهــای حریــم خصوصــی
ِالکچیــن
ایجــاد شــود کــه یــک فــنآوری ب
ِ
ایجــاد میکنــد .در حالــی کــه دادههــای
موجــود در هــر معاملــه میتواننــد رمزگــذاری
شــوند ا ّمــا اگــر منشــأ یــا مالکیــت داراییهــا در
معــرض خطــر باشــد ،بــرای تأییــد ایــن موضوع،
بایــد معامــات قبلــی بهصــورت عمومــی در
اختیــار تمــام اســتفادهکنندگان باشــد و یافتــن
راهــی بــرای تعــادل بخشــیدن بــه اولویتهــای
رقابــت در عــدم تمرکــز ،حفــظ حریــم
خصوصــی و امنیــت ،زمینــه فعلــی پژوهــش در
ِالکچیــن را فراهــم کــرده
بیــن متخصصــان ب
ِ
اســت .هنــوز بخشهــای بیشــتری وجــود دارد
ِالکچیــن میتوانــد بــر آنهــا تأثیــر
کــه ب
ِ
ِالکچیــن از
بگــذارد و هنگامــی کــه فـنآوری ب
ِ

یــک سیســتم شناســایی ثبــت حقــوق مالکیــت
کابــران (اســتفادهکنندگان) دیجیتــال قــوی
ِالکچیــن
برخــوردار باشــد ،یــک فــنآوری ب
ِ
تشــخیص هویــت میتوانــد اعتبارنامههایــی
را بــرای حقــوق مالکیــت افــراد (کاربــران)
ذخیــره کنــد و «مشــتری خــود را شناســایی
کنــد» .بنابرایــن ســایر فرآیندهــای هویــت بــا
اجــازه دادن بــه ســازمانها بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن مجوزهــای شناســایی ،ایــن کار را
میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،یــک پایــگاه
داده از حقــوق مالکیــت معنــوی بــه وجــود
میآیــد ،تــا صرفــاً یــک رونــد شناســایی
صاحبــان درگاه کابــری و موضــوع درخواســت
مجــوز و ارائــۀ حقــوق مالکیــت آنــان را بــرای
اســتفادهکنندگان مهیــا و سادهســازی کنــد.
 -3-1-1مطالعــات مــوردی در مــورد
چیــن
فــنآوری ب ِالک ِ
ِالکچیــن بســته بــه نوعــی
برنامههــای ب
ِ
ســاختار و طراحــی ،بیشــترین تمرکــز بــر
عنصــر فــنآوری را دارنــد و بــه چنــد دســته
تقســیم میشــوند :برخــی از برنامههــا
بــا بههنگامســازی خــودکار دفتــرکل و
توانایــی سادهســازی پــردازش معامــات و
ثبــت اطالعــات را بــه ایــن طریــق پــردازش
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میکننــد و در عیــن حــال اطمینــان بیشــتری
نســبت بــه معامــات ثبــت شــده بــه وجــود
میآورنــد و دیگــران بیشــتر بــه توانایــی ایــن
فــنآوری بــرای حــذف مؤسســههای واســطه
و سیســتمهای بروکراســی در شــرکتها
عالقهمنــد هســتند ،زیــرا میــزان هزینــه و
خصوصیســازی اطالعــات را کاهــش میدهــد
در حالــی کــه دسترســی بیشــتر بــرای
شــرکتکنندگان (کاربــران) فراهــم میکنــد و
هنــوز هــم دیگــران عالقهمنــد بــه اســتفاده از
ِالکچیــن بهعنــوان بســتری مناســب بــرای
ب
ِ
میزبانــی قراردادهای هوشــمند ،خودکارســازی
و افــزودن اطمینــان بــه ترتیبــات و معامــات
قــراردادی هســتند .بنابرایــن شــرح چنــد
مثــال مــوردی از دامنــۀ بهکارگیــری ایــن
ف ـنآوری نویــن دیجیتالــی در درک چگونگــی
ِالکچیــن میتوانــد بخشــی از گســترۀ
ب
ِ
پیادهســازی و اجــرای آن را بــه خوبــی
نشــان دهــد (مؤسســه حســابداران رســمی در
انگلیــس و ولــز.)2018 ،
 -3-1-1-1بیتکوین( 9رمزنگاری)
ِالکچیــن بــرای اولیــن بــار در ســال  2009و
ب
ِ
هنگامــی کــه ارز رمزنــگاری شــده بیتکویــن
راهانــدازی شــد ،ظهــور کــرد .بیتکویــن کــه
یــک ارز دیجیتالــی اســت توســط افــراد در
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همــه کامپیوترهــای دنیــا و بــرای اســتفاده
از نرمافزارهــای حــل مســائل ریاضــی مــورد
اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت (آیبــیام
 .)2018بنابرایــن بیتکویــن یــک ارز نقــدی
آنالیــن دیجیتالــی اســت کــه توســط شــخص
یــا افــراد ناشناســی بــا نــام مســتعار «ساتوشــی
ناکاموتــو »10ایجــاد شــده اســت .ناکاموتــو بــا
ارســال مقالــهای از پژوهــش اصلــی خــود در
اواخــر ســال  2008و راهانــدازی کــد اولیــه در
اوایــل ســال  ،2009بیتکویــن را بهعنــوان
نوعــی پــول نقــد الکترونیکــی ایجــاد کــرد
کــه میتوانــد بــدون نیــاز بــه بانــک مرکــزی
یــا مرجــع دیگــری بــرای کار و نگهــداری از
طریــق همتــا ارســال شــود .دفتــر کل ایجــاد
شــده در آن زمــان ،بــه ماننــد اســتفاده از پــول
نقــد فیزیکــی بــود و در حالــی کــه اولیــن ارز
آنالیــن بــود و تاکنــون پیشــنهاد نشــده بــود،
بیتکویــن توانســت چندیــن مشــکل را در
ایــن زمینــه حــل کنــد و تاکنــون موفقتریــن
نســخه در ایــن زمینــه بــوده اســت و اکنــون
براســاس ارقــام ،بــازار ســرمایه در حــدود 69
میلیــارد دالر بیتکویــن صــادر شــده اســت
و الزم بــه ذکــر اســت کــه موتــوری کــه دفتــر
کل بیتکویــن را اجــرا میکنــد در آن زمــان
ِالکچیــن نامگــذاری شــد؛ نامــی کــه اکنــون
ب
ِ
بــرای اشــاره بــه همــۀ فنآوریهــای مشــابه

دفتــرکل توزیــع شــده اســتفاده میشــود و
ِالکچیــن،
فــنآوری اصلــی و عظیمتریــن ب
ِ
ِالکچینــی اســت کــه امــروزه معامــات
ب
ِ
بیتکویــن را انجــام میدهــد .ایــن سیســتم
دارای چندیــن ویژگــی اســت کــه توجــه
ســرمایهگذاران و اخاللگــران در سیســتمهای
خدمــات مالــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت
ِالکچیــن ،ایــن
و تصــور میشــود کــه ب
ِ
فــنآوری ،امــکان دارد حتــی یــک فــنآوری
مخــرب نیــز باشــد یــا شــاید بهعنــوان بســتری
از سیســتمهای ثبــت جهانــی (بینالمللــی)
تبدیــل شــود .همچنیــن بیتکوینهــای تــاز
بهوجــود آمــده تــا زمانــی پایــدار هســتند کــه
ارز مطلوبــی باشــند و بــا آن فعالیــت انجــام
دهنــد .ایــن سیســتم بهمنظــور کنتــرل تــورم،
بهطــور خــودکار مشــکل ارســال معامــات و
اجــرت انجــام آن را تنظیــم میکنــد .پــس
ِالکچیــن از انگیزههــای اقتصــادی اســتفاده
ب
ِ
میکنــد کــه در اصــل بــرای بیتکویــن
طراحــی شــده اســت ا ّمــا استانداردســازی
در بیتکویــن یــک چالــش اســت ،زیــرا
بهروزرســانیهای ایجــاد اطالعــات جدیــد
مشــتری بیتکویــن تنهــا در مواقعــی
مؤثــر اســت کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق
شــرکتکنندگان بــا انجــام آنهــا موافقــت
کننــد و در نهایــت بیتکویــن بــه چندیــن
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دلیــل بــرای کاربــران آن جــذاب اســت:
الــف -هزینههــای معامــات پرداخــت شــده
توســط پرداختکننــده پاییــن اســت.
ب -ارزش ارز دیجیتالــی از زمــان ایجــاد
بهطــور کلــی در حــال ُرشــد شــدید اســت.
ج -محدودیتهــای ایــن سیســتم نســبت بــه
بانکــداری ســنتی بســیار کمتــر اســت.
در بیتکویــن وقتــی کــه مشــتری خــود یــا
شــرایط هویتــی هــر کســی کــه دارای اتصــال
اینترنتــی فعــال باشــد را بدانــد میتوانــد
عضــو شــود و شــروع بــه دریافــت و ارســال
بیتکویــن کنــد .اگرچــه ایــن سیســتم ارزان و
دســتیابی بــه آن ســاده اســت ولــی باعث شــده
اســت بــه همــان شــیوۀ پــول نقــد کاغــذی
بــرای مجرمــان جهــت پولشــویی جذاب باشــد.
بیتکویــن بهعنــوان یــک ارز مبتنــی بــر
دیجیتــال و اینترنــت هیــچ مــرز بینالمللــی
را نیــز رعایــت نمیکنــد .بــه ایــن معنــی
کــه انتقــال آن بیــن ســرزمینها بــا ســایر
پرداختهــا تفاوتــی نــدارد .عــاوه برایــن،
مطالعــات قبلــی نشــان میدهــد کــه ارتبــاط
ِالکچیــن و
زیــادی بیــن ارز رمزنــگاری شــده ب
ِ
ســایر بخشهــای حوزههــای دیگــری ماننــد
بانکــداری ،ابزارهــای انــرژی ،بــازار بدهــی و
ســهام ،تأمیــن مالــی تجــارت بینالمللــی،
قــرارداد هوشــمند و غیــره وجــود دارد (هاینــه
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و همــکاران .)2020،همچنیــن چــن جیــن،
بــوون لــو و جیدینــگ ژانــگ ( ،)2021طــی
پژوهــش ابــراز کردنــد کــه مــا بهطــور تجربــی
نشــان میدهیــم ،افزایــش اخیــر قیمــت
بیتکویــن ،عالقــه بــه ســرمایهگذاری
در بیتکویــن را افزایــش داده اســت .بــا
ایــن وجــود ،در مواجهــه بــا گزینههــای
ســرمایهگذاری در بخــش معــدن و تجــارت،
رفتــار ســرمایهگذاران مشــخص نیســت و نیــاز
بــه بررســی دقیقتــر هــم در بــازار مبادلــه
بیتکویــن و هــم در بــازار معــدن و تجــارت
دارد و البتــه مــردم تمایــل دارنــد ارزشگــذاری
بیتکویــن را بــا کیفیــت باالتــر بیتکویــن
مرتبــط کننــد و دیگــر نــرخ ارز و ســکه ،بخــش
معــدن و چنیــن مــواردی تأثیــرات قابــل
توجهــی بــر عرضــه و تقاضــا در بــازار ســرمایۀ
کشــور (ســنگاپور) نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،مــا
نشــان میدهیــم کــه بــازار مبادلــه بیتکویــن
بهعنــوان جایگزینــی بــرای ایــن مــوارد عمــل
میکنــد و بــازار اســتخراج بیتکویــن بــازاری
مناســب بــرای ســرمایهگذاری بهصــورت
جایگزیــن بــرای آنهاســت ،بهویــژه بــرای
آن دســته از ســرمایهگذارانیکه تصمیــم بــه
ورود بهصــورت بالقــوه بــه بــازار اســتخراج
بیتکویــن را دارنــد.

 -3-1-1-2ســازگاری حســابهای بیــن
بانکی(رفــع اختــاف حســاب بیــن
کاربــران)
ِالکچینهــا بهگونــهای طراحــی شــدهاند
ب
ِ
کــه در سیســتمهایی کــه نیــاز بــه رفــع اختالف
حســاب بیــن طرفیــن دارنــد ،مفیــد واقــع
میشــوند .بســیاری از بازیگــران اصلــی در امــور
بانکــی از کنسرســیوم R3 11پشــتیبانی میکنند
کــه در حــال پژوهــش در مــورد اســتفاده از
ِالکچیــن بــرای تعامــل
دفتــرکل توزیــع شــدۀ ب
ِ
و ســازگاری و رفــع اختــاف حســاب موجــود
بیــن بانکــی و ســایر کاربردهــای مالــی مفیــد
واقــع میشــود .درحــال حاضــر ،میلیونهــا
نفــر ســاعت در ســال صــرف ســازگاری (رفــع
اختالفــات حســاب) در دفتــر کل بیــن بانکهــا
میشــود .بــا ایــن حــال ،اگــر بهعنــوان یــک راه
حــل دفتــر کل توزیــع شــده ایجــاد شــود کــه
بتوانــد حجــم معامــات بیــن بانکهــا را کنتــرل
کنــد ،میتــوان ایــن حجمــه از زمــان اتــاف
شــده را بســیار کاهــش دهــد .زیــرا ایــن نــوع
برنامههــا یــک دفتــر کل ایمــن شــده اســت
و یکــی از ایــن مــوارد ایــن اســت کــه صرفــاً
اشــخاص مجــاز میتواننــد ســوابق را مشــاهده
کننــد یــا در ایجــاد ورودیهــای جدیــد شــرکت
کننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن امر بــه معامــات بین
بانکــی امــکان میدهــد تــا یــک رکــورد معتبــر
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و یکســان ایجــاد کننــد کــه همــۀ طرفیــن
بتواننــد آن را تأییــد کننــد .بنابرایــن ایــن
میتوانــد تالشهــای قابــل توجهــی را کــه در
حــال حاضــر بــرای ســازگاری دفاتــر حســاب با
طرفیــن انجــام میشــود را بکاهــد یــا حــذف
کنــد و یــک سیســتم بانکــی کارآمدتــر را
فراهــم کنــد .البتــه ایــن راهحــل در اســتفاده
ِالکچینهــای اجرایــی فعلــی
از ایــن نــوع ب
ِ
چــه از نظــر حجــم و چــه از نظــر ســرعت،
هنــوز امکانپذیــر نیســت و در واقــع پــروژه
 R3بــه ســایر برنامههــای دفتــر توزیــع شــده
بــرای بخــش مالــی تبدیــل شــده اســت .بــا
ایــن حــال ،بــا فــرض ایــن کــه میتــوان در
آینــده بــر ایــن چالشهــای مهــم غلبــه کــرد،
ایــن بخــش بهطــور بالقــوه یــک بخــش بســیار
ِالکچیــن اســت (مؤسســه
تأثیرگــذار بــرای ب
ِ
حســابداران رســمی در انگلیــس و ولــز.)2018 ،
-3-1-1-3ثبــت رویدادهــای مالــی
مربــوط بــه زمیــن و داراییهــا
شــاید روشــنترین مــورد بــرای ایــن کــه
ِالکچیــن میتوانــد ســودمند باشــد ،منشــأ
ب
ِ
و انتقــال مالکیــت داراییهاســت و ثبــت زمیــن
بهویــژه در ایــن زمینــه مــورد خوبــی اســت و
تاکنــون در ایــن رابطــه چندیــن مطالعــۀ
آزمایشــی و اثبــات مفهومــی انجــام شــده
اســت ا ّمــا هنــوز هیــچ یــک از آنهــا بــه بلــوغ
عملیاتــی کامــل نرســیدهاند .یکــی از دالیــل
اثبــات مفهومــی در ایــن زمینــه ثبــت زمیــن
در هنــدوراس بــود ،کــه در حــال حاضــر در
ایــن کشــور هیــچ ثبــت مالکیــت عمومــی در
رابطــه بــا زمیــن وجــود نــدارد و بــا وجــود
فســاد و ســوء اســتفاده ،مشــکالتی را در ایــن
زمینــه تجربــه میکنــد .همچنیــن پروژههــای
دیگــری در گرجســتان و ســوئد پیشــنهاد
شــده اســت و یــا توســعه یافتــه اســت ا ّمــا
هنــوز هیچكــدام بــه آزمایشهــای گســترده
نرســیدهاند .درحالیکــه ایجــاد یــک ســابقۀ
مشــخص و ثابــت مالکیــت و انتقــال مالکیــت
بدیــن صــورت بــه ایجــاد نقدینگــی اضافــی
در اقتصــاد و افزایــش امنیــت و همچنیــن بــه
مبــارزه بــا فســاد از طریــق توزیــع و نگهــداری
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ســوابق نــزد همــۀ طرفهــا و نــه فقــط
بــرای برخــی بهعنــوان یــک ثبــت عمومــی
میتوانــد کمــک کنــد .البتــه آشــکار بــودن
زنجیــرۀ بلــوک ،مانعــی بــرای ثبــت زمیــن
نیســت .بلکــه بــرای شــرکتکنندگان قابــل
قبــول اســت کــه چــه کســی مالــک ،فروشــنده
و تقســیم کننــدۀ زمیــن اســت .بهعــاوه ،در
صــورت لــزوم جنبــۀ تأییدپذیــری دیگــری
میتوانــد بــه افــزودن شــفافیت در ایــن رابطــه
ِالکچیــن ثبــت
کمــک کنــد .بنابرایــن یــک ب
ِ
زمیــن بایــد از طریــق تهیــۀ داراییهایــی
ماننــد زمیــن مــورد بحــث یعنــی ایجــاد
نمایندگــی از هــر بخــش از زمیــن بهعنــوان
یــک دارایــی دیجیتــال بــا معادلهــای قانونــی
ِالکچیــن شــروع شــود.
و ذخیــره شــده در ب
ِ
ایــن امــر بــا اطمینــان از ایــن کــه مالکیــن
توکنهــای ( ُکــد رمزهــای) اختصاصــی بــه
آنهــا اختصــاص داده شــده اســت ،دنبــال
میشــود و ایــن اقــدام کمــی نیســت زیــرا
سیســتمهای موجــود در حــال حاضــر
بســیار پیچیــده هســتند و در صــورت تغییــر
یــا تقســیم اســناد موجــود زمیــن ،نیــاز بــه
انعطافپذیــری در آینــده وجــود دارد .در ایــن
ِالکچیــن
مثــال یــک درس بزرگتــر بــرای ب
ِ
وجــود دارد ،زیــرا بیتکویــن بــه ایــن دلیــل
کار میکنــد کــه یــک سیســتم کامـ ً
ا آنالیــن
اســت و همــۀ شــرکتکنندگان بــا مالکیــت
در آن موافقــت میکننــد و ســوابق و منشــأ
ِالکچیــن
بیتکویــن بــه دلیــل عملکــرد ب
ِ
اســت ا ّمــا بســیاری از بخشهــای دیگــر
پیچیدهتــر هســتند ،زیــرا مالکیــت هنــوز هــم
بایــد ثبــت شــود و بــه دنیــای واقعــی نیــز گــره
خــورده اســت .ایــن امر باعــث ایجاد مشــکل در
هــر دو جهــت میشــود ،چــرا کــه ثبــت بایــد
بهطــور قابــل اعتمــاد وجــود واقعــی داشــته
باشــد و وضعیــت داراییهــا را منعکــس کنــد
ِالکچیــن
و از طرفــی هنگامــی کــه ســوابق ب
ِ
نشــان میدهــد ایــن مــوارد حتــی بــرای
گروههایــی کــه بخشــی از فــنآوری
ِالکچیــن نیســتند ،بایــد مکانیســم قانونــی
ب
ِ
بــرای اجــرای حقــوق مالکیــت وجــود داشــته
باشــد ،یــا اینکــه آن را قانونــی نمیشناســند.

بنابرایــن بــا فــرض غلبــه بــر ایــن چالشهــا ،از
ِالکچیــن ثبــت زمیــن
ایــن بــه بعــد ،یــک ب
ِ
میتوانــد فــروش زمیــن یــا ســایر معامــات
مشــابه را ثبــت کنــد و یــک رکــورد قابــل تأییــد
و دائمــی ایجــاد کنــد .عــاوه بــر ایــن ،ماهیــت
توزیــع شــدۀ دفتــر بــه ایــن معنــی اســت کــه نه
خرابیهــای دیگــر و نــه خرابــی ســرور هرگــز بــر
در دســترس بــودن ســرویس تأثیــر نمیگــذارد.
اگرچــه هزینههــای اســتقرار و انجــام معاملــه در
ِالکچیــن میتوانــد نســبتاً زیــاد باشــد
یــک ب
ِ
ا ّمــا بــرای یــک کانــال کــم حجــم و ارزش بــاال
ماننــد خریــد و فــروش زمیــن ،احتمــاالً مطلــوب
و رقابتــی خواهــد بــود (همــان منبــع).
-3-1-1-4اســتفاده از قراردادهــای
هوشــمند (خــودکار)
قراردادهــای هوشــمند مکانیســمی اســت
کــه میــزان خطاهــا را کاهــش میدهــد و در
نتیجــه رونــد را ســریعتر و ایمنتــر میکننــد.
البتــه در حــال حاضــر نمونههــای زیــادی از
قراردادهــای خــودکار در سیســتم مالــی امــروزی
وجــود دارد و ایــدۀ یــک قــرارداد هوشــمند ایــن
اســت کــه اجــازه دهــد انــواع معامــات بهصورت
خــودکار و ســاده انجــام شــود ،البتــه بــه همــان
روشــی کــه یــک ماشــین فــروش اتوماتیــک
ِالکچیــن
انجــام میدهــد .بنابرایــن ف ـنآوری ب
ِ
فرصتهــای نوینــی را در ایــن عرصــه فراهــم
میکنــد ،زیــرا کــد قــرارداد هوشــمند میتوانــد
ِالکچیــن نوشــته شــود و قبــل
مســتقیماً روی ب
ِ
از موعــد توســط طرفیــن قــرارداد قابــل بررســی
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اســت ،درســت مثــل یــک قــرارداد حقوقــی
ســنتی و اگــر توافــق شــود ،قــرارداد هوشــمند،
مجهــز بــه حقــوق مناســب ،بهطــور خــودکار
باشــد .آن هنــگام شــرایط خــاص خــود را
اجــرا میکنــد و ایــن میتوانــد بــه معنــای
آزاد کــردن پرداخــت بــه دنبــال یــک تأییــد
خــاص ،اجــرای یــک حســاب ،ســرمایهگذاری
یــا هــر چیــز دیگــری باشــد .یــک مزیــت بالقــوۀ
قراردادهــای هوشــمند نســبت به شــیوۀ ســنتی
بــه غیــر از رفــع واســطهگری ،ایــن اســت کــه
آنهــا خطــر ریســک طــرف مقابــل را کاهــش
میدهنــد .زیــرا هنــگام نقــض یــک قــرارداد
حقوقــی (در روش ســنتی) ،دادگاههــا بهعنــوان
راهحلــی مناســب بــرای نقــض آن قــرارداد
عمــل میکننــد (حکــم صــادر میکننــد)
و میتواننــد شــرایط واقعــی قــرارداد را پــس
از نقــض قــرارداد اجــرا کننــد .بــا ایــن حــال،
قراردادهــای هوشــمند میتواننــد پیشــگیرانه
باشــند و آنهــا بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط
ذکــر شــده عمــل میکننــد ،کــه طرفیــن آن را
بــدون توانایــی انتخــاب پیــش فــرض دیگــری
متعهــد میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،قراردادهــای
هوشــمند بــدون ابهــام هســتند و ایــن قــرارداد
تنهــا یــک تفســیر یکتــا از ُکــد آن قــرارداد را
اجــرا میکنــد .البتــه بــرای دســتیابی بــه دنیای
قراردادهــای هوشــمند ،چالشهایــی وجــود دارد
کــه ابتــدا بایــد حــل شــوند .اگرچــه ممکــن
اســت رونــد اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند
متوقــف شــود ا ّمــا بــاز هــم ممکــن اســت نیــاز
بــه یــک متخصــص معتمــد وجــود داشــته
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باشــد .در ایــن مــورد ،یــک برنامهنویــس بــرای
ایجــاد قــرارداد هوشــمند .البتــه امــکان دارد
کــه اعتمــاد نهــادی و هزینــهای قراردادهــا از
وکالیــی کــه قــرارداد را تنظیــم میکننــد بــه
ســمت برنامهنویســان رمزگــذار آن بــرود ،کــه
ایــن امــر هیــچ مزیتــی واقعــی بــرای کســب
آن وجــود نــدارد .برخــی از پروژههــا ماننــد
لگالــز 11وجــود دارد کــه بــه دنبــال ســاخت
یــک زبــان رایانـهای بــرای قراردادهــای حقوقــی
هســتند کــه بهراحتــی بــه زبــان طبیعــی قابــل
ترجمــه اســت .بــا اینحــال ،مــا در حــال
حاضــر کامــ ً
ا از ایــن واقعیــت فاصلــه داریــم.
از طرفــی دادگاههــا بایــد تشــخیص دهنــد
کــه عملیــات قراردادهــای هوشــمند راههــای
قانونــی مناســب انتقــال مالکیــت و ارزش بیــن
طرفیــن اســت و در صــورت نقــض قوانیــن بــاز
هــم قــرارداد هوشــمند قابــل اجراســت .عــاوه
بــر ایــن ،بایــد جوابــی بــرای ایــن ســؤال یافــت
کــه اگــر قــرارداد هوشــمند بــه طریقــی مــورد
انتظــار رضایــت یکــی از طرفیــن واقــع نشــود،
چــه جبرانــی بــرای زیــان ناشــی از آن موجــود
دارد؟ آیــا میتوانــد حــرف کــد را در قــرارداد
هوشــمند لغــو یــا هــک کــرد؟ و ایــن آخریــن و
تمامــی دغدغــه و ابهامــات مطــرح شــده در ایــن
رابطــه نیســت (مؤسســه حســابداران رســمی در
انگلیــس و ولــز.)2018 ،

 -3-2تأثیرات فنآوری نوین دیجیتالی
چین بر چشمانداز آتی حسابرسی
ب ِالک ِ

اســمیت ( ،)2018تحلیلــی در مــورد پیامدهــای
ِالکچیــن در زمینــۀ حســابداری و اعتباردهــی
ب
ِ
آن توســط حسابرســی ارائــه کــرده اســت .روش
حسابرســی فعلــی (ســنتی) دارای دو کاســتی
اســت :تراکنشهــا و حســابها بــا اســتفاده از
نمونهگیــری بررســی و تأییــد میشــوند ،بــه
ایــن معنــی کــه همــه معامــات و حســابها
در واقــع بررســی و تأییــد نمیشــوند .ایــن
بــدان معناســت کــه حسابرســان در مقابــل
بازخــورد کامــل دربــارۀ عملکــرد ســازمان،
فقــط میتواننــد اطمینــان خاطــر منطقــی
ابــراز کننــد .درحالــی کــه بــا اســتفاده از
ِالکچیــن میتــوان ایــن کمبودهــا
فــنآوری ب
ِ

را برطــرف کــرد .زیــرا دادههــای معاملــه در
ِالکچیــن قبــ ً
ا توســط هــر یــک از طرفیــن
ب
ِ
معاملــه بررســی و تأییــد شــده اســت و توســط
ســازوکار اجمــاع تأییــد و در دفتــر کل ثبــت
شــده اســت و از آنجــا کــه دادههــا قابــل
تغییــر نیســتند ،دارای زمــان تأییــد شــده و
هــش هســتند .حسابرســان اساسـاً یــک ســری
دادههــای مالــی آمــاده کــه قبــ ً
ا بررســی و
تأییــد شــده بــرای انجــام حسابرســی دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب اخــذ تأییدهــا بــه روش ســنتی
ِالکچیــن همچنیــن
نیــز دیگــر الزم نیســت .ب
ِ
امــکان توســعۀ بررســی مــداوم موجودیهــا
ِالکچیــن در
را نیــز فراهــم میکنــد .لــذا ب
ِ
حسابرســی خارجــی (مســتقل) برنامههایــی
دارد .اگــر برخــی یــا تمــام معامــات اصلــی یک
وضعیــت مالــی (گزارشــگری مالــی) مربــوط بــه
ِالکچینهــا قابــل مشــاهده
یــک بنــگاه در ب
ِ
باشــد ،انجــام تأییدیههــای وضعیــت مالــی
یــک شــرکت کمتــر ضــروری خواهــد بــود .ایــن
امــر بــه معنــای تغییــر عمیــق در نحــوۀ کار و
اجــرای عملیــات حسابرســی در آینــده اســت
و همچنیــن یــک راهحــل در حسابرســی در
ِالکچیــن ،هنگامــی اســت کــه
اســتفاده از ب
ِ
اســتفاده از ایــن ف ـنآوری بــا تجزیــه و تحلیــل
دادههــا و اطالعــات مالــی مناســب همــراه
باشــد ،چــون کــه میتوانــد بــه ادعاهایــی
مربــوط بــه حسابرســی در ســطح معامــات
کمــک کنــد ،زیــرا ایــن عناصــر قضاوتــی اغلــب
بــه زمینــهای نیــاز دارنــد کــه در دســترس
عمــوم نیســت و بعضــی وقتهــا بــه دانــش
کســب و کار (تخصــص در صنعــت) احتیــاج
ِالکچیــن،
دارنــد و بــا در اختیــار داشــتن ب
ِ
حســابرس وقــت بیشــتری بــرای تمرکــز روی
اینگونــه مســائل خواهــد داشــت .بنابرایــن
بــرای حسابرســی صحیــح شــرکتی بــا معامالت
ِالکچیــن،
قابــل توجــه مبتنــی بــر ف ـنآوری ب
ِ
تمرکــز حسابرســان تغییــر میکنــد .زیــرا
ِالکچیــن
تأییــد صحــت یــا وجــود معامــات ب
ِ
بــه منابــع خارجــی احتیــاج چندانــی نــدارد
ا ّمــا هنــوز توجــه زیــادی بــه نحــوۀ ثبــت و
شناســایی آن معامــات در صورتهــای مالــی و
نحــوۀ تصمیمگیــری عناصــر حسابرســی ماننــد
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ارزیابــی و تعییــن ارزش داراییهــا وجــود
دارد و در دراز مــدت ،ســوابق بیشــتر و بیشــتر
میتواننــد بــه زنجیرههــای بلوکــی منتقــل
شــوند و حسابرســان و دیگــر اســتفادهکنندگان
(ذینغعــان) با داشــتن دسترســی بــه اطالعات،
میتواننــد معامــات را در زمــان واقعــی و
بهصــورت بههنــگام و بــا اطمینــان بیشــتری
از منشــأ آن معامــات بررســی و مورد اســتفاده
قراردهنــد( .مؤسســۀ حســابداران رســمی
در انگلیــس و ولــز .)2018 ،عــاوه بــر ایــن
شــرکتهای بینالمللــی حســابداری در حــال
ِالکچیــن در
برنامهریــزی بــرای اســتفاده از ب
ِ
حســابداری و حسابرســی هســتند ،زیرا ســوابق
حســابداری معتبــر و موضعــی بیــن پیمانــکاران
(شــرکتها) ،رونــد حسابرســی را شــفاف
میکنــد و از زمــان انجــام آن بهطــور قابــل
توجهــی میکاهــد و حسابرســان میتواننــد
بــه جــای صــرف وقــت زیــاد بــرای بررســی
مقــدار زیــادی از مــدارک اثبــات معامــات
روزانــه ،تمرکــز بیشــتری بــر روی موضوعــات
واقعــاً پیچیــده و بحــث برانگیــز در اجــرا
عملیــات حسابرســی داشــته باشــند .بنابرایــن،
ِالکچیــن
اتوماســیون فرآیندهــای ناشــی از ب
ِ
منجــر بــه از بیــن رفتــن حرفــۀ حسابرســی یــا
حســابداری نمیشــود ،بلکــه بــه تکامــل نقــش
آنهــا در شــرکت منجــر میشــود (الکســی
کویلینســکی.)2019 ،

 -3-3تأثیرات فنآوری نوین
چین بر چشمانداز آتی
دیجیتالی ب ِالک ِ
حرفه حسابداری

قابــل توجــه اســت کــه حرکــت بــه ســمت
یــک سیســتم مالــی بــا اســتفاده از عنصــر
ِالکچیــن ،فرصتهــای زیــادی را بــرای
ب
ِ
«حرفــۀ حســابداری» فراهــم میکنــد .زیــرا
قبــ ً
ا حســابداران بهعنــوان متخصــص در
ثبــت ســوابق (رویدادهــای مالــی) ،اعمــال
قوانیــن پیچیــده (مقــررات و رویههــای
حســابداری) و بــه مثابــه زبــان تجــارت و بــر
مبنــای اســتانداردهای حســابداری مصــوب
دیــده میشــدند ا ّمــا آنهــا ایــن فرصــت را
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دارنــد تــا بــا گــذر از روش حســابداری ســنتی
قبلــی ،نحــوۀ اســتفاده و الگوریتــم تعبیــه شــده
ِالکچیــن را در آینــده هدایــت کننــد و
از ب
ِ
تحــت تأثیــر خودشــان قــرار دهنــد و درنهایــت
ارائــه راهحلهــا و خدمــات مالــی نویــن را بــا
ِالکچیــن
تأثیــر بــر نحــوۀ راهبــری ف ـنآوری ب
ِ
ِالکچیــن
توســعه دهنــد و از ســوی دیگــر ب
ِ
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بخــش جدایــی
ناپذیــر از سیســتمهای مالــی حاضــر ،بایــد
اقــدام بــه توســعۀ اســتانداردهای نویــن کنــد و
بهینــه شــود .کــه ایــن فرآینــد احتمــاالً ســالها
بــه طــول خواهــد انجامیــد ،چــرا کــه در حــال
حاضــر بیــش از ده ســال از شــروع بیتکویــن
میگــذرد و هنــوز کارهــای زیــادی بــرای انجــام
در جهــت استانداردســازی و بهینــه کــردن
ایــن ف ـنآوری نویــن دیجیتالــی انجــام نشــده
اســت .البتــه بســیاری از برنامههــای کاربــردی
ِالکچیــن و شــرکتهای نوپــا در ایــن زمینــه
ب
ِ
وجــود دارد ا ّمــا تعــداد بســیار کمــی وجــود
دارد کــه فراتــر از اثبــات مفهومــی یــا مرحلــۀ
مطالعــۀ آزمایشــی رفتــه اســت و بــه مرحلــۀ
اجرایــی رســیده باشــند .البتــه در حــال حاضــر
حســابداران در پژوهشهایــی در ایــن رابطــه
مشــارکت کردهانــد ا ّمــا کارهــای بیشــتری بــرای
انجــام در ایــن حرفــه وجــود دارد .زیــرا تدویــن
قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها جهت پوشــش
ِالکچیــن در عرصــۀ حســابداری،
فــنآوری ب
ِ
چالــش کمــی نخواهــد بــود و شــرکتها و
انجمنهــا و ســازمانهای حســابداری پیشــرو
تخصــص خــود را در ایــن مقولــه
میتواننــد ّ
بـهکار گیرنــد .همچنیــن حســابداران میتواننــد
بهعنــوان مشــاور در شــرکتهایی کــه بــه
ِالکچیــن ملحــق میشــوند ،مشــاورههایی
ب
ِ
در مــورد اندازهگیــری هزینههــا و مزایــای
سیســتم جدیــد و نحــوۀ کار بــا آن ارائــه دهنــد
و همچنیــن حســابداران بــا ترکیبــی تجــاری و
مالــی ،میتواننــد بهعنــوان مشــاوران اصلــی
شــرکتهایی کــه بــه ایــن فنآوریهــای
جدیــد عالقهمنــد بودهانــد و قصــد ورود بــه
آن را دارنــد و بــه دنبــال فرصتهــای جدیــد
هســتند ،قــرار گیرنــد .بنابرایــن چالــش نهایــی

در ایــن عرصــه ،ایجــاد چهارچــوب قانونمنــد و
مناســب اســت .زیــرا ورودی ایجــاد شــده در
ِالکچیــن بایــد بهعنــوان انتقــال
دفتــر کل ب
ِ
صحیــح ارزش و بــا به رســمیت شــناختن حقوق
کامــل بیــن طرفیــن معامــات بهدســت آیــد و
دادگاههــا در صــورت لــزوم ،توانایــی تشــخیص
در ایــن رابطــه و اجــرای ایــن امــر (مشــخص
کــردن حقــوق هریــک از طرفیــن معاملــه) را
دارنــد ا ّمــا بــا فقــدان مــکان مرکــزی (فیزیکــی
و متمرکــز) و مشــخص نبــودن آن ،اولیــن ابهــام
ایــن اســت کــه کــدام حــوزۀ قضایــی (حقوقــی)
بایــد در مــورد چنیــن مــواردی تصمیمگیــری
کنــد کــه هنــوز مشــخص نیســت و از طرفــی،
ِالکچیــن
همگانــی و قانونــی شــدن ب
ِ
میتوانــد یــک چالــش اساســی قلمــداد شــود،
از طرفــی رویکردهــا و اســتانداردها (و قوانیــن و
مقــررات) بســیاری بــرای بــازار رقابتــی وجــود
دارد و بَعیــد اســت کــه قانــون خاصــی در ایــن
ِالکچیــن تنظیــم شــده باشــد.
رابطــه بــرای ب
ِ
لــذا استانداردســازی (و قوانیــن و مقــررات
جدیــد) هــم روی عناصــر فــنآوری زنجیــرۀ
بلــوک و هــم اســتانداردهای اســتفاده شــده
بــرای بخشهایــی ماننــد مالکیــت و انتقــال
دارایــی بــه پیشــرفت قابــل توجهــی نیــاز دارد.
فقــط پــس از ایــن مرحلــه میتــوان واقع ـاً بــه
حــل مشــکل حقوقــی در ایــن رابطــه پرداخــت؛
زیــرا بــا بــه رســمیت شــناختن حقوقــی ایــن
فــنآوری ،بایــد بــا قراردادهــای هوشــمند
معاملــه انجــام شــود کــه تفــاوت قابــل توجهــی
بــا شــکل قراردادهــای حقوقــی ســنتی دارد.
زیــرا قراردادهــای هوشــمند بهصــورت خــود
بــه خــود انجــام میشــوند .بنابرایــن کنترلــی
را کــه طرفیــن پــس از شــروع قــرارداد دارنــد،
بســیار محــدود میشــود و ایــن امــر میتوانــد
دشــوار شــود ،اگــر در یــک قــرارداد هوشــمند،
یــک طــرف بــا ُحســن نیــت عمــل نکنــد.
مــواردی نیــز در مــورد مراجعــۀ شــرکتها در
ایــن خصــوص بــه دادگاههــا وجــود دارد ،کــه
بــه دلیــل جلوگیــری از ضایــع شــدن حقــوق
آنــان بــا ســوابق منتشــر شــده بــرای بســیاری از
ِالکچیــن و صــدور حکــم
کاربــران در محیــط ب
ِ

حسابدار

شمارۀ ۳۳8
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دادگاه بــرای حــذف یــک معاملــه یــا برداشــتن
ِالکچیــن بســیار
اطالعــات ذخیــره شــده در ب
ِ
ســخت و یــا حتــی غیرممکــن اســت (مؤسســه
حســابداران رســمی در انگلیــس و ولــز.)2018 ،

 -3-4تأثیرات فنآوری نوین
چین بر چشمانداز آتی
دیجیتالی ب ِالک ِ
مهارتهای حسابداری

بخشهــای حســابداری مربــوط بــه تضمیــن
معاملــه و انتقــال حقــوق مالکیــت توســط
ِالکچیــن و بــا رویکردهــای قــرارداد
ب
ِ
هوشــمند تغییــر شــکل مییابــد .بنابرایــن
کاهــش نیــاز بــه ســازش و مدیریــت اختالفات،
همــراه بــا افزایــش اطمینــان در مــورد حقــوق
و تعهــدات ،امــکان توجــه بیشــتر بــر نحــوه
محاســبه و در نظــر گرفتــن معامــات را فراهــم
میکنــد و گســترش زمینههایــی را کــه
میتــوان بــرای آنهــا در نظرگرفــت را امــکان
پذیــر میکنــد .زیــرا بســیاری از فرآیندهــای
بخــش حســابداری در حــال حاضــر میتواننــد
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حسابدار
شمارۀ ۳۳8

ِالکچیــن و ســایر فنآوریهــای
از طریــق ب
ِ
مــدرن ماننــد تجزیــه و تحلیــل دادههــا یــا
سیســتمها و ماشــینهایی بــا فــنآوری
یادگیــری بهینــه شــوند؛ کــه ایــن موضــوع
در نهایــت موجــب افزایــش ارزش کارایــی و
عملکــرد حرفــه حســابداری میشــود .لــذا در
نتیجــه مــوارد فــوق ،ســبب خواهــد شــد تــا
طیــف وســیعی از مهارتهــای مشــاهده شــده
در حســابداری تغییــر یابــد و برخــی از کارهــا
ماننــد رفــع اختــاف حســاب بیــن شــرکتها و
تأییــد حســابها و اســتخراج مانــده حســابها
از دفتــرکل کاهــش یــا حــذف میشــود ،در
حالــی کــه زمینههــای دیگــر ماننــد نحــوه
اســتفاده از فنآوریهــای نویــن ،مشــاوره و
ســایر فعالیتهــای دارای ارزش افــزوده در ایــن
حــوزه گســترش مییابــد .البتــه حســابداران
در آینــده نیــازی بــه یادگیــری مهندســی
یــا آگاهــی دقیــق از نحــوه کار فــنآوری
ِالکچیــن نخواهنــد داشــت ا ّمــا آنهــا بایــد
ب
ِ
بداننــد کــه چگونــه در مــورد پذیــرش و نحــوه

ِالکچیــن
عمــل (ثبــت معامــات) در سیســتم ب
ِ
ِالکچیــن
بــه دیگــران مشــاوره دهنــد و تأثیــر ب
ِ
را بــر مشــاغل و مشــتریان خــود در نظــر بگیرند
و همچنیــن آنهــا بایــد بــا داشــتن تعامــل و
گفتگــوی آگاهانــه در قبــال فــنآوران ایــن
حــوزه و ســهامداران تجــاری ،بــه مثابــه پُلــی
ارتباطــی عمــل کننــد .چــرا کــه در آینــده
مهارتهــای حســابداران بایــد شــامل درک
ُدرســتی از ویژگیهــا و عملکردهــای اصلــی
ِالکچیــن باشــد و میتــوان پیــش بینــی
ب
ِ
ِالکچیــن بــه
ب
نزدیــک
آینــده
در
کــه
نمــود
ِ
احتمــال زیــاد ،صرفــاً یــک فــنآوری بنیــادی
میباشــد و ســالها طــول میکشــد و شــاید
حتــی دهههــا تــا بهطــور کامــل توســعه یابــد
و اســتاندارد شــود و در معمــاری اینترنــت و
سیســتم مالــی جــا بــاز کنــد و مطــرح شــود .لذا
بایــد در ایــن راســتا ســریعتر ،کارآمدتــر عمــل
نمــود تــا هزینههــای عملیاتــی کمتــری و دارای
مزیــت (اقتصــادی ناشــی از اســتفاده از آن) و
ســوابق قابــل اعتمــاد (در رابطــه بــا معامــات
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و داراییهــا) داشــته و همچنیــن موجــب
کاهــش اختــاف حســابها (بیــن طرفیــن)
بــا اســتفاده از ایــن فــنآوری شــد .بنابرایــن
ِالکچیــن
میتــوان انتظــار داشــت کــه اگــر ب
ِ
در حســابداری نباشــد ،برخــی از پیادهســازی
سیســتمهای دفتــرکل توزیــع شــده ،خــود
میتوانــد بهعنــوان یــک فــنآوری اصلــی
ِالکچیــن
کســب و کارهــا ظهــور کنــد .البتــه ب
ِ
در حســابداری بــه دلیــل افزایــش اعتمــاد بــه
اطالعــات موجــود و کاهــش زمــان صرف شــده
بــرای رفــع اختــاف (حســابها) در ســوابق بــا
طرفهــای دیگــر ،کارایــی بیشــتری خواهــد
داشــت و ایــن امــر منجــر بــه تمرکــز بیشــتر
بــر اهــداف نهایــی حســابداری ،تفســیر معنــای
اقتصــادی معامالت(بــه صــورت بــه هنــگام) و
ارائــه اطالعــات بــرای پشــتیبانی از تصمیمــات
بهتــر و آگانــه و ُســودمندتر اســتفادهکنندگان
(ذینفعــان) از اطالعــات مالــی منجــر خواهــد
شــد (مؤسســه حســابداران رســمی در انگلیــس
و ولــز.)2018 ،

 -3-5تأثیرات فنآوری نوین
چین بر چشمانداز آتی
دیجیتالی ب ِالک ِ
ارائه خدمات مالی

همانطــور کــه قبــا ذکــر شــد ،فــنآوری
ِالکچیــن در ابتــدا بــرای حمایــت از
ب
ِ
تجــارت بیتکویــن ایجــاد شــد .ایــدۀ اساســی
بیتکویــن (بــرای از بیــن بــردن واســطهها،
ناشــناس بــودن و اعتمــاد بــه یــک سیســتم
بــدون حمایــت قانونــی) ممکــن اســت در
صنایــع دیگــر قابــل اســتفاده نباشــد ا ّمــا
ِالکچیــن بــه تنهایــی و بــه
فــنآوری ب
ِ
خــودی خــود قابــل پیادهســازی اســت.
بازارهــای مالــی بــا یــک سیســتم «موافــق از
طریــق مغایرتگیــری» مشــخص میشــوند.
معامــات توســط طــرف مقابــل تأییــد
میشــوند .در نتیجـه ،بازارهــای مالــی براســاس
اعتمــاد کامــل بــه بــازار یــا رقبــا شــکل نگرفتــه
ِالکچیــن
اســت و از نظــر تئــوری ،فنــاوری ب
ِ
میتوانــد بــرای کاهــش خطــرات و هزینههــا
از طریــق امکانپذیــر کــردن قراردادهــای
هوشــمند ،مدیریــت حقــوق دیجیتــال و

64

مدلهــای جدیــد جــذاب تجــاری اســتفاده
شــود( .تراتمــن 2016 ،و مورینــی .)2016 ،لــذا
رهبــران مالــی در مجمــع جهانی اقتصــاد 2016
پیشبینــی کردنــد کــه «پــول نقــد تــا ده ســال
آینــده احتمــاالً وجــود نخواهــد داشــت» و
ِالکچیــن در مقیــاس بزرگتــری اجــرا
اجــرای ب
ِ
خواهــد شــد (تراوتمــن .)2016 ،لــذا وظایــف
اصلــی در ارائــۀ خدمــات مالــی در آینــده نیــز
ماننــد تأییــد و انتقــال اطالعــات و داراییهــای
مالــی بســیار نزدیــک و همســو بــا تأثیــر اصلــی
تغییــر شــکل و تحــول ایجــاد شــده در فـنآوری
ِالکچیــن خواهــد بــود (مکنــزی و کماپــی،
ب
ِ
ِالکچیــن میتوانــد
 .)2018بنابرایــن ،ب
ِ
یــک فــنآوری نویــن مهــار نشــدنی خصوصــاً
در زمینههــای مالــی و حســابداری باشــد و
پژوهشــگران درایــن حــوزه ابــراز کردهانــد کــه
ِالکچیــن،
رشــد و توســعۀ فــنآوری نویــن ب
ِ
در آینــده نویــد جلوگیــری از تقلــب ،افزایــش
امنیــت ،اعتمــاد و شــفافیت را میدهــد کــه
شــامل صرفهجویــی در وقــت و هزینــه بــرای
همــه قســمتها نیــز خواهــد بــود ا ّمــا از آنجــا
ِالکچیــن هنــوز در مراحــل
کــه فــنآوری ب
ِ
اولیــه توســعه و یــک فــنآوری نابالــغ اســت،
برنامههــای کاربــردی پیشــنهادی فعلــی عمدتـاً
تجربــی یــا صرفـاً نظــری هســتند (نــورد گریــن
و همــکاران.)2019 ،

 -4فرصتها ،محدودیتها و چالشهای
پیش رو با ظهور فنآوری نوین
چین
دیجیتالی ب ِالک ِ

 -4-1مزایــا و فرصتهــای پیــش رو
ناشــی از اســتفاده از فــنآوری نویــن
چیــن در حســابداری:
ب ِالک ِ
الکســی کویلینســکی )2019(،در طی پژوهشــی
اظهــار میکنــد کــه بهکارگیــری فــنآوری
ِالکچیــن در حســابداری دارای مزایــای
نویــن ب
ِ
زیــر اســت:
الــف -معامــات آنالیــن بــا ســرعت بــاال و
کاربــر پســند انجــام میشــوند .حســابها
را میتــوان بــا اســتفاده از برنامههــای
گوشــیهای هوشــمند بــه روز کــرد.
ب -سیســتمهای تشــخیص دادههــای نــوری

بــه شــما امــکان میدهنــد تــا بــا معرفــی
اســناد اولیــه ،کل فرآینــد را خــودکار کنیــد.
ِالکچیــن قصــد دارد بــه
ج -فــنآوری ب
ِ
روشهــای ســنتی صــدور صورتحســاب،
معامــات،
ثبــت
مستندســازی،
سیســتمهای موجــودی کاال و پرداخــت
هزینههــای تجــاری ســنتی پایــان دهــد.
د -بــا قانونــی شــدن حســابداری کامــ ً
ا
خــودکار ،نیــاز بــه حســابداری ســنتی بــا
ورود معامــات توســط دو طــرف معاملــه
در دفاتــر حســابداری (مجــزا و بهصــورت
متمرکــز) از بیــن خواهــد رفــت.
ی -ایــن ف ـنآوری نویــن میتوانــد اســتفاده از
حســابداری را در زمینههــای زیــر بســیار
ســاده کنــد:
 .1ســاده شــدن معامــات بینالمللــی بــرای
مشــاغل کوچک
.2رونــد خریــد را ســاده میکنــد ،زیــرا بــه
شــما امــکان میدهــد بــا خیــال راحــت
معامــات را ثبــت کنیــد و کارایــی عملیاتــی
را بهبــود ببخشــید
 .3بنگاههــای تجــاری نیــازی بــه بررســی
تمــام اســناد حســابداری ندارنــد ،زیــرا ارائــۀ
خدمــات بررســی مجــدد و حسابرســی
(ســنتی) نســبتاً گــران اســت
 .4ســوابق حســابداری در یــک فــرم امــن
رمزگــذاری میشــوند و حــذف ورودیهــا را
عمــ ً
ا غیرممکــن میکنــد
 .5بــا اســتفاده از قابلیتهــای فــنآوری
ِالکچیــن ،شــکل انجــام روشهــای
ب
ِ
حســابداری ،در ســازمان تغییــر میکنــد،
کــه ایــن امــر ســطح صالحیــت و مســئولیت
حرفــهای کارکنــان را افزایــش میدهــد و
سیســتم پشــتیبانی اطالعــات یــا سیســتم
حســابداری نویــن را بــه ســطح کیفــی
جدیــدی از شــفافیت ،امنیــت و کارایــی ارتقا
میدهــد .پــس بــا توجــه بــه بهکارگیــری
رویههــای حســابداری ،وظایــف معرفــی
شــده در جــدول ( )2بــه شــرح زیــر حــل
شــده اســت .بنابرایــن بــا بهکارگیــری ایــن
فــنآوری نویــن جمــعآوری ،گروهبنــدی و
سادهســازی جریــان اطالعــات ،دسترســی
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چین در حسابداری را نشان می دهد
جدوال شماره ( )2مزایای استفاده از بِالک ِ
چین در حسابداری
نتایج مورد انتظار از اجرای فنآوری نوین بِالک ِ

جنبه
مدیریتی سازمانی

تسریع در بهدست آوردن اطالعات برای تصمیمگیری مؤثر؛ پاسخ انعطافپذیر و پاسخگو به تغییرات در محیط خارجی و داخلی؛ ارائۀ
اطالعات کامل ،صادقانه و بیطرفانه به کاربران برای به حداکثر رساندن عینیت تصمیمات آنها.

مقرون به صرفه

صرفهجویی در هزینه در بهدست آوردن اطالعات؛ کاهش هزینههای ناشی از حسابداری در سازمان ،پسانداز در پرداخت وجوه ناشی
از کاهش کار حسابداران؛ صرفهجویی در هزینۀ خرید و نگهداری نرمافزارهای حسابداری.

حرفهای

جاری شدن کنترلهای فنآوری اطالعات برای اطمینان از شفافیت ،کارایی و اثربخشی حسابداری و ارائۀ اطمینان منطقی از این که
صورتهای مالی بهطور کلی حاوی تحریفات اساسی نیستند .گسترش دامنه و وظایف استفاده از اطالعات حسابداری نزد ذینفعان.

کیفی

موجب میشود که خدمات حسابداری ،کنترلی ،مالیاتی و قانونی با کیفیت باالیی ارائه شود .سادهسازی اتوماسیون تخصصی و فنی در
حسابداری و کنترل آن؛ همگامسازی سوابق حسابداری؛ تنوع و انعطافپذیر در نحوۀ ارتباطات کاربر؛ عملکرد ایمن و محافظت قابل
اعتماد در برابر از دست دادن اطالعات و تداخل غیرمجاز در آن.

ســریع و ارائــه اطالعــات ،کاهــش فاصلــه
بیــن دریافــت اطالعــات و درج آن در پایــگاه
داده ،کاهــش خطــرات انجــام خطاهــا در
فرآیندهــای حســابداری و تصمیمگیریهــا
را بــرای شــرکتها مهیــا میکنــد و
از تحریــف اطالعــات در حســابداری
جلوگیــری میکنــد و درنهایــت ادغــام
تمــام ســطوح حســابداری بــرای ایجــاد
یــک پایــگاه اطالعاتــی واحــد ،تولیــد
گــزارش خــودکار ،اطمینــان از کنتــرل
عملیاتــی مؤثــر را امکانپذیــر میســازد
و همچنیــن مشــکالت دیگــری کــه امــکان
ِالکچیــن بــرای آن یــک راهحــل
دارد ب
ِ
مناســب باشــد ،عبارتنــداز:
تعــدادی از شــرکتکنندگان کــه اعتمــاد
نهــادی بــه یکدیگــر ندارنــد
تمایــل بــه کار بــدون واســطه (یــا بــه
دلیــل هزینــه یــا در دســترس نبــودن)
نیاز به ثبت کامل و قطعی معامالت
جــدوال شــماره ( )2مزایــای اســتفاده از
ِالکچیــن در حســابداری را نشــان مــی دهــد
ب
ِ
نتایــج مــورد انتظــار از اجــرای
جنبه
ِالکچیــن در حســابداری
ب
نویــن
آوری
فــن
ِ
مدیریتی سازمانی تســریع در بهدســت
آوردن اطالعــات بــرای تصمیمگیــری مؤثــر؛
پاســخ انعطافپذیــر و پاســخگو بــه تغییــرات
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در محیــط خارجــی و داخل ـی؛ ارائــۀ اطالعــات
کامــل ،صادقانــه و بیطرفانــه بــه کاربــران
بــرای بــه حداکثــر رســاندن عینیــت تصمیمــات
آنهــا.
مقــرون بــه صرفــه صرفهجویــی در هزینــه در
بهدســت آوردن اطالعــات؛ کاهــش هزینههــای
ناشــی از حســابداری در ســازمان ،پسانــداز در
پرداخــت وجوه ناشــی از کاهــش کار حســابداران؛
صرفهجویــی در هزینــۀ خریــد و نگهــداری
نرمافزارهــای حســابداری.
حرفهای جــاری شــدن کنترلهــای
فـنآوری اطالعــات بــرای اطمینان از شــفافیت،
کارایــی و اثربخشــی حســابداری و ارائــۀ
اطمینــان منطقــی از ایــن کــه صورتهــای
مالــی بهطــور کلــی حــاوی تحریفــات اساســی
نیســتند .گســترش دامنــه و وظایــف اســتفاده از
اطالعــات حســابداری نــزد ذینفعــان.
کیفــی موجــب میشــود کــه خدمــات
حســابداری ،کنترلــی ،مالیاتــی و قانونــی بــا
کیفیــت باالیــی ارائــه شــود .سادهســازی
اتوماســیون تخصصــی و فنــی در حســابداری و
کنتــرل آن؛ همگامســازی ســوابق حســابداری؛
تنــوع و انعطافپذیــر در نحــوۀ ارتباطــات
کاربــر؛ عملکــرد ایمــن و محافظــت قابــل
اعتمــاد در برابــر از دســت دادن اطالعــات و
تداخــل غیرمجــاز در آن.

 -4-2مشــکالت و چالشهــای پیــش
چیــن
رو ناشــی از اســتفاده از ب ِالک ِ
در حســابداری:

الف -محیط و مقیاسپذیری
خــو و همــکاران )2016( ،ادعــا میکننــد کــه
ِالکچینهــای عمومــی ،ماننــد بیتکویــن،
ب
ِ
بهطــور متوســط توانایــی پــردازش  3تــا20
معاملــه در ثانیــه را دارنــد .ایــن بــه مراتــب
کمتــر از  2000معامل ـهای اســت کــه مجــوز و
توانایــی پــردازش در ثانیــه آن را (سیســتمهای
مــدرن ســنتی) دارد .وکاتالینی و تاکــر)2018( ،
اذعــان دارنــد کــه تنــش و فاصلــه زیــادی بیــن
توســعهدهندگان ایــن برنامههــا در مقایســه
بــا سیســتمهای مــدرن ســنتی حــال حاضــر
وجــود دارد.
ب -اعتماد و امنیت
کاتالینــی و تاکــر )2018( ،بــا ارائــۀ یــک
دیــدگاه خوشبینانــه و بدبینانــه در مــورد
ِالکچیــن
مســألۀ اعتمــاد بــه سیســتمهای ب
ِ
بحــث میکننــد و ســؤال اصلــی ایــن اســت
کــه آیــا یــک سیســتم دفتــرکل توزیــع شــده
میتوانــد جایگزیــن واســطههای ســنتی معتمــد
قبلــی شــود؟ دیــدگاه خوشبینانــه دسترســی
مشــترک بــه اطالعــات و امکانــات همــکاری
ِالکچیــن
و ُرشــد را تأییــد میکنــد .زیــرا ب
ِ
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بــه لطــف انشــعابات موجــود همچنــان رقابتــی
اســت و اگــر کاربــران از زنجیــره بلوکــی فعلــی
ناراضــی باشــند ،میتــوان منابعــی را بــرای
ِالکچیــن برتــر حــاوی همــان
ایجــاد یــک ب
ِ
اطالعــات مهیــا کننــد .دیــدگاه بدبینانــۀ
خطــرات مرتبــط بــا اســتخراج بیتکویــن
را نشــان میدهــد .از آنجایــی کــه فــنآوری
ِالکچیــن بــه ماینرهــای ناشــناس در
ب
ِ
پــردازش معامــات اعتمــاد دارد ،از نظــر
تئــوری ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــخص
مســئول در مــورد نقــض احتمالــی امنیــت
میتوانــد ناشــناس بمانــد .اســتینچ کومــی،
( )2018صحــت و درســتی دادههــای ذخیــره
شــده در زنجیــره بلــوک را زیــر ســؤال میبــرد
ِالکچیــن
زیــرا معتقــد اســت کــه اســتفاده از ب
ِ
در مقیــاس گســتردهتر بــه قبــول مســئولیت
«کاربــران عــادی» نیــاز دارد و آنهــا بــه امنیــت
نرمافــزاری و مهارتهــای فنــی کافــی
احتیــاج دارنــد .مشــکل اصلــی ایــن اســت
کــه هیــچ راهــی بــرای اطمینــان از صحــت
ِالکچیــن وجــود
دادههــای ذخیــره شــده در ب
ِ
نــدارد و بویریــو )2018(،ادعــا میکنــد کــه
ِالکچیــن مجــاز هــدف آســانی
سیســتمهای ب
ِ
بــرای هکرهــا هســتند .زیــرا شــبکه مجــاز،
مــورد عالقــه مؤسســات مالــی ،شــبکه بســتهای
اســت کــه بــا ارائــۀ (مجــوز) یــک ســوئیچ
خصوصــی بــه آن دسترســی پیــدا میکنیــد
(یــو .)2017 ،و اگــر هکــر کنتــرل یــک
ِالکچیــن بهدســت
ســوئیچ خصوصــی را در ب
ِ
ِالکچیــن
آورد ،مهــم نیســت کــه امنیــت ب
ِ
چگونــه اســت .بنابرایــن پیشــنهاد میکنــد
از ماژولهــای امنیتــی ســختافزاری نیــز
ِالکچیــن اســتفاده کنیــد.
بــرای محافظــت از ب
ِ
زیــرا ایــن ف ـنآوری بــه ماننــد تأییــد شــمارۀ
شناســایی شــخصی هنــگام برداشــت پــول از
دســتگاه خودپــرداز اســت (بویریــو.)2018،
ج -قوانین و مقرات
ِالکچیــن همچنــان «یــک
فــنآوری ب
ِ
ف ـنآوری مهــار نشــده» اســت .زیــرا سیســتم
بــه انــدازۀ کافــی توســعه نیافتــه اســت کــه
بتوانــد در مقیــاس وســیعی پیادهســازی
شــود و نظــارت دیجیتــال صرف ـاً یــک محیــط

66

اجرایــی و نظارتــی بــرای بسترســازی ایــن
فــنآوری در حــال حاضــر اســت (هریــس و
چــو .)2019 ،همچنیــن علیرغــم تعــدادی از
مزایــای آشــکار کــه بیــان شــد ،ایــن فـنآوری
دارای اشــکاالت و چالشهــای دیگــری نیــز
اســت کــه عبارتنــد از:
 .1مصــرف بــرق (هــر بــار کــه معاملـهای انجــام
میشــود ،بــه میــزان تعــداد گرههــای
موجــود در شــبکه تأییــد میشــود کــه
منجــر بــه افزایــش مصــرف بــرق میشــود)؛
 .2احتیــاج بــه حافظــۀ بســیار بــاال
(جمعشــوندگی دادههــا ،کــه در آینــده بــه
مقــدار زیــاد ،نیازمنــد فضــای ذخیرهســازی
باالیــی دارنــد)؛
 .3مخفــی بــودن نحــوۀ دسترســی کاربــران و
برگشــتناپذیری آن (از دســت دادن رمــز
عبــور بــه معنــای از دســت دادن دسترســی
بــه شــبکه بــرای همیشــه اســت).

همچنیــن مؤسســۀ حســابداران رســمی در
انگلیــس و ولــز )2018( ،ابــراز میکنــد هنــوز
برخــی از دســتورالعملهای اصلــی بــرای
ارزیابــی ایــن کــه آیــا یــک پــروژه یــا حــوزۀ
ِالکچیــن اســتفاده کنــد
خــاص بایــد از ب
ِ
وجــود نــدارد .در واقــع هــر فعالیتــی کــه در
غیــر ایــن صــورت در یــک پایــگاه داده انجــام
ِالکچیــن
میشــود میتوانــد در یــک بســتر ب
ِ
باشــد ا ّمــا ایــن کــه آیــا ایــن واقعـاً مفیــد اســت
یــا خیــر بــه شــرایط آن بســتگی دارد .بســیاری
ِالکچیــن
از برنامههــای پیشــنهادی ب
ِ
میتواننــد از یــک پایــگاه داده ســنتی
مشــترک کــه توســط یــک گــروه مرکــزی قابــل
اعتمــاد میزبانــی میشــود اســتفاده کننــد و
نتایــج تقریب ـاً یکســانی را بهدســت آورنــد و از
طرفــی برخــی از موانــع بــرای تبدیــل شــدن
ِالکچیــن بهعنــوان عنصــر اصلــی سیســتم
ب
ِ
مالــی وجــود دارد و بــا بررســی اســتفاده از
بیتکویــن ،بهعنــوان پیشــرفتهترین و
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گســتردهترین حــوزه عملکــرد ایــن فــنآوری
نویــن ،در زیــر برخــی از اطالعــات و آمــار
بهدســت آمــده از محاســبات و اطالعــات
اســتخراج شــده از ســایت ب
ِالکچیــن 13در
ِ
ســپتامبر  ،2017بیــان شــده اســت:
 .1هزینــۀ هــر معاملــۀ ارســال شــده در طــول
زمــان اختصــاص یافتــه بهطــور متوســط 5
تــا  8دالر آمریکاســت؛
 .2تأخیــر زمــان بیــن معاملــه آغــاز شــده و
ثبــت رســمی و میــزان زمــان مصــرف شــده
حــدودا ً چهــار الــی پنــج دقیقــه اســت ا ّمــا در
اوج تقاضــا میتوانــد بســیار بیشــتر باشــد.
 .3حداکثــر ظرفیــت معامــات در حــدود هفــت
معاملــه در ثانیــه اســت .بــرای کوچکتریــن
معامــات ممکــن ،بــا میانگیــن حــدودا ً ســه
معاملــه در ثانیــه بــرای معامــات واقعــی و
بههنــگام (البتــه در مقایســه بــا مجــوز
هــزاران یــا دههــا هــزار تراکنــش در ثانیــه
در فــنآوری مــدرن ســنتی) میرســد.
البتــه ایــن ویژگیهــا از نحــوۀ طراحــی
ِالکچیــن ناشــی
بیتکویــن و نحــوۀ کار ب
ِ
میشــود و بیشــتر کارهایــی کــه در طراحــی
ِالکچیــن ناکاموتــو انجــام شــده اســت،
ب
ِ
ایجــاد انگیزههــای اقتصــادی بــرای ایجــاد
«خودپایــداری سیســتم بــدون مدیــر یــا
ســازمانی بــرای اجــرای آن بــوده اســت».
 .4همچنیــن ،طراحــی سیســتم بــرای تأییــد
معامــات انجــام شــده بــه قــدرت محاســباتی
زیــادی احتیــاج دارد و در کل حتــی چنــد صــد
برابــر قــدرت برتریــن ابــر رایانههــای سراســری
در شــبکههای جهــان در حــال حاضــر مــورد
اســتفاده بایــد قــرار گیرنــد .البتــه در حــال
حاضــر ،ایــن بــدان معناســت که سیســتم ضرب
بیتکویــن جدیــد بهعنــوان راه اصلــی موفقیــت
کســانی اســت که منابع محاســباتی را از شــبکه
(از رایانــش ابــری) کمــک میگیرنــد و بــه آن
تکیــه میکننــد و فقــط در ایــن رابطــه تــوان
عملیاتــی زیــادی را میتواننــد مدیریــت کننــد.
ِالکچیــن بــرای کارکــردن
عــاوه بــر ایــن ،ب
ِ
بــه هریــک از شــرکتکنندگان (کاربــران) نیــاز
دارد تــا یــک نســخۀ کامــل از دفتــر کل توزیــع
شــده را بــه آنــان ارائــه دهــد و اگــر دفتــرکل از
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نظــر تجــاری حســاس باشــد .ایــن امــر نیــاز بــه
رمزگــذاری دادههــا دارد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای
یــک دفتــر کل بــزرگ یــا فعــال ،میتوانــد
مانعــی بــرای ورود شــرکتکنندگان (کاربــران)
جدیــد باشــد ،زیــرا قبــل از ایــن کــه بتواننــد به
سیســتم بپیوندنــد ،بایــد پروندههــا و دادههــای
تاریخــی (گذشــته) و بســیار بــزرگ را کــه قبـ ً
ا
ایجــاد شــده اســت ،بارگیــری (و ذخیرهســازی)
کننــد .در حالــی کــه ایــن امــر در مــورد
بیتکویــن در حــال حاضــر بــه هیــچ وجــه
بــه ســطوح مــورد نیــاز بــرای رقابــت بهعنــوان
یــک بازیگــر اصلــی در بخــش پرداختهــا
وجــود نــدارد ا ّمــا ایــن واقعیــت کــه بیتکویــن
اجــازۀ معامــات را از طــرف هرکســی میدهــد،
مانــع و نقطــه ضعــف بزرگــی تلقی شــده اســت.
از ایــن رو نیــاز بــه امنیــت بیشــتری دارد.
ِالکچینهــای خصوصــی بیــن همــۀ
البتــه ،ب
ِ
کاربــران آن قابــل اعتمادنــد و میتواننــد از
امنیــت کمتــری برخــوردار باشــند تــا در نتایــج
کارآمدتــر اجــرا شــوند.
.5مشــکل موجــود در سیســتمهای توزیــع
ِالکچیــن ایــن
شــده دفتــرکل ماننــد ب
ِ
اســت کــه اطمینــان حاصــل کنیــد همــۀ
شــرکتکنندگان (کاربــران) بههنــگام و
آنالیــن هســتند و ایجــاد ارتباطــات بــرای
رســیدن بــه هــر یــک از شــرکتکنندگان
نبَــر ،دشــوار و در برخــی از مــوارد شــاید
زما 
غیــر ممکــن باشــد.
 -5بحث و نتیجهگیری
نآوریهــای نویــن از جملــه فـنآوری
امــروزه ف 
اطالعــات ،پیــش شــرطهای موجــود در
رویههــای مدیریتــی و حســابداری را تغییــر
داده اســت و روشهــای اشــتراکگذاری
اطالعــات ،تجمیــع اطالعــات و توزیــع اطالعــات
را اصــاح میکننــد و منجــر بــه ظهــور زیــر
ســاختهای نوینــی در حــوزۀ حســابداری و
ارائــه خدمــات مالــی میشــوند؛ زیــرا تغییراتــی
کــه در بخــش تکنولــوژی اطالعــات ُرخ میدهد
میتوانــد بهطــور قابــل توجهــی فرضیههــا و
دســتهبندیهای سیســتم حســابداری را
دســتخوش تغییــر قــرار دهــد و اصالح کنــد .در

حــال حاضــر ،اســتفاده از پیشــرفتهای نوآورانه
در زمینــۀ تکنولــوژی اطالعــات و بهکارگیــری
آن در حســابداری ،فرصــت پــردازش زیــادی
از اطالعــات را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
فراهــم میکنــد .اســتفاده از فنآوریهــای
شــناختی نــه تنهــا پــردازش و تجزیــه و تحلیــل
دادههــا را تســریع میکنــد ،بلکــه اجــرای
روندهــای جهانــی را در کنتــرل و شــفافیت
حســابداری و گزارشــگری مالــی را نیــز تضمیــن
ِالکچیــن
میکنــد .بنابرایــن فــنآوری ب
ِ
میتوانــد مطابقــت بــا الزامــات شــفافیت،
کیفیــت و ســطح بــاالی حفاظــت از اطالعــات
حســابداری را داشــته باشــد و مهیــا کنــد و
دلیــل بهکارگیــری و الــزام بــه اســتفاده از
ِالکچیــن در حــوزۀ حســابداری آن
ف ـنآوری ب
ِ
اســت کــه بــه روشهــای ســنتی در حســابداری
ماننــد تهیــۀ صــورت حســاب ،اســناد و مــدارک،
پــردازش ،ثبــت ،سیســتمهای موجــودی کاال
و پرداخــت هزینههــای تجــاری ســنتی پایــان
دهــد .همچنیــن ایــن ف ـنآوری بــه شــرکتها
امــکان میدهــد هــر دو طــرف معاملــه
بهصــورت همزمــان یــک رویــداد مالــی را در
یــک دفتــرکل مشــترک توزیــع شــده در زمــان
واقعــی (بههنــگام) ثبــت کننــد ،نــه ایــن کــه
ســوابق بررســی شــدۀ معامــات مالــی را در
پایگاههــای داده جداگانــه ایجــاد کنــد یــا در
دفاتــر حســابداری جداگانـهای نگهــداری کننــد.
ِالکچیــن یــک ســامانۀ غیرمتمرکــز
فـنآوری ب
ِ
بــرای نگهــداری دادههاســت کــه همــۀ دادههای
درون ایــن شــبکه رمزنــگاری میشــوند.
همچنیــن نظرســنجی دیلــوت )2020( ،جهــش
ِالکچیــن را نشــان
قابــل توجــه در پذیــرش ب
ِ
میدهــد و امســال ،طبــق آخریــن بررســی
ِالکچیــن39 ،درصــد از شــرکتهای
جهانــی ب
ِ
مــورد بررســی دیلویــت در حــال تلفیــق بــا
ایــن ف ـنآوری در عملیــات خــود هســتند کــه
ایــن افزایــش چشــمگیری از 23درصــد در
ســال  2019اســت و در ایــن رابطــه ،جــف
درو )2020( ،بیــان مــیدارد کــه در طــی
ِالکچیــن بهعنــوان
چنــد ســال گذشــته ب
ِ
یــک بازیگــر بالقــوه بــرای حرفــۀ حســابداری
تبدیــل شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن یــک
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پایــگاه داده بهصــورت دیجیتالــی توزیــع شــده
اســت کــه در آن معامــات بــدون نیــاز بــه
اطمینــان شــخص ثالــث قابــل تأییــد هســتند.
زیــرا اطالعــات بهصــورت رمزنــگاری ذخیــره
شــده اســت و بلوکهــای داده ،مهــر و مــوم
میشــوند و دادههــا در ایــن فــنآوری بــه
بلوکهــای مختلــف در یــک زنجیــره تقســیم
میشــوند و پیونــد ارتباطــی بیــن دادههــا نیــز
از طریــق کدهــای منحصــر بــه فردی بــه بلوک
قبلــی برقــرار میشــود .لــذا فنآوریهــای
ِالکچیــن را میتــوان زیرســاختی
مرتبــط بــا ب
ِ
جدیــد بــرای برپایــی اقتصــاد دیجیتالــی نویــن
دانســت کــه در آینــده امــکان تأثیرات شــگرفی
بــر صنعــت مالــی و حــوزۀ حســابداری خواهــد
داشــت.
اســمیت ( )2018طــی پژوهشــی اســتدالل
میکنــد کــه هنــوز نمیتــوان مفاهیــم و
ِالکچیــن را در حرفــۀ
آینــدۀ فــنآوری ب
ِ
حســابداری کامـ ً
ا پیشبینــی یــا تحلیــل کــرد
ا ّمــا میدانیــم کــه بهطــور کلــی آینــده از
آن دیجیتــال اســت و هریــن)2018(،؛ یهــو،
( )2017و بلمــوس )2017( ،اظهــار کــرده
انــد کــه مقــررات ســختگیرانهتری در مــورد
ِالکچیــن بــرای اعمــال برنامههــای بَعــدی
ب
ِ
بایــد وضــع شــود و اســتیچکومب)2018( ،
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ابــراز داشــته اســت کــه همــواره ایــن ســؤال در
اذهــان ایجــاد میشــود کــه آیــا میتوانیــم بــه
ِالکچیــن تأییــد
واقــع صحــت دادههــا را در ب
ِ
کنیــم و تراکنشهــا را بهدرســتی بررســی
وحسابرســی کنیــم؟! درواقــع ،میتــوان
بیــان کــرد کــه بــا بهکارگیــری فــنآوری
ِالکچیــن در آینــده ،امیــد اســت ســطح
ب
ِ
اعتمــاد اســتفادهکنندگان (ذینفعــان) از
دادههــای مالــی و حســابداری افزایــش یافتــه و
برخــی از خدمــات گزارشــگری مالــی بــا کاهش
وابســتگی و حتــی بــدون نیــاز بــه دریافــت
خدمــات حســابداری و بهصــورت بههنــگام و
کــم هزینهتــر و بــا شــفافیت بیشــتر و کیفیــت
باالتری نســبت بــه روشهای حاضر حســابداری
ســنتی انجــام شــود .همچنیــن اخــذ خدمــات
اطمینانبخشــی (حسابرســی) بــا صــرف هزینه
و زمــان کمتــر و بــا کیفیــت باالتــر ارائــه شــوند
یــا مــورد پذیــرش قــرار خواهنــد گرفــت و در
ادامــه نوردگــرن ،وکســتروم ،مارتیکاینــن و
لهنــر )2019( ،بیــان کردهانــد کــه واقعیــت
ایــن اســت کــه افزایــش مقــدار داده و تعــداد
تراکنشهــا بــه سیســتمهای نوآورانــۀ
جدیــدی نیــاز دارد و بــه خوبــی میتــوان
ِالکچیــن فــنآوری
بیــان کــرد کــه هنــوز ب
ِ
مطلوبــی نیســت کــه انقالبــی در صنعــت

(حســابداری و خدمــات مالــی) ایجــاد کنــد ا ّمــا
حداقــل ایــن یــک گام در مســیر درســت اســت
و مــا از دانشــگاهیان و پژوهشــگران میخواهیــم
کــه پژوهشهایشــان را در زمینــه ،نــوآوری و
ِالکچیــن ،برنامههــای
توســعه فــنآوری ب
ِ
ِالکچیــن و قراردادهــای
مبتنــی بــر ب
ِ
ِالکچیــن و
هوشــمند و چهارچــوب نظارتــی ب
ِ
کاربردهــای آن را در حــوزه عمــل حســابداری
ادامــه دهنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج
بدســت آمــده از پژوهــش انجــام شــده ،مــوارد
زیــر بهعنــوان توصیههــای کاربــردی بــرای
بهکارگیــری شــرکتها و دســت انــدر کاران
حرفــه حســابداری پیشــنهاد میشــود:
 -1بــرای بنگاههــای تجــاری ،اســتفاده از
ِالکچیــن
زنجیــره بلــوک و فــنآوری ب
ِ
محدودیــت بیشــتری نســبت بــه
ســازمانهای غیرانتفاعــی و عمومــی خواهــد
داشــت ،زیــرا بــه دلیــل رازداری و اهمیــت
حفــظ بعضــی از اطالعــات بنگاههــای
تجــاری در بازارهــای رقابتــی تجــاری،
محدودیتهــای بیشــتری نســبت بــه ســطح
حداقــل افشــای اطالعــات مالــی و مدیریتــی
ایجــاد میکنــد؛
 -2بــا اســتفاده از ایــن فــنآوری نویــن،
میتــوان از ســرقت دارایــی بــا بهبــود نحــوه
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ثبــت و نگهــداری مســتندات آنهــا در ایــن
سیســتم جلوگیــری کــرد (زیــرا ف ـنآوری
زنجیــره بلــوک شــامل ســازگاری اطالعــات
بــا شــرکتکنندگان قبــل از پیوســتن
بــه بلــوک و تحریــف آن بَعــد از ثبــت
مســتندات غیــر ممکــن اســت)؛
 -3اســتفاده از ایــن سیســتم منجــر بــه
ثبــت داراییهــا از جملــه موجودیهــای
کاال بــا ســطح کارآمــدی و کیفــی بهتــر و
بههنــگام میشــود؛
 .4مســائلی کــه بــه قضــاوت و اخــذ نظــر
تخصصــی حســابدار یــا حســابرس
بهصــورت مجــزا احتیــاج دارنــد (ماننــد
ارزشــیابی داراییهــا) ،در آینــده بیشــتر
ن ِمــود پیــدا کردهانــد و نیازمنــد توجــه
افزونتــری هســتند و ایــن امــر ســبب
میشــود کــه بــازار مناســبی بــرای
ســوق پیــدا کــردن حرفــۀ حســابداری و
حسابرســی بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
خالــی بهوجــود آمــده اســت از
بهکارگیــری ایــن فــنآوری در بــازار
کســب وکار حرفــۀ حســابداری اســت؛
 .5ابزارهــای تحلیلــی و فــنآوری (از جملــه
ِالکچیــن) فرصتهایــی را بــرای اجــرای
ب
ِ
ســریع و بههنــگام رویههــای حســابداری
میتوانــد در آینــده فراهــم کنــد زیــرا
زنجیــرۀ بلــوک نــه تنهــا مستندســازی
و پــردازش عملیــات فــردی را تســریع
میکنــد ،بلکــه کنتــرل داخلــی عملیاتــی
را نیــز فراهــم میکنــد .البتــه نحــوۀ اجــرا
و تنــوع در بعضــی رویههــای حســابداری
و حســابداری تعهــدی و نحــوۀ تطبیــق بــا
آن براســاس اســتانداردهای بومــی یکــی
از دغدغههــا و ابهامــات نحــوۀ اجــرا و
اســتفاده از ایــن تکنولــوژی اســت؛
 .6بــا توجــه بــه وجــود اســتاندارهای بومــی و
منطقـهای حســابداری کــه بیشــتر همــگام
بــا رویــه و روشهــای عمــل در حســابداری
ســنتی و تعهــدی اســت ،بایــد آن بخــش
از اســتاندارهای جــاری و مصـ ّوب (ســنتی)
کــه جوابگــوی رفــع نیازهــای جدیــد
ناشــی از بهکارگیــری ایــن فــنآوری
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نویــن در حــوزۀ حســابداری و خدمــات
مالــی نیســتند ،مجــددا ً بازنگــری شــوند
و همچنیــن ســایر دغدغههــای ناشــی از
بهکارگیــری ایــن ف ـنآوری نویــن درقالــب
اســتاندارهای نویــن بررســی ،اقــدام و
استانداردســازی شــود؛
 .7بــا توجــه بــه تفاوتهــای فعلــی موجــود
در گزارشــگری مالــی بومــی بــا گزارشــگری
بینالمللــی و وجــود برخــی از اختالفهــا
در نحــوۀ اســتفاده از الزامــات و رویههــای
حســابداری براســاس اســتاندارهای محلــی
و منطقــهای نســبت بــه اســتانداردهای
گزارشــگری بینالمللــی ،یکــی از ابهامــات
ِالکچین
موجــود در اســتفاده از فـنآوری ب
ِ
و نحــوۀ بهکارگیــری همزمــان ،از دو منظــر
بیــان شــده اســت.
ش رو
 .8بــا توجــه بــه مزایــا و چالشهــای پیـ 
ناشــی از قبــول و همگانــی شــدن اســتفاده
از ایــن فـنآوری نویــن و همچنیــن ایجــاد
انقالبــی در حــوزۀ حســابداری و تأثیــرات
عظیــم آن بــر حرفــۀ حســابداری در
آینــده ،شــاید پســندیده باشــد در کلیــات
چهارچــوب نظــری و اصــول و مبنانــی
حســابداری موجــود کــه بــر مبنــای
حســابداری ســنتی تدویــن شــده اســت و
مبنــای تدویــن اســتاندارهای فعلــی اســت،
درآینــده تجدیــد نظــر اساســی و بازنگــری
مجــددی انجــام شــود.
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در گذشــته داراییهــای مشــهود مــورد

ســال  1959هیگینــز عوامــل غیراقتصــادی را دهــد .مؤلفههــای اصلــی ایــن شــاخص جــذب

و بنگاههــای اقتصــادی قــرار داشــت و

فیزیکــی دانســته اســت .دو ســال بعــد در ســال و نظامهــای انگیزشــی ،نقــش فنــاوری

توجــه همــۀ مدیــران و صاحبــان ســازمانها

میکوشــیدند تــا تجهیــزات و وســایل و
ماشــینآالت خــود را مجهــز کننــد و معتقــد

بودنــد هــر ســازمانی دارای ســرمایۀ فیزیکــی
باشــد ،در عرصــۀ رقابــت بــا رقبــا توانمنــد
خواهــد بــود .داشــتن ایــن ســرمایهها در

عصــر جــاری الزم اســت امــا کافــی نمیباشــد.
در تمــام کشــورهای توســعه یافتــه بــه ایــن

موضــوع اعتقــاد دارنــد کــه عوامــل موثــر در

ارتقــا و توانمنــدی ســازمانها و بقــا آنهــا در

عرصــه رقابــت داراییهــای نــا ملمــوس بــه
عنــوان مثــال :خالقیــت ،نــوآوری ،مدیریــت

دانــش ،آمــوزش ،یادگیــری ،مهارتهــا و
اســتعداد و ســرمایۀ فکــری اطالعاتــی اســت.

گزارشــات و مشــاهدات گوناگــون نشــان داده
اســت کــه ارزش اقتصــادی دارایــی نامشــهود

خیلــی بیشــتر از مشــهود بــوده اســت ،دارایــی
مشــهود روزب ـهروز در یــک ســازمان در حــال

مســتعمل شــدن اســت ولــی ســرمایههای
نامشــهود در حــال رشــد و تعالــی .کاپــان

و نورتــون بیــان میکننــد :مهمتریــن دلیــل

بــرای اندازهگیــری داراییهــای نامشــهود
ایــن اســت کــه اگــر ســازمانی بتوانــد
ســرمایههای انســانی ماننــد مهــارت و دانــش

کارکنــان خــود را بــا ســرمایههای اطالعاتــی
ماننــد سیســتم اطالعاتــی ،مدیریــت منابــع

انســانی و ســرمایههای ســازمانی ماننــد کار
تیمــی و فرهنــگ ســازمانی همســو کنــد،
موفــق بــه خلــق یــک مزیــت رقابتــی قــوی

خواهــد شــد کــه بــه راحتــی توســط رقبــا
قابــل کپــی بــرداری نیســت. . .

ریشــههای تاریخــی نظریــه ســرمایۀ انســانی

بــه قبــل از دهــه  1960بــر میشــود .در
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 ،1961ســینگر در کنفرانــس آدیسآبابــا اعــام بهخصــوص سیســتمهای اطالعاتــی منابــع
کــرد مســئلۀ اصلــی در توســعه ،خلــق و تولیــد انســانی و ارتباطــات ســازمانی و برنامههــای
ثــروت نیســت بلکــه بایــد ظرفیــت تولیــد آموزشــی و ارتقــای کارکنــان اســت .تأکیــد
ثــروت را ایجــاد کــرد و ایــن ظرفیــت چیــزی مــا در اینجــا بیشــتر روی مؤلفــۀ فنــاوری

نیســت جــز منابــع انســانی از زمــان خلــق اســت .ایــن مؤلفــه بــه شــاخصهایی تجزیــه
انســان تــا بهحــال دارایــی نامشــهود وجــود میشــود کــه بــا اندازهگیــری آنهــا وضعیــت
داشــته اســت کــه ملموستریــن آن ســرمایۀ و جایــگاه یــک ســازمان را نشــان میدهــد.

انســانی اســت .ســازمانها و مدیــران همــه

چیــز را در منابــع فیزیکــی خالصــه کردنــد منابــع انســانی از دیــد اقتصاددانــان
و در نهایــت در ســال  1992مطــرح شــدن و حســابداران:

کارت امتیــازی متــوازن و دیگــر سیســتمهای ســرمایۀ انســانی بــه زبــان ســاده بــه هــر
ســنجش ،اهمیــت ســرمایۀ ناملمــوس بیشــتر چیــزی غیــر از ســرمایۀ فیزیکــی از قبیــل
شــد و اهمیــت دادن بــه خالقیــت و نــوآوری ،امــوال ،تجهیــزات و ســرمایۀ مالــی گفتــه
تغییــر و مدیریــت دانــش و آمــوزش اثربخــش میشــود .در قــرن گذشــته ســهم ســرمایۀ

بهعنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــد .نیــروی فیزیکــی از تولیــد ناخالــص داخلــی در اقتصــاد

انســانی دانشمحــور (دانشــگر) اگــر در فضایــی کشــورهای پیشــرفته بــا افــت شــدیدی همــراه
مناســب قــرار گیــرد ،ضمــن افزایــش بهــرهوری بــوده اســت ،در حالــی کــه ســهم ســرمایۀ

ســازمان ،مزیــت رقابتــی نیــز ایجــاد میکنــد .انســانی افزایــش یافتــه اســت.

ســازمانها و بنگاههــای اقتصــادی در شــرایط اقتصاددانــان و حســابداران منابــع انســانی،

متحــول و رقابتــی بــه کارکنــان دانشمحــور تمایــل دارنــد نحــوۀ کمــک کارکنــان بــه
بهعنــوان نیــروی محرکــۀ اصلــی و توانــا بــرای افزایــش ارزش شــرکت و تبدیــل شــدن آنهــا
پاســخگویی بــه تغییــرات ســریع و پیشبینــی بــه دارایــی شــرکت را براســاس فنونــی قابــل

نشــده بــازار نیــاز دارنــد.

اعتمــاد اندازهگیــری کننــد .حســابداری منابــع

تحقیقــات مؤسســه واتســون ویــات درخصــوص انســانی یــا بــه عبارتــی دارایــی انســانی بــا
شــاخص ســرمایۀ انســانی نشــان میدهــد مقــدار زیــادی ابهــام از طــول عمــر خدمــات

هــر چــه ســازمانها ســرمایههای انســانی آینــدۀ فــرد همــراه اســت .اندازهگیــری ارزش
خــود را بهتــر مدیریــت کننــد ،خلــق ارزش منابــع انســانی نیــز بــا همیــن ابهــام روبــرو
و ایجــاد منافــع ذینفعــان ،بیشــتر تحقــق اســت و نیــاز بــه برآودهایــی دارد .ارزش هــر

خواهــد یافــت .ایــن شــاخص کــه از ســال دارایــی انســانی ماننــد یــک کارمنــد ،برابــر

 1996و در  400شــرکت آمریــکای شــمالی کار بــا ارزش فعلــی ســودهای باقیمانــده ناشــی
خــود را آغــاز کــرده اســت توانســته اســت بــا از بهکارگیــری وی و هزینههــای جایگزینــی
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مــورد انتظــار یــک عملکــرد شــغلی موفــق،

در نظــر گرفتــه شــود .توســعۀ حســابداری

منابــع انســانی ،تــاش ارزشــمندی بــرای

اندازهگیــری میــزان کمــک کارکنــان بــه خلــق
ارزش اســت .البتــه اســتانداردهای حســابداری

پذیرفتــه شــدهای بــرای حســابداری منابــع

انســانی تدویــن نشــده اســت .در صورتــی

کــه چنیــن اندازهگیریهایــی میســر شــود،
ایــن اطالعــات بــرای مدیــران درون ســازمانی

و تصمیمگیــری ســرمایهگذاران ،مــورد

اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

بخــش زیــادی از ســرمایۀ انســانی نامشــهود
اســت و بخشــی از آن را میتــوان براســاس
آنچــه توســط ســرمایۀ انســانی ایجــاد میشــود

یــا نتیج ـهای کــه از بهکارگیــری آن بهدســت

میآیــد ،اندازهگیــری کــرد.

بیشــتر اوقــات در اندازهگیــری ســرمایۀ انســانی
بــر جنبــۀ عرضــۀ ســرمایۀ انســانی تأکیــد
میشــود .تقاضــا بــرای ســرمایۀ انســانی،

بهویــژه وقتــی بــازار کار خوبــی وجــود

نــدارد ،نمیتوانــد شــاخص مناســبی بــرای
اندازهگیــری باشــد .شــاخصهایی همچــون

نســبت اســتاد بــه دانشــجو ،انــدازۀ کالس،

حقــوق اســتاد و اعتبــار ســرانۀ هــر دانشــجو
را میتــوان بــرای اندازهگیــری اثــر کیفیــت

ســرمایهگذاری بــر تشــکیل ســرمایۀ انســانی

بــهکار گرفــت .ایــن شــاخصها مرتبــط بــا
نهادههــا هســتند و بهطــور غیرمســتقیم بــا

ســتادۀ سیســتم مرتبــط میشــوند .شناســایی
شــاخصهاییکه مســتقیماً اثــر و نتیجــۀ
ســرمایهگذاری را بــر تشــکیل ســرمایۀ

انســانی نشــان میدهــد ،بحثانگیــز اســت.
شــاخصهای مبتنــی بــر اثــر و نتیجــه

همچــون بررســی مهارتهــا ،توانایــی مطالعــه

و محاســبه و فراتــر از آن شایســتگیهایی
همچــون توانایــی انجــام کار گروهــی و حــل
مســئله ،روش مهمــی بــرای اندازهگیــری
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مســتقیم ســرمایۀ انســانی بــه حســاب

 .2اندازهگیــری بــازده ســرمایۀ انســانی ماننــد

جریــان منافــع آینــده کــه از بهکارگیــری

 .3اندازهگیــری شــاخصهای ســرمایۀ انســانی

میآینــد .در ارزشــیابی ســرمایۀ انســانی
ســرمایه عایــد میشــود ،مــورد توجــه قــرار

میگیــرد و چــون ایــن منافــع همــراه بــا

نبــود اطمینــان اســت ،بــرآورد ارزش براســاس
جریــان منافــع آینــده مــورد انتظــار صــورت
میگیــر د .

شایســتگیهای فــردی یــا گروهــی.

کــه مرتبــط بــا اثرهــای اجتماعــی و
فــردی اســت ،ماننــد منافــع آینــده و رشــد

اقتصــادی.

بــه دلیــل اهمیــت روزافــزون نقــش منابــع

انســانی بهعنــوان یــک عامــل کلیــدی

ارزیابــی دانــش ســرمایه انســانی ،یــک تکنیــک

موفقیــت در ســازمانها بهخصــوص در عصــر

ســازمانی جهــت عملکــرد کارکنــان ،کمــک

انســانی و سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت

ادراکــی اســت کــه بــه مشــخص شــدن عوامــل
میکنــد .ایــن کار ماننــد تشــخیص بیمــاری

در فرآینــد تغییــر و افزایش و توســعۀ اســتعداد
بالقــوۀ ســرمایۀ انســانی اســتفاده میشــود.

فرآینــد توســعه ،دسترســی بــه دانــش و پاداش

ماننــد ارزیابــی کارکنــان فرآینــدی مهــم
اســت ا ّمــا محدودیــت ارزیابــی دانــش ســرمایۀ

انســانی ایــن اســت کــه ایــن کار بهصــورت

یــک حلقــۀ بههــم پیوســته از ســنجش

رفتــار کارکنــان ،عملکــرد آنــان و نتیجــۀ کار
کارکنــان صــورت نمیگیــرد .بهطــور خالصــه

ســه روش بــرای اندازهگیــری ســرمایۀ انســانی

وجــود دارد:

 .1اندازهگیــری فعالیتهایــی کــه بــه

اطالعــات و اقتصــاد داناییمحــور ،ســرمایۀ

منابــع انســانی نقــش بهســزایی در حــوزۀ

داراییهــای نامشــهود پیــدا کردهانــد .نقشــۀ
اســتراتژی و کارت امتیــازی متــوازن بهعنــوان

یــک ابــزار مهــم و سیســتم مدیریتــی بــرای

پیادهســازی و اجــرای اســتراتژیهای
ســازمان در جهــت همســویی بیــن فنــاوری
اطالعــات و کســب و کار نقــش مهمــی

دارنــد .ایــن همســویی در نهایــت منجــر بــه
ایجــاد ارزش در فراینــد تبدیــل داراییهــای

نامشــهود بــه نتایــج مشــهود ،مزیــت رقابتــی،
رشــد و ســوددهی بــرای شــرکت و ســهامداران
میشــود .در ســازمانهای ایرانــی نیــز کــه

چنــد ســالی اســت بــا ایــن مفاهیــم بهطــور

ســرمایهگذاری یــا تشــکیل ســرمایۀ

جــدی برخــورد میکننــد ،بایســتی تحــرک

درس ،آمــوزش ضمــن خدمــت.

همیــن راســتا چنــد نکتــه حایــز توجــه

انســانی کمــک میکنــد ماننــد کالسهــای

بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود .در
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

طریــق یادگیــری در طــول و عــرض ســازمان

بــه بیشــترین میــزان خــود برســد .همچنیــن
ســازمانهای ســرآمد براســاس مــدل تعالــی

ســازمانی ،کارکنــان خــود را ترغیــب میکننــد
تــا نگاهشــان بــه ســازمان و قابلیتهــای
فردیشــان نگاهــی دورنگــر و فراتــر از نیــاز

امــروز باشــد ،لــذا ضمــن حفــظ و نگهــداری

دقیــق ســرمایههای فکریشــان و حمایــت از
توســعۀ آنهــا ،در زمــان مقتضــی و متناســب بــا

تغییــرات مــورد نیــاز از ایــن ســرمایهها بــرای

اســت؛ ابتــدا بــاور مدیــران ارشــد شــرکتها

بیشــک عصــر حاضــر ،عصــر سازمانهاســت

کســب نتایــج تجــاری اســتفاده میکننــد.

و داراییهــای نامشــهود اســت .نکتــۀ دوم،

هســتند .انســانهایی کــه خــود بــه واســطۀ

منابع:

و ســازمانهای مــا بــه نقــش منابــع انســانی

طراحــی و ایجــاد نظامهــا و شــاخصهایی

بــرای اندازهگیــری ایــن داراییهــا بــا

و متولیــان ایــن ســازمانها ،انســانها

در اختیــار داشــتن عظیمتریــن منبــع قــدرت
یعنــی تفکــر ،میتواننــد موجبــات تعالــی،

توجــه بــه مســائل فرهنگــی و بومــی کشــور

حرکــت و رشــد ســازمانها را پدیــد آورنــد.

بیشــتر بیــن ایــن ســرمایهها و اهــداف

تحــول و رقابــت دنیــای امــروز ،آنچــه کــه

اســت .در انتهــا الزم اســت بــا ایجــاد تعامــل
ســازمان و برنامههــای توســعۀ اجتماعــی

کشــور از طریــق آمــوزش ،اطالعرســانی و
فرهنگســازی زمینههــای الزم بــرای تحقــق
ایــن موضــوع را فراهــم کنیــم.

بهواقــع ،در جهــان پرشــتاب و سرشــار از
موجبــات تحقــق مزیــت رقابتــی ســازمانها را

تضمیــن میکنــد .نیــروی انســانی باکیفیــت،
خــاق و پویــا اســت .از ایــن روســت کــه در

نیــروی انســانی باکیفیــت و دانشمــدار
کمیابتریــن منبــع در اقتصــاد دانــش

نامشــهود قلمــداد شــده اســت و اعتقــاد

محــور امــروز اســت .ارائــۀ محصــوالت و

خدمــات متفــاوت و متمایــز باکیفیــت ،کاهــش

هزینههــا ،خالقیــت و نــوآوری و افزایــش
رقابتپذیــری از مزایــای وجــود منابــع انســانی

کیفــی و دانشمــدار اســت .لــذا ســازمانهای

پیشــرو بــا درک ایــن حقیقــت ،تــاش وصــف
ناپذیــری جهــت بهکارگیــری بهینــه از ایــن
منبــع کلیــدی در حوزههــای گوناگــون ،از
جملــه کیفیــت ،تولیــد و مدیریــت بهمنظــور
تحقــق اهــداف اســتراتژیک خــود بــا اســتفاده

از شــیوهها و نظامهــای نویــن اثربخــش

کرد هانــد.
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عصــر حاضــر ،منابــع انســانی دانشــگر بهعنــوان
مهمتریــن قابلیــت ســازمان در کســب مزیــت

مهمتریــن مزیــت رقابتــی ســازمان و

 -1گــری ســیگل ،هلــن مارکونــی،۱۳۷۳ ،

رقابتــی و همچنیــن عمدهتریــن دارایــی
ســازمانها نیــز بــر آنســت کــه بایــد کارکنــان
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کلیــۀ فرایندهــای ســازمانی دانســت و لــذا باید
ایــن عامــل را مبنــای اصلــی فراینــد افزایــش

کارایــی و اثربخشــی و همچنیــن باارزشتریــن
ســرمایه و کلیــد طالیــی رقابــت قلمــداد کــرد.

ســازمانهای پیشــرو بــا تــاش بــرای جــذب،
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پــرورش ،نگهداشــت و بهکارگیــری نیروهــای

دانشــگر و زبــده مزیــت رقابتــی امــروز و
فــردای خــود را تضمیــن خواهنــد کــرد.

ایــن ســازمانها دانــش کارکنــان را جــذب و

حفــظ میکننــد و اشــاعه میدهنــد تــا از ایــن
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پنج اولویت بازاریابی برای مربوط نگه داشتن مؤسسۀ
حسابرسی خود در شرايط متأثر از ويروس كرونا

مهمتریــن چالــش مؤسســات حسابرســی بازاریابــی اســت ،اینکــه خــواه بــه یــک شــخص یــا یــک تیــم حرفـهاي متخصــص متکــی باشــید

نمیداننــد چــه چیــزی را اختصــاص دهنــد ،بــا چــه کســانی بایــد یــا عمليــات خــود را برونســپاری کنیــد ،توانایــی شــما در اولویــت قــرار

همــکاری کننــد یــا چگونــه اقــدام کننــد .در حــال حاضــر وضعیــت دادن عملکــرد بازاریابــی و فــروش میتوانــد مشــخص کنــد کــه آیــا

بحرانــی جهان(پاندمــی کرونــا) ،حتــی بهتریــن اســتراتژیها را نیــز مؤسســۀ شــما بازنــدۀ ويــروس همهگیــر كروناســت یــا پیــروز.
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا وجــود اینکــه هــرج و مــرج ناشــی از از کجا شروع کنیم؟

کوویــد  19در حــال کنتــرل اســت و جهــان بــه آرامــی بــا شــرایط اولیــن و مهمتریــن مســئله اطمینــان شــما از اینکــه مؤسســۀ شــما
عــادی ولــی جدیــد خــود ســازگار میشــود ،مؤسســات مجبــور هســتند دارای یــک اســتراتژی مناســب و مرتبــط بــرای حفــظ تجــارت در

نحــوۀ انجــام بخــش عمــدهای از فعالیتهــای کســب و کار خــود را کــه وضعيــت موجــود و ايجــاد مزيــت رقابتــي جديــد بــرای کســب و کار در
شــامل فــروش ،بازاریابــی و ارائــۀ خدمــات میشــود ،مجــددا ً ارزیابــی ایــن دنیــای جدیــد و مجــازی اســت .ایــن اســتراتژی بازاریابــی متفکرانــه
بایــد بــا اهــداف مؤسســه مطابقــت داشــته باشــد و بــا تاکتیکهایــی،

کننــد.

78

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حمایتــی رشــد و تقویــت شــود.

در اینجا پنج نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

.1

کــه شخصیســازی و تقســیمبندی شــده باشــد تــا صنعــت و عالیــق

خــاص مشــتریان را بــرآورده ســازد .کمپینهايــي را ايجــاد كنيــد و

ســاخت محتــوا را بــا گرافیــک و ویدئــو تقویــت کنیــد .مشــتریان از

وبسایت

اگــر وبســایتی بــا عملکــرد بــاال نداریــد ،وبســایتی کــه بهوضــوح،

ارزشآفرينــي مؤسســه را نشــان میدهــد ،اکنــون زمــان ایجــاد یــک

اطالعاتــی کــه واقعــی اســت ،بــه موقــع منتشــر میشــود و مربــوط بــه
نيــاز آنهــا اســت بــه شــدت اســتقبال میكننــد .ترجیح ـاً بــدون نیــاز

بــه جسـتوجوی خیلــی ســخت .اگــر آنهــا چنيــن محتوايــي را از شــما

وبســایت جدیــد اســت .تصمیمگیریهــاي جدیــد بــا آگاهــی

دريافــت نكننــد ،آن را از مؤسســۀ دیگــری دریافــت میکننــد.

نخســتين جایــی اســت کــه چشــماندازهاي همــكاري بــا مؤسســۀ

اجتماعــی
لینکدایــن (ســرویس شــبکۀ
ِ
تجــاری)

مجــازی بیشتــر ،از برنــد شــما آغــاز میشــود .وبســایت مؤسســه

شــما را در اختيــار افــراد قــرار ميدهــد .آیــا آنچــه در وب ســايت شــما

.3

ارائــه ميشــود ،بازتــاب خوبــی از شــخصیت و ظرفيتهــاي مؤسســۀ

لینکدایــن ،بزرگتریــن ســكوي اطالعاتــي حرفــهای بــراي شناســايي

وبســایت شــما آســان اســت؟

شناســایی مخاطبــان جدیــد یــا ارتقــاي كسـبوكار میداننــد .برندهايــي

شماســت؟ آیــا جســتوجو و قابليــت يافتــن اطالعــات مــورد نظــر در

مخاطبــان اســت .اکثــر مــردم لينكدايــن را ابــزاری ضــروری بــرای

اگــر موتــور جســت وجوگــر شــما بــه روز نیســت ،ايــن مشــكل را
برطــرف کنیــد .در حــال حاضــر گــوگل در هــر ثانیــه تقریب ـاً 70هــزار

كــه نتايــج تحقيقــات كاربــردي ،اخبــار و ایدههــای تــازه را در لینکدایــن

منتشــر میکننــد ،نــه تنهــا مخاطبــان زيــادي پيــدا ميكننــد ،بلکــه

 200عنصــر را در نظــر گرفتــه اســت تــا بــه افــراد کمــک کنــد آنچــه را

ســایر رســانههای اجتماعــی الزم اســت را نیــز پیــدا میکننــد .محتــوای

دقیــق و ب ـهروز نداشــته باشــد ،میــزان بازدیــد ،چش ـمانداز و جذابیــت

امتیــاز اضافــی ميدهــد ،و بیشــتر از هــر شــکل دیگــر از رســانههای

درخواســت جســتوجو را پــردازش میکنــد .ایــن پلتفــرم بیــش از

الگــوي حمایتــی را کــه بــرای جسـتوجوهای گــوگل و پاســخگویی بــه

کــه جس ـتوجو میکننــد ،بيابنــد .اگــر مؤسســۀ شــما یــک وبســايت

ارســال شــده در لینکدایــن بــه دارنــدگان ايــن الگــوي حمايتــي یــک

مؤسســۀ شــما از بیــن مـیرود .اگــر میخواهیــد بودجــۀ خــود را کاهــش

اجتماعــی بــه وبالگهــا و وبســایتهاي آنــان مراجعــه میشــود.

را تغييــر ندهيــد .ایــن كار یــک اشــتباه بــزرگ خواهــد بــود.

مؤسســۀ شــما و مشــخصات حرف ـهای شــما .صفحــۀ مؤسســۀ شــما در

دهیــد ،آنچــه كــه مربــوط بــه وبســایت و فعاليــت مجازيتــان اســت

.2

دو عنصــر لینکدایــن كــه بایــد درگیــر شــوند عبارتنــد از :مشــخصات
لينكدايــن بایــد ايــن اطالعــات را فراهــم کنــد .اینجــا همــان جایــی

محتوا

یکــی از موضوعــات رایــج كــه در همهگیــری خــود را نشــان داد ،حجــم
عظیــم اطالعاتــی بــود كــه تنهــا مقــدار اندكــي از آن واقعــاً مرتبــط

اســت کــه شــما در مــورد صنعــت خــود و فرآيندهــاي آن و میــزان

فعالیــت مؤسســۀ خــود در زمینههــای مهــم بــرای مشــتریان و چشــم
اندازهــای آتــي صحبــت میکنیــد.

بــود .ایجــاد محتــوا كار در واقــع کار اصلــی انجــام شــده در مؤسســۀ

مشــخصات مؤسســات شــما جایــی اســت کــه اشــتیاق و حرفـهای بــودن

اســت و میتوانــد اســترسزا باشــد ا ّمــا محتــوای انحصــاری ،مؤسســۀ

مؤسســۀ خــود را نشــان دهيــد.

شماســت کــه نشــاندهندۀ تفکــر رهبــری شماســت .اگرچــه وقتگیــر

شــما را نشــان میدهیــد .ایــن فرصــت خوبــی اســت کــه ارزشآفرينــي

شــما را از رقبــاي خــود متمايــز ميكنــد ،بــه ويــژه در دنيــاي مجــازي

.4

كنونــي .نــه تنهــا محتــوای انحصــاري ايجــاد شــدۀ خــود را بــه شــكل
يكپارچــه در وبســایت ،وبــاگ و لینکدایــن خــود نمايــه کنیــد ،بلکــه
آن را مســتقیماً بــرای مشــتریان ارســال کنیــد .بازاریابــی از طریــق
ایمیــل هنــوز یــک ابــزار بازاریابــی واقعـاً مؤثــر اســت؛ بــه ویــژه هنگامــی
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ارتباطات داخلی

از آنجــا کــه اكنــون نیــروی کار مؤسســات از راه دور فعاليــت ميكننــد،

حفــظ فرهنــگ ســازماني مؤسســه چالــش برانگیــز اســت .الزم اســت

کــه بايــد یــک برنامــۀ ارتباطــی داخلــی مناســب ارائــهشــود .ارتباطــات

79

داخلــی بــرای حمایــت از اهــداف مؤسســه و ایجــاد انســجام در بیــن

کاركنــان حیاتــی اســت .یــک برنامــۀ ارتباطــی داخلــی مناســب افــراد را

بــا فرهنــگ ســازماني مؤسســه پیونــد میدهــد و باعــث بهبــود روحیــه
میشــود .کاركنــان آگاه و متعهــد نيــز بهــرهوری باالتــری دارنــد ،تجــارب

بهتــری بــراي مشــتریان ایجــاد میکننــد کــه بایــد توســط کارفرمایــان

خــود حفــظ شــوند .همســویی فرهنگــی و هنگامــی کــه ارتبــاط
بهدرســتی برقــرار شــود ،مؤسســه را بــه مکانــی کــه كاركنــان آن را

تجارب به دست آمده از دوران
اپیدمی :انعطافپذیری کاری
در آینده

دوســت دارنــد ،تبديــل ميكنــد و کار حرف ـهاي و رشــد حرفــه در آن
تقويــت ميشــود.

.5

اندازهگیری و ارزيابي

بازخوردهــا (ميــزان قراردادهــا و مشــتريان) از تعامــل بــا شــبكههاي

اجتماعــي و بازدیــد از وبســایت را ارزيابــي کنیــد .ســپس اگــر الزم
اســت ،برنامــه و محتــوای خــود را تغییــر دهیــد و مجــددا ً تنظیــم کنیــد.

عملکــرد شــما منــوط بــه جســتوجوی اطالعــات پيرامــون مؤسســۀ
شــما ،تفســیر مشــتريان از شــما و در صــورت لــزوم تغییــر مســیر اســت.
هیــچ یــک از کارهایــی کــه انجــام میدهیــد اگــر مــورد ارزیابــی قــرار

نگیــرد ،نمیتوانــد مؤثــر باشــد.

لینک خبر:

https://www. accountingtoday. com/list/5-marketing-priorities-to-keep-your-accounting-firm-relevant

 آیــا بعــد از اپیدمــی بایــد هماننــد گذشــته بــه حضــورفیزیکــی در محیــط کار نــگاه کــرد؟
 آیــا دورکاری موجــب افزایشکارایــی و اثربخشــیشــده اســت؟
مصاحبــه بــا بــرد پربــر مدیــر مؤسســۀ حسابرســی
گرنــت تورنتــون

وقتــی بــه هــر آنچــه همکارانــم در طــول همهگیــری  COVID-19بــا آن

روبــه رو شــدهاند میاندیشــم ،یــک کلمــه بــه ذهنــم خطــور میکنــد:
سر عت .

متخصصــان مــا بــه ســرعت و بــدون شــکایت شــرایط را پذیرفتنــد،

بــا یــک محیــط کار منحصــر بــه فــرد در خانــه ســازگار شــدند ،آنهــا
مشــتریان را در اولویــت قــرار دادنــد و در حالــی کــه عمــ ً
ا در زمــان
و مــکان جداگانــهای کار میکنیــم ،نشــان دادنــد میتوانیــم ارزش و

کیفیــت را ارائــه دهیــم .بهطــور خالصــه ،آنهــا در وضعیــت ناشــناختهای

رشــد کردهانــد .در حالــی کــه آینــدۀ کاری در شــرکت خــود را دوبــاره
تصــور میکنــم ،بــه تیــم خــود اعــام کــردم کــه بــه دالیــل زیــر بهطــور
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کامــل بــه روشهــای گذشــته دفتــر بــاز نخواهیــم گشــت .هنگامــی کــه
انعطافپذیــری و شخصیســازی در همهگیــری اتفــاق افتــاد ،مــا
بالفاصلــه ســه اولویــت اساســی را بــرای هدایــت تمــام تصمیمــات خــود

شناســایی کردیــم:

الف -تصمیم گرفتیم از کارکنانمان مراقبت کنیم

ب -در کنار مشتریان خود باشیم

ج -تجارت خود را مستحکم نگه داریم

مــا موفــق شــدیم آن اولویتهــا را در طــول زمــان اپیدمــی متعــادل

نگــه داریــم و امــروز آنهــا راهنمــای مــا هســتند.
مطمئنـاً ،کار آســانی نبــوده اســت .تجربــه بــه ما نشــان داد کــه کار از راه
دور میتوانــد آســیب روحــی و روانــی بــه افــراد وارد کنــد .همچنیــن
قــادر بــه تحــول ســاختار فرهنــگ و اجتماعــات کاری اســت .کــه ایــن

مــوارد بــرای مــا جــدی اســت .بنابرایــن ایــن ســؤال مطــرح میشــود
کــه بــا چــه شــرایط کاری (محــل کار ترکیبــی) میتوانیــم ،پاســخگوی

نیازهــای مشــتریان ،همــکاران و شــرکت باشــیم؟

ترکیــب خواهیــم کــرد و محــل کار بهتــری بــرای آینــده شــکل خواهیــم

پاســخ مــا ایــن اســت کــه در شــرکت خــود ،بــرای شــکلگیری «آینــدۀ

داد .مــا میدانیــم کــه ایــن رویکــرد انعطافپذیــر موفقیتآمیــز اســت،

کارمنــدان میتواننــد از هرجایــی بهطــور مؤثــر کار کننــد ،همچنیــن

در دوران همهگیــری ،تمرکــز بــر روی کارکنــان بــه جــای دفاتــر از

رو ،ایجــاد تماسهــای حضــوری مختلــف و مســئولیتهای خانوادگــی،

میکنــد .بهعنــوان مثــال ،دفاتــر فیزیکــی بهعنــوان یــک مرکــز

راههــای جدیــدی بــرای ایجــاد تعــادل در زندگــی شــخصی و شــغلی

محلــی بــرای کار کارکنــان در اتاقهــای بســته و هشــت ســاعت در روز،

بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی اگــر محدودیتهــای مربــوط بــه

دســترس مشــتریها و کارمندانــی اســت کــه بــه آنهــا احتیــاج دارنــد و

کاری نیــازی بــه حضــور در موقعیــت و دفاتــر مشــتری نخواهیــم داشــت.

چــرا کــه حتــی اگــر بســیاری از کارمنــدان هــر روز در محــل حضــور

زمانــی کــه مــا نیــاز بــه مالقــات حضــوری داریــم ،صــورت خواهــد

همــکاری ،فرهنگســازی و معاشــرت خواهــد بــود.

محلــی داخلــی نیــز صــدق میکنــد .در عیــن حــال ،اعضــای تیــم مــا

میخواهنــد78 :درصــد از هــم تیمیهــای مــا کــه در نظرســنجی اخیــر

روزمــره را از راه دور مدیریــت کننــد .بــا ایجــاد گفتوگــوی آزاد و

نیــازی بــه حضــور تمــام وقــت در دفتــر ندارنــد .ایــن همــان چیــزی

کار» ،متفکــر و انعطافپذیــر باشــیم .همانطــور کــه یــاد گرفتهایــم،

چــرا کــه هــم اکنــون ایــن مســیر را پیمودهایــم.

آموختهایــم کــه  8500هــم تیمــی مــا برای بازگشــت بــه تعامــات رو در

بســیاری جهــات و بــه ســادگی رونــد وضعیــت کاری موجــود را تســریع

ســطح پذیــرش مختلفــی را دارا هســتند .در طــول همهگیــری ،آنهــا

اجتماعــی بــرای آمــوزش و همــکاری اهمیــت یافتهانــد ا ّمــا بهعنــوان

خــود پیــدا کردنــد کــه مــا خواســتار حفــظ ایــن ارزشهــا هســتیم.

کمرنــگ شــده اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد ،دفاتــر مــا همیشــه در

همهگیــری را در تعامــات پیــش رو برطــرفکنیــم ،بــرای هــر موقعیــت

افــراد آزاد خواهنــد بــود کــه در ایــن دفاتــر امــور خــود را انجــام دهنــد.

بــه عبــارت دیگــر ،مالقــات بــا مشــتریان در زمــان نیــاز آنهــا و بــه طبــع،

نداشــته باشــند ،ایــن دفتــر همچنــان یــک مــکان مهــم بــرای تجمــع،

گرفــت .همیــن امــر بــرای حضــور مــا در کنــار مشــتری و اجتماعــات

ایــن رویکــرد انعطافپذیــر ،همــان چیــزی اســت کــه کارکنــان مــا

ایــن امــکان را دارنــد کــه هــر زمــان مناســب باشــد جلســات یــا کارهــای

شــرکت کردهانــد ،چنیــن اظهــار داشــتند کــه بــرای تولیــد مثمرثمــر

صادقانــه بــا کارکنــان خــود ،مــا بهترینهــای گذشــته و حــال را بــا هــم

اســت کــه در آینــده اعضــای تیــم مؤسســۀ حسابرســی گرنــت تورنتــون
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( )Grant Thorntonجویــای آن هســتند :نظرســنجی اخیــر مؤسســه

گالــوپ ( )Gallupنشــان میدهــد جوانــان حرف ـهای زمانــی کــه از راه

دور کار میکننــد ،بــا شــرکتهای خــود بیشــتر در ارتبــاط هســتند.

بهعــاوه79 ،درصــد از فارغالتحصیــان جــوان در نظرســنجی اخیــر

مؤسســه  ،ManpowerGroupانعطافپذیــری محــل کار را بهعنــوان

اولویــت اصلــی هنــگام جســتجوی کار ذکــر کردنــد.

ایــن همــان چیــزی اســت کــه مشــتریان میخواهنــد .در یــک
نظرســنجی کــه اخیــرا ً انجــام شــده ،تقریب ـاً 98درصــد بــه اتفــاق آرا

از افــراد عقیــده داشــتند کــه الگــوی انجــام کار از راه دور ،طــی دوران
همهگیــری  COVID-19مؤثــر بــوده اســت .آنهــا اکثــرا اظهــار کردهانــد

کــه برایشــان مهــم اســت کــه در پروژههــای بــزرگ و انعطافپذیــر
حضــور یابنــد و تقریبــاً 70درصــد از آنهــا ترجیــح میدهنــد کــه بــه
روش ترکیبــی کار و پیشــروی کننــد.

مــا اطمینــان داریــم ایــن رویکــرد نــو بــه «آینــدۀ کار» ،شــرکت مــا را
تأثیرگذارتــر ،کارآمدتــر و قابــل رقابتتــر خواهــد کــرد .از همــه مهمتــر،

ایــن شــیوه بــه کارکنــان و مشــتریان آن انعطافپذیــری را کــه خواهــان

آن بودنــد ،میدهــد چراکــه فــارغ از اینکــه چــه آینــدهای پیــش
روســت ،مشــتریان مــا همیشــه بــه افــراد شــاد ،فــداکار و مثمرثمــر

احتیــاج خواهنــد داشــت و شایســتگی آن را نیــز دارنــد.

احتمال افزایش تقلب در
دوران پساکرونا
در ســال گذشــته از ابتــدای همهگیــری ،COVID-19متخصصــان

مبــارزه بــا تقلــب ،پــس از مشــاهدۀ افزایــش تقلبهــا ،در ســال جــاری

نیــز افزایــش آن را پیشبینــی کردنــد.

در گزارشــی کــه بــه تازگــی توســط انجمــن بازرســان خبــره تقلــب و
مؤسســه حسابرســی گرنــت تورنتــون  Grant Thorntonدر جریــان

كنفرانــس جهانــی ســاالنه تقلــب  ACFEمنتشــر شــد ،یــك گــروه از
متخصصــان مبــارزه بــا تقلــب در سراســر جهــان مــورد نظرســنجی

قــرار گرفتنــد و مشــخص شــد 71درصــد از افــراد انتظــار دارنــد كــه
میــزان تقلــب در ســازمانهای آنهــا در ســال آینــده افزایــش پیــدا

کنــد .بیــش از نیمــی (51درصــد) از  1539پاســخ دهنــده اظهــار
کردنــد ســازمانهای آنهــا از زمــان شــیوع همهگیــری ،تقلــب

بیشــتری را کشــف کردنــد و بــه یــک پنجــم افزایــش میــزان تقلــب
کشــف شــده اشــاره داشــتند .ســازمانها انتظــار دارنــد کــه بــا تقلبــی

بیشــتر از میــزان تقلــب پیشبینــی شــده روب ـهرو شــوند38 .درصــد از

ســازمانها ،بودجــۀ خــود را بــرای فنــاوری ضدتقلــب در ســال مالــی

لینک خبر:
https://www. accountingtoday. com/opinion/
the-future-of-work-will-be-flexible-and-so-willwe?position=editorial_3&campaignname=ACT%20
_Daily-06212021&utm_source=newsletter&utm
_medium=email&utm_campaign=V2_ACT
Daily_20210503%2B%27-%27%2B06212021&bt_ee
=W4nm%2FL4ifsHhiuesqES2AzvyipnV%2F%2Bp
_qViLDxlDAOxzTpIlQjN1svyVckpj3%2F1MF&bt
ts=1624269684167

 2021افزایــش میدهنــد ،چراکــه فــنآوری ،رایجتریــن زمینــه بــرای

افزایــش ســرمایهگذاری در برنامههــای ضــد تقلــب اســت .قبــا نیــز

بیــش از 80درصــد ســازمانها هنــگام روبــه رو شــدن بــا COVID-19
یــک یــا چنــد تغییــر در برنامههــای ضــد تقلــب خــود اعمــال کردهانــد.
همهگیــری کرونــا ،باعــث ایجــاد ریســکهایی بــرای تقلــب شــده

اســت ،بســیاری از کارمنــدان ناچــار بــه دورکاری در منــزل هســتند
و در هــر ســاعتی از شــبانه روز دسترســی بــه افشــای اطالعــات مالــی

وحســابداری دارنــد .گذشــته از ایــن ،مراجعــۀ شــخص حســابدار بــه
دفاتــر و حسابرســی مــدارک مالــی امــری دشــوار اســت .بســیاری از

ســازمانها بــا افزایــش اســتفاده از فنــاوری بــرای محافظــت در برابــر

تقلــب و انجــام حسابرســی از راه دور بــه آنهــا پاســخ دادهانــد ا ّمــا هنــوز

هــم چالشهایــی در رابطــه بــا ایــن فنــاوری وجــود دارد.

رایجتریــن چالشهــای مربــوط بــه همهگیــری کــه برنامههــای ضــد
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تقلــب بــا آن روبــهرو هســتند عبارتنــد از تغییــر در رونــد تحقیــق و

ســازمان  Dixon Hughes Goodmanو عضــو ســازمان خدمــات

همــراه بــا پیدایــش همهگیــری در آمریــکا و ســایر کشــورها،

مــواردی کــه بایــد در نظــر بگیریــم :بســتر مناســب ،دسترســی امــن

تغییــر در شــکل کنتــرل محیــط اســت.

چالشهــای دیگــری پیــش روی آنهــا قــرار خواهــد گرفــت .براســاس

ایــن گــزارش« ،تغییــر در فعالیتهــای تجــاری و تغییــر رفتارهــای
مصرفکننــده دو عامــل اصلــی در ایجــاد خطــر تقلــب در ســال آینــده

هســتند.

در ماههــای ابتدایــی همهگیــری ،متخصصــان مبــارزه بــا تقلــب ایــن

قانونــی و ارزیابــی ،DHGدر کنفرانــس  ،ACFEبیــان کــرد :مهمتریــن
 VPNبــرای محققــان و وجــود درگاه انتقــال فایــل بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن اســناد اســت .مثــ ً
ا مــا مــدت زمانــی بــه نســبت طوالنــی
بــرای ارتباطــات فقــط از نرمافــزار  ZOOMاســتفاده میکنیــم ،مــا

عــادت کردهایــم کــه در یــک اتــاق کنفرانــس جمــع شــویم حتــی اگــر
حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــیم ،همــه بــا هــم در ارتبــاط خواهیــم

افزایــش را پیشبینــی کــرده بودنــد ACFE .بــرای گزارشــی کــه ســال

بــود و اگــر کســی ســؤالی داشــت دیگــر نیــاز بــه برقــراری تمــاس یــا

و دریافــت كــه 93درصــد از پاس ـخدهندگان ،انتظــار افزایــش تقلــب را

کــه اطالعرســانی بــا نظــارت صــورت گرفتــه شــود ،کــه بســیار هــم

گذشــته منتشــر کــرد ،در مــاه میســال  2020تحقیقــی صــورت داد

در ســال آینــده دارنــد و ســطح آگاهــی از کالهبــرداری از همــان دوره
همهگیــری افزایــش یافتــه اســت .بیــش از 60درصــد از پاسـخدهندگان

ارســال ایمیــل نداشــت .در ایــن شــیوه فقــط ایــن امــکان وجــود داشــت
مؤثــر بــود .در ایــن روش نیــازی بــه هشــت ســاعت کار در روز یــا پنــج

روز در هفتــه وجــود نداشــت بلکــه چنــد روز در هفتــه و فقــط بــرای

افزایــش چشــمگیر یــا ناچیــزی در اطالعــات کالهبــرداری ســازمان

چنــد ســاعت کافــی بــود و بــرای کاهــش دورکاریهــای ایــن دوران

کردهانــد.

اکنــون کــه کشــورها بهتدریــج از همهگیــری خــارج میشــوند ،امــکان

خــود مشــاهده کردهانــد و تنهــا 7درصــد کاهــش ایــن امــر را گــزارش

متخصصــان مبــارزه بــا تقلــب ،از فنــاوری راه دور بــرای مبــارزه بــا
تقلــب اســتفاده میکننــد .اریــک لیــوی ،شــریک شــرکت حســابداری
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بســیار مؤثــر بــود».

مالقاتهــای شــخصی محیاســت .لیــوی گفــت« :تیــم مــن همــه

واکســینه شــدهاند« ».مــا درواقــع بیشــتر اوقــات در اتــاق کنفرانــس دور
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هــم جمــع میشــویم و بــه جلســات میپردازیــم».

متخصصــان ایــن توانایــی را دارنــد کــه برخــی نشــانههای آشــکار تقلــب را
تشــخیص دهنــد .هیونــگ کیــم ،محقــق ارشــد ســازمان جهانــی ،WIPO

طــی ســخنرانی در کنفرانــس  ACFEگفــت« :تغییــر ســبک زندگــی
ناگهانــی کارمنــدان میتوانــد نشــانههای غیرمســتقیمی باشــد مبنــی بــر

تصور حسابداران انگلیسی در
مورد تأثیر هوش مصنوعی

اینکــه آنهــا ممکــن اســت رشــوههای خــاص یــا انــواع هدایــا و پرداختهــا
را دریافــت کننــد .مجرمــان میتواننــد از شــرکتهای پوششــی بــرای

پیشــنهاد قــرارداد یــا ایجــاد رقابــت ظاهــری اســتفاده کننــد.

تولــی مادونســا ،سرپرســت عمومــی ســابق آفریقــای جنوبــی و اســتاد فعلی

دانشــگاه اســتلنبوش ،طــی ســخنرانی خــود در کنفرانــس  ACFEبیــان کرد:
«متخصصــان مبــارزه بــا کالهبــرداری ممکــن اســت هنــگام افشــای خطای
احتمالــی تحت فشــار باشــند».

الزم اســت متخصصــان مبــارزه بــا کالهبــرداری ،چــه در یــک شــرکت و

چــه در ســازمانهای مختلــف در سراســر جهــان بــا یکدیگــر همــکاری
کننــد .برایــان دیویــس ،مدیریــت بخــش تقلــب در انتشــارات کتابهــای

الکترونیکــی  ،Scribdطــی ارائــهای در کنفرانــس  ACFEاظهــار داشــت:
«مــا در ایــن مبــارزه تنهــا نیســتیم و میتوانیــم در کنــار یکدیگــر و بــا بــه

اشــتراکگذاری نــکات ،ترفندهــا و روشهــای مختلــف دســتیابی بــه ایــن

امــر ،روشهــای کمــک بــه ســاخت تیــم و روشهــای ایجــاد برنامــه بــرای

مبــارزه بــا تقلــب ،بــه موفقیــت برســیم .مــا در ایــن کار کنــار هم هســتیم».

https://www. accountingtoday. com/news/fraud-

بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی در صنعــت حســابداری اســترالیا ،تحقیقات

ial_1&campaignname=V2_ACT_Daily_20210503-

تغییراتی هســتند.

likely-to-increase-post-pandemic?position=editor

جدیــد نشــانگر ایــن اســت کــه قدرتهــا در حــال ســازگاری بــا چنیــن

_06222021&utm_source=newsletter&utm

در گزارشــی کــه اخیــرا ً توســط  Casewareمنتشــر شــده اســت ،درک

Daily_20210503%2B%27-%27%2B06222021&bt_ee

شفافســازی دیــدگاه حســابداران درخصــوص اختــاالت دیجیتــال اســت.

&me%2BAmE7DRauN4%2FU3scW7XGrdgPYNfqqwl

تأثیرگــذاری بــر متخصصیــن امــور مالــی اســت؛ چـ ه در بخشهــای مالــی

_medium=email&utm_campaign=V2_ACT

نگرشهــای فنــاوری در میــان متخصصــان مالــی انگلســتان ،باعــث

=a9K6A%2FhfL%2F8GPJiU%2Beqh%2FpIiG8c8k%2B0

همچنیــن در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت« :فنــاوری در حــال

bt_ts=1624356025333

شــرکتها و چــه در امــور حســابداری بــا ابعــادی مختلــف» ،از رایانــش

بالکچین،
ابــری گرفتــه تــا حســابداری بــا موبایــل ،از هــوش مصنوعــی تــا
ِ

فنــاوری نــه تنهــا بــر فعالیــت روزمــره بلکــه بــر روابــط مشــتری و جریــان
درآمــد تأثیــر اساســی دارد.
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نــه تنهــا در مــورد ســرعت تغییــر فنــاوری ،بلکــه در مــورد نگــرش

متخصصــان امــور مالــی ،همچنــان ســؤاالتی مطــرح اســت .مثــا اینکــه
«آیــا اســتفاده از اتوماســیون و ســهولت در بــه اشــتراکگذاری اطالعــات

بهوســیلۀ رایانــش ابــری امکانپذیــر اســت؟»

طبــق ایــن تحقیــق ،از میــان افــرادی کــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد،

تالش حسابداران برای حمایت
از واکسیناسیون جهانی

34درصــد فکــر میکردنــد کــه هــوش مصنوعــی در پنــج ســال آینــده

بیشــترین تأثیــر را در زندگــی کاری آنهــا خواهــد داشــت .در همیــن حــال،
31درصــد معتقــد بودنــد کــه رایانــش ابــری بیشــترین تأثیرگــذاری را
خواهــد داشــت.

این بررسی آماری به شرح:

حســابداری بــا موبایــل (26درصــد) ،هــوش تجــاری (25درصــد) ،تجزیــه و
تحلیــل دادههــای بزرگ/تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته (23درصــد) ،مدیریــت

فرآینــد تجــارت (21درصــد) و اتوماســیون گــردش کار (20درصــد) را بــه

دنبــال داشــت.

17درصــد دیگــر اعتقــاد داشــتند کــه اتوماســیون پــردازش ربــات ()RPA

فدراســیون بینالمللــی حســابداران ( ،)IFACاتحادیــه واکسیناســیون

همچنیــن 16درصــد اتوماســیون پــردازش هوشــمند13 ،درصــد یادگیــری

و ماالریــا توافقنامــهای جهــت بهبــود شــیوههای حســابداری در بخــش

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در حــال حاضــر رایانــش ابــری بــا کســب

براســاس تفاهمنامــهای کــه توســط ایــن گروههــا امضــا شــد ،آنهــا در

مالیاتــی ،حسابرســی و تشــکیل پروندههــا کــه بــر روی یــک سیســتم ابری

تقویــت کننــد و مهارتهــای حســابداری را در کشــورهای دریافــت کننــدۀ

در  5ســال آینــده بیشــترین تأثیــر را در زندگــی کاری آنهــا خواهد داشــت،
ماشــین و 7درصــد زنجیــره بلــوک را در نظــر داشــتند.

ت در امــر حســابداری ،از جملــه تهیه و ارائــۀ اظهارنامۀ
38درصــد از مشــارک 

انجــام گرفتــه اســت ،تأثیــر قابلتوجهــی در زندگی کاری داشــته اســت.
بــا کاوش در جزئیــات متوجــه میشــویم کــه تقریبــاً یــک ســوم

معــروف بــه  Gaviو صنــدوق جهانــی مبــارزه بــا بیماریهــای ایــدز ،ســل

بهداشــت عمومــی امضــا کردنــد.

تــاش خواهنــد بــود تــا دانــش متخصصــان حســابداری و امــور مالــی را

کمکهــای مالــی ارتقــا دهنــد تــا قابلیــت اطمینانبخشــی و اثربخشــی

گزارشــگری مدیریــت وجــوه کمکهــای دریافتــی افزایــش پیــدا کنــد.

(31درصــد) شــرکتها ،نیمــی یــا اکثــر مشــاغل خــود را در سیســتمهای

ایــن توافقنامــه براســاس توافــق قبلــی اســت کــه ســازمانها در ســال

روش کار اســت.

جهانــی بــرای بهبــود عملکــرد ســرمایهگذاریها و حمایــت از پایــداری

ابــری بــه انجــام میرســانند ،کــه ایــن تاییــدی بــزرگ بــرای ارزش ایــن

 2011بــا هــدف بهینهســازی تالشهــای مشــترک شــرکای بهداشــت
برنامههــای ســامت امضــا کردنــد.

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

تفاهمنامــه مذکــور در بحبوحــۀ همهگیــری جهانــی COVID-19

بهروزرســانی شــده اســت ،کــه در آن  Gaviنقــش مهمــی ایفــا میکنــد.

 Gaviیــک مشــارکت جهانــی بهداشــت عمومــی و خصوصــی اســت کــه

هــدف آن افزایــش دسترســی بــه ایمنســازی در کشــورهای فقیرتــر اســت.

 Gaviطــی همــکاری مشــترک بــا  Covaxو ســازمان بهداشــت جهانی ،در
تالشــی بینالمللــی بــرای ارائــۀ واکســن  COVID-19بــه کشــورهای فقیــر

هســتند .در ایــن میــان ،بســیاری از کشــورهای فقیــر از ایــن واقعیــت کــه
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در مقایســه بــا کشــورهای ثروتمندتــر ماننــد ایــاالت متحــده ،کــه از شــروع

داخلــی جهــت کاهــش خطــرات مالــی ،افزایــش جــذب کمکهــا و

دریافــت کردهانــد ،شــکایت خــود را اعــام کردنــد .بــا ایــن حــال ،تــاش

بیانیـهای گفــت« :سیســتمهای حســابداری و گزارشدهــی قــوی ،زیربنــای

پخــش اولیــن واکســنها قــادر بــه خریــد آن بودهانــد ،دوزهــای کمــی

در نهایــت تأثیرگــذاری بیشــتر شــود .آلــن جانســون ،مدیــر ( )IFACدر

کلــی بــرای واکسیناســیون علیــه  COVIDو همچنیــن بیماریهایــی بــا

مدیریــت مالــی دولتــی قدرتمنــد اســت .از ایــن رو ،در اثربخشــی و تأثیــر

همچنــان درگیــر آنهــا هســتند در حــال اجراســت و ایــن ســازمانها

دارنــد .بــا تکیــه بــر قــدرت نفــوذ شــبکه جهانــی و خبرگــی در حســابداری،

پیشــینۀ بیشــتر ماننــد ســل و ماالریــا کــه کشــورهای در حــال توســعه
میتوانــد از حســابداران باتجربــه در مدیریــت وجــوه خیریــن بهــره ببــرد.

آنــوراده گوپتــا ،معــاون مدیــر عامــل شــرکت  ،Gaviطــی بیانیـهای اظهــار

کــرد Gavi «:چندیــن ســال بــا  IFACو ســازمانهای حســابداری ملــی

همــکاری کــرده تــا از مدیریــت مالــی مناســب بودجـهای کــه بــه کشــورها
ارائــه میدهیــم اطمینــان حاصــل کنــد .ایــن توافقنامــه بــه مــا اجــازه

میدهــد تــا بــا تمرکــز بــر بخــش بهداشــت و درمــان ،در اســتفاده از
تخصــص حرفــۀ حســابداری بــرای افزایــش شــفافیت و ایجــاد یــک

چهارچــوب اخالقــی قویتــر ،قدمهــای بیشــتری برداریــم .ایــن امــر در

تخصیــص بودجــه بــه منابــع  Gaviو صنــدوق جهانــی نقــش بهســزایی

ایــن تفاهمنامــه بــر ارزش منحصــر بــه فــردی کــه  IFACو اعضــای عضــو

مــا بــرای ســازمانهایی بــا عالقــۀ مشــترک در زمینــۀ افزایــش عملکــرد

حســابداری ایجــاد میکننــد ،تأکیــد میکنــد .هــدف از ایــن تفاهمنامــه

ایجــاد بخــش بهداشــت عمومــی مقــاوم و پایــدار و در نتیجــۀ آن دســتیابی

بــه جامع ـهای عادالنهتــر بــرای همــگان اســت» .

Accountants work on supporting international vaccine and health effort | Accounting Today

نهایــت منافــع اقتصــادی و اجتماعــی را بــرای همــگان بــه همــراه خواهــد
داشــت» .

ایــن تــاش در چندیــن کشــور بهصــورت آزمایشــی آغــاز خواهــد شــد و

بهطــور همزمــان بــا ســازمانهای حســابداری حرف ـهای محلــی همــکاری

خواهنــد کــرد Gavi .و صنــدوق جهانــی ،مســئولیت تأمیــن بودجــه،

انتخــاب ســازمانهای ذینفــع و نظــارت بــر اجــرای فعالیتهــای هدفمنــد

افزایــش ظرفیــت را بــر عهــده میگیرنــد کــه ایــن مســئولیتها مــوارد زیــر
را شــامل میشــوند :آمــوزش ،ایجــاد و تقویــت اســتانداردهای حســابداری،

تقویـ�ت سیاسـ�تهای اخالقـ�ی و ترفنـ�د هشـ�داردهی   �whistle-blow

 ،ingاجــرای سیاس ـتهای متنــوع و فراگیــر و کمــک بــه ایجــاد مبانــی

قانونــی مناســب ،ســاختارهای حکمرانــی و ظرفیــت عملیاتــی.

آدا فــای ،مدیــر مالــی صنــدوق جهانــی ،در بیانیـهای اعــام کــرد« :تجهیــز

شــرکای اجرایــی مــا بــه مهارتهــای حســابداری و مدیریــت مالی مناســب

جهــت بــه حداکثــر رســاندن تأثیــر ســرمایهگذاریهایمان ضــروری اســت
و بــه دســتیابی بــه نتایــج بیشــتری در راســتای مبــارزه بــا  ،HIVســل و
ماالریــا کمــک میکنــد» .

انتظــار مــیرود ایــن تفاهمنامــه در نهایــت منجــر بــه ادغــام بهتــر

ســرمایهگذاریهای  Gaviو صنــدوق جهانــی ،در کنــار بهبــود کنترلهــای
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درخواست هیأت استانداردهای حسابداری مالی ()FASB
برای ارائۀ بازخورد در زمینۀ دستور کار استانداردهای آتی

 FASBبــه دنبــال پیشــنهاداتی اســت کــه در مــورد دســتورکار تنظیــم

راســتای بهبــود اســتانداردهای حســابداری و گزارشــگری مالــی و پرداختــن

جهــت ثبــت نظــر ذینفعــان خــود منتشــر کــرده اســت کــه بهواســطۀ آن

انجــام رســاند .ایــن هیــأت در نظــر دارد بازخــوردی را کــه هنــگام ایجــاد

اســتاندارد آینــده خــود بـهکار گیــرد .در همیــن راســتا  FASBدعوتنامـهای

در رابطــه بــا دســتور کار آینــدۀ ایــن هیــأت بازخــورد ارائــه دهنــد.

بــه موضوعاتــی کــه بــرای ذینفعــان از اولویــت باالتــری برخــوردار اســت ،بــه

هرگونــه تغییــر در دســتور کار خــود دریافــت میکنــد ،در نظــر بگیــرد.

ایــن درخواســت در شــرایطی مطــرح میشــود کــه  FASBبیشــتر

پیشــنهادات مطــرح شــده بهطــور کلــی انــواع پروژههــای زیــر را توصیــه

اجــاره ،زیــان اعتبــاری ،حســابداری ریســک و بیمــۀ طوالنــی مــدت تکمیل

• نیــاز بــه تجزیــۀ بیشــتر اطالعــات گزارشــگری مالــی بــرای ارائــۀ اطالعات
بهتــر و مفیدتــر بــه ســرمایهگذاران کــه مســتقیماً بــر تصمیمــات و رفتار

پروژههــای اصلــی برنامــه خــود را در زمینههایــی ماننــد شناســایی درآمــد،

کــرده اســت .همچنیــن بــا تمدیــد مهلــت پذیــرش برخــی اســتانداردهای
جدیــد ،بــه تعدیــل ایــن اســتانداردها پرداختــه اســت کــه کمک بهســزایی
در دورۀ همهگیــری بــوده اســت.

میکننــد:

آنهــا تأثیــر میگــذارد.

• پرداختــن بــه معامــات نوظهــور بــرای کاهــش تنــوع در عملکــرد و حفظ

هــدف از دعوتنامــه ،جلــب نظــرات گســترده در مــورد اولویــت برنامههــای

ارتبــاط قانونگــذاری اســتانداردهای حســابداری FASB

کنــد تــا بتوانــد زمــان و منابــع نهایــی خــود را بهتــر بــه پروژههــای

کاهــش پیچیدگیهــای غیرضــروری؛

آینــده اســت FASB .در نظــر دارد از بازخوردهــای دریافتــی خــود اســتفاده

اســتاندارد قابــل دســتیابی اختصــاص دهــد و مأموریــت اصلــی خــود را در
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• تجدیــد ارزیابــی بخشهــای خــاص از قوانیــن موجــود در  ،GAAPبــرای
• بهبود برخی فرایندهای تنظیم استاندارد .FASB
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هیــاری ســالو ،مدیــر فنــی  FASBدر بیانیــهای گفــت« :از زمــان آغــاز

فرآینــد مشــاوره دســتور کار در اواخــر ســال  ،2020کارکنــان FASB

بــا بیــش از  200ذینفــع صحبــت کردهانــ د و نظــرات آنــان را در مــورد

موضوعاتــی کــه هیــأت مدیــره در آینــده بایــد بــه آنهــا بپــردازد ،جویــا
شــدهاند« » .مــا از بازخوردهــای متنــوع ،متفکرانــه و خردمندانــۀ آنهــا بــرای

توســعۀ دعوتنامــۀ خــود در ژوئــن  2021اســتفاده کردیــم و بــرای همــۀ

ذینفعــان ایــن فرصــت پدیــد آمــد تــا نظــرات خــود را در مــورد موضوعــات
دارای اولویــت و راهحلهــای احتمالــی ،مــورد بررســی توســط هیــأت

مدیــره بــه اشــتراک بگذارنــد» .

 FASBدرخواســت بازخــورد در مــورد موضوعاتــی را دارد کــه ذینفعــان آن

معتقدنــد بایــد بهعنــوان اولویتهــای اصلــی درکنــار پروژههــای دســتور

کار فنــی فعلــی  ،FASBمــورد بررســی قــرار گیــرد.

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

شرکتهای نفتی بدون اقدام
به ارتقا درگزارشگری مالی ،در
معرض خطر داراییهای فاقد
کارایی

شــرکتهای نفــت و گاز در ایــاالت متحــده و ســرمایهگذاران آنهــا بــه

دلیــل عــدم توجــه کافــی در نشــان دادن تأثیــرات اقلیمــی در گزارشهــای

مالــی خــود ،بــا خطــر داراییهــای فاقــد کارایــی (داراییهــای بــه گِل

نشســته) مواجــه هســتند.

براســاس تحلیــل گــزارش شــده توســط مؤسســۀ غیرانتفاعــی پایــداری

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

دهــد و انتظــارات ســرمایهگذاران را شفافســازی کنــد.

انتشــار ایــن گــزارش در حالــی صــورت میگیــرد کــه کشــورهایی کــه
مســئول انتشــار تقریب ـاً دو ســوم از گازهــای گلخان ـهای جهــان هســتند،

متعهــد شــدهاند تــا ســال  2050یــا زودتــر بــه هــدف انتشــار صفــر برســند

ا ّمــا بســیاری از شــرکتهای نفــت و گاز آمریــکا هنــوز اهدافــی را در ایــن

زمینــه یــا پیامدهــای مالــی انتقــال انــرژی پــاک تصدیــق نکردهانــد .تغییــر

اخیــر در هیــأت مدیــره  ExxonMobilبــا حضــور تعــداد بیشــتری از
مدیــران خارجــی میتوانــد غــول نفتــی را مجبــور کنــد تــا بــه تأکیــد

جدیتــر روی انرژیهــای تجدیدپذیــر بپــردازد .کاهــش تقاضــا بــرای
ّ

ســوختهای فســیلی در سراســر جهــان کــه بــا اصــول و جایگزینهــای

مقــرون بهصرفــه تســریع میشــود ،تقاضــای کلــی را کاهــش داده اســت

و بــر موقعیــت شــرکتها بســته بــه نحــوۀ رویکــرد آنهــا بــه ایــن تحـ ّول،
تأثیــر میگــذارد.

گــزارش  Ceresشــامل جزئیاتــی در مــورد انتظــارات ســرمایهگذاران از

گزارشدهــی مطابــق بــا اهــداف  +100 Climate Actionاســت کــه

پیشــگامی ســرمایهگذاران در زمینــۀ تغییــرات اقلیمــی را در بــر میگیــرد.

آنچــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفته اســت شــامل گامهایی اســت

کــه شــرکتها ،کمیتههــای حسابرســی و حسابرســان میتواننــد طــی

تطبیــق بــا قوانیــن  GAAPایــاالت متحــده ،جهــت همســویی گزارشــگری
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مالــی بــا هــدف تبییــن شــده در توافقنامــۀ پاریــس مبنــی بــر کنتــرل

همینطــور مفروضــات قیمتگــذاری بلندمــدت ،کلیــه مفروضــات

ســامانتا راس ،نویســندۀ گــزارش و کارمنــد ســابق کمیســیون بــورس و

چــرا کــه حجــم بــاالی انتشــار ایــن گازهــا براســاس مقــررات میتوانــد

عمومــی ،کــه اکنــون ( AssuranceMarkســازمانی بــرای کمــک بــه

• بخــش ارائــه شــدۀ گزارشــات مالــی شــرکتهای نفــت و گاز بایــد شــامل

افزایــش دمــای کــرۀ زمیــن تــا  5 .1درجــه ســانتیگراد انجــام دهنــد.

اوراق بهــادار و رئیــس ســتاد هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای
ســرمایهگذاران بــرای اســتفادۀ بیشــتر از حسابرســی در صورتهــای مالــی)

اســتخراج و جــذب کربــن و انتشــار گازهــای گلخان ـهای را افشــا کننــد،
خطــرات مالــی بیشــتری را در آینــده ایجــاد کنــد.

مباحــث تقویــت شــدهای در زمینــۀ اســتراتژی اقلیمــی یــک شــرکت

را هدایــت میکنــد ،چنیــن بیــان میکنــد« :حســابداری مالــی نیــاز بــه

مطابــق بــا دســتورالعمل  SECو محدودیتهــای دسترســی بــه دارایــی

حســابداری موجــود بهگونـهای طراحــی شــدهاند کــه درصــورت مشــاهدۀ

• کمیتههــای حسابرســی شــرکتها بایــد مالحظــات خــود را در زمینــۀ

اســتفاده از برآوردهــای بیشــماری در مــورد آینــده دارد» .اســتانداردهای
تزلــزل داراییهــا ،بــه ســرمایهگذاران بیطرفانــه هشــدار دهنــد .اگــر

شــرکتها مفروضاتــی را کــه بــرای تعییــن و آزمایــش کاهــش ارزش
داراییهــا اســتفاده میکننــد افشــا نکننــد ،درک میــزان ارزشــی کــه در
آینــده در معــرض خطــر فاقــد کارایــی (بــه گِل نشســتن) قــرار دارد ،بــرای

ســرمایهگذاران بســیار دشــوار خواهــد بــود».

ایــن گــزارش چهــار مــورد انتظــار ســرمایهگذاران را بــرای گزارشــگری

مالــی در بخــش نفــت و گاز ایــاالت متحــده ارائــه میدهــد:
• شــرکتها بایــد صراحتــاً و پیوســته تأثیــرات مرتبــط بــا اقلیــم را در

باشــد .مفروضــات بایــد بــا صورتهــای مالــی مطابقــت داشــته باشــند.

تأثیــرات مرتبــط بــا اقلیــم بــر صورتهــای مالــی تقویــت و انتظــارات

خــود را بــا حسابرســان مســتقل مطــرح کننــد.

• حسابرســان مســتقل بایــد شــرح دهنــد کــه تأثیــرات اقلیمــی و انتقــال
انــرژی را درنظــر گرفتهانــد.

براســاس ایــن گــزارش ،قیمتهــای پاییــن نفــت و گاز در آینــده میتوانــد

منجــر بــه کاهــش جریــان نقــدی ،اختــال در داراییهــا و تســریع انفصــال
داراییهــا شــود .بیــش از  3میلیــون چــاه فعــال و بالاســتفادۀ نفــت و گاز
در ایــاالت متحــده وجــود دارد کــه اپراتورهــا از نظــر قانونــی موظــف بــه

کلیــه صورتهــای مالــی مــورد بحــث قــرار دهنــد .آنهــا همچنیــن بایــد

بســتن و پاکســازی آنهــا هســتند .ســرمایهگذاران از شــرکتها انتظــار

خــارج شــدن زیرســاختها و بازپسگیــری زمینهــا را فــاش کننــد.

فــاش کننــد .چاههــای ایــاالت متحــده بــرای هزینــۀ پاکســازی بــا کســری

تعهــدات انفصــال داراییهــای آتــی خــود از جملــه بســتن چاههــا،
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دارنــد کــه میــزان کامــل و بــدون کســری از تعهــدات انفصــال دارایــی خــود
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بودجــه مواجــه هســتند .اگــر شــرکتها آمادگــی خــود را اعــام نکننــد،
احتمــاالً ایــن تأثیــر بــر جوامــع محلــی و بودجــۀ ایالــت نیــز تأثیرگــذار

خواهــد بــود.

تریســی کامــرون ،مدیــر ارشــد مشــارکت اقلیمــی  ،Ceresدر بیانیــهای

گفــت« :ســرمایهگذاران گمــان کردنــد کــه مــا بــه ایــن مــوارد اساســی
در ایــاالت متحــده نیــاز داریــم« ».شــرکتها شــروع بــه افشــای تأثیــرات

اقلیمــی در برخــی نقــاط کردهانــد ا ّمــا نــه بــه لحــاظ مالــی و ایــن چیــزی
اســت کــه واقعـاً بــرای ســرمایهگذاران اهمیــت دارد .عــدم انجــام ایــن کار
ســرمایهگذاران را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .در شــرایط موجــود،

ســرمایهگذاران بــر ایــن باورنــد کــه خطــرات اقلیمــی یــک ریســک مالــی
اســت از ایــن رو ،از طریــق تصمیمــات ســرمایهگذاری و رأیگیــری بــرای

رویارویــی بــا ایــن واقعیــت اقــدام میکننــد».

فارغالتحصیــان را بــرای تأمیــن خواســتههای حرفــۀ حسابرســی آمــاده

کننــد .انتظــار مــیرود ایــن الگــوی جدیــد از آمــوزش  CPAدر ســال
 2024آغــاز شــود.

براســاس الگــوی تکمیلــی  ،CPAداوطلبــان آزمــون  CPAبــا ســه بخــش
اصلــی مواجــه خواهنــد بــود کــه دانــش زمینـهای خــود را در زمینههــای
حســابداری ،حسابرســی و مالیات/مقــررات ،بــا شــناخت روشهــای تأثیــر

فنــاوری بــر ایــن ســه حــوزه ،مــورد آزمــون قــرار دهنــد .ســپس آنهــا

بخــش آزمــون خــود را طبــق یکــی از ایــن ســه رشــته انتخــاب میکننــد:
-انطباق و برنامهریزی مالیاتی (،)TCP

-تجزیه و تحلیل و گزارش کسب و کار ( )BARیا

-سیستمهای اطالعاتی و کنترل ()ISC

طبــق پیشبینــی  AICPAکــه نســخۀ جدیــدی از آزمــون  CPAبراســاس
ایــن مــدل در ســال  2024ارائــه شــود.

https://www. accountingtoday. com/news/oil-companies-at-risk-of-stranded-assets-without-betterfinancial-reporting

گروههــای آموزشــی از مدرســین و متخصصیــن ،نماینــدگان آموزشــگاهها

و کارفرمایــان در هــر ســطحی از سراســر ایــاالت متحــده ،کمــک گرفتنــد
تــا جدیدتریــن الگوهــای آزمــون  CPAو لیســت اهــداف آموزشــی را مــورد

بررســی قــرار دهنــد و درحالــی کــه دیدگاههایــی از تجزیــه و تحلیــل
مدنظــر داشــتند ،تصمیــم گرفتنــد کــه چــه
جدیدتریــن تمرینــات را ّ

مطالبــی را نگــه دارنــد ،کنــار بگذارنــد یــا اضافــه کننــد.

دکتــر کیمبرلــی سوانســون چــرچ ،مدیــر دانشــگاه حســابداری دانشــگاه

ایالتــی میســوری در اســپرینگفیلد ،بیــان کــرد :هــدف آنهــا شــامل
موضوعاتــی اســت کــه حســابداران تــازهکار در دو ســال ابتدایــی اشــتغال

خــود بایــد بداننــد.

راهاندازی الگوی برنامۀ آموزش
تکمیلی  CPAتوسط AICPA
و NASBA

بــرای نحــوۀ برنامهریــزی مجــدد برنامههــای آموزشــی عمــل میکنــد.

انجمــن ملــی هیأتهــای حســابداری دولتــی ( )NASBAو ،AICPA

الگــوی آموزشــی اســت ».همچنیــن بــه گفتــۀ وی« :مــدارس بایــد منابــع،

بهتازگــی الگــوی برنامــۀ آمــوزش تکمیلــی ) CPA (CPAEMCرا
راهانــدازی کردنــد .ایــن طــرح ،شــامل الگــوی پیشــنهادی بــرای ایجــاد

یــک برنامــۀ آموزشــی حســابداری اســت کــه به مدرســین کمــک میکند
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او بــر ایــن عقیــده اســت کــه مطالــب ارائــه شــده همچنــان مهــم هســتند
ا ّمــا مــوادی را شــامل میشــوند کــه حســابداران در ابتــدای اشــتغال خــود

کمتــر در معــرض آنهــا قــرار میگیرنــد.

دکتــر ونــدی تیتــز ،نایــب رئیــس  CPAو اســتاد حســابداری در دانشــگاه

ایالتــی کنــت در اوهایــو اظهــار کــرد CPAEMC :بهعنــوان نقطــۀ شــروع

او گفــت« :هــر برنامــۀ آموزشــی بهطــور متفاوتــی منعکسکننــدۀ آن
دانشآمــوزان و کارفرمایــان محلــی خــود را بررســی کننــد و الگــوی

برنامــۀ آمــوزش تکمیلــی  CPAرا متناســب بــا نیازهــای برنامههــای خــود
تعییــن کننــد».
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تأکیــد مضاعفــی بــر فنــاوری  CPAEMCدارد .رشــته  ISCبــه شــدت بــر

کــردن هرهــدف یادگیــری ،بــا در نظــر گرفتــن عواملــی ماننــد نرمافــزار

اســت .اســتفانی ســاندرز ،نایــب رئیــس  ،TCPحســابدار رســمی و مالــک

مــورد نحــوۀ اجــرای آن نیــز بــه بحــث میپرداختیــم».

فنــاوری متمرکــز اســت و رشــته  BARشــامل تجزیــه و تحلیــل دادههــا

رایــگان یــا کمهزینــه بــرای آمــوزش مهارتهــای تکنولوژیکــی معیــن ،در

شــرکت  Saunders and Saundersدر ویرجینیــا بیــچ ،ویرجینیــا،

بــه گفتــۀ چــرچ« :متخصصیــن توجــه خــود را معطــوف CPAEMC

حفــظ ایــن حرفــه کمــک میکنــد.

مـیرود و ایــن ایــده را ارائــه میدهــد کــه کارکنــان جدیــد بــرای انجــام

برتــری فنــاوری در  CPAEMCرا تأییــد کــرد و گفــت کــه ایــن امــر بــه

کردهانــد ،چــرا کــه بیانگــر نشــانهای اســت کــه ایــن حرفــه بــه کجــا

وی افــزود« :ناگهــان متوجــه شــدیم کــه شــرکتها بــه جــای

چــه کارهایــی آمــاده خواهنــد بــود .ایــن امــر نشــان دهنــدۀ تکامــل

میکننــد« ».ایــن یــک زنــگ هوشــیاری بــود .آنچــه مــا بایــد انجــام

محافظــت کردیــم».

فارغالتحصیــان حســابداری ،متخصصــان فنــاوری اطالعــات را اســتخدام

دهیــم ایــن اســت کــه مطمئــن شــویم آزمــون  CPAو آمــوزش بــا آنچــه
امــروز واقعــاً در عمــل اتفــاق میافتــد مطابقــت دارد».

آدری کچــر ،نایــب رئیــس  ISCو شــریک و رهبــر خدمات ریســک فناوری
اطالعــات  RubinBrownدر ســنت لوئیــس ،بیــان کــرد CPAEMC :در

نهایــت بــه کارفرمایــان در اســتخدام داوطلبــان بــا مهارتهــای مناســب

کمــک میکنــد .وی افــزود« :یافتــن داوطلبــان بــا درک الزم از فنــاوری

اطالعــات امــر مشــکلی اســت».

در حرفــهای اســت کــه همــۀ مــا در طــول ســالهای گذشــته از آن
وی افــزود« :خوشــحالم کــه اصــول حســابداری حفــظ شــده اســت ا ّمــا

همچنــان مشــتاقم کــه ایــن حرفــه در برگیرنــدۀ فناوریهــای نوظهــور

باشــد».

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

بــه گفتــۀ چــرچ ،اعضــای کارگــروه ،نیازهــای آموزشــگاههای کوچکتــر
را در طــول فرآینــد توســعه  CPAEMCدر نظــر داشــتند .او گفــت« :مــا

همیشــه بــه بودجــه و منابــع توجــه بســیار داشــتیم .همزمــان بــا اضافــه
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صدور راهنمای اختیاری
جدید توسط  AICPAو
 CIMAبرای حسابرسی
داراییهای دیجیتال
 AICPAو  CIMAراهنمــای اختیــاری (غیرالــزامآور) جدیــدی را بــرای

روشهــای حسابرســی بایــد انجــام شــود .امیدواریــم آخریــن راهنمــای

زمینههــای ارزیابــی ریســک ،فرآیندهــا و کنترلهــا ،قوانیــن و مقــررات

فــرد در محیــط داراییهــای دیجیتــال را در نظــر بگیرنــد».

حسابرســی داراییهــای دیجیتــال ماننــد ارزهــای رمزنــگاری شــده در
و نهادهــای مرتبــط صــادر کردنــد.

ایــن راهنمــا بــه کمــک آمــوزش حســابداری عملــی ایــن نــوع داراییهــا،

صــادر شــده بــه حسابرســان کمــک کنــد خطــرات احتمالــی منحصــر بــه
راهنمــای کاربــردی صــادر شــده ،داراییهــای دیجیتالــی را بهطــور

گســتردهای بهعنــوان ســوابق دیجیتالــی کــه بــا اســتفاده از رمزنــگاری،

جهــت حسابرســی داراییهــای دیجیتــال ایجــاد شــده اســتAICPA .

جهــت تأییــد و امنیــت در دفتــر کل توزیــع و ارائــه میشــوند،

داراییهــای دیجیتــال کمکــی فعــال را ایجــاد کــرد و ســپس در جــوالی

مجموعههــای ارزهــای رمزنگاریشــده مثــل بیــت کویــن کــه بــر روی

در دســامبر  2019بــا صــدور راهنمــای اختیــاری در زمینــۀ حســابداری

 2020راهنمــای اختیــاری دیگــری بــا موضــوع حسابرســی داراییهــای

دیجیتــال نیــز بــه آن اضافــه کــرد.

نســخۀ بهروزرســانی شــدهای کــه بــه تازگــی منتشــر شــد ،مکمــل

راهنماهــای قبلــی اســت کــه براســاس ادبیــات حرفــهای و تجربــۀ

تعریــف میکنــد .نمونههایــی از داراییهــای دیجیتــال عبارتنــد از

بالکچیــن کار میکنــد.
ِ

مطالــب جدیــد در ایــن راهنمــای کاربــردی بــه دو بخــش اصلــی
تقســیم میشــود .اولیــن مــورد باعنــوان «ارزیابــی ریســک و فرآیندهــا و

کنترلهــا» شــامل موضوعــات زیــر اســت:

شناخت موجودیت داراییهای دیجیتال و محیط آن ؛

اعضــای گــروه کاری)AICPA & CIMA Assets Group (DAWG
مختــص
و کارکنــان  AICPAو  CIMAتنظیــم شــده اســت و
ّ

درک و ارزیابی فرایند ارزیابی ریسک واحد تجاری ؛ و

اســت.

هــر حــوزه ،مالحظــات فــردی را کــه ممکــن اســت هنــگام انجــام

اســتانداردهای حسابرســی پذیرفتــه شــدۀ ایــاالت متحــده ()GAAS

درک فرآیندها و کنترلهای موجودیت داراییهای دیجیتال

دیانــا کروپیــکا ،مدیــر ارشــد فناوریهــای نوظهــور و اطمینــان بخشــی

رویههــای ارزیابــی ریســک مهــم باشــد ،توصیــف میکنــد .از جملــه

واحــدی کــه داراییهــای دیجیتــال دارد یــا بــا آنهــا معاملــه میکنــد،

تحریــف بااهمیــت در حسابرســی واحدهــای تجــاری درگیــر در

رویههــای ارزیابــی ریســک و درک فرآیندهــا و کنترلهــای جدیــد

بــه انجــام آنهــا هســتند.

 AICPAو  ،CIMAدر یــک بیانیــه خبــری اظهــار کــرد « :در حسابرســی

چالشهــا و مالحظــات منحصــر بهفــردی وجــود دارد .از انجــام

تــا شناســایی نهادهــای مرتبــط .بــرای حسابرســان مهــم اســت کــه
از دریچــۀ داراییهــای دیجیتــال بنگرنــد و دقیقــاً بداننــد کــه کــدام
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انــواع رویههایــی کــه حسابرســان بــرای شناســایی و ارزیابــی خطــرات
اکوسیســتم دارایــی دیجیتــال ممکــن اســت انجــام دهنــد یــا موظــف

بخــش دوم اضافــه شــده بــا عنــوان «قوانیــن و مقــررات و نهادهــای

مرتبــط» بــه چالشهــا و رویههــای احتمالــی منحصــر بهفــرد
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حسابرســان بــرای رعایــت قوانیــن و مقــررات و همچنیــن شناســایی،
حســابداری و افشــای نهادهــای مرتبــط در حسابرســی واحــد تجــاری که

داراییهــای دیجیتالــی را نگهــداری کــرده اســت یــا بــا آنهــا معاملــه
میکنــد ،پرداختــه اســت .از آنجــا کــه معامــات نهادهــای وابســته

ممکــن اســت بــر ریســک تحریــف بااهمیــت تأثیرگــذار باشــد ،ایــن

موضوعــات در همــان بخــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

بالکچیــن» را
 AICPAو  CIMAهمچنیــن «واژهنامــۀ جهانــی
ِ
بهعنــوان ضمیم ـهای بــه ایــن راهنمــای کاربــردی اضافــه کردنــد .ایــن

واژهنامــه بهعنــوان مرجعــی بــرای محتــوای مربــوط بــه داراییهــای
دیجیتــال تهیــه شــده اســت.

https://www. journalofaccountancy. com/
news/2021/may/aicpa-cima-guidance-for-auditingdigital-assets. html
رشــد اقتصــاد دیجیتــال.

در جدیدتریــن تحقیقــات در مــورد نحــوۀ محاســبۀ هزینههــای توســعۀ

نرمافــزار توســط شــرکتها ،دادههــا نشــان میدهــد 62درصــد از

هزینههای توسعه نرمافزار ،هزینه
یا دارایی؟

شــرکتها ایــن هزینههــا را در حســاب داراییهــای نامشــهود خــود

منظــور میکننــد.

بــا ایــن حــال ،برخــی از اســتانداردهای موجــود ،بــه ویــژه IAS 38

بــا موضــوع داراییهــای نامشــهود ،کــه نحــوۀ حســابداری ایــن نــوع

دارایــی را کنتــرل میکنــد ،مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت .ایــن

انتقــاد بهدلیــل بازتــاب مالحظــه و محافظــهکاری کــه باعــث افزایــش
داراییهــای نامشــهود داخلــی میشــود ،بــر ایــن اســتاندارد وارد آمــده

یــک ســوم از شــرکتها باوجــود هزینههــای قابــل توجــه در زمینــۀ

اســت .ایــن بــدان معناســت کــه نحــوۀ حســابداری داراییهــای نامشــهود

از داراییهــای نامشــهود یــا بهعنــوان هزینههــای تحقیــق و توســعه،

شــده اســت ،فاقــد شــرایط شناســایی بهعنــوان داراییهــای نامشــهود

جدیدتریــن گــزارش  ACCAو مدرســۀ تجــاری آدام اســمیت و دانشــگاه

ایــن تجزیــه و تحلیــل نشــان میدهــد کــه گوناگونــی زیــادی بیــن

توســعۀ نرمافــزار ،هزینههــای خــود را در ایــن زمینــه بهعنــوان بخشــی

تولیــد شــده در واحدهــای تجــاری ،همانطــور کــه در اســتاندارد تجویــز

محاســبه نمیکننــد.

در ترازنامــۀ شــرکتها اســت.

گالســکو ،بــه بررســی مســئلۀ هزینههــای توســعه نرمافــزار ( )SDCو

کشــورها وجــود دارد .بیــش از 80درصــد از شــرکتهای چیــن ،ژاپــن،

دانشــکدۀ تجــاری آدام اســمیت و  ACCAهشــدار میدهنــد کــه

نرمافــزار اشــاره دارنــد ،در حالــی کــه ایــن امــر در کمتــر از 20درصــد

میتوانــد بــرای اکثــر شــرکتها موضوعــی مهــم باشــد ،بهویــژه بــا

انگلســتان نیــز ،ســطح گزارشــگری باالتــر از میانگیــن 75درصــد بــود.

نحــوۀ محاســبۀ آنهــا پرداختــه اســت.

هزینههــای توســعۀ نرمافــزار اعــم از برونســپاری یــا درونســازمانی،

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

تایــوان و کــره در حســابهای دارایــی نامشــهود خــود بــه توســعۀ

از شــرکتهای مکزیــک ،مالــزی و ســنگاپور قابــل مشــاهده اســت .در
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(حــدود62 ،)40.000درصــد دارایــی نرمافــزاری را ســرمایهای کردهانــد

کــه هــر دوی ایــن اقدامــات از هزینههــای تحقیــق و توســعه بــه مراتــب

بهتــر اســت».

ایــن یافتههــا دارای پیامدهایــی بــرای تنظیمکننــدگان اســتاندارد از

جملــه هیــأت مدیــرۀ اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی ()IASB
اســت کــه از تجدیــد نظــر اســتاندارد داراییهــای نامشــهود ()IAS 38
حمایــت میکنــد IFRS .ممکــن اســت بیانکننــده اســتانداردهای

جهانــی باشــد ا ّمــا در ایــن مــورد  ACCAهشــدار میدهــد کــه اجــرای

آن در سراســر جهــان عــاری از یکپارچگــی اســت.

طــی ایــن بررســی ،شــرکتهای پویاتــر ،کــه در ســطح بینالمللــی
فعالیــت دارنــد ،توســعۀ نرمافــزار را عمدت ـاً بهعنــوان دارایــی نامشــهود
شناســایی میکننــد.

ریچــارد مارتیــن ،رئیــس گزارشــگری شــرکتها در  ACCAبیــان کــرد:
«بیــن ارزش بــازار ســهام مشــاغل و ارزش دفتــری خالــص نشــان داده

شــده در صورتهــای مالــی آنهــا ،شــکافی بــزرگ و رو بــه رشــدی وجــود

دارد .براســاس برخــی از برآوردهــا ،ارزش خالــص دفتــری ممکــن اســت

بــه انــدازۀ 15درصــد ارزش بــازار باشــد .برخــی از ایــن شــکافها کــه
باعنــوان داراییهــای نامشــهود در ترازنامههــا شناســایی نمیشــوند،
ممکــن اســت تحــت برخــی اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی ( ،)IFRSموجــود باشــد».

پروفســور تســاالوتاس از دانشــگاه گالســکو افــزود« :صورتهــای مالــی

همــۀ شــرکتهای 39کشــور کــه را  IFRSپذیرفتهانــد ،در بــازۀ

زمانــی  2015تــا  2019مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .حــدود
نیمــی از حســابها بــه هزینههــای نرمافــزاری بهعنــوان هزینــه

اشــاره نکردهانــد و نیمــی از شــرکتهایی کــه ایــن کار را کردهانــد،
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هیأت استانداردهای حسابداری
بینالمللی  IASBدربارۀ بهبود
تفسیر مدیریت رایزنی میکند
در راســتای بازتــاب تغییــرات در چش ـمانداز گــزارش شــرکتی ،هیــأت

اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی  IASBبــرای شــرکتهایی کــه
تفســیرهای مدیریتــی را تهیــه میکننــد چهارچــوب پیشــنهادی را

تهیــه کــرده اســت.

ایــن تجدیدنظرهــا در حالــی صــورت میگیــرد کــه تحقیقــات

هیــأت اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی حاکــی از آن اســت
کــه تفســیرهای مدیریــت ،اطالعــات مــورد نیــاز ســرمایهگذاران و

اعتباردهنــدگان را در اختیــار آنهــا قــرار نمیدهــد .در ایــن تحقیقــات
مشــخص شــد کــه تفســیرهای مدیریــت غالب ـاً بــر موضوعاتــی کــه از

منظــر واحــد تجــاری مهــم هســتند تمرکــز نمیکننــد و اطالعــات
عمومــی زیــادی را شــامل میشــود.

حسابدار

شمارۀ ۳۳8
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همچنیــن مشــخص شــد کــه تفاســیر مدیریــت بــر موضوعــات کوتــاه

مــدت تمرکــز دارد و در مــورد موضوعاتــی ماننــد ریســکهای
سیســتماتیک یــا چالشهــای اســتراتژیک کــه میتوانــد بــر

چشــماندازهای بلنــد مــدت واحــد تجــاری تأثیرگــذار باشــد ،تمرکــز

کافــی نداشــته اســت و باتوجــه بــه قطعهبنــدی شــدن ایــن تفاســیر،
تطبیــق آنهــا بــا اطالعــات صورتهــای مالــی واحــد تجــاری یــا
اطالعــات ســایر گزارشهــای موجــود توســط واحــد تجــاری دشــوار

اســت.

چهارچــوب پیشــنهادی ،اهــداف افشــای اطالعــات مربــوط بــه مــدل

کســب و کار شــرکت ،اســتراتژی ،منابــع و روابــط ،ریس ـکها ،محیــط
خارجــی و عملکــرد و موقعیــت مالــی را تعییــن میکنــد .ایــن امــر

بــا الــزام بــر تفســیر مدیریــت ارائــه میشــود تــا اطالعاتــی را کــه
بــرای ســرمایهگذاران و اعتباردهنــدگان مهــم اســت ارائــه دهــد و بــر

موضوعــات کلیــدی تمرکــز کنــد .اینهــا مــواردی هســتند کــه بــرای

دهنــد و تنظیمکنندههــا و حسابرســان را قــادر ســازد تــا انطبــاق بــا
چهارچــوب پیشــنهادی را ارزیابــی کننــد.

بــا ایــن کار ،هیــأت اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری IASB

پیشبینــی میکنــد کــه شــرکتها بتواننــد چهارچــوب پیشــنهادی را

همــراه بــا الزامــات گــزارش ملــی و در ارتبــاط بــا چهارچوبهایــی کــه

موضوعــات مــورد عالقــه ماننــد پایــداری شــرکتی را مــورد بررســی قــرار
میدهنــد ،بــه کار گیرنــد.

در مــورد چهارچــوب پیشــنهادی ،هانــس هوگروورســت ،رئیــس هیــأت
اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری  ،IASBاظهــار کرد«:چهارچــوب
جدیــد پیشــنهادی ،مبنــای محکمــی را بــرای جمــعآوری اطالعــات
مالــی ،پایــداری شــرکتی و ســایر اطالعــات در رابطــه بــا مــواردی کــه

در طوالنــی مــدت بــرای یــک شــرکت ضــروری اســت فراهــم میکنــد».

ایــن مـوارد جدید جایگزین تفســیر مدیریــتIFRS Practice Statement1
خواهنــد شــد.

توانایــی شــرکت در ایجــاد ارزش و ایجــاد جریانهــای نقــدی ،بســیار

اساســی هســتند.

و ســرانجام ،بــا هــدف دارا بــودن ویژگیهــای مشــخص ،ماننــد
کامــل بــودن ،تعــادل و دقــت ،و راهنمایــی بــرای کمــک بــه مدیریــت

https://www. accountancydaily. co/iasb-consultsimprovements-management-commentary

در شناســایی اطالعاتــی کــه دارای ایــن ویژگیهــا هســتند ،الزامــات

ارائــه اطالعــات تقویــت میشــود .اهــداف افشــاگری بهگونــهای
طراحــی شــده اســت کــه شــرکتها بتواننــد اطالعاتــی را کــه بــرای
ســرمایهگذاران مهــم اســت شناســایی کننــد و در اختیــار آنهــا قــرار
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در صـورت عـدم دعوت مجمع عمومی
سالیانـه در موعـد مقـرر تکلیف بازرس
قانونی به چه صورت میباشـد؟
طبــق مفــاد مــاده ( )۹۱اصالحیــۀ قانــون تجــارت ،درصورتیکــه هیــأت
مدیــره در موعــد مقــرر در اساســنامه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه را

دعــوت نکنــد ،بــازرس قانونــی موظــف بــه دعــوت مجمــع عمومــی اســت
حدنصــاب الزم جهــت تصمیمگیــری
و در صورتیکــه در اولیــن دعــوتّ ،

حاصــل نشــود ،تکلیــف بــازرس قانونــی جهــت دعــوت مجــدد از مجمــع
عمومــی عــادی ســاالنه در مهلــت پیشبینــی شــده در اساســنامه،
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت.

نحوۀ جایگزینی بازرس علیالبدل بهجای
بازرس اصلی ،چگونه است؟
طبــق مفــاد مــا ّدۀ ( )146اصالحیــۀ قانــون تجــارت ،مجمــع عمومــی عــادی

بایــد یــک یــا چنــد بــازرس علیالبــدل نیــز انتخــاب کنــد تــا در صــورت

معذوریــت یــا فــوت یــا اســتعفا یــا ســلب شــرایط یــا عــدم قبــول ســمت،
توســط بــازرس یــا بازرســان اصلــی ،جهــت انجــام وظایــف بازرســی دعــوت

شــوند .لــذا جهــت جایگزینــی بــازرس علیالبــدل بهجــای بــازرس اصلــی

در صــورت شــرایط فــوق ،نیــازی بــه تشــکیل مجمــع عمومی مجدد نیســت.

بهای تما م شد ۀ تاریخی و ارزش جاری چیست؟
ی تمــا م شــدۀ
ی بــر بهــا 
ی تمــا م شــد ۀ تاریخـی :در یــک نظــا م مبتنـ 
بهــا 

ن تحصیــل ،اندازهگیــری
ش زمــا 
تاریخــی ،داراییهــا و بدهیهــا بــ ه ارز 
ل اسـت .بدینترتیـب ،بهــای
ی تحصیـ 
ش معمــوالً بهــا 
ن ارز 
میشــود و ایـ 
ل مبتنـی
ت او 
ت مهـ م اسـت .خاصیـ 
ی دو خاصیـ 
ی دارا 
تمــا م شــدۀ تاریخـ 

ی تمــام
ت ك ـ ه بهــا 
ن اس ـ 
ت دو م ای ـ 
ت و خاصی ـ 
ت اس ـ 
ن برمعامــا 
نآ
بــود 
ل اسـت.
ن تحصیـ 
ی در زمــا 
ش جــار 
ی بیانگــر ارز 
شــدۀ تاریخـ 

ش جــاری،
ی مبتنــیبــر ارز 
ش جــاری :در یــک نظــا م حســابدار 
ارز 

ی میشــود تــا
داراییهــا و بدهیهــا بهطــور منظــ م تجدیــد اندازهگیــر 
ن بــا وقــو ع و نـ ه صرفـاً بـ ه هنــگا م تحقـق
ش آنهــا همزمــا 
ت در ارز 
تغییــرا 
ت شــود.
ل اس ـت) ثب ـ 
ی معمــو 
ی تمــا م شــدۀ تاریخ ـ 
(ك ـ ه در نظــا م بهــا 
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تغییرات استانداردهای حسابرسی

اصلــی فرآینــد حسابرســی اســت ( بــه عبارتــی میتــوان گفــت روش

بحــث پرچالــش ایــن روزهــای حرفــۀ حسابرســی تغییــرات صــورت

اصلــی برقــراری ارتبــاط بــا ذینفعــان یــک بنــگاه اقتصــادی ،گــزارش
حســابرس اســت کــه معمــوالً ایــن گــزارش در قالبــی اســتاندارد بــه

نظــر میرســد ایــن اســت کــه روح کلــی حاکــم بــر اســتانداردهای

مســئولیتهای مدیریــت و حســابرس میپــردازد) و تــا زمانیکــه از نظــر

شــرکتهای بورســی چرخــش داشــته اســت کــه ایــن امــر بهخصــوص

صورتهــای مالــی دارای ارزش و بــار اطالعاتــی اســت ،تقاضــا بــرای

کلیــدی حسابرســی» متبلــور شــده اســت .بحرانهــای مالــی،

وجــود خواهــد داشــت .براســاس نظرخواهــی بینالمللــی کــه توســط

محیــط تجــاری ،باعــث تأکیــد بــر اهمیــت گزارشگــری قابــل اتــکا و بــا

بخشــی صــورت گرفــت ،نیــاز اســتفادهکنندگان بــه افزایــش کیفیــت

و البتــه قابــل اتــکا در مــورد بنگاههــای اقتصــادی و فرایندهایــی کــه از

گــزارش حسابرســی مشــخص میکنــد آیــا صورتهــای مالــی منصفانــه

فعلــی و ســرمایهگذاران بالقــوه و ســایرین در تــاش هســتند تــا از

کیفیــت گزارشــگری از جانــب اســتفادهکنندگان وجــود داشــته اســت.

کاهــش دهنــد .در ایــن راســتا گــزارش حسابرســی بهعنــوان خروجــی

حسابرســی و اطمینانبخــش اقــدام بــه تدویــن اســتانداردهای جدیــد

گرفتــه در اســتانداردهای حسابرســی اســت .آنچــه از ایــن تغییــرات بــه

توصیــف صورتهــای مالــی حسابرســی شــده ،فراینــد حسابرســی،

گزارشــگری حسابرســی بــه ســمت محتــوای گــزارش حسابرســی

اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی ،اظهارنظــر حســابرس بــر روی

بــا تدویــن اســتاندارد جدیــد بــرای گزارشــگری درخصــوص «موضوعــات

افزایــش مربــوط بــودن و اطالعرســانی بهتــر گزارشهــای حسابرســی

رســواییهای مالــی ،جهانــی شــدن و پیچیدگیهــای روزافــزون

هیــأت تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی و اعتبــار

کیفیــت شــده اســت .محیــط کنونــی بــه اطالعــات بیشــتر و کاملتــر

گزارشهــای حسابرســی منجــر بــه تدویــن اســتانداردهای جدیــد شــد.

کیفیــت گزارشــات مالــی پشــتیبانی میکننــد ،نیــاز دارد .ســهامداران

ارائــه شــدهاند یــا خیــر؟ در نتیجــه همــواره احســاس نیــاز بــه ارتقــای

طریــق دس ـتیابی بــه اطالعــات مربــوط و قابــل اتــکا ســطح ابهــام را

لــذا در همیــن راســتا از ســال  2015هیــأت اســتانداردهای بینالمللــی
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و تجدیــد نظــر اســتانداردهای قبلــی حسابرســی در حــوزۀ گزارشــگری
کــرده اســت کــه ایــن اســتانداردهای جدیــد از تاریــخ  15دســامبر

( 2016مقــارن بــا  25آذر  )1395الزماالجراســت .چــه تغییراتــی در
اســتانداردهای گزارشــگری رخ داده اســت:

تغییــرات عمــدهای کــه در نحــوه و محتــوای گزارشــگری حسابرســی
صــورت گرفتــه اســت میتــوان بهصــورت زیــر دســتهبندی کــرد:

افشــای ریســکهای کلیــدی در زمینههــای تجــاری ،عملیاتــی و

حسابرســی از دیــدگاه حســابرس

دیــدگاه حســابرس دربــارۀ مفروضــات کلیــدی زیربنایــی قضاوتهایــی

کــه دارای تأثیــر قابــل مالحظ ـهای بــر صورتهــای مالــی هســتند و
اینکــه آیــا ایــن مفروضــات شــامل حداقــل پیامدهــای بالقــوه هســتند

یــا در انتهــای طیــف و حداکثــر آن هســتند.

بررســی و اظهــار نظــر درخصــوص روشهــا و قضاوتهایــی کــه در

ارزشگــذاری داراییهــا و بدهیهــا اعمــال شــده اســت
بررسی و اظهارنظر درخصوص معامالت عمدۀ غیرعادی

تغییرات اساسی صورت گرفته درخصوص گزارشهای حسابرسی:

بعــد از بحــران مالــی اتفــاق افتــاده و فشــار افــکار عمومــی مبنــی بــر

افزایــش کیفیــت و قــدرت اطــاع رســانی گزارشهــای حسابرســی،

هیــأت تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی و اعتباربخشــی،
تصمیــم بــه ایجــاد تغییراتــی در گزارشهــای حسابرســی گرفــت کــه
مهمتریــن ایــن تغییــرات عبارتنــد از

تغییرات اساسی در استاندارد  700درخصوص نحوۀ گزارشگری
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تغییــرات اساســی در اســتاندارد حسابرســی  720درخصــوص

مســئولیتهای حســابرس در رابطــه بــا ســایر اطالعــات

تغییــرات اساســی در اســتاندارد حسابرســی  570درخصــوص

گزارشــگری حســابرس در ارتبــاط بــا تــداوم فعالیــت

تغییــرات اساســی در اســتاندارد حسابرســی  705درخصــوص اظهــار

نظرهــای تعدیــل شــده در گــزارش حســابرس مســتقل

ایجــاد اســتاندارد جدیــد حسابرســی  701درخصــوص اطــاع رســانی

موضوعــات کلیــدی حسابرســی در گــزارش حســابرس مســتقل

همچنیــن تغییــرات فــوق موجــب تجدیــد نظــر در اســتانداردهای 260
و  706در نتیجــه تصویــب اســتاندارد جدیــد  701و انجــام اصالحــات در
اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی مرتبــط ،510 ،230 ،220 ،210

 800 ،710 ،600 ،580 ،540و  805شــده اســت.

نالمللی حسابداری
تاریخچۀ استانداردهای بی 
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی استانداردهایی جهانی ،یکسان،
با کیفیت باال ،فهمپذیر و الزماالجرا برای گزارشــگری مالی هستند که از
ســوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد اســتانداردهای گزارشگری مالی

بینالمللی ،یعنی هیأت اســتانداردهای حسابداری بینالمللی  IASBوضع
میشوند .این هیأت از  ۱آوریل  ۲۰۰۱در لندن انگلستان راهاندازی شده

است .از سالهای  1973تا 2000؛ استانداردهای بینالمللی توسط كمیتۀ
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استانداردهای بینالمللی  IASCكه ســازمان قبلی  IASBاست و براساس

توافق بین کشــورهای استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،مکزیک ،هلند،

بریتانیا و ایرلند و ایاالت متحدۀ آمریکا شکل گرفته بود وضع میشدند كه

بهعنوان اســتانداردهای بینالمللی حسابداری  IASنامیده میشدند .بعد از
تقریباً  25ســال IASCبه این نتیجه رسید که برای ادامه فعالیت خود به

شــکل اثربخشتر میبایست راه حلی پیدا کند که موجب همگرایی بیشتر
بین استانداردهای حسابداری ملی هر کشــور و استانداردهای حسابداری

بینالمللی با کیفیت باالتری بشــود .در سال  IASC 1997گروهی را مأمور
تعریف اســتراتژی جدید کرد ،که نتایج آن در دســامبر  1998منتشر شد

و در نوامبر  1999نهایی شــد .نتیجۀ این اقدام در آپریل  2001تشــکیل
هیأت استانداردهای حسابداری بینالمللی  IASBبود .از سال  2001به بعد

وظیفه قانونگذاری به ســازمان جدید ،یعنی  IASBواگذار شد كه قوانین

خود را تحت عنوان استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  IFRSنامید،

هرچند كه قوانین وضع شده توسط  IASCنیز همچنان مورد قبول سازمان

جدید بود .مزیت  IASBدر منابع مالی بیشــتر ،كادر حرفهایتر و استقالل

بیشــتر نسبت به  IASCاســت .در صورتیكه در موارد خاص اختالفی بین
استانداردهای بینالمللی حسابداری و استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی وجود داشــته باشد حق تقدم با استانداردهای بینالمللی گزارشگری

مالی میباشــد( .اختالفهای موجود ،با تصویب استانداردهای بینالمللی
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گزارشگری مالی و جایگزینی با استانداردهای بینالمللی حسابداری مرتفع
میشــود) در حال حاضر  17اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی و 41

اســتانداردبینالمللی حســابداری (که البته برخی ملغی شده است) وجود
دارد ،همچنین برخی از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی جایگزین
استانداردهای بینالمللی حسابداری شدهاند.

نحوه برخورد با دارائیهای ثابت مشهود در
استانداردهای حسابداری ایران و بینالملل
دارائیهــا یکــی از مهمتریــن اقــام موجــود در صورتهــای مالــی
شــرکتها هســتند کــه هــم بــر صــورت ترازنامــه (صــورت وضعیــت
مالــی) و هــم صــورت ســود و زیــان (از طریــق فرآینــد اســتهالک و

کاهــش ارزش و ) ...تأثیــر میگذارنــد ،لــذا درخصــوص ایــن اقــام،
اســتانداردهای متفاوتــی در مجموعــه اســتانداردهای ملــی ایــران و

اســتانداردهای بینالمللــی – شــامل نســخۀ کامــل و نســخۀ مربــوط

بــه شــرکتهای کوچــک ومتوســط ( )SMEsوجــود دارد کــه علیرغــم

شــباهت ،در برخــی مــوارد دارای تفاوتهایــی نیــز هســتند.
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در ایــن نوشــته تــاش اســت تفاوتهــای اســتانداردهای ســهگانۀ

شــرکتهای کوچــک و متوســط تمــام هزینههــای مالــی در دورۀ وقــوع

مذکــور مــورد بررســی و مدا ّقــه قــرار بگیــرد.

بهحســاب ســود و زیــان دوره منظــور میشــوند و نیــازی بــه تخصیــص

تفــاوت در دامنــۀ کاربــرد اســتاندارد امــاک ،ماشــینآالت و

از طــرف دیگــر طبــق بنــد  16اســتاندارد حســابداری شــماره  11ایــران،

طبــق الزامــات اســتاندارد  11ایــران و اســتاندارد حســابداری بینالمللــی

ل بهرهبــرداری تحمــل میشــود قابــل احتســاب بــه بهــای
وضعیــت قاب ـ 

امــاک ،ماشــینآالت و تجهیــزات اســت ،مگــر ایــن کــه بهموجــب

حســابداری بینالمللــی – هــم نســخۀ کامــل و هــم نســخۀ مربــوط بــه

تجهیــزات:

ایــن هزینههــا بــه بهــای تمــام شــدۀ داراییهــا نیســت.

مخــارج مســتقیم و غیرمســتقیمی کــه بــرای رســاندن دارایــی بــه

ی مرتبــط بــا
 16دامنــۀ ایــن اســتاندارد شــامل تمــا م داراییهــا 

تمــام شــدۀ داراییهاســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه طبــق اســتانداردهای

اســتانداردی دیگــر ،نحــوۀ حســابداری متفاوتــی مجــاز یــا الزامــی

شــرکتهای کوچــک و متوســط -تنهــا مخــارج مســتقیم قابــل احتســاب

مربــوط بــه شــرکتهای کوچــک و متوســط ،دامنــۀ اســتاندارد شــامل

وقــوع بهحســاب هزینــه دوره منظــور شــود.

شــده باشــد ،درحالیکــه طبــق الزامــات بخــش  17اســتانداردهای
تمــا م دارائیهــای مرتبــط بــا امــاک ،ماشــینآالت و تجهیــزات و
ســرمایهگذاری در امالکــی اســت کــه ارزش منصفانــۀ آنهــا بهشــکل

بــه بهــای تمــام شــدۀ دارایــی اســت و مخــارج غیرمســتقیم بایــد در دورۀ

تفاوت در اندازهگیری پس از شناخت اولیه:

قابــل اتّکایــی قابــل محاســبه نیســت .یعنــی در اســتانداردهای مربــوط بــه

طبــق الزامــات اســتاندارد ایــران و اســتاندارد حســابداری بینالمللــی 16

در امــاک نیــز در دامنــۀ همیــن اســتاندارد قــرار دارد.

زیــر مجــاز اســت:

تفــاوت در الزامــات مربــوط بــه اجــزای بهــای تمــام شــده در

 -تجدید ارزیابی

طبــق الزامــات اســتاندارد  11ایــران و اســتاندارد حســابداری بینالمللــی

شــرکتهای کوچــک و متوســط ،تنهــا ،روش بهــای تمــام شــده بــه کســر

الف .قیمت خرید

شــرکتها اجــازۀ اســتفاده از روش تجدیــد ارزیابــی را ندارنــد.

شــرکتهای کوچــک و متوســط داراییهــای مرتبــط بــا ســرمایهگذاری

شــناخت اولیــه:

 16اجــزای بهــای تمــام شــدۀ دارایــی عبــارت اســت از:

ب .مخــارج مرتبــط مســتقیم (و غیرمســتقیم) كــه بــرای رســاندن دارایــی
بــه وضعیــت قابــل بهرهبــرداری متحمــل میشــود

ج .برآورد اولیۀ مخارج پیادهسازی و برچیدن

درحالــی کــه طبــق الزامــات بخــش  17اســتانداردهای مربــوط بــه

شــرکتهای کوچــک و متوســط ،هزینههــای تأمیــن مالــی ،جزیــی از

بــرای اندازهگیریهــای بعــدی دارائیهــای ثابــت ،دو روش بــه شــرح
 بهای تمام شده به کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشتهدرحالیکــه طبــق الزامــات بخــش  17اســتانداردهای مربــوط بــه

اســتهالک انباشــته و کاهــش ارزش انباشــته مجــاز شــناخته میشــود و

تفاوت در عمر مفید و روشهای استهالک:

طبــق الزامــات اســتاندارد ایــران عمــر مفیــد بایــد حداقــل در پایــان

هــر ســال مالــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد .ایــن درحالــی اســت کــه
طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری بینالمللــی  16هــم عمــر مفیــد

بهــای تمــام شــدۀ امــاک ،ماشــینآالت و تجهیــزات محســوب نمیشــوند

و هــم ارزش باقیمانــده بایــد حداقــل در پایــان هــر ســال مالــی مــورد

حســابداری ایــران بــا عنــوان مخارج تأمیــن مالــی و اســتاندارد  IAS 23در

شــرکتهای کوچــک و متوســط هــرگاه شــواهد درونــی و بیرونــی مبنــی

بدهــد ،مخــارج تأمیــن مالــی بــا شــرایط پیــش گفتــه در اســتانداردهای

دوره گزارشــگری وجــود داشــته باشــد ،واحــد تجــاری بایــد بــرآورد

در حالــی اســت کــه طبــق بخــش  25اســتانداردهای مربــوط بــه

(برخــاف اســتاندارد ایــران و نســخۀ کامــل اســتاندارد هرســاله نیســت).

ایــن تفــاوت بســیار تأثیرگــذار اســت چــرا کــه طبــق اســتاندارد 13

بازبینــی قــرار گیــرد و طبــق بخــش  17اســتانداردهای مربــوط بــه

شــرایطی خــاص کــه دارایــی تعریــف «دارایــی واجــد شــرایط» را پوشــش

بــر تغییــر ارزش باقیمانــده و عمــر مفیــد دارایــی نســبت بــه آخریــن

مذکــور قابــل احتســاب بــه بهــای تمــام شــدۀ داراییهــا اســت .ایــن

خــود از ارزش باقیمانــده ،روش اســتهالک و عمــر مفیــد را اصــاح کنــد.
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شــاید یکــی از دالیلــی کــه در اســتاندارد ایران بــه بازبینــی ارزش باقیمانده
اشــاره نشــده اســت ایــن مطلب باشــد کــه در ایــران ارزش باقیمانــده عم ً
ال

افزایــش تأییدپذیــری ایــن دادههــا تحقــق مییابــد .بــا اســتفاده از

اســتانداردهای بینالمللــی عــاوه بــر بــرآورد ارزش باقیمانــده بایــد هــر

حســابداری خاصــی را پدیــد آورنــد كــه تراكنــش و مبــادالت معتبــر را

معــادل ارزش اســقاط و صفــر یــا ناچیــز فــرض میشــود .درحالیکــه در

ســاله ایــن بــرآورد مــورد بازبینــی و اصــاح قــرار گیــرد.

همچنیــن طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری بینالمللــی  16و

ایمنــی از طریــق اشــتراك آنــی دادههــا بــا دیگــر اشــخاص و همچنیــن
ِالکچیــن ،شــركتها قادرنــد كــه سیســتمهای اطالعــات
فنــاوری ب
ِ

در یــك دفتــر كل امــن ثبــت کننــد.

اســتاندارد ایــران روش اســتهالک بایــد حداقــل در پایــان هــر ســال چنیــن سیســتمهایی قــادر خواهنــد بــود تــا گزارشــگری آنــی را از

مالــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد ،درحالیکــه طبــق الزامــات بخــش

طریــق اشــاعۀ فــوری اطالعــات حســابداری بــه طرفهــای عالقهمنــد

شــواهدی مبنــی بــر تغییــر الگــوی مصــرف دارایــی وجــود داشــته باشــد

بــه علــت كاهــش قابــل مالحظــۀ بهــای واحــد پــردازش ،حافظــه

 17اســتانداردهای مربــوط بــه شــرکتهای کوچــک و متوســط هــر گاه
روش اســتهالک بایــد مــورد بازبینــی قــرار بگیــرد( .هرســاله نیســت).

شــامل مدیــران ،حسابرســان ،بســتانكاران و ســهامداران محقــق ســازند.

و ذخیرهســازی و نیــز ظهــور دفاتــر كل توزیــع یافتــه همچــون

ِالکچیــن ،اســتفادهکنندگان بــرون ســازمانی میتواننــد بــه اطالعــات
ب
ِ
آنــی حســابداری شــركتها بــا هزینــهای پاییــن دسترســی یابنــد.

چین،
اكوسیستم حسابداری مبتنی بر بِالک ِ
آیندۀ حرفۀ حسابداری

قواعــد از پیــش تعییــن شــده بــر فرایندهــای حســابداری نظــارت کنــد.

حرفــۀ حســابداری میتوانــد بهطــور گســتردهای از مزایــای

ِالکچیــن تعبیــه شــود .ایــن كنترلهــای مبتنــی بــر
در درون ب
ِ

مرتبــط میتواننــد ذخیــرۀ دادههــای حســابداری را ایمــن کننــد .ایــن

نظــارت و فعــال کــردن بهموقــع فرایندهــای تجــاری ،گنجانــده شــود.

ِالکچیــن و قراردادهــای هوشــمند
ِالکچیــن بهرهمنــد شــود .ب
ب
ِ
ِ
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قراردادهــای هوشــمند میتوانــد بهعنــوان ابــزاری خــودكار و بــر مبنــای

بعــاوه بــا پیشــرفت و محبوبیــت اینترنــت اشــیاء ،كنترلهــا میتوانــد
اینترنــت اشــیاء میتوانــد در درون اشــیاء مختلــف فیزیكــی ،بهمنظــور
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ِالکچیــن در كنــار هــم یــك اكوسیســتم
حســابداری مبتنــی بــر ب
ِ
حســابداری خودكفــا را شــكل میدهنــد .در یــك چنیــن اكوسیســتمی،
ِالکچیــن بهعنــوان نرمافــزاری
قراردادهــای هوشــمند تحــت فنــاوری ب
ِ

خودمختــار و مســتقل بــرای اعمــال تأییــد ،كنتــرل ،جلوگیــری از تقلــب و...
بــهکار میرونــد .اجــرای بســیاری از فرایندهــای حســابداری را میتــوان
از طریــق كدنویســی قواعــد و توافقــات تجــاری در قراردادهــای هوشــمند،

خــودكار کننــد .بهعنــوان مثــال ،پــردازش و ثبــت خــودكار پرداختهــا

بــا اســتفاده از صــورت حســابهای صــادر شــده از طریــق قراردادهــای

هوشــمند خــود الــزام ،نظــارت بــر عملكــرد كاركنــان و پرداخت حقــوق آنها
بــا اســتفاده از اســتخدام هوشــمند ،اتوماســیون و خودكارســازی پروندههــای
مالیاتــی در قالــب قراردادهــای هوشــمند كــه امــكان بهروزرســانی مســتمر

را بــرای ادارات دولتــی فراهــم کنــد .همچنیــن بهوســیلۀ برنامهنویســی
مقــررات مالیاتــی در قراردادهــای هوشــمند ،سیســتم مالیاتــی بــه میــزان

قابــل توجهــی ســادهتر شــده اســت و كمتــر محــل بحــث خواهــد بــود.
افــزون بــر ایــن ،قراردادهــای هوشــمند را میتــوان بــا فنــاوری اینترنــت

اشــیاء تركیــب کــرد تــا بدیــن طریــق ،فراینــد دفتــرداری خــودكار شــود.

بهعنــوان مثــال ،یــك قــراداد هوشــمند میتوانــد یــك ثبــت فــروش را

در صورتــی كــه در یــك نــوع موجــودی خــاص شــركت بهوســیلۀ فنــاوری

ِالکچین
اینترنــت اشــیاء از شــركت خــارج و فروختــه شــود ،بــه دفتــر كل ب
ِ
انتقــال دهــد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،دســتگاههای آتــی میتواننــد

بــه حســگرها و چیپهــای هوشــمند تجهیــز شــوند و بــه شــبكههایی

دسترســی یابنــد كــه حتــی قــادر هســتند هرگونــه ضایعــات موجــودی،
عــدم ارســال و تأخیــر را نیــز بهطــور خــودكار گــزارش دهنــد .ایــن نــوع

گزارشهــا میتواننــد قراردادهــای هوشــمندی را ایجــاد كننــد كــه باعــث

تعدیــل ســنجش و اندازهگیــری حســابداری شــود .در كنــار خودكارســازی

فرایندهــا ،قراردادهــای هوشــمند قادرنــد كــه فرایندهــای حســابداری را از

ِالکچیــن میتوانــد بــه
عــاوه بــر ایــن ،تحلیــل دادههــا در ارتبــاط بــا ب
ِ

كشــف ناهنجاریهــا ،تقلبهــا و دیگــر اطالعــات مفیــد منجــر شــود .در

ایــن سیســتم ،مدیــران ،حســابداران ،شــركاء تجــاری و ســرمایهگذاران

بهطــور فعــال بهمنظــور تأییــد معامــات بــا یكدیگــر همــكاری دارنــد و

همچنیــن شــواهد قابــل اتّكایــی را بهمنظــور اعتبارســنجی متقابــل فراهــم
میســازند .ایــن اجــزاء بایســتی بــا یكدیگــر یــك اكوسیســتم حســابداری

شــفاف ،تأییدپذیــر و آنــی را تشــكیل دهنــد .عملكردهــای خــودكار تأییــد

اطالعــات ،پــردازش ،ذخیرهســازی و گزارشــگری در سیســتم اطالعــات
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طریــق تجمیــع و یكپارچهســازی دادههــای بــزرگ و تحلیلهای پیشــگویانه

هوشــمند ســازد .بهعنــوان مثــال ،یــك قــرارداد هوشــمند كــه بــا یــك
مــدل پیشبینــی رتبــۀ اعتبــاری كدنویســی شــده اســت قــادر اســت كــه

ریســك بدهــكاران را بــر مبنــای رفتــار خریــد و وضعیــت مالــی آنهــا مــورد
ســنجش قــرار دهــد و مطابــق بــا آن تخمینهــای بدهــی را تنظیــم کنــد.

ِالکچیــن
در حالــت ایــدهآل ،اطالعــات مالــی مبتنــی بــر فنــاوری ب
ِ
میتوانــد بهصــورت آنــی بــرای ســهامداران ،بســتانكاران ،شــركای
تجــاری ،نمایندگیهــای دولتــی و دیگــر طرفهــای عالقهمنــد ،قابــل
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رؤیــت باشــد .هــر اســتفادهكنندۀ اطالعــات ،عالئــق و اهــداف خاصــی

برای فروش یا نگهداری شده برای توزیع
بین مالكان ،طبق الزامات IFRS 5
چگونه است؟

را بررســی کنــد و ســرمایهگذاران فقــط اطالعاتــی را كــه در ســطح باالیــی

واحــد تجــاری بایــد زمانــی دارائیهــای غیرجــاری (یــا مجموعــه واحــد)

دارد كــه بــه نیازهــای گوناگــون دادههــای حســابداری منجــر میشــود.

بهطــور مثــال ،مدیــر ارشــد مالــی و حسابرســان ،الزم اســت كــه بــه كل

دادههــای حســابداری دسترســی كامــل داشــته باشــند .متصــدی امــور

حســابهای دریافتنــی نیــاز دارد كــه ثبتهــای حســابهای دریافتنــی
تجمیــع شــده باشــد ،اســتفاده میکننــد .از ایــن رو الزم اســت كــه بــه

هــر نــوع مصرفكننــدۀ اطالعــات ،اجــازۀ دسترســی خاصــی بــر مبنــای

نقــش و تقاضــای آنهــا داده شــود .سیســتم اطالعــات حســابداری

را بهعنــوان نگهــداری شــده بــرای فــروش طبقهبنــدی کنــد كــه مبلــغ
دفتــری آن ،عمدت ـاً از طریــق فــروش و نــه اســتفادۀ مســتمر بازیافــت
شــود و معیارهــای زیــر را تأمیــن کنــد:

ِالکچیــن میتوانــد بــه كاربــران ایــن اجــازه را بدهــد كــه
مبتنــی بــر ب
ِ

 -1دارائــی غیرجــاری (یــا مجموعــه واحــد) بــرای فــروش فــوری)

ســطوح تجمیعــی مختلفــی مشــاهده نماینــد .همچنیــن افزایش در ســطح

 -2شــرایطی كــه بــرای فــروش چنیــن دارائیهایــی (مجموعههــای

بــا توجــه بــه نقشهــای از پیــش تعییــن شــده آنهــا ،اطالعــات را در

ِالکچیــن ،كــه بــا
شــفافیت ،بــه واســطۀ ماهیــت قابــل تأییــد فنــاوری ب
ِ
كاهــش فرصتهــای دســتكاری ســود توســط مدیریــت زمینهســاز افزایــش

 )Immediateدر دســترس باشــد.

واحــد) مرســوم و معمــول ( )Usual and customaryاســت،
آمــاده باشــد.

امیــد ســهامداران اســت ،دو چنــدان میشــود .بــر ایــن اســاس ،همچنــان

 -3فروش آن بسیار محتمل ( )Highly probableباشد.

خــودكار در حــال تغییــر اســت ،نقــش حســابداران نیــز از حالت جمـعآوری

-5بــرای فــروش دارائــی بــه قیمتــی منطقــی( )Reasonableنســبت

كــه فراینــد ثبــت و ارائــۀ دادههــا از حالــت عملیــات دســتی بــه حالــت

مفســر و تحلیــل گــر در حــال تغییــر اســت.
كننــدۀ دادههــا بــه یــك ّ

طبقهبندی دارائیهای غیرجاری (یا
مجموعۀ واحد) بهعنوان نگهداری شده
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h e s a b d a r . i i c a . i r
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-4مدیریت متعهد به برنامهریزی برای فروش دارائی باشد.

بــه ارزش منصفانــۀ آن ،بازاریابــی مؤثــری صــورت گرفتــه باشــد.

-6فرآینــد فــروش میبایســت طــی مــدت یــك ســال از تاریــخ
طبقهبنــدی تكمیــل شــود.

-7معامــات فــروش میتوانــد شــامل معاوضــۀ دارائیهــای غیرجــاری
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مالیاتــی کشــور بهویــژه مفــاد مــاده  19ضوابــط اجرایــی داراییهــای

اســتهالکپذیر موضــوع مــاده  149قانــون مالیاتهــای مســتقیم،

اصالحــی مصــوب  1394/4/31و بخشــنامۀ اصالحــی مزبــور بــه شــماره
 200/96/19مــورخ  1396/2/4الزامــی اســت.

تفاوت ارز دیجیتال و رمزارز و پول و توکن
چیست؟
از آنجایــی کــه رمزارزهــا پدیدههایــی نوظهــور و نویــن هســتند،

بــا یكدیگــر باشــد بــه شــرطی كــه طبــق الزامــات اســتاندارد

طبقهبنــدی رســمی و تعریــف واحــدی بــرای آنهــا در مراجــع مختلــف

تجهیــزات ،ایــن معامــات دارای محتــوای تجــاری باشــد.

مجــازی میداننــد و برخــی در عمــل ،تفاوتــی بیــن ایــن مفهــوم و
توکــن قائــل نمیشــوند .درحالیکــه ایــن مفاهیــم ،کامــ ً
ا بــا هــم

بینالمللــی حســابداری  16بــا عنــوان امــوال ،ماشــینآالت و

ارائــه نشــده اســت .برخــی آنهــا را معــادل ارزش دیجیتــال یــا ارز

-8در صورتــی كــه واحــد تجــاری ،یــك دارائــی غیرجــاری (یــا مجموعــه
واحــد) را صرفــاً بــه قصــد واگــذاری تحصیــل کنــد ،میتوانــد در

متفــاوت هســتند .ارز دیجیتــال عامتریــن مفهــوم در ایــن حــوزه

فــروش ،طبقهبنــدی كنــد؛ بــه شــرطی كــه الــزام یــك ســال موضــوع

از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند رمــزارز

تاریــخ تحصیــل ،آن دارائــی را بهعنــوان نگهــداری شــده بــرای

اســت .ارز مجــازی زیرمجموعــهای از ارز دیجیتــال اســت .آن دســته

بنــد  6فــوق رعایــت شــود.

تعریــف شــدهاند .رمــزارز ماننــد بیتکویــن نوعــی ارز مجــازی اســت

کــه از قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول رایــج برخــوردار اســت و هیچگونــه

نحوۀ برخورد حسابرس با تغییر در برآورد
عمر مفید یا روش استهالک داراییهای
ثابت ،در واحدهای مورد رسیدگی چگونه
است؟

وابســتگی بــه یــک نهــاد مرکــزی همچــون بانــک مرکــزی نــدارد .پــول
بــه هــر چیــزی اطــاق میشــود کــه در ازای کاال یــا خدمــات یــا بــه

جهــت بازپرداخــت بدهــی بهطــور عمومــی مــورد قبــول و اســتفاده باشــد

و  6ویژگــی قابــل حمــل بــودن ،بــا دوام بــودن ،یکســان و متحدالشــکل

بــودن ،قابلیــت تشــخیص و مقبولیــت را داراســت .همچنیــن  3وظیفــۀ

اصلــی پــول نیــز واســطه مبادلــه ،وســیله ســنجش ارزش و وســیله حفــظ
ارزش اســت.

تغییــر در بــرآورد عمــر مفیــد و روش اســتهالک داراییهــای ثابــت

درواقــع همــه رمزارزهــا ،ارز مجــازی و ارز دیجیتــال هســتند ولــی برعکس
آن لزومـاً صــادق نیســت .توکــن نیــز نماینــده یــک دارایــی تأییــد شــده

شــماره  11بــا عنــوان «داراییهــای ثابــت مشــهود» و نیــز حصــول

اســت .براســاس تعریــف نهــاد نظــارت بــر بازارهای مالــی انگلســتان ،توکن

طبــق اســتاندارد حسابرســی شــماره  540بــا عنــوان «حسابرســی

در بســتر پلتفــرم زنجیــره بلکــو نمایندگــی میکنــد .در واقــع معمــوالً

بــا رعایــت مفــاد بندهــای  53 ،52و  56تــا  58اســتاندارد حســابداری

و دارای ارزش ماننــد ارز ،حوالــه ،آیتمهــای بازیهــای کامپیوتــری و...

اطمینــان حســابرس مســتقل نســبت بــه تغییــر در برآوردهــای مزبــور

یــک موجودیــت رمزینــه اســت کــه یــک ارزش واقعــی یــا مجــازی را

برآوردهــای حســابداری ،شــامل برآوردهــای حســابداری ارزش منصفانــه
و مــوارد افشــای مرتبــط» امکانپذیــر اســت .ضمنــاً رعایــت مفــاد

رمزارزهــا توکــن هســتند ،ولــی توکنهــا لزوم ـاً رمــزارز نیســتند.

بخشــنامه شــماره  200/95/78مــورخ  1395/11/4ســازمان امــور
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نحوۀ گزارشگری مازاد ناشی از تجدید
ارزیابی در واحدهای بخش عمومی که فاقد
حسـاب سرمایه هستند ،چگونه است
طبــق بنــد ( )46اســتاندارد حســابداری شــماره  5بخــش عمومــی بــا

عنــوان «داراییهــای ثابــت مشــهود» ،افزایــش مبلــغ دفتــری یــک
دارایــی ثابــت مشــهود ،درنتیجــۀ تجدیــد ارزیابــی آن ،مســتقیماً تحــت
عنــوان مــازاد تجدیــد ارزیابــی ،ثبــت و در صــورت وضعیــت مالــی

بهعنــوان بخشــی از «ارزش خالــص» طبقهبنــدی میشــود.

آیا در صورت جریانهای نقدی ،ارائۀ
جمع جریانهای نقدی ورودی (خروجی)
قبل از فعالیتهای تأمین مالی ،الزامی
است؟
طبــق صورتهــای مالــی نمونــۀ ارائــه شــده توســط ســازمان حسابرســی،
جمــع جریانهــای نقــدی ورودی (خروجــی) قبــل از فعالیتهــای
تأمیــن مالــی ،درج شــده اســت .اگرچــه ارائــۀ جمــع مزبــور طبــق

اســتاندارد حســابداری  2بــا عنــوان «صــورت جریانهــای نقــدی» و خالصــه میتــوان گفــت نظــر آنهــا ایــن اســت کــه عامــل مشــکالت
(تجدیــد نظــر شــده  )1397الزامــی نیســت ،لیکــن درج آن ،اطالعــات موجــود ،پــول متمرکــز و تحــت کنتــرل دولــت اســت و ارز رمزپایــه

مناســب بــه اســتفادهکنندگان از صورتهــای مالــی ارائــه میکنــد و راهحــل ایــن مشــکل اســت .در حقیقــت طراحــان رمزارزهــا بــر ایــن

نقــض اســتاندارد گزارشــگری نیــز محســوب نمیشــود.

رمزارزها در تقابل با دولتها

بــاور هســتند کــه بانکهــای مرکــزی و سیســتمهای نظارتــی عامــل

اصلــی مشــکالت موجــود در زمینههــای مالــی هســتند و بــا طراحــی
سیســتمهای رمزپایــه ،ســعی در حــذف مداخلــۀ آنهــا و ایجــاد فضایــی
عــاری از تأثیــرات بانکهــای مرکــزی و واســطهها دارنــد .ارزهــای
رمزپایــه امــروزی ،دولتهــا را آنگونــه کــه متعــارف اســت مــورد توجــه

ارزهایــی کــه بهســرعت در حــال مطــرح شــدن در ســطح جهانــی قــرار نمیدهنــد و اجــازه مداخلــه بــه بانکهــای مرکــزی و ســایر

هســتند و روزب ـهروز بــر میــزان مقبولیتشــان در جامعــۀ مالــی افــزوده ســازمانهای نظارتــی در مدیریــت ارز را آنطــور کــه اکنــون در سیســتم
میشــود ،چهاندیشــهای را در ســر میپروراننــد؟ در بیــن طراحــان ارزی رایــج اســت نمیدهنــد.

ارزهــای رمزپایــه دیدگاههــای متفاوتــی وجــود دارد ا ّمــا بهطــور کلــی بــا ظهــور طــای دیجیتــال ساتوشــی ناکاموتــو ،یعنــی بیتکویــن ،نگرانی
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میکنــد و ایــن مســئله بههیــچ عنــوان خوشــایند دولتهایــی نخواهــد

بــود کــه گرداننــدگان اصلــی ارزهــای ســلطهگر هســتند.

تســهیالت مالــی دریافتــی از بانــک توســط یــک شــرکت ســرمایهپذیر
کــه عینـاً بــه شــرکت ســرمایهگذار خــود پرداخــت شــده اســت ،چگونــه
بایــد در صورتهــای مالــی شــرکت ســرمایهپذیر انعــکاس یابــد؟

نظــر بــه اینکــه تســهیالت دریافتــی از بانــک ،بــه نام شــرکت ســرمایهپذیر
اســت ،لــذا در ترازنامــۀ شــرکت مزبــور ،تحــت عنــوان تســهیالت مالــی

دریافتــی شناســایی و هزینــۀ ســود تضمیــن شــده و کارمــزد آن نیــز در
زمــان تحقــق درصــورت ســود و زیــان آن شــرکت منعکــس میشــود.

پرداخــت تســهیالت یــاد شــدۀ فــوق بــه شــرکت ســرمایهگذار و دریافــت

هرگونــه ســود تضمیــن شــده و کارمــزد از ایــن بابــت توســط شــرکت
ســرمایهپذیر ،اساســاً بهعنــوان یــک رویــداد جداگانــه تلقــی و حســب

مــورد در حســابهای فیمابیــن و تحــت ســرفصل درآمــد غیرعملیاتــی

در دفاتــر شــرکت ســرمایهپذیر شناســایی میشــود .همچنیــن تهاتــر

صاحبــان ارزهــای ســلطهگر جهانــی از بــه خطــر افتــادن جایگاهشــان

بــر دنیــای مالــی جهــان شــروع شــد .بیتکویــن ،نامــی بســیار آشــنا
بــرای فعــاالن بازارهــای ارزی ،تحلیلگــران را بــه چالــش جــدی تغییــر

در سیســتم پولــی جهانــی کشــانده اســت .طرفــداران بیتکویــن ادعــا
میکننــد کــه ایــن ارز بهعنــوان ارز ذخیــرۀ جهــان ،جایگزیــن دالر
خواهــد شــد .بســیاری از افــراد در جامعــۀ رمزنــگاری ،بــر ایــن باورنــد

کــه ارزهــای رمزپایــه بــرای رســیدن بــه مقیــاس جهانــی تکامــل مییابند
و بــهزودی شــاهد خواهیــم بــود کــه جایگزیــن دالر آمریــکا بهعنــوان

ارز ذخیــره جهانــی ،بیتکویــن یــا ارز رمزپایــۀ دیگــری خواهــد شــد.

اگــر سیســتم رمزپایــه بتوانــد بــه سیســتم ارزی جهانــی تبدیــل شــود،

هیــچ ملــت واحــدی متولــی آن نخواهــد بــود .بلکــه ایــن سیســتم جدیــد
در مقیــاس جهانــی بــرای خدمــت بــه همــۀ دولتهــا و مــردم جهــان
عمــل خواهــد کــرد .پیدایــش ارزهــای دیجیتــال ،ظهــور بیتکویــن و

احتمــاالت پیشبینیشــده از جایگزینــی رمزارزهــا بهعنــوان پــول رایــج

بینالمللــی ،همگــی باعــث شــد تــا مســئلۀ ارز دیجیتــال تنهــا یــک تغییــر

ســاده در ســبک پولــی نباشــد .زمانــی کــه توجــه و تمرکــز افــراد بهســمت

بیتکویــن و ســایر رمزارزهــا معطــوف شــد ،دولتهــا و بهویــژه ایــاالت

متحــده بــا چالشــی جــدی مواجه شــدند؛ بــا گســترش و توســعه رمزارزها،
اختیــارات دولتهــا نیــز در زمینــه کنتــرل ارزی تقریبــاً پایــان پیــدا
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تســهیالت مالــی دریافتــی و پرداختــی و هزینــه و درآمــد ســود تضمیــن
شــده و کارمــزد تســهیالت مزبــور ،مجــاز نیســت.

آیا بازرس قانونی ّ
موظف است به
پاسخگویی مستقیم به هریک از سهامداران
شرکتی که بازرس آن است؟
وظایــف ،اختیــارات و مســئولیتهای بــازرس قانونــی در مــواد  144تــا
ـم وظیفــه مزبــور
 156اصالحیــۀ قانــون تجــارت ذکــر شــده اســت و اهـ ّ

در مــاده ( )148آن قانــون مبنــی بــر اظهارنظــر نســبت بهصورتهــای
مالــی و گــزارش ســاالنه فعالیــت هیــأت مدیــره و همچنیــن حصــول

اطمینــان از رعایــت حقــوق یکســان ســهامداران اســت .از ســوی دیگــر
طبــق مــاده ( )139قانــون فــوق ،هــر صاحــب ســهم میتوانــد از  15روز

قبــل از تشــکیل مجمــع عمومــی ،در مرکــز شــرکت بهصورتحســابها

مراجعــه کنــد و از ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان و گــزارش بازرســان

رونوشــت بگیــرد .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،در قانــون تجــارت ،وظیفــۀ

مشــخصی جهــت ارائــۀ پاســخ مســتقیم بــه هریــک از ســهامداران بــرای
بــازرس قانونــی پیشبینــی نشــده اســت ،لیکــن معمــوالً در مجامــع

عمومــی عــادی ســاالنۀ شــرکتها ،بــازرس قانونــی بــه ســؤاالت
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ســهامداران کــه بــا هماهنگــی رئیــس جلســه طــرح میشــود ،پاســخ
میدهــد.

تاریخچه ارزهایرمزنگاری شده
روشهــای رمزنــگاری ابتدایــی از دوران باســتان وجــود داشــته اســت و به
نظــر میرســد بیشــتر تمدنهــای اولیــه در ارتباطــات خــود بــه نحــوی
از روشهــای کــد گــذاری اســتفاده میکردهانــد .جایگزینــی نمــاد،

کــه بــه نوعــی ســادهترین شــکل رمزنــگاری بــه حســاب میآیــد ،در
نوشــتههای بــه جــا مانــده از مصریــان و ســاکنین بینالنهریــن ،دیــده

میشــود .در اینگونــه ازرمزنــگاری بــه جــای هــر کــدام از حــروف یــک

شــده اســت ،توســط تومــاس جفرســون در ســال 1790ارائــه شــده

آرامــگاه مربــوط بــه یکــی از اشــراف مصــری بــه نــام «خنــوم هتــپ دوم»

رمزنــگاری چرخشــی شــناختهمیشــود ،شــامل  36حلقــه از حروفــی

هــدف از جایگزینــی نمــاد در کتیبههــای مربــوط بــه خنــوم هتــپ،

ایــن ایــده میتوانــد بــرای دســتیابی بــه یــک رمزگــذاری پیچیــده مــورد

نظــر زیبایــی زبانشناســی بــوده اســت .اولیــن نمونــۀ شــناخته شــده از

نیــز نمون ـهای کامــل از رمزنــگاری آنالــوگ اســت کــه بــا نــام ماشــین

قــرار گرفتــه اســت ،در حــدود  3500ســال پیــش ،در زمانــی کــه یکــی از

بــا پیدایــش و افزایــش اســتفاده از کامپیوترهــا ،رمزنــگاری بــه چیــزی

بــرای تهیــه ظــروف ســفالی از خــاک رس ،اســتفاده میکــرد ،دیــده

رمزنــگاری  128بیتــی ،بســیار قویتــر از هــر نــوعرمزنــگاری دوران

در دورههــای بعــد از باســتان،رمزنــگاری بهطــور گســتردهای بــرای

اســتانداردهایی بــرایرمزنــگاری در بســیاری از افزارههــای حســاس

نمــاد قــرار میگرفتــه اســت .اولیــن نمونــه از ایــن نــوع کــد گــذاری در

بــود ،هــر چنــد شــاید هیچــگاه ســاخته نشــد .ابــداع او کــه بهعنــوان

کــه در حــدود  3900ســال پیــش زندگــی میکــرد ،پیــدا شــده اســت .میشــود کــه بــر روی یــک چــرخ در حــال حرکــت قــرار دارنــد ،کــه
پنهــان کــردن اطالعــات نبــوده ،بلکــه افزایــش جذابیــت کتیبههــا از

اســتفاده قــرار گیــرد.رمزنــگاری اســتفاده شــده در جنــگ جهانــی دوم

رمزنــگاری کــه بــا هــدف محافظــت از اطالعــات حســاس مــورد اســتفاده

«انیگمــا» شــناختهمیشــود.

ســاکنین بینالنهریــن ازرمزنــگاری بــرای پنهــان کــردن فرمولهایــی

بســیار پیشــرفتهتر از آنچــه در دوران آنالــوگ بــود ،تبدیــل شــد.

شــده اســت.

باســتان یــا قــرون وســطی اســت کــه در حــال حاضــر بهعنــوان

محافظــت از اطالعــات مهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ هدفــی

سیســتمهای کامپیوتــری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از ســال
 ،1990یــک شــکل کامــ ً
ا جدیــد از رمزنــگاری کــه «رمزنــگاری

پیــدا کــرد ا ّمــا رمزگذاریهایــی کــه از طریــق جابهجایــی حــروف

حــال توســعه اســت تــا شــاید بتواننــد ســطح امنیــت و حفاظــت ارایــه

رمزنــگاری ،مــورد تأییــد قــرار گرفــت .در ســال  ،1465لئــون آلبرتــی،

روشهــای رمزنــگاری بــرای ایجــاد ارزهــای دیجیتــال یــا بــه تعبیــر

روش تحلیــل فراوانــی آل -کنــدی بــه حســاب میآمــد.

اولیــن ارزرمزنــگاری شــده بیتکویــن بــود .شــاید واژه بیتکویــن بیــش

کــه در حــال حاضــر نیــز مــورد توجــه اســت.

در طــول قــرون وســطی ،رمزنــگاری بــه شــکل فزاینــدهای اهمیــت

کوانتومــی» نــام گرفتــه اســت ،توســط دانشــمندان علــوم کامپیوتــری در

انجــام میشــد ،ماننــد رمزگــذاری ســزار ،بهعنــوان اســتانداردی بــرای

شــده توســطرمزنــگاری مــدرن را بــار دیگــر افزایــش دهنــد .اخیــرا ً

رمزنــگاری چنــد الفبایــی را توســعه داد کــه بهعنــوان راه حلــی در برابــر

دیگــری ارزهــای رمزگــذاری شــده مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.

علــم رمزنــگاری در طــول قرنهــای متمــادی بهطــور مــداوم پیشــرفت

از هــر ارز دیگــری در صنعــت ارزهــایرمزنــگاری شــده شــنیده شــده

کــرده اســت .یــک پیشــرفت عمــده کــه در حــوزۀرمزنــگاری توصیــف
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ِالکچیــن توســعه یافتــه
باشــد .بیتکویــن اولیــن محصــول از اولیــن ب
ِ
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توســط برخــی از واحدهــای اقتصــادی بــود کــه نــام ایجــاد کننــدۀ آن
معــروف بــه ساتوشــی ناکاموتــو بــود .ساتوشــی ایــده بیتکویــن را در

ســال  2008بیــان کــرد و آن را بهعنــوان ورژنــی از پــول الکترونیکــی

بیتدیگریــی ،ســیویک و وی پــاورمیشــوند .در حــال حاضــر 2310

نــوع ارزرمزنــگاری شــده وجــود دارد کــه پیشبینــیمیشــود در

آینــده نیــز بــه ایــن تعــداد افــزوده شــود.

بهطــور مشــخص همتــا بــه همتــا معرفــی کــرد.

بیتکویــن ،اولیــن ارزرمزنــگاری شــدۀ ایجــاد شــده بــود ا ّمــا تالشهــای
بســیاری در راســتای ایجــاد ارزهــای دیجیتــال در ســالهای قبــل از

ایجــاد بیتکویــن انجــام شــده بــود ،کــه برخــی از آنهــا نیــز بهطــور

رســمی منتشــر شــده بودنــد.

ارزهــای دیجیتــال ماننــد بیتکویــن از طریــق فراینــدی بــه نــام
اســتخراج ،ایجــاد میشــوند .البتــه ایــن اســتخراج بســیار متفــاوت از
اســتخراج ذغــال ســنگ اســت .اســتخراج ارزهــای دیجیتــال ،رایانههــای

بســیار قدرتمنــد را بــرای حــل مســائل پیچیــده درگیــرمیکننــد.

بیتکویــن تنهــا ارزرمزنــگاری شــده تــا ســال  2011بــود .بعــد از
بیتکویــن ،دســتۀ دیگــری بــه نــام آلــت کویــن ،ایجــاد شــد ،کــه

برخــی از آنهــا عبــارت هســتند از :نئــو ،الیــت کویــن ،کاردانــو و غیــره.
دســتۀ بعــدی نیــز شــامل توکــن هســتند کــه شــامل مــواردی نظیــر
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نیاز صنعت بیمه به بهکارگیری و پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
هــم اکنــون در اغلــب کشــورها و بازارهــای مالــی ایــن کشــورها
اســتانداردهای  IFRSمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــرکتهای

بیمــه کــه در ســازمان بــورس حضــور دارنــد بــرای نزدیــک شــدن بــه
الگوهــای جهانــی ،ملــزم بــه اســتفاده از ایــن اســتانداردها هســتند.

صنعــت بیمــه بهعنــوان یکــی از صنایــع کشــور کــه قریــب بــه هفتــاد
یــا هشــتاد ســال عمــر دارد ،در دســتۀ صنایعــی قــرار میگیــرد کــه

سالهاســت وارد بــازار ســرمایه شــده اســت و در ایــن بخــش فعالیــت

دارد ا ّمــا مهمتریــن چالــش ایــن صنعــت عــاوه بــر مشــکالت مالــی و
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چالشهایــی از قبیــل آن ،بحــث صورتهــای مالــی و عــدم شــفافیت
اســت .از آنجایــی کــه بــازار ســرمایه نســبت بــه ســایر بازارهای کشــور از

شــفافیت نســبی برخــوردار اســت ،همیشــه ایــن اتهــام بــه شــرکتهای
بیمــه وارد بــوده اســت کــه ایــن شــرکتها بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف ،صورتهــای مالــی غیرشــفافی را ارائــه میدهنــد.

البتــه ایــن موضــوع فقــط مختــص کشــورمان نیســت .بســیاری از

کشــورهای دنیــا بهصــورت اختصاصــی بــا چالــش عــدم شــفافیت در

صنعــت بیمــه روبــهرو هســتند .از ایــن رو اســتانداردها و الگوهــای
مختلفــی بــرای حرکــت بــه ســمت شفافســازی صورتهــای مالــی
ارائــه شــده اســت .یکــی از مهمتریــن ایــن اســتاندارها  IFRSاســت.

اســتانداردهای گزارشــگری مالــی بینالمللــی( ، )IFRSبــه مجموع ـهای

از اســتانداردهای حســابداری گفتــه میشــود کــه توســط هیــأت
اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی ( )IASBتدویــن شــدهاند.

هــدف ایــن اســتانداردها ،تهیــۀ صورتهــای مالــی شــرکتهای
ســهامی در قالــب یــک اســتاندارد جهانــی اســت.

در اوایــل قــرن حاضــر اســتاندارد  IFRS4بابــت راهنمایــی شــرکتهای
بیمــهای ارائــه شــدند ،در دورههــای متوالــی رشــد کردنــد و در

بخشهــای مختلــف ،تخصصــی شــدهاند و در حــال حاضــر IFRS17
کــه جدیدتریــن و بهروزتریــن اســتاندارد تخصصــی بیمــه در جهــان

بهشــمار مـیرود ،در ســال  2016تدوینشــده اســت و از ســال  2022در

کشــورهای مختلــف قابلیــت اجرایــی دارد .خوشــبختانه ایــن اســتاندارد

در کشــورمان هــم ترجمــه شــده اســت و در اختیــار شــرکتهای بیمــه
قــرار گرفتــه اســت.

چنــدی پیــش براســاس اعــام رســمی بیمــۀ مرکــزی ،تمامــی
شــرکتهای بیمــه ملــزم بــه اســتفاده از ایــن اســتانداردها شــدهاند و
بایــد تمامــی گزارشهــای مالــی خــود را براســاس ایــن اســتانداردها بــه

ســازمان بــورس ارائــه کننــد.

مطابــق بــا مقــررات و دســتورالعملهای موجــود ،بانکهــا ،بیمههــا
و شــرکتهای بــزرگ برخــوردار از ســرمایۀ بیــش از  ۱۰۰۰میلیــارد

تومــان بایــد در کنــار گزارشــگری معمــول خــود براســاس اســتانداردهای

مالــی ،بهطــور مجــزا صورتهــای مالــی دورۀ عملکــرد ســالیانه خــود

را بــا اســتانداردهای بینالمللــی ( )IFRSبــه حسابرســان ارائــه دهنــد.

در دنیــا اســتاندارهای  IFRS4و  IFRS17بــه صنعــت بیمــه توجــه

داشــتهاند ا ّمــا در اســتاندارد  17بهصــورت اختصاصــی بــه صنعــت

بیمــه پرداختــه شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه  IFRS4یــک اســتاندارد
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گزارشــگری مالــی بینالمللــی اســت کــه توســط هیــأت اســتانداردهای
حســابداری بینالملــل ( )IASBصــادر شــده و بیشــتر تــاش میکــرد

یــک راهنمــا بــرای قراردادهــای بیمـهای باشــد ا ّمــا بــا گذشــت زمــان و

ســرعت جهانــی شــدن ایــن صنعــت ،نیــاز جــدی بــه توســعۀ تضمیــن
مالــی در صنعــت بیمــه ،توســعه اســتانداردها در دســتور کار قــرار گرفت.

بهطــور کلــی  IFRS4بــه شــرکتها اجــازه میدهــد روش حســابداری

قبلــی خــود را بــرای قراردادهــای بیم ـهای ادامــه دهنــد ا ّمــا بایســتی
مقــررات افشــا را تقویــت کننــد.

در اســتاندارد  IFRS17دیگــر عمــدۀ فعالیتهــا بــر روی قراردادهــای
تضمیــن مالــی نیســت .ایــن اســتاندارد تــاش میکنــد تــا تمامــی

ابعــاد صنعــت بیمــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .بــه همیــن دلیــل هیــأت
اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی ( )IASBدر ســال  2016بــرای
برطــرف کــردن مشــکالت صورتهــای مالــی شــرکتهای بیمــه اقــدام
بــه ارائــۀ اســتاندارد جدیــدی کــرد .در ایــن اقــدام  IFRS17جایگزیــن

نمونههــای قبلــی شــد تــا حرکــت بــه ســمت شفافســازی صنعــت

پیچیــدۀ بیمــه در دنیــا ممکــن شــود.
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رعایــت اســتاندارهای  IFRSعــاوه براینکــه افزایــش قابلیــت اعتمــاد و

محرکهــای ایجادکننــدۀ ســود هــم تأثیــر بگــذارد .در ایــن صــورت

باعــث ایجــاد یــک تقــارن اطالعاتــی بــرای تصمیمگیــری و مبانــی
مناســب بــرای تصمیمگیــری ســرمایهگذاران اســت .قطعــاً بــرای

مثبتــی خواهــد شــد.

اطمینــان بــرای همــۀ ســرمایهگذاران و ذینفعــان را فراهــم میکنــد،

جــذب ســرمایهگذار خارجــی و مشــارکتهای آنهــا در فعالیتهــای

اقتصــادی کشــورمان و حضــور در بازارهــای مالــی و ســرمایهگذاری

داخلــی و خارجــی زیرســاختهای مــورد تأییــد مجامــع جهانــی نیــاز
اســت .ایــن اطالعــات کمــک میکنــد تــا دغدغههــای ســرمایهگذاران

کاهــش پیــدا کنــد .بــدون شــک  IFRS17میتوانــد عــاوه بــر
شــفافیت ،تأثیــرات دیگــری بــر روی صنعــت بیمــه کشــور داشــته باشــد

ا ّمــا یکــی از مهمتریــن اثــرات ایــن اســتاندارد بــر صنعــت بیمــه ،تغییــر
الگــوی ســودآوری اســت .تغییرپذیــری نتایــج مالــی و حقــوق صاحبــان

ســهام از دیگــر تغییراتــی اســت کــه در صــورت اجرایــی شــدن IFRS17

در کشــور بهوجــود میآیــد.

بــدون شــک ســطح حقــوق صاحبــان ســهام هــم دسـتخوش تغییــرات

انواع ابزارهای مالی
ابزارهــای مالــی را میتــوان بــه دو دســتۀ اصلــی بــه شــرح زیــر از

یکدیگــر متمایــز کــرد:

 .۱ابزارهای پایه ()Basic Instruments

ابزارهــای پایــه را میتــوان بــه شــرح اقــام زیــر دانســت .ایــن ابزارهــا

اغلــب دارای ارزش و قیمــت مشــخص شــده هســتند:

 .۱ .۱اوراق بهــادار :شــامل انــواع ســهام عــادی ،ســهام ممتــاز ،اوراق
مشــارکت ،اوراق قرضــه و اوراق خزانــه دولتــی

از آنجایــی کــه مهمتریــن دســتاورد  IFRS17بــاال رفتــن ســطح

 .۲ .۱کاال :شــامل کاالهایــی کــه مقــدار و کیفیــت آنهــا اســتاندارد شــده

کــه ایــن اســتاندارد میتوانــد بــه تغییــر ســطح شــفافیت در مــورد

شمشــال ســرب یــا شمشــۀ مــس یــا کاالهــای کشــاورزی ماننــد

شــفافیت صورتهــای مالــی عنــوان میشــود ،میتــوان گفــت
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گنــدم ،ذرت ،ســویا یــا فلــزات گرانبهــا :ماننــد طــا ،نقــره ،پالتیــن

و تیتانیــوم

 .۳ .۱انــواع ارزهــا :ماننــد دالر آمریــکا ،یــوروی اتحادیــه اروپــا ،یــن
ژاپــن و یــوان چیــن

 .۲ابزارهای مشتقه ()Derivatives

ابزارهایــی هســتند کــه ارزش آنهــا براســاس ارزش یــک دارایــی پایــه
تعییــن میشــود و درواقــع از آن داراییهــا مشــتق میشــوند .انــواع
ابزارهــای مشــتقه را میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:

 .۱ .۲پیمانهــای آتــی (:)Forwardsقراردادهایــی کــه طــی آن
طرفیــن توافــق میکننــد در تاریــخ مشــخصی در آینــده ،مقــدار

معینــی از دارایــی موضــوع قــرارداد را بــه قیمــت توافــق شــده

بــا یکدیگــر معاملــه کننــد .در ایــن قراردادهــا کمیــت ،کیفیــت،
خصوصیــات ابــزار پایــه و تاریــخ و محــل دقیــق تحویــل آنهــا

براســاس ضوابــط بــورس اســتاندارد نشــده اســت و بــا توجــه بــه
ایــن کــه عمومــاً طرفیــن قــرارداد در زمــان عقــد آن مبلغــی را
بهعنــوان ســپرده پرداخــت نمیکننــد ،خطــر عــدم ایفــای تعهــد
(نکــول) توســط یکــی از طرفیــن را دارد.

 .۲ .۲قراردادهــای آتــی ( :)Futuresقراردادهــای آتــی را میتــوان
مشــابه پیمانهــای آتــی تلقــی کــرد ،بــا ایــن تفــاوت کــه

قراردادهــای آتــی اســتاندارد هســتند و کمیــت ،کیفیــت و

کلیــۀ خصوصیــات ابــزار پایــه و تاریــخ و محــل دقیــق تحویــل
آنهــا براســاس ضوابــط بــورس اســتاندارد شــده اســت .بــه دلیــل

اســتاندارد بــودن ایــن ابزارهــا میتــوان انــواع مختلــف آنهــا را بــا
یکدیگــر معاوضــه و معاملــه کــرد.

 .۳ .۲اختیــار معاملــه ( :)Optionقــراردادی اســت کــه یــک طــرف

معاملــه اختیــار دارد (نــه الــزام و تعهــد) کــه مقــدار معینــی از
دارایــی موضــوع قــرارداد را بــا قیمــت معیــن و در زمــان مشــخص

بخــرد یــا بفروشــد .در ایــن قراردادهــا در هنــگام عقــد قــرارداد

مبلغــی بهعنــوان ســپرده پرداخــت میشــود کــه درصــورت
انصــراف طــرف معاملــه از انجــام آن ،ایــن مبلــغ از دســت خواهــد

رفــت .اختیــار معاملــه را میتــوان بــه دو نــوع بــه شــرح زیــر

تفکیــک کــرد:

 .۱ .۳ .۲اختیــار خریــد ( )Call Optionقــرارداد خریــد یــک دارایــی
معیــن کــه در آن فروشــنده اختیــار خریــد متعهــد
بــه قیمــت ّ
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ی کــه خریــدار اختیــار خریــد ،اقــدام بــه اعمــال
اســت در صورت ـ 

حــق خــود بــرای خریــد دارایــی کنــد ،آن دارایــی را بــه قیمــت
توافــق شــده بــه وی واگــذار کنــد.

 .۲ .۳ .۲اختیــار فــروش ( )Put Optionقــرارداد فــروش یــک
معیــن کــه در آن فروشــندۀ اختیــار فــروش
دارایــی بــه قیمــت ّ
متعهــد اســت در صورتــی کــه خریــدار اختیــار فــروش اقــدام بــه

اعمــال حــق خــود بــرای فــروش دارایــی کنــد ،آن دارایــی را بــه
قیمــت توافــق شــده از وی خریــداری کنــد.

 .۴ .۲سوآپ یا قرارداد معاوضه ()Swap

قــراردادی اســت کــه طــی آن مجموعــهای از جریانهــای نقــدی بــا

یکدیگــر معاوضــه میشــود .بــه بیــان دیگــر مجموع ـهای از جریانهــای

نقــدی بــا نــرخ شــناور بــا مجموعــهای از جریانهــای نقــدی بــا نــرخ
ثابــت معاوضــه میشــود و افــرادی کــه قصــد دارنــد از نوســانات قیمــت

پرهیــز کننــد جریانهــای نقــد ثابــت را ترجیــح میدهنــد و افــرادی
دیگــر هــم بــا پذیــرش ریســک بیشــتر جریانهــای نقــد شــناور را
برمیگزیننــد.

لزوم توجه به تحول دیجیتال در صنعت بیمه
تحــول دیجیتــال بــرای شــرکتهای بیمـهای دنیــا از یــک مفهــوم مبهــم

مربــوط بــه آینــده بــه یــک اولویــت اصلــی تبدیــل شــده اســت .ایــن
تحــول دیجیتــال ،یــک ســفر مــداوم و بلندمــدت اســت و شــرکتهای

بیمــه بایــد بــا رویکــردی مرحل ـهای یــا تصاعــدی بــه ســراغ آن برونــد.
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برنامههــای تحــول دیجیتــال بایــد بهطــور گســترده در کل ســازمان

میشــود .بــه زبــان ســاده ،تحــول دیجیتــال ،ســیر دگردیســی الزامــی

بــر تجربــه و مدلهــای جدیــد شــود .ایــن اصــول میتوانــد ارزشهــای

کشــور بــا محوریــت فناوریهــای تحولآفریــن اســت .اینترنــت اشــیا،

اعمــال شــود و شــامل اصــول اساسـیای چــون مدیریــت نــوآوری ،تأکید

ملمــوس و غیرملموســی را چــون کاهــش هزینــه ،بهبــود تجربۀ مشــتری

و کارایــی در صــدور بیمهنامــه در زنجیــرۀ تأمیــن شــرکتهای بیمــه
ایجــاد کنــد .تحــول دیجیتــال در حــال تبدیــل شــدن بــه موضــوع

اصلــی ســازمانها در سراســر جهــان اســت و پیشبینــی میشــود

شــرکتهایی کــه قــادر بــه تطبیــق بــا تغییــرات عصــر دیجیتــال

نباشــند قربانیــان داروینیســم دیجیتالــی خواهنــد شــد .بدیــن ترتیــب
بســیاری از کســب و کارهــا محــو میشــوند و شــرکتهای ســازگار

کــه میتواننــد خــود را بــا روندهــای فنــاوری تطبیــق دهنــد ،باقــی

خواهنــد مانــد .تعاریــف زیــادی از تحــول دیجیتــال در منابــع مشــاهده
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عصــر حاضــر و تغییــری شــگرف در عملکــرد یــک ســازمان یــا یــک

رایانــش ابــری ،اپلیکیش ـنهای موبایــل ،رســانههای اجتماعــی ،واقعیــت
ِالکچیــن از
مجــازی و افــزوده ،تحلیلگــری داده ،هــوش مصنوعــی و ب
ِ

مهمتریــن انــواع فناوریهــای تحولآفریــن هســتند.

بســیاری از شــرکتهای بیمــه بهخاطــر نیــاز بــه نــوآوری و محدویــت
فناوریهــای فعلــی ،دســت بــه برنامههــای تحولــی در هســتۀ مرکــزی

کســب و کار خــود زدهانــد .ایــن ســرمایهگذاریها بــه معنــی مهیــا

کــردن شــرایط اولیــه بــرای حرکــت در عصــر دیجیتــال بــوده اســت کــه
شــرکتهای بیمــه را قــادر ســاخته اســت از اســناد دیجیتالــی و غیــر

کاغــذی اســتفاده کننــد ،دادههــا را بهصــورت آنالیــن وارد کننــد و از
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نرمافزارهــای موبایلــی اســتفاده کننــد .ایــن اقدامــات ضــروری بــوده

نــوآوری ،تغییراتــی اساســی در زنجیــرۀ ارزش بیمــه ایجــاد کردهانــد؛

نشــان میدهــد بیــش از هشــتاد درصــد مشــتریان تمایــل دارنــد کــه

• مجمــوع ایــن عوامــل ،حرکــت بیمــه بــه ســمت تحــول دیجیتــال را

اســت و آخریــن نظرســنجی مؤسســه حسابرســی ارنســت انــد یانــگ

تغییراتــی کــه فراتــر از یــک بهبــود اســت.

از کانالهــای از راه دور و دیجیتــال (ماننــد ایمیــل ،موبایــل و تلفــن)

بــه الــزام تبدیــل کــرده اســت .در ایــن میــان واژۀ جدیــدی بــه نــام

همچنیــن فناوریهــای پیشــرفتهتری کــه کارایــی باالتــر و کاهــش

اینشــورتک اگرچــه در نــگاه اول از ترکیــب کلمــات بیمــه و فنــاوری

دارد مســتلزم سیســتمهای مرکــزی منعطفتــر و قویتــری اســت.

شــامل مفاهیمــی اســت کــه بســیار فراتــر از یــک ترکیــب ســاده و

و کار هنــوز در حــال انجــام اســت .هــر چنــد کــه آنهــا نیــاز بــه اقدامات

• شــرکتهای بیم ـهای کــه بــه ایــن طریــق خــود را اصــاح میکننــد

بــه برنامههــای تحــول هســتۀ مرکــزی کســب و کار بــه شــرکتهای

از ایــن طریــق دقــت ،ســرعت و کارایــی را بــاال ببرنــد .ایــن شــرکتها

کننــد .اتمــام تحــول هســتۀ مرکــزی و ســپس آغــاز برنامــۀ تحــول

دســتاوردهای ســریعالوصولی بهدســت آورنــد .بایــد توجــه کــرد کــه

افزایــش هزینههــا میشــود.

بایــد بهطــور پیوســته بــه کســب قابلیتهــای دیجیتــال پرداخــت.

بــرای تعامــل بــا کارگــزاران و نماینــدگان بیم ـهای اســتفاده کننــد.

«اینشــورتک» از ســال  ۲۰۱۰در صنعــت بیمــه بــه گــوش میرســد.

هزینــه بیشــتری بــرای فعالیتهــای پایــهای در ســازمان بــه همــراه

ایجــاد شــده اســت ا ّمــا بررســی منابــع نشــان میدهــد ایــن کلمــه

بــرای بســیاری از شــرکتهای بیمــه ،تحــول در هســتۀ مرکــزی کســب

تنهــا اســتفاده از فنــاوری در بیمــه اســت.

بیشــتری را احســاس کردهانــد .اتصــال برنامههــای تحــول دیجیتــال

میتواننــد فرآیندهــای پرخطــا ،کنــد و پرهزینــه را خــودکار کننــد و

بیم ـهای کمــک میکنــد تــا از منابــع خــود بــه نحــو احســن اســتفاده

میتواننــد عملیــات فعلــی را سادهســازی کننــد و از ایــن طریــق

دیجیتــال منجــر بــه از دســت رفتــن بســیاری از فرصتهــا و همچنیــن

بــرای بهدســت آوردن موفقیتهــای بلندمــدت و چابکــی بیشــتر

صنعــت بیمــه یکــی از صنایعــی اســت کــه علیرغــم بحرانهــای

بــا ایــن تعریــف ،اســتراتژیهای تحــول دیجیتــال میتوانــد بهطــور

میدهــد و بازدهــی باالیــش را حفــظ میکنــد .بیمــه ایــن آمادگــی

مرتبــط بــه هــم را شــامل میشــود.

اقتصــادی جهانــی بهوجــود آمــده اســت ،بــه رشــد خــود ادامــه

گســترده در ســطح ســازمان اعمــال شــود کــه یــک ســری اصــول

تحــول را دارد و متخصصــان پیشبینــی میکننــد درصــد تحــول ایــن

 oمدیریــت نــوآوری :امــروزه شــرکتهای بیمــهای بــرای حفــظ

صنعــت در  ۵ســال آینــده بــا نــرخ تحــول آن در طــول  ۵۰ســال

ارتبــاط خــود بــا مشــتریان و شخصیســازی بیشــتر محصــوالت

عوامــل و پیشــرانها از ســمت دیگــر ،تقاضــای دیجیتالــی شــدن ایــن

داشــته باشــند .در اینجــا تکنیکهــای مدیریــت ســبد نوآورانــه و

گذشــته برابــری کنــد .پتانســیل ایجــاد تحــول از یــک ســمت و برخــی

بــرای آنهــا بایــد طیــف وســیعتری از محصــوالت را در ســبد خــود

صنعــت را افزایــش میدهــد.

توانایــی طراحــی ســریعتر و نوآورانهتــر محصــوالت ضــروری اســت.

امــروزه مشــتریان توقــع دارنــد همــان تجربـهای کــه در خردهفروشــی،

بانــک و صنعــت گردشــگری برایشــان ایجــاد میشــود ،در بیمــه هــم
داشــته باشــند .مشــتریان تمایــل دارنــد خدمــات مــورد نظرشــان را در

هــر زمــان ،هــر مــکان و هــر کانــال ارتباطــی کــه برایشــان ســهولت

بیشــتری دارد ،دریافــت کننــد.

روندهــای فنــاوری ،ســرعت تحــول بیمــه را بیشــتر و مقــرون بــه
صرفهتــر میکننــد .تحــول بیمــه بــا کمــک فناوریهایــی کــه

بهصــورت گســترده توســط افــراد جامعــه مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،پذیــرش آن را ســادهتر خواهــد کــرد.

• بازیگــران جدیــدی وارد بیمــه شــدهاند کــه وضــع موجــود ایــن
صنعــت را بــا چالشهایــی روبــهرو ســاختهاند .ایــن بازیگــران بــا
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البتــه نــوآوری تنهــا مربــوط بــه محصــوالت نیســت .برنامههــای
تحــول دیجیتــال بــه نــوآوری در فرآیندهــای پشــتیبانی (ماننــد
فرآیندهــای مدیریــت خــودکار درخواســت خســارت) نیــز نیــاز دارد.

بــا از میــان برداشــتن موانــع تکنولوژیکــی ،راه بــرای نوآوریهــای

بیشــتر فراهــم میشــود .بــرای مثــال دادههــای یکپارچهتــر از

سنســورهای درون خــودرو و ســاختمان میتوانــد بــه ایجــاد بیمــه
نامههــای هوشــمندانهتر کمــک کنــد کــه راه را بــرای ایجــاد

مدلهــای جدیدتــری از محصــوالت ماننــد «بیمــه نامههــای
متناســب بــا مصــرف» فراهــم میکنــد .همچنیــن بیمههــای

فردبــه فــرد بــا بهوجــود آمــدن اجتماعــات در رســانههای
اجتماعــی آســانتر شــده اســت.

 oتأکیــد بــر تجربــه :هــدف بســیاری از برنامههــای تحــول

دیجیتــال ،بهبــود تجربــۀ مشــتریان بهواســطۀ ارتبــاط نزدیکتــر

جدیــدی بــرای بهبــود قابلیتهــای دیجیتــال خــود هســتند .ایــن
گزینههــا شــامل شــراکت یــا تصاحــب فینتکهــا و اینشــورتکها،

توســعه داخلــی فینتکهــا ،ایجــاد آزمایشــگاههای نــوآوری
و همــکاری و شــراکت بــا رهبــران فنــاوری خــارج از صنعــت
میشــود .همچنیــن ایجــاد یــک اکوسیســتم بــرای ارائــۀ خدمــات

و محصــوالت در ایــن صنعــت ،پتانســیل باالیــی بــرای خلــق ارزش
دارد .ازآنجاییکــه تحــول دیجیتــال بــرای شــرکتهای بیمــهای

مختلــف ،متفــاوت اســت ،تمــام ایــن اســتراتژیها میتوانــد
درســت باشــد.

آیا از نظر فقهی رمزارزها جزو اموال ،دستهبندی
میشوند؟

و مســتقیمتر بــا آنهاســت .براســاس تحقیــق ایــوای ،مشــتریان برخــی از فقهــا مــال را چنیــن تعریــف کردهانــد« :المــال مــا بــذل بــه
بیمــه در جهــان ارزش فوقالعــاده زیــادی بــرای کیفیــت تجربــۀ المــال» یعنــی مــال آن چیــزی اســت کــه در قبــال آن مالــی پرداخــت

دیجیتــال قائــل هســتند .نظرســنجیهای ایــن مؤسســه نشــان شــود ،اشــکالی کــه بــر ایــن تعریــف گرفتــه شــده اســت ایــن اســت
میدهــد کــه  40درصــد مشــتریان برمبنــای تجربــهای کــه کــه گفتهانــد تعریــف بــه لحــاظ منطقــی مشــکل «دور» را دارد چــون

کســب کردهانــد ،در مــورد ادامــۀ روابــط خــود بــا یــک شــرکت باالخــره معلــوم نمیشــود کــه خــود مــال چیســت ،زیــرا اگــر ســؤال
بیمــهای تصمیمگیــری میکننــد .ارتقــای تجربــۀ مشــتری و شــود کــه آن چیســت کــه در قبــال مــال پرداخــت میشــود گفتــه
تمایــل روزافــزون مشــتریان بــه حرکــت بــه ســمت ارائهدهنــدگان میشــود مــال و اگــر پرســیده شــود خــود مــال چیســت ،بــاز گفتــه
خدمــات جدیدتــر ،شــرکتهای بیمـهای را بــر آن داشــته اســت تــا میشــود مــال آن چیــزی اســت کــه در مقابــل مــال پرداخــت میشــود
پاســخگویی ،شــفافیت و اثربخشــی خــود را افزایــش دهنــد .تجربــۀ و لــذا مشــکل دور را مییابــد کــه بــه لحــاظ منطقــی باطــل اســت.
خــوب از طریــق ســهولت در تعامــات ایجــاد میشــود .بــرای در تعریفــی کــه از مــال آمــده و البتــه حــاوی دور اســت ،آمــده اســت:

داشــتن ایــن تجربــه ،ســازمان بایــد قابلیــت تشــخیص مشــتریان را «المــال مــا یبــذل بازائــه المــال» و مرحــوم عالمــه طباطبایــی در تعریــف
در چنــد کانــال مختلــف داشــته باشــد و خدمــات همگونــی در ایــن آن آورده اســت :چیــزی کــه مــورد توجــه انســان قــرار گیــرد و انســان

کانالهــا بــه آنهــا ارائــه دهــد .مشــتریان انتظــار دارنــد اطالعــات و بخواهــد مالــک شــود .از بیــن همــه تعاریفــی کــه درخصــوص مــال
چهارچوبهــای نامتناقضــی در تمــام ایــن کانالهــا دریافــت کننــد .اســت ،در تعریفــی از دکتــر کاتوزیــان بــه لحــاظ حقوقــی آمــده اســت

ســازمان بایــد صرفنظــر از کانــال ارتباطــی تشــخیص دهــد کــه بــه چیــزی مــال گفتــه میشــود کــه دارای دو شــرط اساســی باشــد:
مشــتری در کجــای ســفر خــود قــرار دارد و ایــن ســفر را بهخوبــی  -1مفیــد باشــد و نیــازی را بــرآورده کنــد (نیــاز مــادی یــا معنــوی) و
مدیریــت کنــد .بــرای تحقــق ایــن امــر ،بیمههــا بایــد قــادر باشــند  -2قابــل اختصــاص یافتــن بــه شــخص یــا ملّــت معیــن را داشــته باشــد.

مدیریــت خوبــی بــرای فرآیندهــا ،آمــوزش ،حکمرانــی و کنتــرل بــا مالحظــۀ مصادیقــی کــه قانــون مدنــی از مــال برشــمره برمیآیــد
کــه قانــون مدنــی بــه اشــیا و حقوقــی مــال میگویــد کــه دارای ارزش
ایجــاد کننــد.

 oمدلهــای جدیــد :بــا توجــه بــه عقبافتادگــی در مســیر تحــول اقتصــادی باشــد .همچنیــن قانــون مدنــی بــرای اثبــات ایــن کــه اموالــی
دیجیتــال ،بیشــتر شــرکتهای بیمــهای بــه دنبــال گزینههــای کــه بــا چشــم دیــده نمیشــوند نیــز مــال هســتند ،امــوال را بــا حقــوق
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مالــی بــا هــم آورده اســت .لــذا درخصــوص رمزارزهــا نیــز میتــوان
گفــت خریــد آن از یــک ســو نفــع عقالیــی دارد و از ســوی دیگــر قابــل

داد و ســتد اســت ،در نتیجــه میتــوان گفــت رمــزارز نوعــی از امــوال
بهشــمار مــیرود .از نگاهــی دیگــر رمــزارز وســیلۀ پرداخــت اســت و

درواقــع یــک نــوع خدمــت اســت و همــان کاری را انجــام میدهــد کــه

نخســتین بــار پــول بابــت آن بــه کارگرفتــه شــد.

در تحلیــل فقهــی رمزارزهــا ،زیــر ســاختهای فقهــی اصــول کلــی و

بنیــادی اســت کــه در شــریعت و فقــه اســامی مطــرح شــده اســت.
 4مورد از مهمترین موارد این اصول عبارتند از:
 -1اصل صحت و لزوم قراردادها

الف -مزایا

نخســت ایــن کــه در نهایــت فقــط حــدود  21میلیــون بیتکویــن
وجــود خواهــد داشــت .بخــش اعظــم ایــن بیتکوینهــا توســط
کاربــران اســتخراج شــدهاند .در حــال حاضــر حــدود  18میلیــون
بیتکویــن وجــود دارد .بنابرایــن تقریبــاً 3میلیــون بیتکویــن دیگــر

بــرای اســتخراج باقــی مانــده اســت .ایــن محدودیــت بــر قیمــت

بیتکویــن تأثیــر مثبتــی گذاشــته اســت .اگــر تعــداد زیــادی از افــراد
تقاضــای بیتکویــن کننــد ا ّمــا بیتکویــن زیــادی در میــان نباشــد ،آن

دســته از افــرادی کــه بیتکویــن میخواهنــد بایــد بهــای بیشــتری

 -2عرفی بودن مفهوم پول

 -3عرفی بودن مفهوم مال و مالیت

 -4پذیرش انواع انگیزههای عقالیی

بــرای بهدســت آوردن آن بپردازنــد .همیــن موضــوع باعــث بــاال رفتــن

قیمــت بیتکویــن میشــود.

دوم اینکــه ،تبــادل بیتکویــن در مقایســه بــا ارزهــایرمزنــگاری شــدۀ
رقیــب کار آســانتری اســت .بــه عبــارت دیگــر تبدیــل بیتکویــن بــه

مزایا و معایب بیتکوین چیست؟
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پــول نقــد کار آســانتری اســت .باالتریــن حجــم معامــات ارزهــای
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رمزنــگاری شــده بــه بیتکویــن تعلــق دارد.

ســوم ایــن کــه فروشــگاهها بیتکویــن را بیشــتر از ارزهــایرمزنــگاری

شــدۀ دیگــر قبــول میکننــد.

بیتکویــن نخســتین و بزرگتریــن ارز رمزنــگاری شــده اســت .ایــن ارز

در حــال حاضــر  40درصــد از بــازار ارزهــای رمــزی را از آن خــود کــرده

اســت ،کــه رقــم خیلــی بزرگــی اســت .بســیاری از افــراد عقیــده دارنــد کــه
بیتکویــن همیشــه بزرگتریــن ارزرمزنــگاری شــده باقــی خواهــد مانــد.
ب) معایب

نخســت ایــن کــه بیتکویــن نوســانات زیــادی دارد .بــه عبــارت دیگــر
قیمــت بیتکویــن در طــول روزهــای متمــادی بــا تغییــرات زیــادی

همــراه اســت .بهعنــوان مثــال ســقوط ماونــت گاکــس باعــث افــت
پنجــاه درصــدی قیمــت بیتکویــن تنهــا در طــول یــک روز شــد.

دوم ایــن کــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه یــک ارزرمزنــگاری شــدۀ
بهتــر جــای بیتکویــن را بگیــرد .صدهــا جایگزیــن هماکنــون بــرای

بیتکویــن وجــود دارد 10 .ســال از عمــر بیتکویــن میگــذرد.

هرکــدام از ایــن کوینهــای جدیدتــر میتواننــد روزی جــای بیتکویــن

را بگیرنــد ،چــرا کــه جوانتــر و پیشــرفتهتر هســتند.

ســوم ایــن کــه هنــوز هــم افــرادی هســتند کــه از بیتکویــن بــرای
اعمــال مجرمانــه اســتفاده میکننــد .شــأن و منزلــت بیتکویــن

نســبت بــه روزهــای نخســت آن ،بهبــود زیــادی پیــدا کــرده اســت ا ّمــا
هنــوز بــه کمــال نرســیده اســت.

كسب اطمینان از این که کارکنان
مؤسسات حسابرسی آموزش حرفهای
مستمر مناسب را دریافت میکنند
مؤسســات بایــد کاركنــان خــود را بــه ســمت دورههــای آمــوزش مســتمر

هدایــت کننــد زیــرا ایــن دورههــای آموزشــی بــه حســابداران رســمی
کمــک میکنــد مهارتهــای خــود را گســترش دهنــد و نیازهــای

ســازمان را بــرآورده کننــد.

ســالها پیــش مؤسســۀ کوچــک دلئــون و اســتنگ ،مســتقر در

گایترســبرگ ،مریلنــد ،نســبت بــه آمــوزش حرفــهای مســتمر تردیــد
داشــت .ریچــارد اســتنگ CPA ،و یکــی از شــرکای مؤسســه ،اذعــان

کــرد ،زمانــی كــه از برگــزاری كالسهــای آموزشــی مطلــع میشــدیم

ســعی میکردیــم بــا کمتریــن هزینــۀ ممکــن در ایــن دورههــا شــركت
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كنیــم.

امــا امــروز ،مؤسســۀ اســتنگ کــه اکنــون  45کارمنــد دارد و در حــال

رشــد اســت ،در رویکــرد خــود نســبت بــه آمــوزش حرف ـهای مســتمر،
ف ّعالتــر عمــل میکنــد .رهبــران مؤسســات ،دریافتنــد کــه کارکنــان،

بزرگتریــن ســرمایۀ آنــان هســتند و در شــرایط فعلــی متأثــر از
تغییــرات ســریع و اطالعــات جدیــد ،یادگیــری بســیار موضــوع مهمــی

اســت .دلئــون و اســتنگ اکنــون فرصتهــای آموزشــی مختلــف را
بــرای کارکنــان خــود فراهــم میكننــد کــه شــامل جلســات نهــار کاری

رایــگان ،وبینارهــای غیرحضــوری و گزینههــای خودآمــوزی ،در كنــار

گزینههــای آمــوزش حرفــهای مســتمر توســط نهادهــای حرفــهای
اســت.

ایــن مؤسســه همچنیــن قبــل از تعییــن بهتریــن گزینههــای آمــوزش
حرفـهای مســتمر بــرای کاركنــان ،برنامههــا و مســیر حرفـهای كاركنــان

خــود را طراحــی میکنــد و اهــداف ،نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا را
ارزیابــی میکنــد.

اســتنگ اذعــان میكنــد ،مــا ســعی میکنیــم برنامههــای کاری را بــرای

هــر یــك از کاركنــان سفارشــی کنیــم .بهعنــوان مثــال ،یــک عضــو تیــم
مالیاتــی مــا ممکــن اســت بــه آمــوزش فنــی خاصــی نیــاز داشــته باشــد،

درحالیکــه یــک عضــو دیگــر ممکــن اســت نیــاز بــه آمــوزش بیشــتر
در مــورد مهارتهــای نــرم داشــته باشــد تــا در مصاحبــه بــا مشــتری

موفقیــت بیشــتری كســب کنــد.
اخیــرا ً بــه دلیــل ویــروس همهگیــر کوویــد ،19آمــوزش حرفــهای
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و امــکان بررســی مفاهیــم اصلــی را بــرای یادگیــری عمیقتــر فراهــم
کننــد.

وی گفــت ،مؤسســات هوشــمند در حــال كار كــردن بــر روی تجدیــد

ســاختارهای آموزشــی و روشهــای یادگیــری هســتند تا بتواننــد مهارتهای

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

چرا مؤسسات برای آموزش حرف های
مستمر كاركنان خود فرآیندهای رسمی
داشته باشند؟

ادوارد مندلوویتــس CPA،و شــریك ارشــد مؤسســۀ ویتهــام اســمیت

و بــراون بهعنــوان یــک مربــی فعــال در زمینــۀ آمــوزش حرفــهای

مســتمر تغییــرات اساســی را تجربــه کــرده اســت .تــام هــود،
 CPAو رئیــس انجمــن حســابداران رســمی مریلنــد ()MACPA

دراینبــاره اذعــان كــرد ،بیشــتر فرصتهــا بــرای آمــوزش حرفــهای

مســتمر بهشــكل حضــوری دیگــر وجــود نــدارد و مؤسســات مجبــور
شــدهاند بــه آمــوزش مجــازی و آنالیــن روی بیاورنــد .وی گفــت،

ارائهدهنــدگان آمــوزش حرفــهای مســتمر و مؤسســات مجبــور

شــدهاند آزمــون و خطــا كننــد و رویکردهــای جدیــد را امتحــان

کننــد .بهعنــوان مثــال AICPA ،بســیاری از کنفرانسهــا ،تنهــا در

قالــب آنالیــن برگــزار شــده اســت .تــاد هلتــون ،مدیــر ارشــد جلســات

و کنفرانسهــا در  ،AICPAطــی مصاحبــهای اذعــان كــرد ،مــا
مجبــور شــدیم بــه ســرعت کنفرانسهــای خــود را بــه رویدادهــای

فقــط مجــازی منتقــل کنیــم .بــه همیــن ترتیــب ،مؤسســات و افــراد
نیــز مجبــور شــدند بــه ســرعت بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــوند تــا
فرصتهــای آموزشــی از طریــق مجــازی را بــه حداکثــر برســانند

و آنهــا را بهعنــوان گزینههــای اصلــی یادگیــری خــود در ســال
جــاری پذیرفتهانــد.

هــود گفــت ،تغییــر جهــت بــه ســمت آمــوزش حرفــهای آنالیــن بــه
ایــن دلیــل اســت کــه بــرای مؤسســات مهــم اســت کــه برنامههــای

رســمی را بــا هــدف هدایــت کارکنــان بــه ســوی مناســبترین
آمــوزش حرف ـهای مســتمر تنظیــم کننــد .وی خاطرنشــان كــرد ،نیــاز
بــه مهارتهــای جدیــد و ظهــور راههــای جدیــد بــرای آمــوزش آنالیــن،
آمــوزش حرفـهای مســتمر افــراد حرفـهای را آســان میكنــد .در چنیــن

شــرایطی مؤسســات میتواننــد دورههــای آموزشــی را افزایــشدهنــد
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مســتمر ،در ایــن خصــوص اذعــان كــرد :بســیاری از مؤسســات،
فرآیندهــای تعیینشــدهای بــرای پاســخ بــه آمــوزش حرفـهای مســتمر

ندارنــد.

ایــن کمبــود ســاختار میتوانــد ب ـه ایــن معنــی باشــد کــه مؤسســات

از آمــوزش حرفــهای مســتمر بهطــور کامــل بهرهمنــد نمیشــوند.

مندلوویتــس معتقــد اســت ،بــدون برنامـه یــا فرآیندهــای رســمی بــرای
هدایــت کارکنــان بــه ســوی آمــوزش حرفـهای مســتمر مناســب ،ممکــن
اســت مؤسســات افــراد را بــه برنامههــای آموزشــی مناســب نفرســتند

و کاركنــان نیــز ممکــن اســت آنچــه را کــه آموختهانــد در محــل کار

عملــی نکننــد.

تریســی وایــت ،مدیــر ارشــد منابــع انســانی در کالرک نوبــر پـیاس ،یک

مؤسســۀ  220نفــره در واشــنگتن ،گفــت کــه مؤسســات از هزینههایــی
كــه صــرف آمــوزش حرفـهای مســتمر خــود میكننــد ،تصویــری واضــح
دریافــت نمیکننــد.

بســیاری از مؤسســات بــه کاركنــان اجــازه میدهنــد تعییــن کننــد کــه
آمــوزش حرفـهای مســتمر را از چــه روشــی و بــه چــه میــزان بگذراننــد.

اگرچهایــن روش بــه کارکنــان آزادی بیشــتری میبخشــد ا ّمــا میتوانــد
فرصتهــای از دســت رفتــۀ بیشــتری نیــز بــه همــراه داشــته باشــد .وقتی

بــه کاركنــان هیــچ راهنمایــی نمیشــود کــه چــه نــوع آموزشهــای
حرفـهای مســتمر را بایــد بگذراننــد ،ممکــن اســت بهانــدازۀ کافــی خــود
را بــه چالــش نکشــند و فقــط یــك ســری دورههــای آمــوزش حرف ـهای
ت پایانــی بگذراننــد و در نتیجــه ،گزینههــای خــود را محــدود
را تــا مهل ـ 

کننــد یــا گزینههــای آمــوزش حرف ـهای مســتمر را انتخــاب کننــد ک ـه
لزومـاً بــا نیازهــای مؤسســه همســو نیســت.
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ملیســا گاالســو ،CPA ،مربــی آمــوزش حرفــهای مســتمر در شــارلوت،

کارولینــای شــمالی در اینبــاره اذعــان كــرد ،بســیاری از مؤسســات
نمیداننــد کــه گلوگاههــای آنهــا چیســت و بنابرایــن ممکــن اســت نداننــد
کــه آمــوزش حرف ـهای مســتمر بــرای آنهــا بیشــترین منفعــت را دارد.

گزارشــات ثبــت شــده قابــل هــک یــا حــذف نیســتند.

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتــال در واقــع پولــی اســت کــه در اینترنــت مــورد اســتفاده

چین چیست؟
بِالک ِ

قــرار میگیــرد .ارز دیجیتــال تنهــا در شــکل دیجیتالــی موجــود

ِالکچیــن از دو کلمــه بالک(بلــوک) و ِچیــن (زنجیــره) ایجــاد شــده
ب
ِ

تمــام ویژگیهــای پولهــای فیزیکــی را داراســت .ماننــد پــول نقــد

ِالکچیــن یــک نــوع سیســتم ثبــت اطالعــات و گــزارش
کلــی ب
ِ

پولــی دیگــر تبدیــل کنیــد .میتوانیــد از آن ،جهــت پرداخــت بــرای

اســت .ایــن فنــاوری در حقیقــت زنجیــرهای از بلوکهــا اســت .بهطــور
اســت .تفــاوت آن بــا سیســتمهای دیگــر ایــن اســت کــه اطالعــات

ذخیــره شــده روی ایــن نــوع سیســتم ،میــان همــه اعضــای شــبکه بــه
اشــتراک گذاشــتهمیشــوند و بــا اســتفاده از رمزنــگاری امــکان حــذف
و دســتکاری اطالعــات ثبــت شــده تقریب ـاً غیرممکــن اســت.

ِالکچیــن نوعــی دِیتــا ب ِیــس یــا پایــگاه داده اســت کــه روی یــک
ب
ِ

اســت و معــادل فیزیکــی در دنیــای واقعــی نــدارد .بــا ایــن وجــود
فیزیکــی ،شــما میتوانیــد آن را دریافــت کنیــد ،انتقــال دهیــد یــا بــه

دریافــت کاالهــا و خدمــات اســتفاده کنیــد ماننــد پرداخــت قبــوض،
خریــد از فروشــگاههای آنالیــن و غیــره .ارزهــای دیجیتــال محدودیــت

جغرافیایــی یــا سیاســی ندارنــد و تراکنشهــا میتوانــد از هــر مکانــی

در هــر نقطــۀ جهــان انجــام شــود.

در واقــع حســابهای دیجیتــال و کیــف پولهــا میتواننــد ماننــد

یــا چنــد ســرور خــاص قــرار نــدارد بلکــه روی تمــام کامپیوترهایــی

ســپردههای بانکــی در نظــر گرفتــه شــوند.

در حقیقــت یــک دفتــر کل بــرای ثبــت رکوردهــا و گزارشــات اســت و

اگــر در خردهفروشــی کاال شــرطی وجــود داشــته باشــد کــه «درصــورت

ِالکچیــن
کــه بــه شــبکه متصــلمیشــوند ،توزیــع شــده اســت .ب
ِ
بــه دلیــل نــوع رمزنــگاری و ثبــت آن در همــۀ کامپیوترهــای شــبکه،
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میســر باشــد» ،درآمــد عملیاتــی بــه چــه نحــوی شناســایی میشــود؟

بهشــرط آنکــه فروشــنده بتوانــد مبالــغ برگشــتی آتــی را بهگونــهای

اتّکاپذیــر بــرآورد کنــد و بدهــی ناشــی از برگشــت کاال را شناســایی کنــد،
درآمــد عملیاتــی در زمــان فــروش مــورد شــناخت قــرار میگیــرد.

آلتکوین چیست؟

طبــق بنــد  18اســتاندارد حســابداری شــماره  3چنانچـه ،واحــد تجــاری «آلتکویــن» ،نــوع دیگــری ارزرمزهاســت .در حــال حاضــر بیــش
ی خــود نگــه از  1000آلتکویــن وجــود دارد .اکثــر آلتکوینهــا نســخههای
ت را بــرا 
ت مالكیــ 
ش كماهمیتــی از مخاطــرا 
تنهــا بخــ 
ش تلقــی و درآمــد عملیاتــی شناســایی جاینگزیــن بیتکویــن هســتند کــهاندکــی دچــار تغییــر شــدهاند.
دارد ،معاملــ ۀ موردنظــر ،فــرو 

ن بــه ایــن دلیــل ایــن رمزارزهــا را آلتکویــن مینامنــد کــه کوتــاه
میشــود .بــرای مثــال ،فروشــنده ممكـن اسـت تنهــا بـه خاطــر تضمیـ 
ی خــود حفــظ شــدۀ عبــارت آلترناتیــو کویــن ( )Alternative coinاســت .البتــه
ت قانونــی كاال را بــرا 
ت وصــول مطالبــات ،مالكیــ 
قابلیــ 

كنــد .در چنیــن حالتــی ،اگــر واحــد تجــاری مخاطــرات و مزایــای همــۀ آلتکوینهــا جایگزیــن بیتکویــن نیســتند ،بلکــه تعــدادی از
ت را منتقــل كــرده باشــد ،ایــن معاملــه ،فــروش تلقــی و آنهــا هســتند کــه تفاوتهــای اساســی بــا بیتکویــن دارنــد و اهــداف
عمــدۀ مالكیــ 
ظ بخــش متفاوتــی را دنبــال میکننــد.
ل دیگــر از حفــ 
درآمــد عملیاتــی آن شناســایی میشــود .مثــا 

ی در خردهفروشــی آلتکوینهایــی هســتند کــه حتــی الگوریتــم آنهــا بــا الگوریتــم
کماهمیتــی از مخاطــرات مالكیــت ،وجــود شــرط 

ت عــدم رضایـت مشــتری ،برگشـت كاال بیتکویــن فــرقمیکنــد .مثــا فاکتــوم ،آلتکوینــی اســت کــه از
ت بهگونـهای كـ ه درصــور 
كاالسـ 
ط الگوریتــم اثبــات ســهام اســتفادهمیکنــد.
ن حالتـی ،بهشــر 
ی میســر باشــد .در چنیـ 
و اســترداد مابـهازا بـ ه مشــتر 

ی را بهگونــهای اتّکاپذیــر «اتریــوم» و «نئــو» ،آلتکوینهایــی هســتند کــه مطلق ـاً بــا بیتکویــن
غ برگشــتی آتــ 
آنكــه فروشــند ه بتوانــد مبالــ 
ی از برگش ـت كاال را بــا توج ـ ه ب ـه تجربیــات تفــاوت دارنــد .ایــن رمزارزهــا بهعنــوان اَبَرپلتفرمهایــی اســتفاده
ی ناش ـ 
بــرآورد كنــد و بده ـ 

ِالکچیــن
ی در میشــوند تــا بــه کمــک آنهــا بتــوان اپلیکیشـنها را بــر روی ب
ل مربــوط شناســایی كنــد ،درآمــد عملیاتــ 
گذشــت ه و ســایر عوامــ 
ِ
ش مــورد شــناخت قــرار میگیــرد.
زمــان فــرو 
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تفــاوت اصلــی بیــن ارز دیجیتــال و ارز
رمزنــگاری شــده چیســت؟
اگرچــه ارزرمزنــگاری شــده نوعــی از ارزهــای دیجیتــال اســت ا ّمــا
تفاوتهایــی دارد؛

 )1ســاختار :ارزهــای دیجیتــال متمرکــز هســتند .در مــورد ارزهــای
دیجیتــال ،گــروه خاصــی از مــردم و رایانههــا هســتند کــه وضعیــت

تراکنشهــا را در شــبکه تنظیــم میکننــد .ارز رمزنــگاری شــده

غیرمتمرکــز اســت و مقــررات توســط اکثریــت اعضای شــبکۀ بــزرگ آن
ایجــاد و بررســیمیشــود.

 )2ناشــناس بــودن :ارزهــای دیجیتــال نیــاز بــه شناســایی کاربــر دارنــد.
نیــاز اســت تــا کاربــر عکــس و بخشــی از مــدارک شناســایی خــود را

ارســال کنــد .در مــورد ارزهــایرمزنــگاری شــده ،خریــد ،فــروش و انجام

هــر فراینــد دیگــری نیــاز بــه ارســال مــدرک خاصــی نیســت .بــا ایــن
حــال انجــام فرایندهــا در ارزهــایرمزنــگاری شــده کامــ ً
ا بهصــورت

ناشــناس هــم نخواهــد بــود .گرچــه آدرسهــا حــاوی اطالعــات محرمانه

و شــخصی مثــل نــام ،آدرس و غیــره نیســت ا ّمــا هــر تراکنــش ثبــت
شــده و فرســتنده و گیرنــده بهطــور عمومــی کامــ ً
ا شــناخته شــده

هســتند .بنابرایــن تمــام جزییــات تراکنــش ،قابــل ردیابــی و پیگیــری
اســت.

 )3شــفافیت :ارزهــای دیجیتــال شــفاف نیســتند .کســی نخواهد توانســت
کیــف پولــی را انتخــاب کنــد و تراکنشهــای آن را مشــاهده کنــد .ایــن
اطالعــات مخفــی خواهــد بــود .ارزهــایرمزنــگاری شــده کامـ ً
ا شــفاف
هســتند .هــر شــخصی میتوانــد تمــام تراکنشهــای یــک کاربــر را
مشــاهده کنــد ،زیــرا تمــام وقایــع بــر روی یــک زنجیــرۀ عمومــی ثبــت
شــده اســت.

 4دســتکاری تراکنشهــا :ارزهــای دیجیتــال دارای یــک مرجــع مرکــزی

هســتند کــه تراکنشهــا و انتقــاالت را بررســیمیکنــد .ایــن مرجــع
مرکــزی میتوانــد براســاس درخواســت مقامــات دولتــی یــا بــا ســوءظن

بــه کالهبــرداری یــا پولشــویی ،تراکنشهــا را لغــو یــا متوقــف کنــد.
ارزهــایرمزنــگاری شــده براســاس قوانیــن عمومــی هســتند .بســیار

ِالکچیــن را تأییــد
ســخت اســت کــه ایــن جامعــۀ بــزرگ ،تغییــرات ب
ِ

کننــد( .گــر چــه بعضــی از مــوارد ماننــد هــک دائــو رخ داده اســت).

 -5جنبههــای قانونــی :اغلــب کشــورها یــک چهارچــوب قانونــی بــرای
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ارزهــای دیجیتــال قــرار دادهانــد .بهعنــوان مثــال دســتورالعمل میشــود .بنابرایــن ،تراکنشهــای بیتکویــن میتوانــد بســیار پرهزینــه

 110/2009/ECدر اتحادیــۀ اروپــا یــا مــاده A 4کــد بازرگانــی در
ایــاالت متحــده ا ّمــا در مــورد ارزهــای رمزنــگاری شــده دقیقــاً بــه

صرفــه میســازد .از آنجایــی کــه تراکنشهــای الیتکویــن بســیار

آنهــا مشــخص نشــده اســت .ایجــاد چهارچوبهــای قانونــی در مــورد

یــا پرداختهــای انــدکخواهــد بــود کــه وجــه تســمیۀ الیتکویــن بــه

همیــن شــکل نیســت .در برخــی از کشــورها بهطــور رســمی وضعیــت
آنهــا تنهــا در رونــد ایــن ارزهــا تعییــن شــده اســت.

باشــد ،کــه همیــن موضــوع ،ارســال مقادیــر انــدک بیتکویــن را بــدون

ارزانتــر هســتند ،الیتکویــن گزینــه بســیار بهتــری بــرای ریزپرداختهــا
معنــای «ســبک» هــم همیــن اســت.

حسابرسی چیست؟

ب) معایب

حسابرســی فرآینــدی اســت نظاممنــد ( )Systematicبــرای گــردآوری

کاری انجــام شــود تــا مقیاسپذیــر شــود و بســتری بــرای تراکنشهــای

بــه رویدادهــا و وقایــع اقتصــادی ،بهمنظــور تعییــن میــزان انطبــاق ایــن

دیگــر نیــازی بــه الیتکویــن نخواهــد بــود.

و ارزیابــی بیطرفانــۀ شــواهد دربــارۀ ادعاهــای ( )Assertionمربــوط
ادعاهــا بــا معیارهــای از پیــش تعییــن شــده و گــزارش نتایــج بــه افــراد

الیتکویــن تنهــا اندکــی بهتــر از بیتکویــن اســت .بنابرایــن بایــد
ســریعتر و ارزانتــر فراهــم ســازد .اگــر چنیــن چیزی میســر شــود ،مســلماً

حســابداری آمریــکا ،بیانیــۀ مفاهیــم بنیــادی حسابرســی ،1379 ،ص .)3

ریپــل ( )Rippleچیســت و چــه مزایــا و
معایبــی د ارد؟

اســـت؛ خدمتــی کــه طــی آن ،حســابرس نظــرش را دربــارۀ حاصــل

ِالکچینــی اســت کــه بــرای اســتفادۀ بانکهــا طراحــی شــده اســت تــا
ب
ِ

ذینفــع (کمیتــۀ تدویــن بیانیههــای مفاهیــم بنیــادی حسابرســی انجمــن

حسابرســی صورتهــای مالــی گونـــهای از خدمـــات اطمینانبخشــی

ارزیابــی یــا اندازهگیــری یــک موضــوع براســاس معیارهــای از پیــش
تعییــن شــده ،بــرای افزایــش اطمینــان اســتفادهکنندگان مــورد نظــر،
اظهــار میکنــد.

الیتکویــن چیســت و چــه مزایــا و
معایبــی دارد؟

بــه کمــک آن ،پرداختهــا ســریعتر انجــام پذیــرد .ایــن کویــن بــرای
بانکدارهاســت و شــراکتهای زیــادی بــا بانکهــای جهانــی در حــال

شــکل گیــری اســت.
الف) مزایا

شــرکتهای بــزرگ و خــوش نــام ماننــد بانکهــای جهانــی بــه ریپــل

اعتمــاد کردنــد .ســازمانهای مالــی بــزرگ ماننــد بانکهــا و دولتهــا بــه

ِالکچیــن
«الیتکویــن» ،یــک فــورک از بیتکویــن اســت .بنابرایــن ،ب
ِ
الیتکویــن در واقــع قب ـ ً
ِالکچیــن بیتکویــن بــوده اســت
ا بخشــی از ب
ِ

بــرای شــراکت بــا ریپــل برنامــه دارنــد .بنابرایــن ،ریپــل بهعنــوان یــک

شــد.

گزینــۀ خوبــی بــرای معامــات در دنیــای اقتصــاد اســت .از آنجایــی کــه

ِالکچیــن جــدا
ا ّمــا وقتــی کــه آپدیــت الیتکویــن ارائــه شــد ،از ایــن ب
ِ

بنابرایــن الیتکویــن شــباهت زیــادی بــه بیتکویــن دارد ا ّمــا ویژگیهــای

متمایــزی از بیتکویــن پیــدا کــرده اســت .الیتکویــن بــرای ایــن ســاخته

شــده تــا آنچــه را کــه بیتکویــن ســاخته بــود ،بهبــود ببخشــد.

الف) مزایا

الیتکویــن ،هــم ســریعتر و هــم ارزانتــر از بیتکویــن اســت.
تراکنشهــای الیتکویــن درســت ماننــد اتریــوم در کســری از ثانیــه انجــام
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شــراکت بــا ریپــل درآمدنــد .خیلیهــا هــم کــه هنــوز شــریک نشــدهاند،
جایگزیــن بــرای ارز فیــات)  Fiat currencyارز رایــج بــرای معامــات)،

ریپــل در حــال همــکاری بــا دولتهاســت ،قدرتــی کــه بــه دنبــال رواج
دادن اســت شــاید دلیلــی بــرای موفقیــت آن شــود.

ب) معایب

برخــاف ارزهــایرمزنــگاری شــدۀ دیگــر کــه غیرمتمرکــز هســتند ،ریپــل

متمرکــز اســت .شــرکتی بــه نــام  Ripple Labsاز ریپــل پشــتیبنی

121

میکنــد کــه مالــک بیشــتر توکنهــای ریپــل ( )XPRاســت .بنابرایــن،

افــراد را قــادر میســازد ارزهــایرمزنــگاری شــده مثــل بیتکویــن را

هــر وقــت کــه آنهــا اراده کننــد میتواننــد تمــام توکنهــای خــود را

ارســال و دریافــت کننــد .آنهــا میتواننــد همزمــان از چندیــن توکــن و

ایــن کار از ســوی آنهــا بســیار بعیــد اســت .آنهــا هرگــز تمــام توکنهــای

پولهــا تنهــا از تعــداد محــدودی از ارزهــایرمزنــگاری شــده نگهــداری

کــرد ،چــرا کــه چنیــن چیــزی بــاز هــم محتمــل اســت.

کیــف پولهــا از یــک کــد بلنــد  16رقمــی بــه نــام کلیــد خصوصــی

بفروشــند و قیمــت  XPRبــه یکبــاره افــت شــدیدی کنــد .البتــه انجــام

ارز رمزنــگاری شــده پشــتیبانی و نگهــداری کننــد .اگرچــه اکثــر کیــف

خــود را نخواهنــد فروخــت ا ّمــا نمیتــوان از ایــن موضــوع چشمپوشــی

میکننــد.

کــه تنهــا بــرای هــر فــرد و کیــف پــول او ایجــاد شــده اســت ،اســتفاده

ارکان راهبــری (Those Charged
 )With Governanceشــامل چــه
کســانی میشــود؟

میکننــد .ارقــام ایــن کــد بایــد بــا یــک کلیــد عمومــی مطابقــت کننــد

تــا افــراد بتواننــد پــول خــود را خــرج و تبدیــل کننــد.

مرتبــط بــا پاســخگویی بنــگاه اقتصــادی اســت .ایــن نظــارت ،شــامل

انــواع مختلــف کیــف پولهــای
ارزهــای رمزنــگاری شــده شــامل چــه
مــواردی میشــوند؟

اقتصــادی منظــور از ایــن اصطــاح ،هیــأت مدیــره اســت ولــی بســته بــه

کیف پولها به اشکال مختلفی به شرح زیر عرضهمیشوند:

شــخص (اشــخاص) ،مســئول نظــارت بــر هدایــت راهبــردی و تعهــدات

نظــارت بــر فرآینــد گزارشــگری مالــی اســت .در بیشــتر بنگاههــای

ســاختار تشــکیالتی و حقوقــی بنــگاه اقتصــادی ،ممکــن اســت شــامل
هیــأت امنــا (بــرای مثــال در صندوقهــای بازنشســتگی) ،هیــأت عامــل

(بــرای مثــال در ســازمانهای غیرانتفاعــی) یــا ســایر ارکان مشــابه باشــد.

کیــف پــول ارزهــایرمزنــگاری شــده
چیســت؟
کیــف پــولرمزنــگاری شــده ،بخشــی از یــک نرمافــزار اســت کــه
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الف -کیف پول دسکتاپ

کیــف پولهــای دســکتاپ ،بایــد در یــک لپتــاپ یــا کامپیوتــر مشــخص
دانلــود شــوند و تنهــا از طریــق آن دســتگاه خــاص ،قابــل دسترســی
هســتند .بهطــور کلــی ،ایــن کیــف پولهــا ،ترکیــب خوبــی از امنیــت

و ســهولت را ارائــهمیکننــد ا ّمــا بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت

کــه اگــر یــک هکــر بتوانــد از راه دور ،کنتــرل دســتگاه را بهدســت آورد،
قــادر اســت بــه کیــف پــول دسترســی پیــدا کنــد.
ب -کیف پول موبایلی

یــک کیــف پــول موبایلــی ،بســیار شــبیه بــه کیــف پول دســکتاپ اســت.
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زیــرا ایــن کیــف پــول ،مســتقیماً در دســتگاه فــرد دانلــودمیشــود .در فــرد امــن خواهنــد بــود .بــه ایــن معنــی کــه تنهــا راه دسترســی یــک

حالــت عــادی ،فــرد بهوســیلۀ دانلــود یــک برنامــۀ موبایــل ،بــه کیــف شــخص بــه ایــن کلیدهــا ،داشــتن آن کاغــذ فیزیکــی اســت .هنگامــی
پــول ارزرمزنــگاری شــدۀ خــود دسترســی مییابــد .همچنیــن ایــن کــه الزم اســت وجــوه را انتقــال دهــد ،میتوانــد بــه ســادگی کلیدهــا

برنامــۀ موبایــل بــه وســیله اســکن کــردن یــک  ،QR codeامــکان را در یــک کیــف پــول اینترنتــی یــا نرمافــزاری وارد کنــد یــا حتــی
خــرج کــردن کوینهــای فــرد در یــک فروشــگاه فیزیکــی را فراهــم بهصــورت ســادهتر ،تنهــا کــد  QRچــاپ شــده را اســکن کنــد.

میکنــد.

ج -کیف پول اینترنتی یا آنالین

ه -کیف پول سختافزاری

از نظــر امنیــت ،هیــچ کیــف پولــی بهتــر از کیــف پــول ســخت افــزاری

یــک کیــف پــول اینترنتــی ،بیشــترین میــزان ســهولت در ارســال نیســت .ایــن کیــف پــول ،یــک دســتگاه فیزیکــی اســت کــه تنهــا
کوینهــا بــه شــخصی دیگــر را ارائــهمیکنــد .بــا ایــن وجــود ،ایــن هــدف آن ،ذخیرهســازی کلیدهــای ناشــناس خصوصــی و عمومــی

کیــف پولهــا ،کــم امنیتتریــن نــوع کیــف پــول نیــز هســتند ،زیــرا فــرد اســت.
ارائــه دهنــدۀ کیــف پــول ،معمــوالً کنتــرل کاملــی بــر آن دارد.
ایــن دســتگاه ،هرگــز بــه اینترنــت متصــل نمیشــود ،مگــر ایــن
ســپردهگذاری کوینهــا در یــک صرافــی ارزرمــز ،نمونــهای از ایــن کــه فــرد نیــاز بــه انتقــال وجــوه داشــته باشــد .بــا اینوجــود فــرد،
مســأله اســت .صرافــی ،کوینهــای فــرد را در ســرور مرکــزی خــود شــمارۀ شناســایی فــردی خصوصــی خــود را مســتقیماً در دســتگاه وارد
ذخیرهســازی میکنــد .بــه ایــن معنــی کــه اگــر ایــن ســرور هــک میکنــد کــه ایــن کار ،دسترســی هکــر بــه کلیدهــای فــرد را عمــ ً
ا
شــود ،مجــرم میتوانــد بــه تمــام وجــوه فــرد ،دسترســی یابــد .بهتــر غیــر ممکــن میکنــد.

اســت کــه تنهــا میــزان اندکــی از کوینهــا را در یــک کیــف پــول و -کیف پول Jaxx

اینترنتــی ناشــناس نگهــداری کــرد.
د -کیف پول کاغذی

 Jaxxنیــز یکــی از محبوبتریــن کیــف پولهــای چنــد منظــوره

اســت و بــرای دانلــود در اکثــر دســتگاههای دســکتاپی و موبایلــی

کیــف پولهــای کاغــذی ،یکــی از کــم اهمیتتریــن کیــف پولهــای موجــود اســت .همچنیــن بــرای ســهولت بیشــتر ،فــرد میتوانــد از

موجــود در عرصــۀ ارز رمزهــا هســتند .فــرد تنهــا کافــی اســت کلیدهــای طریــق یــک افزونــۀ مرورگــر گــوگل یــا فایرفاکــس بــه کیــف پــول
خصوصــی و عمومــی خــود را در یــک تکــه کاغــذ چــاپ کنــد و از خــود دسترســی داشــته باشــد .ایــن قابلیــت ،کیــف پــول را بــرای

آنجایــی کــه کلیدهــا بــه هیــچ ســروری متصــل نیســتند ،کوینهــای ارســال ســریع وجــوه مناســب میکنــد.
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دادخواست  64 .5میلیارد دالری مالزی
علیه شرکای KPMG

اخبار
ایران و
جهان

دولــت مالــزی ،دادخواســتی ارائــه کــرده اســت

کــه در آن خواســتار بیــش از  6 .5میلیــارد دالر

غرامــت از  44شــریک مؤسســه  KPMGبــه

دلیــل نقــش آنهــا در حسابرســی شــرکتهای
ایــن کشــور شــد.

در دادخواســت ارائــه شــده ادعــا شــده اســت کــه
 KPMGدر حسابرســی و صــدور گزارشهــای

حسابرســی بــرای ســالهای مالــی  2010تــا

 2012نقــض قــرارداد و ســهلانگاری کــرده
اســت.

ایــن دادخواســت ابتــدا توســط روزنامــه Edge

ســرمایهگذاری دولتــی ارائــه نــداده اســت.

آنهــا عقیــده دارنــد اگــر ســهلانگاري مؤسســه
 KPMGنبــود ،از اختالسهــای بعــدي در

ســالهاي بعــد جلوگيــري ميشــد.

مالــزی مــاه گذشــته ،در یــک توافــق بیــن

ســالهای  2011تــا  ،2014از مؤسســۀ

 Deloitte PLTو واحــد ســابق آن SRC

 ،Internationalمبلــغ  80میلیــون دالر
غرامــت دریافــت کــرد.

https://www. accountingtoday.
com/articles/malaysia-1mdb-filesuit-against-kpmg-partners-for5-64b-report

گــزارش شــد .وزارت دارایــی مالــزی تأییــد کــرد

کــه اقدامــات قانونــی علیــه  44شــریک ایــن
مؤسســه ،انجــام شــده اســت .مؤسســه KPMG

در بیانیــهای اظهــار کــرد« :تمــام ادعاهــای
گــزارش شــده در اخبــار را رد میکنــد و ایــن
ادعــا توســط شــركا بــه شــدت مــورد اعتــراض

اســت».

ایــن رســوایی منجر بــه آغــاز تحقیقــات در دیگر
نقــاط دنیــا از جملــه آســیا ،ایــاالت متحــده و
اروپــا شــد و در ســال  2018تغییــری تاریخی

در دولــت ایجــاد کــرد.

در ایــن بیانیــه ادعــا شــده بــود بیــن ســالهای

 2009تــا  ،2014بیــش از  6 .5میلیــارد دالر

از شــرکتهای مالــزی بــه نفــع نخســت وزیــر

ســابق ،نجیــب رزاق و افــراد وابســته بــه وی
مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت .از مبلــغ

مــورد سوءاســتفاده ،حــدود  20 .3میلیــارد

دالر در ســه ســال مالــی کــه توســط KPMG

حسابرســی انجــام گرفتــه بــود ،اختــاس شــده
بــود.

مدعیــان بیــان داشــتند ،صورتهــای مالــی
حسابرســی شــده توســط  KPMGبیــن
ســالهای  2010تــا « 2012گــزارش درســت
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و منصفانــهای» دربــارۀ امــور مالــی صنــدوق

توسعۀ بورس تحصیلی حسابرس داخلی

خبره  CIAتوسط مؤسسه حسابرسان

داخلی  IIAو هیأت حسابرسی

مؤسســۀ حسابرســی داخلــی  IIAو هیــأت

حسابرســی ،اقــدام بــه گســترش برنامــۀ ارتقــای

بــورس تحصیلــی حســابرس داخلــی کردنــد
کــه شــرایط ذکــر شــده ایــن امــکان را بــرای

حسابرســان داخلــی فراهــم مــیآورد کــه بــه

مقــام حســابرس داخلــی خبــره ترفیــع یابنــد.
ایــن برنامــه کــه ســال گذشــته راهانــدازی

شــد ،بــه دنبــال اعطــای بــورس تحصیلــی

بــه حسابرســان داخلــی اســت کــه بــه دلیــل
همهگیــری  COVID-19تحــت تعلیــق و

مشــکالت مالــی قــرار گرفتهانــد .توســعههای

اخیــر ،بــورس تحصیلــی جدیــدی را مبتنــی بــر
شایســتگی بــرای پوشــش هزینههــای آمــوزش

و صــدور گواهینامــه بــرای هــر ســه بخــش از

آزمــون  CIAارائــه میدهــد.

آنتونــی پوگلیســه ،رئیــس و مدیرعامــل  IIAدر
بیانیـهای گفــت« :بــرای همــگام شــدن بــا ایــن

حسابدار
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اســکات آرنولــد ،رئیــس و مدیرعامــل هیــأت

جهــان درحــال تحــول ،حسابرســان داخلــی باید
دائم ـاً دانــش و مهارتهــای جدیــدی را کســب

حسابرســان ،در بیانیــهای اعــام کــرد« :بــر

گرفتــه شــده اســت کــه از طریــق برنامههــا و

در حــال از بیــن رفتــن اســت ا ّمــا هنــوز نیــاز

کننــد ».ایــن بورســیه بهگونــهای در نظــر

خــاف اینکــه همهگیــری در آمریــکای شــمالی

گواهینامههــای آموزشــی  ،IIAبهویــژه مــدرک

بــه مراقبــت از بیــن نرفتــه اســت« ».در دنیــای

دیــده از بیمــاری همهگیــر ،صالحیتهــا و

بــرای حسابرســان داخلــی بیــش از هــر زمــان

 CIAارائــه شــده توســط آن ،افــراد آســیب
گزینههــای شــغلی خــود را افزایــش دهنــد و

پیچیــده و بهســرعت درحــال تحــول امــروز،
دیگــری مهــم اســت کــه مهارتهایــی را بــرای

در موقعیــت موفقیــت ســازمانی بزرگــی قــرار

حفاظــت و ایجــاد ارزش بــرای ســازمانهای

حسابرســان داخلــی اهــل ایــاالت متحــده

همــکاری  IIAبــرای ارائــۀ دسترســی بــه آموزش

مطالعاتــی و امتحانــات  CIAدر یــک دورۀ

و کســانی کــه بــه دنبــال رهبــری صنعــت در

گیرنــد».

و کانــادا کــه عالقمنــد بــه تکمیــل برنامــۀ
یــک ســاله هســتند نیــز امــکان درخواســت
خواهنــد داشــت .دو بــار در طــول ســال و هــر

بــار حداکثــر  15بــورس تحصیلــی اعطــا خواهد
شــد و اولیــن دریافتکننــدگان آن در ســپتامبر

 2021اعــام میشــوندکه ارزش هــر یــک از
بورســیهها بیــش از  2000دالر اســت.
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خــود کســب کننــد .مــا مفتخریــم کــه بــا
و امتحانــات  ،CIAاز جامعــۀ حسابرســی داخلــی
ایــن نقطــۀ عطــف تاریخــی هســتند ،حمایــت

میکنیــم».

هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای

عمومی ( ،)PCAOBراهاندازی گروههای

مشاور ه برونسازمانی را متوقف میکند
هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای
عمومــی ( )PCAOBبــه ازریابــی مجــدد

برنامههــای خــود بــرای ایجــاد دوبــارۀ
گروههــای مشــاوره برونســازمانی ،پــس از

آخریــن کشــمکشهای رخ داده در شــرکتهای

حسابرســی ،پرداخــت.

در اوایــل مــاه جــاری ،کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار بهطــوری ناگهانــی رئیــس
 ،PCAOBویلیــام دونکــه را بهدلیــل شــکایات در

زمینههــای مقرراتزدایــی در  ،PCAOBکاهــش
اقدامــات اجرایــی ،عــدم مالقــات بــا گروههــای

IIA and AuditBoard expand CIA
scholarship program | Accounting
Today

مشــاوره برونســازمانی ،اخــراج کارکنــان قدیمــی

و اتهامــات بــر مبنــای رفتــار تبعیضآمیــز برکنــار
کــرد .گــزارش شــده اســت کــه کمیســیون
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بــورس و اوراق بهــادار ،تحقیقــات در مــورد دونکــه
را آغــاز کــرده اســت و دان دســپارت ،یکــی از

اعضــای هیــأت مدیــره بهعنــوان سرپرســت

 PCAOBانتخــاب شــده اســت ا ّمــا رئیــس جدید
کمیســیون بــورس ،گــری چنســلر ،قصــد دارد

تمامــی اعضــای هیــأت مدیــره را جایگزیــن کنــد.

در پاســخ بــه شــکایات ،مبنــی بــر اینکــه

برگــزاری جلســات گروههــای مشــاورۀ

برونســازمانی و گــروه مشــاورۀ ســرمایهگذاران
توســط هیــأت مدیــره بعــد از ســال 2018
متوقــف شــده اســت PCAOB ،در مــاه مــارس

اعــام کــرد کــه در صدد اســت تــا گروه مشــاورۀ
اســتاندارد جدیــدی ایجــاد کند تــا از ایــن طریق

بــه ذینفعــان ،فرصــت تعامــل بــا هیــأت مدیــره
را بدهــد .ایــن گــروه از چهــار جایــگاه بــرای
نماینــدگان جامعــۀ ســرمایهگذاران ،چهــار

جایــگاه بــرای متخصصــان حسابرســی ،ســه
جایــگاه بــرای اعضــای کمیتــه حسابرســی یــا
مدیــران ،پرســنل نظــارت بــر گزارشــگری مالی و

تخصصی
دانشــگاهیان یــا ســایر افــراد بــا دانــش ّ
و همچنیــن تعــدادی از نماینــدگان منصــوب در
ایــن دو ســال تشــکیل شــده اســت ا ّمــا باتوجــه

بــه تح ـ ّوالت اخیــر در هیــأت مدیــرهPCAOB ،

تأمــل روی فعالیتمــان در بســیاری از زمینههــا،

از جملــه تعامــل بــا جامعــۀ ســرمایهگذاران ،بــه

com/news/pcaob-hits-pause-onsetting-up-new-outside-advisorygroups

اعتقــاد مــن ارزیابــی مجــدد مســیر فعلــی بــرای
اطمینــان از حضــور همــۀ ذینفعــان در ایــن

نشســت و شــنیده شــدن صــدای آنهــا ،بســیار
حائــز اهمیــت اســت».

در نتیجــه PCAOB ،مراحــل نامــزدی بــرای

عضویــت در گــروه مشــاورۀ اســتانداردها را
متوقــف و هیــأت مدیــره چنیــن اظهــار کــرده

اســت کــه نامزدهایــی کــه تاکنــون ارائــه
مجــدد چهارچــوب
شــدهاند پــس از تکمیــل
ّ

و ترکیــب گروههــای مشــاوره ،مــورد بررســی
ت از
قــرار میگیرنــد و امــکان وجــود درخواســ 

ســوی تعــداد نامزدهــای بیشــتر محتمــل اســت.
دســپارت افــزود« :مــا از همــۀ کســانی کــه

بهعنــوان نامــزد بــرای اشــتراک دیــدگاه خــود
بــا هیــأت مدیــره قــدم برداشــتهاند قدردانــی

میکنیــم .همینطــور ،آنهــا و ســایر ذینفعــان را
تشــویق میکنیــم مادامــی کــه مــا در تــاش

مضاعــف بــرای ارتقــای خــود هســتیم ،همچنان
در همــکاری بــا مــا مســاعدت کننــد».

https://www. accountingtoday.

انتشار راهنمای مدیریت کیفیت حسابرسی

توسط هیأت استانداردهای حسابرسی و
اطمینانبخشیبینالمللیIAASB

هیــأت

اســتانداردهای

حسابرســی

اطمینانبخشــی بینالمللــی  ،IAASBدو

اســتاندارد اجرایی جدیــد را برای اســتانداردهای

مدیریــت کیفیــت اخیــر منتشــر کــرد.

هــدف ایــن راهنمــا کمــک بــه ذینفعــان در
درک اســتانداردهای جدیــد مدیریــت کیفیــت
و اجــرای صحیــح آخریــن الزامــات اســت .ایــن

مــوارد ،راهنمــای اولیــن اجــرای اســتاندارد

بینالمللــی مدیریــت

کیفیــت (ISQM) 1

 ،مدیریــت کیفیــت بــرای شــرکتهایی کــه
اجــرای حسابرســی یــا بررســی صورتهــای

مالــی را بــر عهــده دارنــد یــا ســایر خدمــات

اطمینانبخشــی یــا خدمــات مرتبــط ،در

کنــار راهنمــای پیادهســازی  ISQM 2مبنــی بــر
بررســی کیفیــت حرفــه را شــامل میشــود.

روز سهشــنبه اعــام کــرد ایــن برنامــه را متوقــف
کــرده اســت.

دســپارت ،یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره ،از

کارکنــان  PCAOBخواســته اســت تالشهــای
خــود را بــرای جلــب مشــارکت ذینفعــان ،از

جملــه بازنگــری در ســاختار و عضویــت در گــروه
مشــاوره ،مجــددا ً مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد.
دســپارت روز سهشــنبه در بیانیــهای اعــام

کــرد« :بســیار مهــم اســت کــه مــا بهدنبــال
نظــام جامــع و متنوعــی از دیدگاههــا و نظــرات

باشــیم تــا بتوانیــم بــه بهتریــن نحــو کار نظارتی
خــود را اطالعرســانی کنیــم و مأموریــت خــود

را در زمینــۀ حمایــت از ســرمایهگذاران پیــش

ببریــم« ».بــا توجــه بــه بازخوردهــای دریافتــی و
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ایــن راهنمــا در حالــی منتشــر میشــود کــه

منتشــر شــده اســت و متــون آن بهتنهایــی

تمایــل و ظرفیــت شــرکتهای حسابرســی

بینالمللــی پیــش آمــده طــی ســالهای

ا ّمــا مطالعــۀ ایــن نشــریات جایگزیــن ISQMهــا

بــا مشــارکت شــرکت  Big Fourاســت .ایــن امر

حسابرســان پــس از رســواییهای حســابداری

اخیــر کــه شرکتهــــایی ماننــد Wirecard

و  Steinhoffرا درگیــر کــرده اســت ،بــرای

بهبــود حسابرســی خــود تحــت فشــار قــرار
گرفتهانــد.

معتبــر اســت ،اصــاح یــا لغــو نخواهــد شــد

نیســت.

صورتهــای مالــی ،در ســه ماهــه ســوم ســال

گامــی بــه ســوی ناشناختههاســت و ایــن مفهــوم

بایــد قبــل از ارائــه بهدرســتی مــورد آزمــون قــرار

https://www. accountingtoday.
com/news/iaasb-releases-audit-

 IAASBهمچنیــن قصــد دارد برای حسابرســی

کوچکتــر بــرای انجــام حسابرســیهای بــزرگ

quality-management-guides

بگیــرد».

بخشــی از پیشــنهادات دولــت بر این اســاس اســت

کــه زمانــی کــه حسابرســی طــی مناقصــه واگــذار
میشــود ،شــرکتهای بــزرگ ملــزم بــه اســتفاده

آیا زمان کاهش سرعت اصالحات

از شــرکتهای حسابرســی کوچکتــر بــرای انجــام

مدیریــت کیفیــت منتشــر کنــد .اســتانداردهای

راجــر بارکــر نماینــدۀ مؤسســۀ  ،IoDدرخواســت

قوانیــن کنونــی میگوینــد کــه مناقصــه

اعمــال خواهــد شــد و ایــن در حالــی اســت کــه

حسابرســی را بــه دولــت انگلیــس اعــام کــرد.

حســابرس حداقــل هــر  20ســال تغییــر کنــد.

جــاری راهنمــای اجرایــی اســتاندارد بینالمللی

حسابرســی ( 220بازنگــری شــده) را بــا موضوع

جدیــد مدیریــت کیفیــت از  15دســامبر 2022

 IAASBبــا توجــه بــه تأثیــر بالقــوۀ تغییــرات در
سیســتمهای مدیریــت کیفیــت شــرکتهای

ذینفــع ،کلیــۀ متخصصیــن را ترغیــب بــه

برنامهریــزی بــرای اجــرای مناســب میکنــد.

 ،IAASBوابســته بــه فدراســیون بینالمللــی
حســابداران  ،IFACاعــام کــرد آنچــه اخیــرا ً از
اســتانداردهای بینالمللــی مدیریــت کیفیــت
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حسابرسی فرا رسیده است؟

کاهــش ســرعت برنامههــای بازنگــری در حرفــه

بخشــی از حسابرســی ســاالنه خود هســتند.

بایــد هــر  10ســال یکبــار انجــام شــود و

وی افــزود ،اگرچــه  IoDاز تمایــل دولــت بــرای

درصــورت عــدم تصویــب چنیــن قانونــی ،حضــور

در حسابرســی و مدیریــت حمایــت میکنــد ا ّمــا

بــرای مؤسســات حسابرســی 350 FTSE

رســیدگی بــه مشــکالت و شکس ـتهای اخیــر
آنچــه از آثــار همهگیــری کرونــا مشــهود اســت،

بــه ایــن معنــی اســت کــه پیشــنهادات بایــد در
یــک بــازۀ زمانــی طوالنیتــر رســیدگی شــوند.

بارکــر تأکیــد کــرد« :نگرانــی اعظــم مــا از

شــرکتهای  Big Fourمیتوانــد محدودیتــی

بهوجــود آورد.

https://www. pqmagazine. com/
time-to-slow-down-audit-reforms
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اندازهگیــری برآوردهــای حســابداری اســتفاده

تفکیک حسابرسی در EY

ارائۀ راهنمای حسابرسی در زمینۀ استفاده

کنــد یــا هنگامــی کــه حســابرس ،برآوردهــای

شــرکت ارنســت انــد یانــگ یــا  EYاز انتصــاب دو

توسط AICPA

مالــی را ارزیابــی میکنــد ،اصالحــات راهنمــای

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا بهتازگــی،

اســتفاده قــرار بگیــرد.

راســتای اضافــه شــدن راهنمــای اســتفاده از

حسابرســی ،پــس از برکنــاری ناگهانــی مدیــر

مدیــر غیراجرایــی مســتقل خبــر داد و اقــدام بــه

تأســیس هیأت حسابرســی جدید خود در کشــور

بریتانیــا بــرای نظارت بر حسابرســی شــرکتهای

بریتانیایــی کــرده اســت .همچنیــن معتقد اســت
کــه در اینبــاره پیشــرفت قابــل توجهــی در
اجــرای برنامههــای خــود بــرای تفکیــک عملیاتی

عملکــرد حسابرســی شــرکتهای موجــود در
انگلســتان خواهــد داشــت.

مریــدول هگــده و فیلیــپ تیــو ،دو مدیــر

غیراجرایــی مســتقل منصــوب شــده در هیــأت
حسابرســی تــازه تأســیس بریتانیــا کــه ازتاریــخ

 1ژوئیــه اجرایــی شــد هســتند و در ایــن هیــأت
حضــور خواهنــد داشــت .ایــن هیأت حسابرســی

مســئول نظارت مســتقل بــر عملکرد حسابرســی

شــرکتهای انگلســتان و نظــارت بــر اعمــال

از متخصصان و اطالعات قیمتگذاری

مدیریــت مربــوط بــه ارزش منصفانــۀ ابزارهــای
اســتفاده از  SASشــماره  143میبایســت مــورد

اقــدام بــه اصــاح اســتانداردهای خــود در

ایــن در شــرایطی اســت کــه اســتانداردهای

متخصصــان و اطالعــات قیمتگــذاری بــه

هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای

بیانیــۀ اســتاندارد حسابرســی ( )SASشــماره

رئیــس جدید کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار،

 SASشــماره  122و  SASشــماره  143را اصالح

اعضــای هیــأت مدیــره  PCAOBرا نیــز دارد،

مجموعــۀ اســتانداردها کــرد.

عمومــی  ،PCAOBویلیــام دونکــه ،توســط

144جدیــد ،دو اســتاندارد حسابرســی قبلــی،

گــری جنســلر ،کــه در آینــده قصــد حذف ســایر

میکنــد تــا بــه برخــی از نظراتــی کــه هیــأت

تحــت بازبینــی مجــدد قــرار خواهــد گرفــت.

شــماره  143دریافــت کــرده اســت ،پاســخ

در زمینــۀ حسابرســی و اطمینانبخشــی

دارد از متخصصیــن و کارشناســان بیرونــی برای

برنــز ،مقــام ارشــد  AICPAدر بیانیــهای

مدیــره در مــورد پیشنویــس افشــای SAS

 AICPAهمچنیــن بــه تبییــن راهنمایــی

دهــد .از ایــن پــس زمانــی کــه شــرکتی قصــد

شــرکتهای خصوصــی میپــردازد .جنیفــر

اصــول تعیین شــده توســط شــورای گزارشــگری
مالــی انگلســتان اســت .هیــأت حسابرســی ذکــر
شــده ،توســط دیویــد توربــورن ،یکــی از مدیــران

غیراجرایــی مســتقل  EYمدیریــت خواهــد شــد.

هیــأت حسابرســی جدیــد بریتانیا مکمــل هیأت
منافــع عمومــی ( EYکــه قبـ ً
ا بهعنــوان کمیتــه
نظــارت مســتقل شــناخته میشــد) اســت
کــه نظــارت بــر مدیریــت و نظــارت بــر کل
شــرکتهای تحــت حسابرســی مؤسســه  EYدر

انگلســتان را برعهــده دارد.

بهعنــوان بخشــی از ایــن تغییــرات مدیریتــی،
 EYهمچنیــن یــک کمیتــۀ پرداخت حسابرســی
ایجــاد کــرده اســت کــه وظیفــه نظــارت بــر

سیاســتهای پرداخــت در کســب و کار

حسابرســی را برعهــده دارد.

https://www. pqmagazine. com/
audit-separation-at-ey
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اظهــار کــرد« :مــا بازخوردهایــی دریافــت

کردهایــم کــه مبنــی بــر آن ،راهنماییهــای

com/news/aicpa-offers-auditguidance-on-use-of-specialists-

بیشــتر در مــورد حسابرســی ارزش منصفانــه
ابزارهــای مالــی مفیــد خواهــد بــود .اســتاندارد

جدیــد ایــن امــر را ارائــه میدهــد و تمرکــز
خاصــی بــر اســتفاده از خدمــات قیمتگــذاری

دارد .مــا همچنیــن از ایــن فرصــت بــرای

بهروزرســانی اســتانداردهای خــود در راســتای
اســتفادۀ مدیــران و حسابرســان از متخصصــان

و کارشناســان بیرونــی اســتفاده کردیــم،

چــرا کــه بــه دلیــل پیچیدگــی روزافــزون

گزارشــگری مالــی ،ایــن امــر امــروزه بســیار

رواج پیــدا کــرده اســت " .ایــن راهنمــا بــرای
حسابرســی صورتهــای مالــی دورههــای

منتهــی بــه یــا بعــد از  15دســامبر 2023
اعمــال خواهــد شــد.

https://www. accountingtoday.
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and-pricing-info
رونمایی  ACCAاز اصالحیۀ بودجۀ سال
2021

خــود منتشــر کــرده اســت کــه خوانــدن آن

خالــی از لطــف نیســت .گــزارش کامــل در 30

جــوالی منتشــر خواهــد شــد.

 ACCAاینگونــه شــرح میدهــد کــه فــرض بــر
ایــن بــود کــه اولیــن جلســه آزمــون در ســال

 ۲۰۲۰-۲۱همــه جــا بهجــز چیــن لغــو خواهــد
شــد و پــس از آن درآمــد حاصــل از آزمــون بــه

افزایــش حجــم وجــوه ورودی پیشبینــی شــده

حالــت عــادی بــاز میگــردد .ا ّمــا بهدلیــل تأثیــر

بودجــه  9 .8میلیــون پونــدی خــود تجدیدنظــر

میلیــون پونــد دیگــر از درآمــد امتحانــات در

بــه  ACCAکمــک کــرده اســت تــا در کســری

بــرای  ۳۱مــارس ســال  ۲۰۲۱تجدیــد نظــر
کنــد ،مشــروط بــه تأییــد ایــن گــزارش توســط

حســابرس مســتقل acca ،میتــوان زیــان

پیشبینــی شــدۀ خــود را بــه مــازاد 3 .20
میلیــون پونــدی تبدیــل کنــد.

همزمــان بــا گــزارش ســاالنه ACCA ،مجــددا ً
«پیشاطالعیــهای» از عملکــرد اســتراتژیک

«مــوج دوم» در ســه ماهــۀ ســوم و چهــارم8 ،
طــول ســال از بیــن رفــت.

در نهایــت حــدود  425 ،595آزمــون در طــول

ســال برگــزار شــد ،کــه در مقایســه بــا ،831

 000آزمــون مــورد انتظــار در دوران پیــش

ازهمهگیــری کرونــا کاهــش داشــتACCA .

مســئولیت ایــن ارقــام را بــر عهده گرفته اســت و
بــرای ســال آینــده متعهــد میشــود آزمونهــا

129

را در بیشــتر بازارهــا اجــرا کنــد و از طریــق

ایــن کارگــروه ،مجمعی برای مشــارکت ســاختار

برگــزاری آزمــون را تقویــت کنــد .بــا ایــن شــیوه،

ارزش ســرمایهگذاری ارائــه میدهــد کــه

ســال بــه 3 .29درصــد خواهــد رســید.

ن اوراق بهــادار ( )IOSCOشــکل
کمیســیو 

امتحانــات آنالیــن بــا نظــارت از راه دور ،ظرفیــت

یافتــه بــا قابلیتهــای متمرکــز بــر گزارشــگری

درصــد قبولــی و آزمــون دانشــجویان در یــک

بــه دنبــال بیانیــۀ اخیــر ســازمان بینالمللــی

https://www. pqmagazine. com/

گرفتــه اســت و خواســتار هماهنگــی کارهــا

acca-unveils-big-surplus

بــرای ایجــاد ثبــات بینالمللــی در افشــای
مربــوط بــه پایــداری بــا تمرکــز بــر ایجــاد ارزش

فارغالتحصیل حسابداری ،برنده مدال نقره

ســرمایهگذاری اســت.

بردلــی ســیندن ،قهرمــان تکوانــدوی جهــان ،در

از جملــه توســعۀ بیشــتر نمونــۀ آزمایشــی کــه

المپیک

بهطــور خــاص ،کارگــروه نظریههــای فنــی،

بازیهــای المپیــک توکیــو موفــق بــه دریافــت

براســاس افشــای مالــی مرتبط با اقلیــم ()TCFD

 8ثانیــه بــا پیــروزی فاصلــه داشــت ،پیــش از

بــرای هیــأت مدیــرۀ جدیــد «اســتانداردهای

مــدال نقــره شــد .ایــن ورزشــکار  22ســاله ،تنهــا

ســاخته شــده اســت را بهعنــوان پایـهای بالقــوه

شکســت بــا امتیــاز  29-34در مقابــل اولوگبــک

گزارشــگری پایــداری بینالمللــی» در راســتای

او همچنیــن ،در حــال تحصیــل در رشــته مالی و

اقلیمــی مرتبــط بــا گزارشــگری و ســایر

در مصاحبــۀ اخیــر ،وی اظهــار داشــته اســت کــه

اســتانداردهای گزارشــگری پایــداری کــه توســط

فعالیــت داشــته باشــد ولــی واحدهــای مربــوط

ارائــه کننــدۀ مبنــای گزارشــگری پایــداری

راشــیتوف.

حســابداری در دانشــگاه آردن است.

نمیدانــد کــه مایــل اســت در کــدام شــاخۀ مالی
بــه مالیــات و قانــون مالیــات ،هــر یــک بــه نــوع

ایجــاد ابتــکارات موجــود و تدوین اســتانداردهای
موضوعــات ارائــه میدهــد.

جهانــی اســت کــه امــکان مقایســه و ســازگاری

بیشــتر اســتانداردها را فراهــم کــرده اســت و در
عیــن حــال انعطافپذیــری الزم را بــرای ایجــاد

هماهنگــی در مــورد صالحیــت قضایــی و الزامات
گزارشــگری چنــد جانبــه فراهــم میکنــد.

ایــن کارگــروه توســط بنیــاد  IFRSاداره

خواهــد شــد و مشــارکت هیــأت اســتانداردهای

حســابداری بینالمللــی ( )IASBرا بــا توجــه بــه
نیــاز بــه ارتبــاط بــا گزارشــگری مالــی شــامل

میشــود .همینطــور IOSCO

بهعنــوان

ناظــر در گــروه ،شــرکت خواهــد داشــت .در

مرحلــۀ مقدماتــی کنونــی ،کارگــروه همچنیــن

از مشــارکت بــا کشــورهایی کــه در زمینــۀ
گزارشــگری پایــدار کار میکننــد اســتقبال

میکنــد.

https://www. accountancydaily.
co/ifrs-foundation-sets-workinggroup-global-sustainability-reporting

هیــأ ت مدیــرۀ جدیــد صــادر شــده اســت،

خــود ،بــرای او مهیــج اســت.

https://www. pqmagazine. com/
accountancy-graduate-winssilver/
بنیاد  IFRSکارگروه گزارشگری پایدار

جهانی را تشکیل میدهد

متولیــان بنیــاد  IFRSاز تشــکیل کارگروهــی

جهــت تســریع همگرایــی در اســتانداردهای
گزارشــگری پایــداری جهانــی و آمادهســازی

فنــی جهــت تشــکیل هیــأت مدیــرۀ احتمالــی
«اســتانداردهای

گزارشــگری

بینالمللــی» خبــر دادنــد.

130

پایــداری

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن
مؤسسات حسابرسی

معرفی موسسات حسابرسی

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی میتوانند شناختنامهی خود را در این بخش منتشر کنند.
4
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا
1
مؤسسه حسابرسی و خدمات
خبرهايران
عضو انجمن حسابداران
اصول پایه فراگیر
مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محبوب مهدیپور 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 صورتهای مالی ،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی
مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاوره مالی ،خدمات حسابداری،
تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،اصالح حســاب ،ارزیابی ســهام و طراحی
سیستمهای مالی.
تلفن( 88109418 :شش خط) فاکس88109421 :
نشانی :تهــران ،خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر
پالک  6طبقه پنجم واحد  18کدپستی1511643937 :

۳

آرمان اندیش آگاه

عضو انجمن حسابداران خبر ه ايران
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  ،17واحد  4کدپستی1574846715 :
فاکس88329665 :
تلفن88342817-18 :
دفتر ارومیه :خیابان جهاد ،کوی اول(هجرت) ،کوچه سوم ،پالک 25
کدپستی5714717595 :
فاکس89783615 :
تلفن044-32228222 :

abtinravesh@yahoo. com

۴

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

۵

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 سیستمهای حسابداری
و اطالعات مدیریت ،مشاوره مالی ،مدیریتی و مالیاتی ،حسابرسی خاص ،ارزیابی
سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن ۸۸۵۲۸۱۹۵ :و ۸۸۱۷۶۱۰۱-۲
فاکس۸۸۵۲۰۶۷۹ :
نشانی :تهران -خیابان سهرودی شمالی -خیابان سلطانی -پالک  -۱۶طبقه
دوم -واحد ۵
info@atiehNegarAudit. ir

۶

مؤسسه حسابرسی آریاروش
عضو انجمن حسابداران خبرهايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• حبیب جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سیدمحمد بزرگزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۲

آرشین حساب

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• ارسالن اسمعیلی کاکرودی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهدیرضا 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
سیستمهای 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 88384770
فاکس88480854 :
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از خیابان بهشتی -کوچه نادر -پالک
 -6طبقه  -4واحد 14
Email: Arshinhesab@iacpa. ir
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• محمدکاظم مالئک صفت(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• سیروس شمس(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر مسلمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمیدرضا ارجمندی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی جاننثاری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• جواد راثی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بهنام دائیمژدهی(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 قوهقضائیه)
• 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 پیادهسازی سیســتمهای مالی ،نظارت بر امور تصفیه شرکتها ،تهیه
صورتهای مالی بر مبنای  IFRSو بررسی مالی پروژههای سرمایهگذاری
تلفن 88937317-19 :و  ۸۸۸۹۹۸۲۶و ۸۸۹۰۱۵۴۹
تلفکس۸۸۸۹۹۹۶۲ :
فاکس88901834 :
نشانی :تهران -خیابان اســتاد نجاتالهــی ،کوچه خسرو ،پالک ،31
طبقه سوم و چهارم
www. armanarvin. com

خدمات :حسابرســی صورتهای مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی
مالــی و مالیاتی ،انجــام وظائف بــازرس قانونی ،مشــاوره ،طراحی و

پیادهسازی سیســتمهای مالی و ارائه انواع خدمات مالی ،نظارت بر امور
تصفیه ،خدماتی که توســط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد
باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته میشود

نشانی :تهــران :بلوار آفریقا ،باالتر از میرداماد ،بلوار ستاری ،پالک ،74

طبقه  ،4واحد 15

تلفن 88198396 - 88660824 - 88674704 :فکس88198401 :
صندوقپستی15875-7919 :

کدپستی1968953691 :

instagram. com/iica_ir

Email: info@armanarvin. com
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درخبرۀ ایران
حسابداران
نشریۀ انجمن
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
فهرست
این

۷

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• مهرداد آلعلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فرهاد فرزان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید مرتضی فاطمی اردستانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،بازرسی
قانونی ،رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب ،خدمات حسابداری و
مشاورهای ،ارزیابی سهام ،طراحی سیستمهای مالی

تلفن88939513-88929709-88929708 :
فاکس88929642 :
نشانی :خیابان کریمخان زند -خیابان دکتر عضدی(آبان
جنوبی) شماره  -52طبقه دوم
صندوق پستی14335-797 :

Email: info@azmoudegan. com

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه

۹

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عبدالرضا(فرهاد) نوربخش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر نجفیمهری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین قاسمیروچی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتــی ،بازرس
قانونی ،ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
نشانی :خیابان بهارشــــیراز ،تقاطع سـهروردی جنوبی ،شماره 97
واحد 8
تلفن77537944-77637730 :
فاکس77527458 :
صندوقپستی15745/149 :
نشانی :تهران ،بزرگراه آفریقا(جردن) ،خیابان تور ،انتهای خیابان،
مجتمع رز ،پالک  ،4واحد 10
تلفن22035160 :
تلفکس22035205 :
۱۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آئینبهروش (حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی -حسابرســی مالیاتی-

حسابرسی علمیاتی -حسابرسی داخلی -خدمات مشاورهای -ارزیابی
ســهام -طراحی و اســتقرار سیســتمهای مالی -راســـتی آزمائی
( -)Due Diligenceتهیــه صورتهای مالــی بر مبنای IFRS
 -بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه -داوری  -کارشناســی

تلفن۲۲۹۲۵۹۰۵-۲۲۹۲۵۹۰۱-۲۲۹۲۵۹۱۰ :
نشانی :تهران -خیابان دکتر شریعتی -نبش یخچال-
بن بست شریف -پالک ۵

Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir
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• 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 پیادهسازی سیستم مالی ،خدمات مالی و حسابداری
مالیاتی ،داوری مالی.
تلفن88444668 -88443423 :
فکس88452862 :
نشانی :تهران -خیابان مطهری ،روبروی باشگاه بانک سپه ،پالک
 -28واحد  9جنوبی
www. abaudit. com
Email: aeenbehravesh@gmail. com
۱۱

۱۲

مؤسسه حسابرسی اطمینانبخش و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات مالی ،ارزیابی
سهام ،مشاور مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -ابتدای خیابان فتحی شقاقی -پالک -17طبقه پنجم
تلفن88105436 -88105472 -88105367 :
کدپستی1433634666 :
فکس88105390 :
آدرس پست الکترونیکیwww. eb-co. com :
Email: info@eb-co. com

۱۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
معتمد بورس اوراق بهادار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی
• ابراهیم موسوی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسن صالحآبادی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رزا صالح آبادی (حسابدار رسمی) ACCA
• پریناز موسوی(حسابدار رسمی)
• مهدی معتمدی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرسی
داخلــی ،بــازرس قانونی ،ارائــه خدمات مشــاورهای و طراحی
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
تلفن 88708174-6 :فاکس88704112 :
صندوق پستی15875 -5935 :
نشــانی :میدان آرژانتیــن -ضلع جنوب غربــی پالک - 22
ساختمان اداری صهبا -طبقه اول -واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

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

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 احمدیوسطیکالئی(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)
• امیر ابراهیم زاده (حسابدار مدیریت خبره )CMA

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

خدمات :حسابرســی مالی و بازرســی قانونی ،حسابرســی
عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابداری
مدیریت ،طراحی سیســتمهای مالی و ارزیابی ســهام ،مشاوره
مدیریت
نشانی:
دفتر مرکزی :تهــران -میدان توحید -خیابــان توحید -نبش
خیابان پرچم -پالک 68
فاکس66920876 :
کدپستی1419993511 :
تلفن 66932021-3 :و  66420263و 66432218
شعبه شرق کشور  -مشــهد  -بلوار فرامرزعباسی ،انتهای بلوار
فرامرز عباسی ،8نبش آزادی ،39پالک  1/2طبقه همکف
تلفن05136092092-3 :
شعبه شمال  -قائم شــهر  -خیابان شریعتی ،مقابل جنگلبانی،
تلفن01142276148 :
طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد
شعبه اصفهان  -سعادت آباد ،کوی کارگران ،کوچه اردیبهشت،
تلفن03136635798 :
پالک 25

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

Email: : info@ariaaudit. com
www.
ariaaudit.
1400
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خبرۀ ایران
در حسابداران
آنالینانجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
است.
دسترس

۱۴

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

۱۷

(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 الریدشتبیاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)

خدمات :حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها ،حسابرسی داخلی،
حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مدیریت
مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی ،خدمات مالی و مالیاتی،
نظارت برای تصفیه شرکتها.
نشانی دفتر تهران :بهجت آباد ،خیابان الرستان ،خیابان شهید
حمیدصدر ،پالک  ،۳۵واحد  ،۱۰طبقه ۲
فکس۸۸۸۰۴۹۴۰ :
تلفن۸۸۸۰۴۹۴۱-۴۲ :

ایمیلmshoghian7@gmail. com :

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات
مالی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -قائم مقام فراهانی -شماره 114
فاکس88844685 :
تلفن 88305391-2 :و 88843708-10
نشانی اصفهان :شیخ صدوق شمالی ،مجتمع سرو -طبقه 3
تلفن و فاکس03136642578 ،03136633956 :

Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

Email: Info@behmand-co. com

انجمن حسابداران خبر ه ایران
www. iica. ir

دفتر مشهد :بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد  ،۱۹عدل  ،۸پالک ۲۱۸
تلفن ۰۵۱-۳۶۰۲۵۴۸۰-۳۶۰۱۰۹۱۴ :فکس۰۵۱-۳۶۰۱۸۵۹۴ :

www. Arkansystem. co

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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)

۱۶

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
• دکتر علیرضا خلیلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)IMA ،
• 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 زمینههای مالی ،مالیاتی،
عملیاتی و ویژه ،نظارت بر تصفیه شــرکت هــا ،تهیه صورتهای مالی  IFRSو
تلفیقی ،اصالح حساب ،مشاوره مدیریت ،طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و
مشاوره در زمینههای بررسی امکانات سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام
و ارائه گزارشات مربوطه.
نشانی :تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان حسینی ،شماره  ،61واحد205
تلفن 88824998 ،88324067 ،88311988 :فاکس88324068 :
Web: baraudit. org

website: www. behmand-co. com

دفتر تبریز :خیابان آبرســان ،کوی مهرگان سوم ،ساختمان  ،۲۳طبقه  ،۴واحد ۱
تلفکس ۰۴۱-۳۳۳۴۹۱۲۹ :ایمیلarkansystem@gmail. com :

۱۵

مؤسسه حسابرسی بهمند

۱9

مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

• مجیدرضا بیرجندی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی ،حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی،
حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاور مالی ،خدمات حسابداری ،تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،اصالح حساب ،ارزیابی سهام و طراحی سیستمهای مالی.
تلفن88493171-6 :
فاکس88309490 :
نشانی :تهران_ خیابان مطهری ،خیابان فجر(جم سابق) پالک 27
صندوق پستی15875/5551 :
کدپستی1589783116 :
Email: info@behradmoshar. com

۱۸

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی بیات رایان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

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

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مورد تائيد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان ACCA

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• محمد رضا ابراهیمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهرانفرجی(حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری)
• محمود واحدی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رضا صالحی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نظامالدین وفا (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی و بازرس قانونی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی عملیاتی،
حسابرســی داخلی ،مشــاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی،
خدمات مالی ،بودجهریزی عملیاتی ،ارزیابی ســهام ،کارشناســی رسمی دادگستری،
نظارت بر تصفیه شرکتها.

تلفن 88980448 -88980402 :فاکس88980373 :
نشــانی :تهران -خیابان دکتر فاطمــی -روبهروی خیابــان کاج  -پ -136
ساختمان تهران  - 64طبقه پنجم جنوبی -واحد 24
کدپستی1415673499 :

• منوچهر بیات(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)FCA ،

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عباس اسرارحقیقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین فرجاللهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•بهمن فدوی رودسری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،طراحی
سیستمهای مالی ،مشاوره مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام
تلفن88306911-88829761-88835207 :
فاکس88831681 :
نشانی :میدان هفتتیر ،خیابان زیرکزاده ،شماره  ،20طبقه اول
کدپستی15757-35664 :

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

• عبدالحسین رهبری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• امیرحسین ظهرابی مزرعهشاهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی مالی(استاندارد حسابرسی ایران و  ،)IFRSمالیاتی ،عملیاتی،
حسابرسیهای خاص ،بازرس قانونی ،بررسی جهت سرمایهگذاری در شرکتها(Due
 ،)Diligenceارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی ،بیمه اجتماعی،
ســرمایهگذاری خارجی و مدیریت ،ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری ،بیمه و
لیزینگ ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی  ،IFRSنظارت بر امور تصفیه
تلفن 88504586-8 :و 88307927-8

فاکس88502045 :

نشانی :تهران -خیابان ایرانشهر شمالی -نبش کریمخان زند -شماره  243طبقه دوم
تهران -خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور -شماره  231طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

مهر 1400
حسابدار
شمارۀ ۳۳8
h e s a b d a r . i i c a . i r
در خبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایرانرسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
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موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت بیالن گزارشگر
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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 دادگاهها 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
شمارههای تماس021-8856089 021-88561704 :
فاکس021-88683826 :
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،شهید قیصری( ۳۲شرقی) ،پالک
 ،20واحد 3
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام
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مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

24

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• فیروز عربزاده(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
سیستمهای 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 میشود و
سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم میگردد.
دفترمرکزی :تهران -خیابان شــهیدمطهری ،خیابان الرستان ،نبش
خیابان عبده ،ساختمان سپهر(شماره  ،)5واحد 302
تلفکس۰۲۱-88806876 :
شعبه تبریز :خیابان ولیعصر ،خیابان آذرنیا ،پالک  ،23طبقه اول

تلفن۰۴۱-33۳12778 :
دورنگار041-33۳30555 :
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مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. i r

 27موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
(حسابداران رسمی)
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)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• سیدمصطفی شاهصاحبی(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 صورتهای مالی ،حسابرسی داخلی ،عملیاتی
و ویژه ،ارزیابی سهام ،مشاورهی مالی و مالیاتی
فاکس۸۸۹۳۷۳۹۶ :
تلفن۸۸۹۳۸۱۵۸-۸۸۹۳۷۳۹۶ :
نشانی :تهران -فلسطین شمالی -پایین تر از بلوار کشاورز-
مقابل خیابان ایتالیا -کوچه آبادیان -پالک  -۸واحد ۲
Email: hoonamcpa@yahoo. com
23

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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)
ی صورتهایمالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
خدمات :حسابرس 
قانونی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و مالیاتی و نظارت
بر امور تصفیه شرکتها
تلفن88909144-88902999 :
فاکس88908837 :
نشانی :تهران -خیابان استاد نجات الهی -خیابان اراک -پالک
 -72واحد 4
Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo. com

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 صورتهای مالی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرسی
داخلی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی،
ارزیابی سهام ،خدمات مالی و مشاورهای در زمینههای مالی ،حسابرسی و حرفه ای،
طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها
تلفکس22912159 -60 ،22270949 ،22270981 :
نشانی :تهران -خیابان میرداماد -خیابان مصدق جنوبی -کوچه تابان-
کدپستی15498331۳۹ :
پالک  -10واحد 1۵
پست الکترونیکیhafezgam@yahoo. com :
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• فرشید سلطانی (حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرســی و بارزســی قانونی صورتهای مالی ،مشــاوره مالی
و حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابرســیهای خاص(ویژه)،
رسیدگیهای بیمهای شــرکتهای ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،خدمات
حسابداری و سایر خدمات حرفهای.
44297182 -6
و
تلفن44299340 -1 :
فاکس44297192 :
نشانی :تهران -بلوار اشــرفی  -باالتــر ار جالل آل احمد -خیابان طالقانی-
کدپستی1461653365 :
پالک  -12واحدهای  14و 15
ایمیلinfo: @ dariaravesh. com :

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکههای اجتماعی

مؤسسه حسابرسی خبره

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

t. me/iica_ir

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• داود خمارلو(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• نعمتاله علیخانیراد(حسابدار مستقل ،حسابدار
رسمی)

instagram. com/iica_ir

• سیاوش سهیلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس

قانونی ،ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی

aparat. com/iica_ir

تلفن88804519 -21 :
فاکس88902340 :

نشانی :خیابان ولیعصر ،کوی پزشکپور(شمال فروشگاه
قدس) شماره 24

کدپستی15948 :

shenoto. com/iica_ir

حسابدار
134
شمارۀ ۳۳8
h e s a b d a r . i i c a . i r
است.
دسترس ایران
درحسابداران خبرۀ
آنالینانجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
مهر 1400
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مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• بهروز دارش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سیدحسین عربزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• میلتن ایوان کریمیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• منوچهر انوریزاده 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 سیســتمهای مالی ،حسابرســی ویژه داخلی ،داوری مالی و
ارزیابی سهام و سهم شرکت
تلفن44846601-10 :
فاکس44846612 :

نشــانی :تهران  -بزرگراه نیایش -خیابان سردار جنگل شمالی -خیابان پنج تن
غربی -خیابان نشاط-کوچه سوم غربی -پالک24

صندوق پستی14185/487 :

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• عباسعلی دهدشتینژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریبرز امین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• همایون مشیرزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• كریم 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 حرفهای
تلفن 10(22137707 :شماره)
فاکس22137708 :
نشانی :تهران :سعادت آباد -بلوار پاک نژاد -باالتر از چهارراه
سرو -خیابان آسمان سوم شرقی -پالک 15
کدپستی1998146613 :

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(حسابداررسمی)
• 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 (152برج صبا) طبقه
کدپستی19679-35976 :
هفتم ،واحد 71
نمابر22012264 :
تلفن22037213-5 :
دفتر  :۱بلوار آفریقا ،نبش خیابان عاطفی غربی ،پالک (152برج صبا) طبقه
دوازدهم ،واحد  ۱۲۳کدپستی۱۹۶۷۹۳۶۱۱۱ :
نمابر۲۲۰۳۷۲۱۴ :
تلفن۲۲۰۳۷۲۱۵ :
دفتر  :۲خیابان دکتر علی شــریعتی ،باالتر از پل سیدخندان ،خیابان خواجه
عبداهلل انصاری ،کوچه  ،16پالک  1واحد 2
نمابر22899690 :
کدپستی 1661684843 :تلفن22861830 :
دفتر  :۳خیابان ســهرودی شمالی ،خیابان هویزه شرقی -پالک  -15طبقه
 -4واحد 8
کدپستی1558617541 :
نمابر88177639 :
تلفن88745250-1 :
دفتر  :۴خیابان بخارست ،کوچه مقدس  ،۴پالک  ،۲۲طبقه سوم
کدپستی۹۳۷۶۱۵۶۱۸۵ :
نمابر۸۸۷۴۰۸۶۰ :
تلفن۸۸۷۴۰۹۷۳-۵ :

Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
samanicpa@yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محمدتقی منصوریراد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عباس حسنیکبوترخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالهادی بحرانیاصل(حسابدار رسمی)
• لیال رضایی جهقی(حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرسی و بازرسی قانونی ،خدما ت مشاوره
مالی ،حسابداری ،مالیاتی و بیمهای ،خدمات حسابرسی داخلی،
ارزیابی سهام ،نظارت بر امور تصفیه ،خدماتی که توسط
شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید میشود.
تلفکس 44264812 :و  44264957و 44218049
کدپستی۱۴۶۴۶۵۴۹۱۶ :
نشانی :تهران :بلوار مرزداران -بلوار آریافر -نبش گلدیس
هفت -پالک  -۲۱زنگ دوم
www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی و دیگر
خدمات مالی و اصالح حساب

تلفن88719909-88717651-88717650 :
فاکس88720188 :
نشانی :خیابان دکتر بهشتی ،خیابان قائم مقام فراهانی،
ساختمان  ،216پالک  ،186طبقه چهارم
پست الکترونیکیsherkat_co@yahoo. com :
صندوق پستی15875-6666 :

www. rymand. com
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

instagram. com/iica_ir

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

• شهره شهالئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• هوشنگخستوئی(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
تلفن88794646 :
تلفکس88794928 :
صندوقپستی14155 -4175 :
نشانی :میدان آرژانتین ،اول بزرگراه آفریقا ،روبروی پارکینگ
بیهقی ،پالک  ،12بلوک ب ،واحد شماره 3
پست الکترونیک:
info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی شهود امین

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 روحافشاری(حسابدار رسمی)
• ابراهیم تیموری(حسابدار رسمی)
• حسین جعفری(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی ،حسابرسی داخلی ،سایر

خدمات اطمینان بخشی(اجرای روشهای توافقی ،رسیدگی به اطالعات مالی
آتی) ،نظارت بر امور تصفیه ،خدمات راستیآزمایی(،)Due Diligence
ارزیابــی عملکرد مدیریت ،خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای
حسابداری ایران و  ،IFRSخدمات اصالح حساب و تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،خدمات حسابداری ،مشــاوره مالی و مالیاتی ،طراحی و پیادهسازی
سیستمهای مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی

تلفن 44008177-9 :و 44022660
فاکس44049063 :
نشانی :تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک
(210ساختمان ماد) طبقه  4واحدهای  14و 15
کدپستی1481875359 :
صندوق پستی14515-1359 :
پست الکترونیکیF. audit@shohoodamin. ir :
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در خبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایرانرسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
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مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 صورتهای مالی ،عملیاتی و مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای مدیریت ،اصالح حساب و حسابداری ،ارزیابی سهام
و سهم الشرکه ،داور مالی ،طرحهای عمرانی ،طراحی سیستمهای مالی و
کارشناسی مالی
تلفکس88902389 -88890619 -88905647 :
نشانی :تهران :فلسطین شمالی ،باالتر از بلوار کشاورز ،پالک  ،463ساختمان
شماره  ،55طبقه  ،4واحد 18
پستالکترونیکیamermoshavertehran@iacpu. ir :
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مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• پرویز صادقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نریمان ایلخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• اصغر عبدالهیتیرآبادی(حسابدار رسمی)
• فریبرز حیدریبیگوند(حسابدار رسمی)
• سعید خاریابند(حسابدار رسمی)
• مهدی صفرزاده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرس و بازرس قانونی ،حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی
عملیاتی ،مشاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای
حسابداری و حسابدار صنعتی ،خدمات مالی ،حسابداری ،ارزیابی
سهام و نظارت بر امور تصفیه
دفترتهران :خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444
کدپستی1595844314 :
طبقه سوم
تلفکس88893991 -88938539 -88893898 -88902522 :
E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
37
عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
مشاوره مالی و مدیریت ،طراحی

قانونی ،ارائه خدمات
سیستمهای مالی ،اصالح حساب و ارزیابی سهام
نشانیدفتر تهران :خیابان آفریقا(جردن) -خیابان عاطفی
غربی -پالک  -۶۰طبقه اول -زنگ دوم
کدپستی۱۹۶۷۹۳۵۸۵۳ :
تلفن22023544 :
فاکس22038244 :
Email: karbord. argham@gmail. com
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27

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
انگلستانACCA-
• نصراله مختار(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی CPA,
)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 حرفهای در زمینه حسابرسی مالی،
مالیاتی ،حسابرسی ویژه ،مشاوره مدیریت ،بررسی امکانات
سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام و ارائه گزارشات
مربوطه
تلفن88909718 ،88800268-9 :
فاکس88903496 :
نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان زرتشت غربی ،شماره  14طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

 39مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای
27
مدیریت مفاهیم حساب جامع(حسابداران رسمی)
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیکروشان تهران

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،حسابرسی داخلی و ویژه ،بازرس قانونی،
خدمات مالی ،مشاورهی مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام ،اصالح حساب و طراحی سیستمهای مالی.

تلفکس77873519-21 :
نشانی :تهران ،تهران پارس ،خیابان فرجام ،خیابان باغدارنیا(رشید شمالی) انتهای 174/1
غربی ساختمان پارس پالک  ،20طبقه سوم
کدپستی1653937365 :
صندوق پستی16765-1137 :
پست الکترونیکtehrannikraveshan@yahoo. com :
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موسسه حسابرسی هادی حساب تهران
(حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده موسسه حسابرسی بینالمللی UHYانگلستان
• حمیدرضا کیهانی (حسابدار رسمی)
• علی کیهانی (حسابدار رسمی)
• محمدحسین (بهروز)سربی (حسابدار رسمی)
• عباس جباری (حسابدار رسمی)
• اکبر دادگر نمینی (حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• حمیدرضا نیکخواه(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مرتضی فالح موحد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نادر بسنده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
قانونی ،طراحی سیستمهای حسابداری ،ارزیابی سهام ،حسابرسی
داخلی ،مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن 88559316-88559370 :فاکس88550897 :
کدپستی1433894175 :
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،پارک ساعی ،برج سپهر ساعی،
طبقه چهارم ،واحد 406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

40

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• محمدنبی داهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین سیادتخو(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید سیناییمهربانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید تیمورنژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی
تلفن88907679-88802901 -88901547 -88895377 :
فاکس89771641 :
نشانی :خیابان کریمخانزند ،خیابان آبان جنوبی ،خیابان سپند،
کدپستی1598685517 :
پالک  ،64طبقه سوم ،واحد6

Email: Momayez_co@yahoo. com

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان ترکمنســتان ،کوچه ســرو ،پالک  ،2طبقه
 ،6واحد 15

فکس88472660-021 :
تلفن88443634-021 :
Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
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همیار حساب
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• منصوره منصفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مسعود مبارک(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدتقی سلیماننیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالمهدی امینی (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،ارائه خدمات
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
فاکس66900940 :
تلفن66565290 -1 :
نشانی :تهران :خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت ،پالک  54جدید ،طبقه دوم،
واحد 4
صندوق پستی14155/1643 :
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
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دسترسایران
درحسابداران خبرۀ
انجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
است.
آنالین

اخبار انجمن
حسابداران مستقل خبره /حسابداران مدیریت خبره  /حسابداران مالی خبره
فهرست اعضای خبرهی موضوع مادهی  8اساسنامهی انجمن حسابداران خبرهی ايران (مصوب  23تیر  )1393به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم میشود.
ردیف نام

نامخانوادگی

تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی
بخش خصوصی
88479628
آبنوس
*1 سورن
88305391
آتش
*2 رضا
۸۸۷۹۹۳۶۵
آذری سلمانی
* ۳شهریار
7278858
آراسته
* 4علی اكبر
88465043
آرون
* 5محمدرضا
آرزومند صومعهسرایی 88305391
* 6محمدرضا
22270981
آقاجانی
* 7مهدی
88909144
آقا جعفری
* 8محمود
88690830
آقا محمدی
 9حسین
88934352
آقائی قهی
*10علیرضا
88929708
آلعلی
* 11مهرداد
22023544
آصفی
 12غالمرضا
88323630
آواکیان
 13آرارات
88480966
ابراهیمی
* 14عباس
88957329
ابراهیمی
* 15محمد رضا
88309100
ابراهیمی پویان
 16علیرضا
22903758
ابطحی نائینی
* 17امیرحسین
0411-3369740
ابوالقاسمی
 18مهدی
0511-6024461
احمدی
*19حسن
۸۸۲۳۰۷۳۱
احمدی امیرزاده
 ۲۰بهارک
88745141
احمدی شیرازی
*2۱مرتضی
احمدی وسطی کالیی 88334142
* 2۲مصطفی
88901547
احمدیار
 2۳دانیال
88504586
اختیاری
 2۴عباس
88890120
ارجمندی
* 2۵حمیدرضا
44269485
ارشدي
* 2۶علي
0261-32545170
اسدی
* ۲۷مجتبی
77514575
استحمامی
*2۸ مسعود
88835207
اسرار حقیقی
* 2۹عباس
88754218
اسکندری
* ۳۰جمشید
۴۴۲۱۰۱۰۵
اسکندری
* ۳۱علی
88780234
اسالمی
* ۳۲یداهلل
66381151
اسالمی
 3۳عبدالجواد
44846601
اسالمی گنزق
* 3۴علی
88480966
اسمعیلیکاکرودی
* 3۵ارسالن
88721269
اسمائی
*3۶ حسن
88791499
اسماعیلزاده پاکدامن
*3۷ سیدعباس
6621345
اسماعیلی
*3۸ عباس
88843704
اسماعیلی
 3۹نصرت اله
88872266
اسماعیلی
* ۴۰حسن
88872266
اسمعیل پورزنجانی
 ۴۱سعید
88087796
اصغریان
 ۴۲محمدسعید
01144227635
اصفهانی
* ۴۳ارمیا
88538234
اعظم نیا
* ۴۴منصور
88520505
اعتمادیان
* ۴۵محمدعلی
88446856
اقبالصفترونقی
* 4۶اسماعیل
۲۲۱۳۷۷۰۷
افشار
۴۷حسن
88107264
افشارهور
* 4۸بهزاد
۸۸۵۴۴۵۶۶۳۸
افخمی
* ۴۹امید
66573506
اکبری
* ۵۰ابوالفضل
26401270
اکبری امامی
* ۵۱علیرضا
44846610
اکرمی یارفی
 ۵۲نادیا
۰۸۱۳-۸۲۴۱۸۷۲
المعی
* ۵۳حمیدرضا
88707924
الهوردی
* ۵۴مجید
82134000
امانی
* ۵۵علی
۸۸۷۵۴۰۸۸
امجدیان
* ۵۶تورج
88528194
امیدی
* ۵۷امیرجمال
۸۸۵۸۱۴۳۷
امیدوار
* ۵۸محمد مهدی
۸۸۵۴۴۵۹۱
امیری اقدم
* ۵۹میترا
88326528
امیرسهامی
 ۶۰مهران
22137707
امین
* ۶۱فریبرز
88515134
امینی
* ۶۲سعید
44611722
امیننژاد
*۶۳ داریوش
88702420
انگبینی
* ۶۴رسول
44846605
انوری زاده نائینی
* ۶۵منوچهر

مهر 1400
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

ردیف نام
* ۶۶علی اکبر
* 67نریمان
* 68میلیتن
* 69احمد
* ۷0مصطفی 
* ۷1جواد
* ۷2حمید
* ۷3سید محمد
 ۷4رضا
 ۷5همایون
* 76علی
* 77محمدحسین
 ۷8جلیل
* 79محمد
* ۸0سعید
* ۸1سعید
* ۸2سیدمحمد
* ۸3جواد
 ۸4عبدالرضا
* ۸5محمد علی
* ۸6قاسم
* ۸7جبرائیل
* ۸8محمدرضا
* 89راضیه
* ۹0امیرحسین
*۹1کیانوش
* ۹2اصغر
* ۹3منوچهر
* ۹4مهدی
* 95حمزه
* ۹6اصغر
* ۹7علی
* ۹8ناصر
* 99مهربان
 ۱00منوچهر
*۱۰1جمشید
* 102کبری
* ۱۰3عبدالحسین
* ۱۰4سیدهدایت
* ۱۰5مجید
* 106محمد
* 107شاهین
* 108محمدرضا
* 109سیدرضا
* 110محسن
* 111حسن
* 112سعید
* 113سید علی اکبر
* 114سید مهدی
* ۱15سید جواد
* 116احمد
 ۱17محمد مهدی
* ۱18مجتبی
 119سید امیر
* 120احمد
* 121رضا
 ۱22کامبیز
* 1۲3حبیب
* 1۲4مصطفی
* ۱۲5اسماعیل
* 1۲6ابراهیم
* 127محمدعلی
* 128محمد
* 129فریدون
* ۱30مجتبی
* 131مصطفی
* 132رامین

نامخانوادگی

تلفن

88791499
اورعی
88892036
ایلخانی
44846604
ایوان کریمیان
66929268
بابائی
88843704
باتقوا
88843705
باغبان
88901496
باغدوست
22902485
باقرآبادی
88778811
باقرزاده آذر
88794646
باقری طادی
88061990
بخشی
88778811
بدخشانی
88794646
بدراقنژاد
 88905316
بدیعی جاریانی
88344609
براتی
 22367783
برهانی
88757260
بزرگ زاده
88087796
بستانیان
88284028
بسطامی
66597753
بشارتی
88702420
بنی مهد
55533570
بهاری
88791437
بهاری مهربانی
88802932
بهفروزی
22137707
بهرامیان
66485063
بهلولی
6621345
بهنیا
88504587
بیات
44470084
بیرانوند
9975383
پاکنیا
88705508
پارسایی
88305393
پازوکی
88702467
پسرانرزاق
88493171
پروز
96667089
پوررحیم
۴۴۰۱۲۵۳۶
پیک فلک
پورقنبری قره شیران 88544590
77873519
تجلی
 22767233
تشکرحسینی
88305391
ترکمان
44292813
ترامشلو
885۵۹۳۱۶
ترکمندی
88523816
تقوایی
88547075
تقوی تکیار
88523059
تنانی
 88007664
تنگعیش
88901547
تیمورنژاد
88673767
تیموریان
۸۸۸۹۹۹۶۲
تیموریان
۸۸۲۳۰۷۳۱
توکلی
 88728601
ثابتمظفری
۰۳۱-۳۶۶۲۱۳۴۵
ثابتی
۸۸۷۷۴۲۲۵
ثقفی
88673767
جان نثاری
0311-6695461
جبرئیلی
88547439
جمالی
۸۸۳۰۵۳۹۲
جامع کلخوران
88757261
جامعی
88937317
جاننثاری
66591157
جانثاری
88355017
جعفریان
22037213
جاللی گلوسنگ
88901246
جم
44022975
جمشیدی
88267912
جواهرنشان
 88503918
جهانبانی
04432228222
جهانگیری

ردیف نام
* ۱۳3مهرداد
* 1۳4حسن
* 1۳5فرزین
* ۱36عباس
* 137احمد
* ۱38حسین
* 139موسی
* ۱۴0حسین
* 1۴1عباس
 1۴2ولی
1۴3هومن
* 1۴4کریم
* 1۴5محمد
* 146موسی
* 147سید مسعود
* 148حمید
 ۱49بهاره
 ۱50وحید
*1۵1حسن
* 1۵2عباس
*۱53مهدی
* 1۵4مصطفی
* 1۵5حمید
* 156احمد
* 157علیاکبر
158علیرضا
* 159حسن
* 160هوشنگ
 161زاگرس
 162زهرا
* 1۶3علي
* 1۶4مهناز
* 165علیاصغر
* 166علیرضا
* 167حسین
*168حسین
 169محمدنادر
* 170همایون
*1۷1محمدعلی
* 1۷2بهروز
* 1۷3محمد بهنام
 1۷4سکینه
* 175حسن
* 176محمدنبی
* 177غالم رضا
* 178فرشید
* 179محمد
 ۱80حمید
* 181محمد
* 182رسول
* 183بابک
* 1۸4غالمحسین
*185محمدصفا
*186محمدجعفر
* 187علی
*188غالمحسین
*189عباسعلی
*190مصطفی
* ۱91شهریار
 192رضا(شهروز)
 1۹3رضا
*1۹4جهانگير
*195جواد
* 196محمدعلی
 197مصطفی
* 198محمد
* 199محمود

نامخانوادگی

تلفن

88419152
حاجیابوالحسنی
44008177
حاجیان
66597644
حاج محمد علی
۴۴۰۱۲۵۳۶
حاجی آقاپور
66413463
حاجیزاده
22091320
حریری
حسن زاده تازه قشالق 88985751
88909718
حسنی
44264957
حسنیکبوترخانی
88901547
حسنیطالقانی
88901547
حسنی طالقانی
 22137707
حسینآبادی
۶۶۹۳۲۰۲۳
حسینآبادی
88109418
حسینی
88705508
حسینی
88102987
حسینیان
۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
حقیقی طلب
۸۸۹۰۱۵۴۷
حمیدیان
22278764
حیاطشاهی
44498198
حیدریکبریتی
۸۸۵۸۱۴۳۷
خاکبازمقدم
88647844
خادمالحسینی
22270949
خادمی
 81072648
خالقی بایگی
22271571
خالقیکرهرودی
88791499
خلیلی قیداری
88899804
خدائی
88794646
خستوئی
88029018
خستوئی
88901248
خسروی
88690830
خسروي لرگاني
66591158
خشنودنیا
88023729
خلفی
88703352
خلیلی
 88773828
خطیبیان
88309100
خمسه
88909718
خمجانی
88544590
خوبان عنبران
88559316
دارابی
44846601
دارش
88937318
دائی مژدهی
88909144
دانای درگاه
88471279
دانشور
 88895377
داهی
44289016
درباری
88703351
درویش
88901496
دلآرام
09127238022
دلداده
 88754218
دلیرانی
88305391
دوازده امامی
88444668
دورگلی
82134000
دوانی
44008177
دهقان
88342817
دهقان طرزجانی
22011374
دهدشتی
2228071
دهدشتی اخوان
22137707
دهدشتی نژاد
22046961
دیلمی پور
44299340
دیلم صالحی
44299340
دیلم صالحی
88104614
دیوان علی
۸۸۸۹۹۸۲۶
ذوالفقاري 
 88937317
راثی
88613810
رادمان
88305391
رافتی
22341493
رامین فر
۸۸۸۹۹۹۶۲
رجایی

137

نامخانوادگی

ف نام
ردی 
* ۲۰0روح اله
* ۲۰1مرتض 
ی
 ۲۰2علی
* ۲۰3محمدعلی
* ۲۰4نظام الدین
* ۲05نادر
* ۲06رامین
*۲07حسین
* ۲08محمد تقي
* ۲09فرید
* ۲۱0جهانگیر
* ۲۱1حسین
* ۲۱2حسن
* ۲۱3سید علیرضا
* ۲۱4حجت
* 215عبدالحسین
 216خشایار
* ۲17علی
 218محمد حسین
* ۲19مهربان
 220عباس
* ۲21حسن رضا
* ۲22محمد
  223فرانک
* ۲24محسن
* ۲25غالمرضا
* ۲26محمد
 227محمدرضا
* ۲28محمدحسین
* ۲29علیرضا
* 2۳0منوچهر
 2۳1هاشم
 ۲۳2مسیح
 ۲۳3بابک
*2۳4حمیدرضا
*۲35عباس
* 236محمد
* ۲37محمدرضا
 238سید محی الدین
 ۲39عباس
* ۲40علی
* 2۴1نصراله
* ۲۴2محمدحسن
* ۲۴3فرشید
* ۲44كامران
* ۲45سعید
* ۲46محمدتقی
* 247مهدی
*۲48سیاوش
 249فتح اله
* ۲50حسین
* ۲51مسعود
  2۵2سیدمهدی
* ۲53سعید
  254واقناک
*۲55علیرضا
 256رضا
* ۲57جمشید
* ۲58سید مصطفی
* ۲59تیرانداز
* ۲60احد
 ۲61سیدمجید
*۲۶2غالمرضا
* ۲۶3معصومه
* ۲۶4سعید
* 265محمدعلی
* ۲66احمدرضا
* ۲66مهرداد
* ۲67نریمان
* ۲68عبداله
* ۲69سیروس
* ۲70منصور
* ۲۷1رضا
*۲72عبداهلل
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تلفن

88835213
رجبی
 84252098
رحمانی یگانه
۸۸۳۰۵۳۹۲
رحمتی
66702711
رحیمی شهمیرزادی
22840423
رحیمیان
88320131
رستگاری
88806876
رضا زاده
88820123
رضائی
44411340
رضائي
۴۴۰۱۲۵۳۶
رضائی
22904200
رضایی
88309100
رضایی نویس
88403618
رضوی
88671349
رضی
88273595
رهبری
88504586
رهبری
88309100
رئیس دانا
۴۴۰۱۳۹۵۵
رمضاننژاد
07633354304
رنجبر
22912368
ریحانی
22137707
روحنواز صلوات
۳۳۳۲۹۸۸۶
زارعی
 88908454
زادحیدر
88267912
زرفشان
66591157
زرعی
44436021
زریابی لنگرودی
03137750144
زمانی
88978496
زمانی علویچه
 88۹373۹۶
زواریان
88889316
زندبابا رئیسی
88721269
زندی
22863011
ساالر محمدی
88705508
ساالریان
88901547
سامی
 77520148
سبزهاي
66485063
سالک
88843704
سخائی فر
88326527
سرافرازيزدي
88842273
سراج
88020434
سرلک
22909557
سعادت
۸۸۷۰۵۵۰۸
سعادتی
 88503527
سعادتیان
۴۴۲۹۷۱۸۵
سلطانی لرگانی
88575475
سلیمی
44250494
سلیمی
66565290
سلیمان نیا
44611723
سوادلو
88902316
سهیلی
22912368
سهرابی
88801904
سیادت خو
22925910
سورانی
66704425
سیدمهدی
88802901
سینائی مهربانی
مسیحی شاه نظریان 88847962
22902484
شایان
 77516634
شاهرخی
8450807
شاهرخی چمن آبادی
88۹3۸۱۵۸
شاه صاحبی
77873521
شکیبا
22904200
شله چی
 88791437
شجاعی
22861830
شجری
88905647
شعبان
۸۸۳۱۶۸۹۷
شعبانی
شعبانی سبزه میدانی 66704425
88305392
شریفی قزوینی
0311-6644852
شریعت زاده
66565291
شعربافی
۸۸۸۰۴۹۴۲
شفاعت قراملکی
88937317
شمس
88309100
شمس احمدی
88675992
شمس زهرایی
88744228
شمشیرساز

ف نام
ردی 
* ۲73محمد
* ۲74اردشی ر
* ۲75فرزاد
  ۲76محمود
* 277شهره
* ۲78منصور
* ۲79امیر
* ۲80صغری
* ۲۸1قاسم
* ۲۸2حسین
* ۲۸3فریده
  ۲84رضا
 ۲85احسان
* 286زهیر
* ۲87محمد رضا
* ۲88پرویز
* ۲89سید سعید
 2۹0حمیدرضا
* ۲91حسن
* 2۹2محمدرضا
* ۲93سعید
* 294مجید
* 295محمدجواد
* 296ولی اله
*297مهدی
* 298قاسم
 299امیرحسین
* ۳۰0حمید
* ۳۰1امیرحسین
* ۳۰2اصغر
* ۳۰3احمد
* ۳04مرتضي
* ۳05قاسم
* ۳06بیژن
* ۳07محمدرضا
 ۳08علیرضا
 ۳09مهدی
* ۳۱0ناصر
* ۳۱1محمد
* ۳۱2علی اصغر
* ۳۱3سیدحسین
* ۳14فیروز
* ۳15مریم
* ۳16حمیدرضا
* 317محمدرضا
* ۳18فرید
 319مام
* 320علی
* ۳21علیرضا
* ۳22اکرم
* 3۲3سید حمید
* ۳24نعمت اله
* 325فریدا
*۳26جعفر
*۳27 شهراد
*۳28 عالءالدین
* ۳29جعفر
* ۳۳0بهرام
  3۳1کامبیز
* ۳۳2هوشنگ
* 3۳3علیرضا
* ۳34سید مرتضی
* 335محمدحسن
* ۳37ابوالقاسم
* ۳38محمد
* 339بهمن
*۳40حسین
* ۳۴1مهران
* 3۴2علی اصغر
* ۳۴3فرهاد
* ۳۴4مصطفی
 ۳45مرتضی
* 346مرتضی
* ۳47فرهاد

نامخانوادگی
شوقیان
شهبندیا 
ن
شهدادفرد
شهشهانی پور
شهالئی
شهالیی
شهالئی مقدم
شهراسبی
شیخانی
شیخی
شیرازی
شیروانی
شیروانی هرندی
شیرین
صابونچی
صادقی
صادقی
صادقی
صالح آبادی
صداقت تفرشی 
صدرائی نوری
صفاتی
صفار سفالیی
صمدی
صولتی
ضرغامی
طباطبایی
طبائی زاده فشارکی
ظهرابی
طهوری
ظفرپرنده
ظله جوبي
عباسی
عبداللهی نمین
عبدی
عبدالملکی
عسجدی
عسگری نائینی
عسگری انارکی
عرب احمدی
عربزاده
عربزاده
عربیمزرعهشاهی
عرفی
عزیزی
عزیزی
عزیزی
عزیزی بزرگی
عطوفی
علیاری
عالئی ورکی
علیخانی راد 
عطایی
عوض پور
عوض پور
غفاری
غالمی
غیائی
غیائی
غیبی
فاضلی
فاطمی اردستانی
فامیلی
فخاریان
فدایی حسینی
فدوی رودسری
فرج الهی
فرجی
فرخ
فرزان
فضلی
فالح
فالح موحد
نژاد فالطوري مقدم

تلفن
 88049418
88928981
88503527
88909718
88794646
۸۸۸۸۶۲۳۰
88903949
88773828
88334142
22270949
88343235
22353129
22925910
 87286008
88708234
88890236
22270198
77498403
88478487
88305918
88502855
88503917
88726665
88305391
0311-6283962
 88827556
031-32660211
22228452
88504586
88903900
22011374
88847525
۸۸۹۱۸۹۶۳
77873519
88326527
88907679
22904199
88109418
88829761
66420311
44846602
88806876
44846631
88952289
۴۴۹۷۵۵۱۳
88901246
88800267
۸۸۸۹۹۹۶۲
88785765
88109418
44022377
88902316
88799365
88827556
88847525
88937317
88514363
88909718
88038379
88985751
77514576
88939513
44299340
 88728565
88673149
88835207
88306911
88951930
22925910
88929709
8884370۴
88802901
22056835
88522096

ف نام
ردی 

* ۳48فرزاد
* 349نادر
* ۳۵0بهزاد
* 3۵1یاسین
* ۳۵2حسین
* ۳۵3سید حسامالدین
* ۳۵4حسین
* 355ابوالفضل
*۳56حبیب
* 357افشین
* ۳58رضا
  359حسین
* ۳۶0ناصر
* ۳61حمید
 3۶2شایسته
* ۳63بیژن
* 3۶4محمدحسن
 365شهباز
*366 فریدون
* ۳67غالمحسین
* 368سید محمد
* 369مجید
* ۳70کریم
* 371مهدی
* 3۷2مهدی
* 3۷3عباس
* 374اسفندیار
* 375محمدرضا
* 376سیدرضا
* 377سعید
* 378خلیل
* 379خیراهلل
 380شهاب
* 3۸1سیروس
* 3۸2مهدی
* ۳۸3مسعود
 384الهه
* 385موسی
* 386عبدالمجید
* 387محمد
 ۳88مهدی
* 389نادر
*۳90رضا
  ۳91جهانگیر
 392محسن
* 393ناصر
* 394محمود
 395میثم
* 396محمود
397عبداالمیر
* 398سید مجید
 399بيژن
 ۴۰0سید محمد سعید
* ۴۰1ابوالقاسم
* ۴۰2طاهر
* ۴۰3علیرضا
* ۴04عبدالکریم
* ۴05علی اصغر
 ۴06شهرام
* ۴07علی
* ۴08همایون
* ۴09شیرین
* ۴10مرتضی
* ۴۱1رضا
* ۴12رضا
* ۴13محمدجواد
*۴14علیرضا
* ۴15پژمان
* ۴16محمدباقر
* ۴17محمدتقی
* ۴18فرهاد
*۴19حسین
 ۴20بهزاد
* 4۲1اکبر

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

نامخانوادگی

تلفن

 88248878
فرهمند بروجنی
88444668
فرهمندنیا
88901246
فیضی
88105367
قاسمی
22035160
قاسمی روچی
03116695429
قائم مقامی
88980402
قربانی
26712860
قربانی
۸۸۲۴۶۳۴۱
قوتی
05138846584-۵
قوی اندام
88032969
قندی
88900528
کاموسی
88514457
کاظمی
88515133
کاظمی
88309100
کاظمی زنگنه
۴۴۸۴۶۶۰۲
کریمی
۴۴۹۷۱۶۳۹
کریمی
88901249
کریمی ناصری
88000871
کشانی
22271571
کشاورز محمدیان
03516228139
کشاورزیان
88717650
کشورپژوه لنگرودی
۸۸۲۳۰۷۳۴
کهندل مغانلو
66274991
کیانی
88172563
کوکبی
26705336
گرجی
88334142
گرشاسبی
88791437
گلچین پور
88713809
گلستانی
88105367
گل محمدی
88806876
گنجه
06134445132
گلناریان
22137707
گودرزی
88717650
گوهری
88172560
گوهری
66565290
مبارک
22353129
محب رباني
2222892
محسنی
88741179
محالتی کاظمینی
88580488
محققی ریاض
۴۴۱۹۶۲۱۶
محمد رضایی
99987654
محمدپور
۴۴۰۴۷۵۹۰
محمدخانلو
22924843
محمدی فر
44022577
محمودی چوینلی
محمودزاده احمدینژاد 88981569
88781759
محمدزاده
۲۲۰۲۳۵۴۴
محمودزاده
88802901
محمودی نیا
44008177
محمدیان
66568553
مختارنژاد
88843704
مديري
88328313
مدیحی
88504587
مرآتی
6283764
مراغه پور
88538234
مستغائی
 44646485
مستوفی زاده
۸۸۸۹۹۹۶۲
مسلمی
66591157
مشتاقی
88305392
مشرقی آرانی
22137707
مشیرزاده
88849640

مشیرفاطمی
88902999
مصدری
88061990
مظاهری
۸۸۵۸۱۴۳۹
معجزاتی
88320131
معصومی
22228445
مسعود خورسندی
6641917
معتمدیان دهکردی
 88703351
ملکی
44298622
منصوری راد
04432228222
مصفا
88107264
مقیمیاسفندآبادی
22925910
مقرب کلخوران
88572024
منفرد

مهر 1400
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

ردیف نام
* ۴۲2هوشنگ
* 423ابراهیم
* 424سید مصطفی
* 425سیدکمال
* 426علیرضا
* ۴27محبوب
* ۴28ابراهیم
* ۴29رویا
* ۴30سید علی
* 4۳1پویا
* 4۳2مسعود
*۴33حسین
* 434منصوره
  ۴35پرویز
* ۴36عبداالمیر
 437رضا
* 438منصور
* 439ابوالفضل
*440محمودرضا
* ۴41محمدعلی
* 442حمید
* ۴43ایرج
 444محمدعلی
* 445بیژن
* 446علی اصغر
* ۴47افشین
* 448محمدرضا
 449بیژن
* 4۵0فرامرز
*4۵1حمیدرضا
* ۴۵2علی
 4۵3جعفر
* 454عبدالرضا
*455مرتضی
* 456سعید
* 457سیدشهریار
* 458ایمان
*459حمیدرضا
۴۶0محمدرضا
 4۶1شهرام
 4۶2فرهاد
* 4۶3اسداهلل
* 464محمدحسین
* 465محمود
* ۴66محمد حسن
* ۴67کاظم
* 468سجاد
* 469سعید
* 470اکبر
* 4۷1مهدی
* 4۷2عادل
* .۴73علی
* 4۷4ایرج
* 475محمد صابر
* ۴76عباس
* 477هومن
* 478محمد رضا
* 479محمد
* 4۸0کارو
 ۴۸1حسن
* 4۸2قاسم
* 4۸3محمدرضا
*4۸4رضا
* ۴85مهدی
* 486رسول
* 487حمید
* 488هادی
* 489ابوالفضل
* 490رضا

نامخانوادگی

تلفن

 84784898
منوچهری
 88452963
موسوی
88446856
موسوی
88581437
 موسوی
01144227635
مهدی بابایی
88109418
مهدی پور بهمبری
88028711
مهدویان
88843704
مهدی زاده
44542499
مهدیان
88690830
مهدوی فر
88933832
مهرآبادی
22840423
مهربانی
66565290
منصفی
88804519
میرآرمندهی
88312248
میرآب
88663132
ميرآفتابزاده
6631390
میرزاخانی نافجی
0311-6691921
میرزائی
44611722
ناظری
88843704
ناظری
88901246
ناموری
88015042
نجفیان
88013175
نجفیان
88326527
نجفی
22035160
نجفی مهری
۸۸۸۰۴۹۴۱
نخبه فالح
88890619
نصر اصفهانی
22925910
نصیری
44299340
نوروزی
22028774
نقی زاده
88274746
نظاری
88938528
نعمتی
22035160
نوربخش
88905647
نوبخت
88107264
نوری
6699494
نوریان
88909718
نیکوکارلیسهرودی
22056835
نیکخواه
۸۸۵۵۹۳۱۶
نیکخواه
82182100
نیک بخش
88305392
نیلی
88794646
نیلی اصفهانی
6621345
واحدی
88961042
واحدی
6611276
واحدی
22136905
وادی زاده
88521678
وجاهت
88528194
وطنی
44289456
وقار کاشانی
22366611
وکیلی
44151135
ویسی
66565290
هاشم نژاد شیرازی
88782096
هادوی
۸۸۲۰۹۸۱۷
هشتجین
88843704
هشی
88305391
هشی
44221149
همتی
88806065
همتی
88841227
هوانسیان فر
۸۸۹۴۴۶۸
یاسورعلیپور
88504159
یاحقی
88799365
 یادگاری
22341880
یارمحمدی
۸۸۶۶۲۵۹۳
یاری
88980448
یاری فرد
 88843704
یزدان پرستی
88528194
یوسف زاده
88520505
یوسفی
88493172
یعقوبی

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه بهصورت
انفرادی
1هرمز

ایزدگشسب

مهر 1400
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

22200592

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

ردیف نام
2 امیرهوشنگ
*3 ابراهیم
 ۴مجید
 ۵امید
 ۶بهروز
 7حمیدرضا
* 8محمود
* 9محمد
*  10علي
 11فرزانه
* 12محمدحسین
13عزیز
 ۱4رحیم
* 15سعید
 ۱6سیدمحسن
۱7مرتضی
 18حسن
* ۱9علی
* 20سیدحسین
* 21ابراهیم
 ۲2مسعود
۲3 فرهاد
 ۲4اسکندر
* ۲5ایوب
* ۲6قدرت اله
 ۲7محمود
28محمدرضا
*  ۲9رامین
* 30فرهاد
* 31علی
 32مهدی
 33احسان
* 34محمد
* 35محمدکاظم
  36علیرضا
 ۳7بختیار
 38مرتضــی
 39جمشید
* 40علیکامیار
 41عباسعلی
* 42زهرا
 43حسین
44محمد علی
 ۴5عیسی
* ۴6محمدعلی
 47امیر

نامخانوادگی

تلفن

77910809
 احمدی
09131027214
اسفندیاری
اسعدی الموتی  ۰۹۱۲۱۱۱۲۷۸۷
09121598557
افشار
۸۵۵۴۱۰۲
امیدعلی
اعظمی چهره برق 09125779766
۰۹۱۲۳۰۹۸۳۲۲
بابایی رهنی
88781708
بدراقی نژاد
09123026834
بهروزي
۰۹۱۲۶۷۱۸۱۲۲
پورطاهر اقدم
22021881
توکلی
09121448565
حیدرنژاد
جباری دارستانی 09125045089
22251920
جمشیدی فرد
22044005
حجازی
22885599
حجازی
09123869677
حسین پور فرد
09188660340
حیدری
09123864057
خاتمی
09151114370
خبیری
44607914
دادگر
 09122202296
دولتشاهی
09121059283
رجبی
رستمی سلطان احمدی 09131418660
 22002605
رهگذر
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
۰۹۱۲۴۰۵۶۰۹۴
سالمی
۸۸۶۰۷۰۲۰
شاهعلی زاده
09121978024
شاهویسی
09122501569
صحرائی
۰۹۱۵۵۱۴۲۰۹۸
شهرستانکی
09188414643
شریفی
66499299
صفری کوپائی
44352860
ضیاءپور
۰۹۱۲۱۲۵۲۸۷۱
کریمی طار
۰۹۱۲۱۳۹۱۶۱۱
علیپور
09143431000
قلــی زاده
22550569
 فراروی
88250817
گیالنپور
09141511122
مفتاح پور
09121176124
مطلب زاده
09126788015
مرجوی
09128408660
نوری
۰۹۱۲۵۷۶۴۱۷۶
نورانی فر
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۶۱
نوذری
09121066800
هداوند

حسابداران مستقل خبره شاغل در سازمان حسابرسی
09123026340
اعتصام
* 1مجید
2241795
باقری

*2 جعفر
82182734
بجنوردی
* 3حسین
77689144
داوطلب
* 4اصغر
82182100
دانشجو
 5بهزاد
روحی ثانی لنگرودی 22912418
* 6هادی
82182520
سجادی
* 7نوین
82182730
شالی
* 8محمود
 09123061592
صفایی
* 9علیرضا
88713790
صرام
* 10غالمرضا
82182520
طاهرپور
*11حمید
82182313
عیسی
 12فهیمه
82182525
عزتی شالقونی
* 13غالمعباس
09126136303
فرهاد خانی
*  14قاسم
82182732
قدیمی
 15مهرداد
میرحسینی مطلق 09123011361
*16سیدصمد
09126080247
نجات بخش
*17حسین
88726106
نخعی
*18 فرزانه
88726308
وکیل زادیان
* 19میرمجید
88717911
محسن زاده گنجی
* 20مرتضی 
حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
09122893814
آذرنيا
*1محمد
88674421
ابراهیمی
* 3بهروز
09123396260
احتشام
* 4علی
۰۹۱۲۱۱۸۵۷۸۹
 استحقاری
 5محمدحسن
09121976689
اسدنیا
 6جهانبخش

ردیف نام

نامخانوادگی

* ۷حمیدرضا
* ۸ذبیح اهلل
* ۹بابک
* ۱۰ایرج
* 1۱خسرو
* 1۲سعید
*1۳هوشنگ
 1۴احمد
*۱۵ پرویز
* ۱6عباس
*17 یحیی
* 18مصطفی
* 19جالل
* 20بهروز
*۲1 امیرعلی
* 22فریده
 23جمال
 24 اسیک
* 25سیروس
*26محمدعلی
  27سروش
*  28محسن
 * 29محمدباقر 
* 30رسول
 31سیامک
* 32غالمرضا
* 33ناصر
* 34فرامرز
* 35سیامک
* 36عباس
* 37غالمرضا
* 38هوشنگ
* 39احمد
* 40خسرو
 41رحیم
 42محمود
 43صالح الدین
* 44محمدابراهیــم
08463
  45سهراب
 46ادریس
* 47بهرام
* 48جو اد
* 49محمود
* 50پرویز
* 52رضا
* 53ایرج
* ۵4محمدرضا
* 55امین
 56سیدحسین
* 57محمود
* ۵8محمد
 59مجید
  60غالمعلی 
* 61ژانت
* ۶2ایرج
  ۶3فریدون
* 64بهروز
* 65ناصرعلی

تلفن

بنی اسدی
پروانه
پوربهرامی
پورحسین اکبریه
پورمعمار
تاج بخش
تسلیمی
جاللی کله سر
جوادی بوسجین
جهانی
حساس یگانه
حقدوست
خرازی زاده
خالق ویرودی
خانخلیلی
خلعتبری
دامغانیان
دراستپانیانس
رحمانی
زاهدی
زینلی یزدی
ژاله آزاد زنجانی
محمدی
محمدی سالک
سامی
سالمی
ساالر
شایگان
شهریاری
شوقانی
شوندی
شیوایی
عبائیکوپائی
فخیم هاشمی
فیروزی
قدس
قوی پنجه
قربانــی فریــد

09126445471
09121761484
09122105100
88903190
88030644
09123688315
09121591841
09123701504
88798023
09122991984
09121881850
88769043
88897029
88889242
88798023
 66427539
60992015
09121884094
88783323
09121019332
 09121277264
09124353808
88803660
22548549
83879000
88882243
88904226
66436391
 88751909
09124113511
22906751
09121214422
22075218
 66720236
66801062
88663272
775

(۴۹۷۷۲-)۱۰۳
کارگرمعمولی رفتار
9122763654
کریمی قره عمر
 22055093
کالنترپور
۰۹۱۲۱۰۲۶۹۴۱
گوهرزاد
 22944360
گلرخی
88790182
گلستانی
88845466
مستاجران
09122581678
مشتری دوست
09123089866
مجدرضایی
604676-7677
محبوبی
888843670
مروستی
77637057
ملکیپورغربی
88791499
میرآفتابزاده
02822223937
میراسکندری
77928360
نعیمی منفرد
66414861
نصیری
66463395
نیک نژاد
88833855
وحدتی نیکزاد
22267223
وقتی
09121711863
یاوری

* ردیفهای ستاره دار ،عضو جامعه حسابداران رسمی
ایران نیز هستند.
حسابداران مدیریت خبره

 ۱مهران
 ۲امیر
 3اردشیر
 4سعید
 5فریدون
 6محمد
 7هادی
 8بهمن
 9حامد
 10هادی

آقایی
ابراهیم زاده
احمدیان
اکبری ارزنانی
امجدیان
امیرآتشانی
امیر آتشانی
امیری
امینیان
اوالد

۰۹۱۲۱۸۹۲۸۲۳
09121490701
09122955347
09139028291
۰۹۱۲۲۴۹۶۸۰۴
۰۹۱۲۵846040
09122408036
09127998235
۰۹۱۳۳۴۶۳۰۹۰
۰۹۱۲۱۵۵۴۱۷۸
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نامخانوادگی

ردیف نام
 11سهیال
 12حجت اله
 13ستوده
 ۱4هاجر
 ۱5داود
 ۱6علی
 17احمد
 ۱8فاطمه
 ۱9جمشید
 20علی اصغر
 21رضا
 22ساسان
 23محمد
 24حمید
 ۲5اسداله
 26محمدتقی
 27سعید
 ۲8رحمان
۲9حسین
 30مهناز
 31محمدنادر
 32مسعود
 33نوشان
 34روحاله
 35محمد
 36فریدون
 37محمود
 38غالمحسین
 39مریم
 40هادی
41هایده
 42رحمت اله
 43محسن
 44لیال
 45مهدی
 46محمدعلی
 47سامان
 48عباس
 49آزاده
 50محمد مهدی
 51منصور
 52غالمعباس
 53غالمعباس
 54عبداالحد
 55محسن
 56محرمعلی
 57احمد
 58آزاد
 59محسن
 60امیر
 61علیرضا
 62شهریار
 63سیدمحمد
 64جواد
 65اسفندیار
 66سودابه
67کورش
 68روح اله
 69ضیاءالدین
 70بهزاد
 71مهدی
 72محمد
 73حسین
 74علی
 75هنگامه
 76سید احمد
 77سید حسین
 78محمد مهدی
79مجید
 80محمدجعفر
 81آرمان
 82اشکاندخت
 83اباذر
 84مهدی
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تلفن

۰۹۱۲۳۲۱۷۱۸۴
الهیاری
۰۹۱۲۲۳۰۹۷۵۶
بابایی
09129451916
باقری
۰۹۱۲۲۷۸۶۴۶۹
باطنی
۰۹۱۲۳۱۶۴۶۷۰
بهادر
۰۹۱۲۱۳۰۴۳۵۷
بیات
۰۹۱۲۱۵۴۲۵۰۷
بیابانی
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
پوریعقوبی
۰۹۱۳۲۸۲۹۰۹۸
پیک فلک
09126095674
ثامنی
چالنی ترکمانی ۰۹۱۲۳۱۲۸۲۴۵
۰۹۱۲۲۰۲۷۷۲۷
حدادی
۰۹۱۵۳۱۵۹۳۱۱
حسین پور
۰۹۱۲۱۳۶۴۸۲۷
حق نویس
۰۹۱۷۱۷۱۳۴۰۲
حمیدی
091322522695
خادمی جبلی
09192026809
خان محمدی
۰۹۱۲۲۷۷۳۷۵۸
خانی گنبد
۰۹۱۲۳۰۸۱۰۳۱
خلیلزاده
۰۹۱۲۳۶۳۰۱۴۸
خشنودنیا
۰۹۱۲۲۰۱۹۶۵۶
خمجانی
۰۹۱۲۳۱۸۲۳۳۴
خوروین
خوشبخت فشتمی 09122893206
09124195401
خلج
09121591359
جعفر ناسوتی
۰۹۱۲۱۹۴۲۹۱۲
داودوندی
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
88866025
دوانی
روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
09120620422
رستگار
رحیمی علی آبادی ۰۹۱۲۲۸۷۷۳۳۵
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
09305593335
ستاره
09126147470
سلیمی
09122114379
سلیمانیان
09189702043
ساعدی
۰۹۱۲۳۱۶۶۷۴۴
سخاوت
۰۹۱۲۸۳۴۰۹۷۸
سوری
۰۹۱۷۷۱۵۰۴۶۷
شاطرزاده
88309100
شمس احمدی
09123594514
عزتی شالقونی
۰۹۱۷۷۱۶۱۳۵۵
عالیشوندی
09119642678
عباشی
09125436723
عالیخانی
09125459784
علیخانی
09213680165
غفاری
09376301800
فرح افزون
۰۹۱۲۲۳۳۶۵۴۷
فالحی
فلکی طرازکوهی ۰۹۱۲1959415
فلکی طراز کوهی 09122858725
قهرمانی زهرایی 09122205112
۰۹۱۲۳۰۲۸۰۷۱
طباطبایی
۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۹
طهماسبی
09123380144
گرشاسبی
۰۹۱۲۳۳۸۰۲۱۴
گودرزی
09189840528
مروتی
09113428556
مردان واجاری
091251122553
معصومی
09122170035
محمدی
محمدی مالحاجلویی 09127929637
66932021-5
محمودی
۰۹۱۲۶۷۸۸۰۱۵
مرجوی
۰۹۱۲۳۳۸۳۸۷۲
مصدر
۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۷
مقدس پور
۰۹۱۲۶۸۲۳۲۸۹
موسوی
09122465042
موسوی
۰۹۱۲۰۷۶۶۲۸۴
مقامی
02822223937
میراسکندری
09121591359
ناسوتی
۰۹۱۸۴۷۴۶۱۷۴
نقشبندی
۰۹۱۲۲۲۰۳۶۹۶
نمسه چی
09123729544
نیکخواه
۰۹۱۲۳۱۱۶۰۹۶
نیرومند

ردیف نام

نامخانوادگی
ویسه
هداوند
یساولی شراهی
یزدانی

 85پیمان
 86امیر
 87علی
 88فرشید

تلفن
۰۹۱۲۵۳۳۱۷۰۴
09121066800
09123121367
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸

حسابداران مالی خبره

آدینه
اسدیان
امیری
ایوانی
باقرآبادی
باقیات
پرتو
پور یعقوبی
پیک فلک
تاالنه
ثامنی
جانباز
خادمی جبلی
خان محمدی
خوبان عنبران
رحیمی
رستمی

 1سمانه
 2احمدرضا
 3بهمن
 4جلیل
 5سید محمد
 6مجید
 7سعید
 8فاطمه
 9جمشید
 10عبدالرضا
11علی اصغر
 12اسحاق
 13محمدتقی
 14سعید
 15همایون
 16محسن
17بهرام

09124333029
09153050620
۰۹۱۲۷۹۹۸۲۳۵
09188877532
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
09123117505
09195187113
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
۰۹۱۲۹۷۴۶۹۰۷
۸۸۶۵۹۹۸۲
۰۹۱۲۶۰۹۵۶۷۴
09151153458
۰۹۱۳۲۲۵۲۶۹۵
۰۹۱۹۲۰۲۶۸۰۹
۰۹۱۲۷۹۲۴۷۱۳
09120281014
09123802153

ردیف نام

نامخانوادگی
ژاله آزاد زنجانی
ساعدی
سلیمانیان
سلیمی
شیری
صالحی
فتوحی
قهرمانی زهرایی
عباشی
عزتی شالقونی
علیشیری
غالمرضایی
کاظم زاده
محمدی فر
مرادزادهفرد
مردان واجاری
معصومی
ناسوتی
نوروزبیگی
وهابی
هداوند
یزدانی
داراب

 18محسن
 19سامان
 20محمدعلی
 21مهدی
 22بهنام
23حمیدرضا
24علی
 25شهریار
 26عبداالحد
 27غالمعباس
 28مریم
 29محسن
 30مزدک
 31علی
 32مهدی
 33روح اله
 34ضیاءالدین
 35محمدجعفر
 36ابراهیم
 37بابک
 38امیر
 39فرشید
40حمید

تلفن
۰۹۱۲۴۳۵۳۸۰۸
۰۹۱۰۷۶۰۶۴۰۱
۰۹۱۲۲۱۱۴۳۷۹
۰۹۱۲۶۱۴۷۴۷۰
09125500096
09131521010
09132546398
09122205112
۰۹۱۱۹۶۴۲۶۷۸
۸۲۱۸۲۵۲۵
۰۹۱۲۲۶۳۵۴۷۸
۰۹۱۲۲۸۷۸۹۳۲
۰۹۱۲۳۷۹۵۳۶۰
۰۹۱۲۶۱۹۴۹۵۶
۰۹۱۲۱۷۹۱۴۲۹
۰۹۱۱۳۴۲۸۵۵۶
۰۹۱۲۵۱۱۲۲۵۳
۰۹۱۲۱۵۹۱۳۵۹
۰۹۱۲۵۰۰۱۷۵۷
09122134214
09121066800
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
09132758455

اشتراک مجلهی
خواننـدهی گرامی
 ،مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــمارهی 45053555
برای اشــتراک شــمارههای آیندهی مجله
انجمن حســابداران خبرهی ایران نزد شعبهی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شمارهی 0106136897007
انجمــن حســابداران خبرهی ایران نزد شــعبهی خیابــان آیتاله طالقانی بانک ملــی ایران (یا انتقــال به کارت
 )6037991199529128واریز فرمایید و اصل برگهی واریز وجه(کپی برگهی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید) را
همراه درخواستنامهی اشتراک (زیر) به نشانی دفتر مجله :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،شماره  ،۲۸طبقهی
دوم؛ یا صندوقپستی  15815/3691یا دورنگار  ۸۸۸۷۸۶۶۷بفرستید.
دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد ،و دکتری حسابداری و رشتههای مرتبط با ارائهی کارت دانشجویی
معتبر (که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد) میتوانند از 20درصد تخفیف بهرهمند شوند.

درخواستنامهی اشتراک شمارههای آیندهی مجله حسابدار
نام کامل مشترک:
نوع سفارش:
مقصد:

تهران

 5شمارهای
 10شمارهای

تهران

دیگر شهرهای ایران

پست عادی
پست سفارشی

 5شمارهای • پست عادی ۶00/000 :ریال
• پست سفارشی ۱/۰۰۰/000 :ریال
• پست عادی ۱/۰۰۰/000 :ریال
 10شمارهای
• پست سفارشی ۱/۶۰۰/000 :ریال

دیگر کشورها

دیگر شهرهای ایران

نشانی کامل پستی:

• پست عادی ۱/2۰۰/000 :ریال
 10شمارهای • پست سفارشی ۱/8۰۰/000 :ریال

کدپستی ده رقمی:

دوره سفارش :از شماره ... ... ... ... ...تا شماره... ... ... ... ...
مشمول تخفیف:

روش پرداخت*:

 5شمارهای • پست عادی ۷۰۰/000 :ریال
• پست سفارشی ۱/۰۰۰/000 :ریال

دانشجویی

بیش از  5شمارگان

دیگر کشورها

 5شمارهای • پست عادی ۶/000/000 :ریال
 10شمارهای • پست عادی ۱۰/000/000 :ریال

* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

مشترکان بیش از  5شمارگان در هر شمارهی مجله از  10درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد.

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن

اعضای جدید

 320عضو جدید به نامهای زیر به انجمن حسابداران خبرهی ایران پیوستند.

 -۱۱657سهیال بهرامی کشکولی

 -11662آوا صالحی

 -11658حسین جواد خیاط

 -11663مهدی نمونه خلفی

 -11667فاطمه فرامرزیان

 -11668صادق دهقان

 -11672شهال شادمان

 -11673علی اصغر زرقانی

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11659نسیرن کوهی

 -11664امیر دده بیگی

 -11669مهرشاد مال ملکی

 -11674شهال صفری جعفرلو

 -11660یلدا کوهکش

 -11665نادر ترابیده

 -11670محمد مهدیخانی

 -11675سعید محرابی

 -11661حسین جعفری مجد

 -11666مرجان بهزاد شیخ رباط

 -11671مسعود رستمی

 -11676حسن گفتاری
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 -11677لیال ستاره

 -11678باقر بهرامی علی آباد

 -11679مائده امان اله نژاد

 -11680سمیرا آقایی

 -11681علی پیوند طلب

 -11683نرگس علی نژاد مطلق قصاب

 -11684ابوالفضل خالقی

 -11685مسعود فیاض چالرسی

 -11685شجاعالدین رفاهی

 -11687احمد خدائی نمین

 -11688علی ابراهیم نیا

 -11689منصور مراخه

 -11690شیرین لشگری

 -11691احسان سرایی

 -11692ناهید همتی آقاباقر

 -11693صفورا کلهر

 -11694غالمحسن عباسی

 -11697پرویز رخش خورشید

 -11698مائده ملتجی

 -11699عارف قاسمی

 -11682فرزاد گرامی شیرازی
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 -11695مصطفی عبادی

 -11700توماج پارسائی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

 -11696بهرام عبداهلل پور

 -11701سمیه چوبداری نمین

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11702محمد نوری ساران

 -11703محمد رضا گودرزی

 -11707راحله علی عباسی خیاوی

 -11708زیبا خالقی

 -11712ابوالفضل حسین زاده

 -11713سید علی هاشمی

 -11704عاطمه بهمنی

 -11705محمد کامران

 -11706سیدعلی مهدی

 -11709داود همتی

 -11710مهدی رسولی

 -11711سمیه جنگی

 -11714مهدی اسدی

 -11715حامد قدیمی

 -11716حافظ شریفی

 -11717عمید صاحبی

 -11718مهدی پیری سقرلو

 -11719سمانه بهنام مهدی زاده

 -11720فاطمه زمانی

 -11721شاهین رمضانی

 -11722کاظم محمدی

 -11723ایوب رمضانیان

 -11724فرید شیخ باقری

 -11725زینب کیا پاشا

 -11726صفورا عاشورا زاده

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8
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 -11727ندا عباسی

 -11728مصطفی رضایی

 -11729مریم ملک زاده چالشتری

 -11730امیر رستمی

 -11731آیدا عباسی

 -11732حلیمه نعمتی سلجوقی

 -11733حمیدرضا کارخانی

 -11734امیرحسین حیدری

 -11735فرشته یعقوب علمدار

 -11736محمد فعله گری

 -11738حسین میجانی

 -11739پارمیدا قاسمی

 -11737زهرا امیدی

-11742رعنا جلیل پور

 -11747حسن عبادی
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 -11743مهران گنجی

 -11748محمد مهدی بیدگلی

 -11740سعید زبید

 -11741مهدی بازقندی

 -11744مهدی صیدی واشیان

 -11745سعید کریم زاده

 -11746معصومه سلیمی

 -11749پویا حبیبی

 -11750رزیتا صالحی

 -11751فوالد شجریان

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11752رضا سلیمانی

 -11753زهرا کاویان مبارکه

 -11754اسماعیل کبودی

 -11755امین کیانی پور

 -11756سیدمهیار طلوعی برازنده

 -11757علیرضا شاه حسینی

 -11758حجت اله یزدانی

 -11759رحمان زینالی

 -11760رامین زندی

 -11762مهدی علیمرادی

 -11763سهیل نقدی پور

 -11764ایمان خسرویان

 -11765حلیمه مهرابی

 -11766حسن قسیاری

 -11769داود کریمی

 -11770لیال عاشوری

 -11771محمد جواد صدیق

 -11775حسن حسین پوردالور

 -11776محمدرضا رودکی

 -11767غالمرضا عباس نژادی بنام

 -11768صادق همتی

 -11772الهام امیدی گهر

 -11773یاسمین فرج پور

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11774سحر بختیاری

 -11761بهنام خسروزاد
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 -11777ایمان اکتسابی

 -11782بهزاد رضازاده

 -11778سیده ملیحه امینی

 -11779کامران رمضانی یاسوری

 -11783محمد سعید واقعی

 -11784مرتضی همتی پاشاکی

 -11780حسین قویدل

 -11785قاسم الماسی

 -11781محسن خدادی

 -11786حامد نجفی

 -11787لیال تقوی اهرمی

 -11788سعید لک

 -11789مجتبی اینالوئی

 -11790مهدی طاهری

 -11791مهسا همراه نژاد

 -11792رضا قسمتی

 -11793حیدر ایمانی

 -11794میالد رستمی

 -11795علی سالمتی فر

 -11796محمودرضا شبابی

 -11799مصیب جمشیدی

 -11800سعید عالمزاده

 -11801مسعود علی حکیم

 -11797زهرا روحی
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 -11798محسن گوهری بهابادی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11802سعید احمدی ورزنه

 -11803منوچهر کاوی گیلوان

 -11804امین سلیمانی آرین

 -11805مهدی اسدی صفا

 -11807عزت اله شهریاری

 -11808رضا عطایی

 -11809وحید بابایی خرزوقی

 -11810عادل درویش زاده محمدخانی

 -11814میالد جواد بخت

 -11815امیررضا علی جان زاده

 -11816سعید دربندی فراهانی

 -11820رضا صفری پارگامی

 -11821معصومه دلجو

 -11812سیدایرج آذرنیوش

 -11813مهدی نقدی بهار

 -11817حمزه نوع پرست

 -11818حامد محمدی

 -11822حسین عبدی

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11823منیژه قلیپور

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11819صدیقه سلیمانپور

 -11824محمد کشتکار

 -11825زینب یوسفی زاده

 -11806سید آرین حسینی به بن

 -11811ندا عبدلی

 -11826فاطمه احمدی قره بالغ
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 -11827سیما رسولی

 -11828محمد یکانی

 -11829ابوالفضل قاسمی

 -11830جواد ابیشی

 -11832ایمان پورابولی

 -11833احمد اخوان رهنما

 -11834امیر مقدسی

 -11835محمد کزازی

 -11839سعید سادات لواسانی بزرگ

 -11840حمیدرضا فروهر

 -11841هیراد نظری

 -11845مجیدرسا طلب

 -11846مهدی قلی پورپاشا

 -11837مهدی نوروزیان

 -11838ابوطالب یحیی پور

 -11842حبیب گوزلی

 -11843محمد پاداشی

 -11847بنیامین بهرام
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 -11848مرضیه مددی چیزه

 -11844امیدرضا محمدی نیک

 -11849میرعلی اکبرحسینی نیا

 -11850محمد اسالنی گتولی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

 -11831شقایق استاد محمد نظری

 -11836عبداله خداوردویی

 -11851رویا بهمنی

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11852معراج نوروزی

 -11853تارا منوری

 -11854محمدوطن پرست

 -11855سعید محمدی شهرکی

 -11857محمد حسین رحیمیان امیری

 -11858علی نوریان

 -11859محمد وقاری

 -11860حمیدرضا دماوندی

 -11863جاوید یکتاولد

 -11864عبدالمجید حیاتی

 -11865حمیدرضا رضائی نیک

 -11866محمد مهدی زاده

 -11868ابوالقاسم فرقانی

 -11869سایه ذوالقدر

 -11870سیده سمیه باقری شاره

 -11871محمد ده گبرزاده

 -11862حسین ایران پورشهمیرزادی

 -11867نفیسه افشاری

 -11872حمید حسین زاده

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11873سیدمحمد علویان مهریان

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11874امین پناهی دودران

 -11875حبیب عباسی

 -11856محمد تیرگان

 -11861محمود آزادی

 -11876سودابه آوردخانی
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 -11877محمد صادق شاه علی

 -11878زهره بشیری

 -11879مهدی قاسمی

 -11880مصطفی صالحی

 -11882حمیدرضا رحیمی

 -11883حامد غنیمی

 -11884حسین تک روستا

 -11885هاجر رحمانی

 -11886یوسف واعظی

 -11888محمد حسین پور

 -11889محمود حسین پور

 -11890احمد احمدی

 -11891رقیه اسمعیل زاده

 -11893ابوالفضل امیر عالئی

 -11894الهام نعمتی زاده

 -11887سمیرا زارعی

 -11892فرشاد گنجی

 -11897محسن تفتیان انور
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 -11898سارا سوزن

 -11899مریم فرشباف خوش نظر

 -11895فرخ القا باقرزاده

 -11900سیده معصومه موسوی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

 -11881اشکان حسنخانی

 -11896مولود شریف نیا

 -11901محسن پورعلی

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11902جبرائیل نجفی

 -11903علی حکیمی

 -11904محمد رضائی

 -11905مهدیه فرح بخش

 -11907مجید دین دوست

 -11908علی اکبر علیشاهی

 -11909ایمان علی پور

 -11910محمدجانعلی زاده

 -11912افسانه رضامند

 -11913ابوالفضل اصفهانی

 -11914عابدین سعیدی کیا

 -11915پژمان رونقی

 -11917فریبا کمیجانی

 -1922مجتبی وکیلی

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11918احمد کاظمی

 -11919سمانه خاشعی

 -11923مهدی فرهنگ اصفهانی

 -11924مرتضی اسماعیلی فرخد

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11920محمد حفیظ اشراقی

 -11925فاطمه اکبری

 -11906امیر خلیلی

 -11911رضا مهدیلوترکمانی

 -11916شیدا وحدت

 -11921اباذر جاللی اصفهانی

 -11926علی مالح
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 -11927احتشام توانا

 -11928زهرا قلی زاده مهماندوست

 -11929شبنم داداش پور

 -11930محمد شعبان پور

 -11931سید رفیع زمانی

 -11932حسین اسماعیل پور

 -11933فاطمه بابایی درچه

 -11934علی حسن ایوبی

 -11935بهنام رحیم زاده

 -11936رضا سلطانی اصل

 -11937حسین کامرانی

 -11938میالد نیکخواه

 -11939فرشته پورحیدری

 -11940کیوان سهرابی

 -11941اکبر رضوان

 -11942حمزه اکبری

 -11943رسول چراغ پور

 -11944حمید دقیق روحی

 -11945سیدمحمد توسلی

 -11946جواد توکلی

 -11949محبوبه هراتی

 -11950مجید عابدی نژاد

 -11951داود گلی

 -11947سیدکاظم اصغریان
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 -11948محمدبابایی حسکویی

حسابدار

شمارۀ ۳۳8

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11952محمد آریاپناه

 -11953علی اصغر جوکاریان

 -11954رامین همرنگان بهدانی

 -11955ملیحه کشاورزیان

 -11957مریم منوچهری فرد

 -11958سیاوش محمودی

 -11959مرضیه اصغری شالدهی

 -11960مریم محبوبی

 -11964فرهاد باقرپورزاده

 -11965رضا چهاراقران

 -11966محمدیار احمدی

 -11970رضا رجبی

 -11971مرتضی تفرش نیا

 -11975سعید امینی تهران

 -11976محمد حسین فتحه

 -11962نوشین نصراله تبریزی

 -11963صادق قلی زاده

 -11967مهدی میرزائی راد

 -11968نصر پاشایی نصیرکندی

 -11969بتول بابایی

 -11972صمد ابوالحسنی

 -11973الهه صنعت پیشه

 -11974مجید اسماعیل نژاد

مهر 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳8

 -11956صابر جلیلی

 -11961علی اصغر رضائی رجانی
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 -11977سعید تناسان

 -1978نیلوفر قمیان

 -11979محمدحسین عاشوری

 -11980محمد عبدالهی

 -11982محمد حیدری نیا

 -11983الهام عزیزی

 -11984حبیب حیاتیان

 -11985مسعود عرفاننژاد

 -11989سیروس عزیزاللهی

 -11990نسیم قربانی

 -11987عبدالرضا ملکی

 -11988آیدین وجودی موالن

 -11981حسین بحرینی

 -11986داریوش سپهوند

 -11991علی وحیدی

 -11992سکینه محمدیاری

 -11993مهدی صحبتی

 -11994زهرا نظری راد

 -11995علیرضا حسینی

 -11996مژگان رئیسی

 -11997محمد زمانی

 -11998حمزه پرندآور

 -11999شهرام دادگر

 -12000رسول طوبی

 -12001مهدی شعبانپور
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

