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ــمی"  ــن قاس ــای محس ــاب آق ــتعفای "جن اس
ــی  ــاه 14۰۰، توســط  شــورای عال در خــرداد م
انجمــن حســابداران خبــرۀ ایــران پذیرفته شــد و 
"جنــاب آقــای ســیدمحمد باقرآبــادی" از ســوی 
شـــــــورای عالی به عنوان دبیــــــرکل انجمن 
ــد.  ــران منصــوب شـــ ــرۀ ای ــابداران خب  حســـ

ــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی انجمــن، در  ب
جلســۀ  شــورای عالــی، اردیبهشــت مــاه 14۰۰، 
یکایــک اعضــای شــورای عالــی از خدمــات 
ارزشــمند و مانــدگار "جنــاب آقــای دکتــر 
ــال  ــت س ــش از هف ــی بی محســن قاســمی" ط
ــرای  ــی و ب ــگاه،  قدردان ــن جای ــته در ای گذش

ــد. ــق کردن ــان آرزوی توفی ایش

مــادۀ  تبصــرۀ  اجــرای  در  جلســه،  ایــن  در 
12 اساســنامۀ انجمــن، بــا پیشــنهاد رئیــس 
ــاب  ــاب "جن ــر انتص ــی ب ــی، مبن ــورای عال ش
باقرآبــــادی"  سیدمحمــــد  دکتــر  آقــای 
 بــه سمـــت دبیرکلّـــــی موافقــت شـــــد. 

سيدمحمدباقرآبادیمحسن قاسمی

ــن  ــرۀ انجم ــو خب ــادی" عض ــیدمحمد باقرآب "س
در شــاخه های تخصصــی »حســابدار مســتقل 
خبــره« و »حســابدار مالــی خبــره«، »عضــو 
حســابداران  صالحیــت  تشــخیص  هیئــت 
مالــی خبــره« و »عضــو جامعــه حســابداران 
اســت.  رســمی(  )حســابدار  ایــران«  رســمی 
عالــی  شــورای  »عضــو  ایــن،  از  پیــش  وی 
جامعــه  آمــوزش  »مدیــر  و  انجمــن« 
اســت. بــوده  ایــران«  رســمی   حســابداران 
در  شــد،  مقــرر  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
اجــرای بنــد 1 مصوبــۀ جلســۀ مــورخ 14 مهــر 
13۹8 شــورای عالــی، دبیــرکل جدیــد انجمــن، 
به عنــوان نماینــدۀ انجمــن در شــورای مدیریــت 
 )PACT( مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره
»حســابدار«  ماهنامــۀ  ســردبیر  همچنیــن  و 
ــود.  ــین ش ــرکل پیش ــن دبی ــی و جایگزی  معرف
ــات  ــاس زحم ــه پ ــز ب ــابدار« نی ــۀ »حس ماهنام
ــال های  ــمی در س ــای قاس ــاب آق ــغ جن بی دری
خدمــت ایشــان در ایــن ماهنامــه، بــرای ایشــان 

ــق و ســالمتی دارد. آرزوی توفی

اخبار انجمن

ت: 1500    
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سید محمد باقرآبادی

تاریخچه ارزهای رمز نگاری شده
ــه ای  امــروزه در دنیــای تجــارت، روش هــای نوآوران
به وجــود آمــده اســت. چنیــن روش هایــی بــر 
ــراه،  ــای هم ــد تلفن ه ــی مانن ــای پلت فرم های مبن
اینترنــت و کارت هــای ذخیره ســازی دیجیتالــی بنــا 

شــده اند. 

ــای  ــۀ واحده ــر پای ــه ب ــی ک ــتم های پرداخت سیس
آمده انــد،  به وجــود  پشــتوانه  بــدون  پــول 
به خودیِ خــود باعــث  می شــوند کــه اســتفاده 
از ارزهــای رمزنگاری شــده راحت تــر شــود. در 
نتیجــه پرداخت هــا ســریع تر، انعطاف پذیرتــر و 

روش هــای آن خاّلقانه تــر خواهــد شــد. 

ارزهــای  رمزنگاری شــده، موضوعــی اســت کــه 
ــوزۀ  ــی را در ح ــگاه خاص ــر جای ــال های اخی در س
پرداخــت پیــدا کــرده اســت و می توانــد جایگزیــن 
خوبــی بــرای کارت هــای اعتبــاری و پرداخت هــای 

 بین المللــی باشــد. عــالوه بــر ایــن، اســتفادۀ 
ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــا موج ــز ارزه ــترده از رم گس
مــراودات تجــاری نیــز بــه ســمت اســتفاده از 
ــا  ــز ارزه ــا ورود رم ــوند. ب ــیده ش ــا کش ــز ارزه رم
ــدۀ  ــی، در آین ــابداری و حسابرس ــای حس ــه دنی ب
ــز  ــا رم ــل ب ــر از تعام ــا ناگزی ــش رو، م ــک پی نزدی
ــابداری و حسابرســی و  ــای حس ــا در فرآینده ارزه
موضوعــات مختلفــی از جملــه چگونگی شناســایی، 
اندازه گیــری، تجدیــد شــناخت، کاهــش ارزش، 
قطــع شــناخت و ... موضوعــات پرچالشــی در حرفه 
حســابداری و حسابرســی خواهیــم بــود. بــرای فهم 
ــا  ــز ارزه ــۀ رم ــد تاریخچ ــدا بای ــوع ابت ــر موض بهت
و انــواع آن را بشناســیم؛ روش هــای رمزنــگاری 
ــت و  ــته اس ــود داش ــتان وج ــی از دوران باس ابتدای
به نظــر می رســد بیشــتر تمدن هــای اولیــه در 
ارتباطــات خــود به نحــوی از روش هــای کدگــذاری 
ــه  ــه ب ــاد، ک ــی نم ــد. جایگزین ــتفاده می کرده ان اس
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ــه حســاب  ــگاری ب ــاده ترین شــکل رمزن ــی س نوع
ــان  ــده از مصری ــا مان ــته های به ج ــد، در نوش می آی
در  دیــده  می شــود.  بین النهریــن،  ســاکنین  و 
اینگونــه از  رمزنــگاری، به جــای هرکــدام از حــروف، 
ــه  ــن نمون ــه اســت. اولی ــرار می گرفت ــاد ق ــک نم ی
ــه  ــوط ب ــگاه مرب ــذاری در آرام ــوع کدگ ــن ن از ای
ــپ  ــوم هت ــام »خن ــه ن ــراف مصــری ب ــی از اش یک
ــی  ــش زندگ ــال پی ــدود 3۹۰۰ س ــه در ح دوم« ک
ــدا شــده اســت. هــدف از جایگزینــی  می کــرد، پی
نمــاد در کتیبه هــای مربــوط بــه »خنــوم هتــپ«، 
پنهــان کــردن اطالعــات نبوده اســت، بلکــه افزایش 
ــی  ــی زبان شناس ــر زیبای ــا از نظ ــت کتیبه ه جذابی

ــوده اســت.  ب

ــا  ــگاری ب ــده از رمزن ــناخته ش ــۀ ش ــن نمون اولی
ــدود 3۵۰۰  ــات، در ح ــت از اطالع ــدف محافظ ه
ــه  ــت ک ــده اس ــده ش ــی دی ــش، در زمان ــال پی س
یکــی از ســاکنین بین النهریــن از  رمزنــگاری بــرای 
ــروف  ــۀ ظ ــرای تهی ــی ب ــردن فرمول های ــان ک پنه
ــت.  ــرده اس ــتفاده می ک ــاك رس، اس ــفالی از خ س

ــور  ــگاری به ط ــتان،  رمزن ــد از باس ــای بع در دوره ه
ــم  ــات مه ــت از اطالع ــرای محافظ ــترده ای ب گس
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ هدفــی کــه در 

ــرار دارد. حــال حاضــر نیــز مــورد توجــه ق

ــکل  ــه ش ــگاری ب ــطی، رمزن ــرون وس ــول ق در ط
فزاینــده ای اهمیــت پیــدا کــرد، امــا رمزگذاری هایی 
کــه از طریــق جابه جایــی حــروف انجــام می شــد، 
ــه عنــوان اســتانداردی  ماننــد رمزگــذاری ســزار، ب
ــت. در  ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــگاری م ــرای  رمزن ب
ســال 14۶۵، »لئــون آلبرتــی«،  رمزنــگاری »چنــد 
ــی  ــوان راه حل ــه به عن ــعه داد ک ــی«1  را توس الفبای
در برابــر روش تحلیــل فراوانــی »آل- کنــدی« 

می آمــد.  به حســاب 

علــم رمزنــگاری در طــول قرن هــای متمــادی 
به طــور مــداوم پیشــرفت کــرده اســت. یــک 
پیشــرفت عمــده کــه در حــوزۀ  رمزنــگاری توصیــف 
شــده اســت، توســط »تومــاس جفرســون« در 
ــه شــد؛ هرچنــد شــاید هیچــگاه  ســال 1۷۹۰ ارائ
ســاخته نشــد. ابــداع او کــه به عنــوان »رمزنــگاری 

چرخشــی«2  شــناخته  می شــود، شــامل 3۶ حلقــه 
ــرخ در  ــک چ ــر روی ی ــه ب ــود ک ــی  می ش از حروف
حــال حرکــت قــرار دارنــد، کــه ایــن ایــده می تواند 
بــرای دســتیابی به یــک رمزگــذاری پیچیــده مورد 
ــده  ــتفاده ش ــگاری اس ــرد.  رمزن ــرار گی ــتفاده ق اس
ــل از  ــه ای کام ــز نمون ــی دوم نی ــگ جهان در جن
ــین  ــام »ماش ــا ن ــه ب ــوگ اســت ک ــگاری آنال رمزن

ــود.  ــناخته  می ش ــا«3  ش انیگم

ــا،  ــتفاده از کامپیوتره ــش اس ــش و افزای ــا پیدای ب
رمزنــگاری بــه چیــزی بســیار پیشــرفته تر از آنچــه 
ــگاری  ــد؛ رمزن ــل ش ــود، تبدی ــوگ ب در دوران آنال
ــگاری  ــوع  رمزن ــر از هــر ن 128بیتــی، بســیار قوی ت
دوران باســتان یــا قــرون وســطی بــوده اســت کــه 
ــرای  ــتانداردهایی ب ــوان اس ــر به عن ــال حاض در ح
 رمزنــگاری در بســیاری از افزاره هــای حســاس 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــری م ــتم های کامپیوت سیس
می گیــرد. از ســال 1۹۹۰، یــک شــکل کامــاًل 
جدیــدی از رمزنــگاری کــه »رمزنــگاری کوانتومــی« 
نــام گرفتــه اســت، توســط دانشــمندان علــوم 
کامپیوتــری در حــال توســعه اســت تا شــاید بتوانند 
ــط  ــده توس ــه ش ــت ارائ ــت و حفاظ ــطح امنی س
ــد.  ــش دهن ــر افزای ــار دیگ ــدرن را ب ــگاری م  رمزن
اخیــرا روش هــای رمزنــگاری بــرای ایجــاد ارزهــای 
دیجیتــال یــا بــه تعبیــر دیگــری ارزهای رمزگــذاری 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق شــده م

بــود.  »بیت کویــن«  ارز  رمزنگاری شــده،  اولیــن 
ــن« بیــش از هــر ارز دیگــری  شــاید واژۀ »بیت کوی
در صنعــت ارزهــای  رمزنگاری شــده شــنیده شــده 
باشــد. »بیت کویــن« اولیــن محصــول از اولیــن 
از  برخــی  توســط  یافتــه  توســعه  بالك ِچیــن 
واحدهــای اقتصــادی بــود کــه نــام ایجاد کننــدۀ آن 
معــروف بــه  »ساتوشــی ناکاموتــو« 4 بود.  ساتوشــی، 
ایــدۀ »بیت کویــن« را در ســال 2۰۰8 بیــان کــرد و 
آن را به عنــوان ورژنــی از پــول الکترونیکــی به طــور 

مشــخص »همتــا بــه همتــا«۵  معرفــی کــرد. 

»بیت کویــن« اولیــن ارز  رمزنگاری شــدۀ ایجــاد 
ــتای  ــیاری در راس ــای بس ــا تالش ه ــود ام ــده ب ش
ــل از  ــال های قب ــال در س ــای دیجیت ــاد ارزه ایج
ایجــاد »بیت کویــن« انجــام شــده بــود، کــه برخــی 

از آن هــا نیــز به طــور رســمی منتشــر شــده بودنــد. 

ــق  ــن« از طری ــد »بیت کوی ــال مانن ارزهــای دیجیت
فراینــدی بــه نــام »اســتخراج«۶ ، ایجــاد می شــوند. 
البتــه ایــن اســتخراج بســیار متفــاوت از اســتخراج 
ذغــال ســنگ اســت؛ اســتخراج ارزهــای دیجیتــال، 
رایانه هــای بســیار قدرتمنــد را بــرای حــل مســائل 

ــد.  ــر  می کن ــده درگی پیچی

ــال  ــا س ــده ت ــا ارز  رمزنگاری ش ــن« تنه »بیت کوی
2۰11 بــود. بعــد از »بیت کویــن«، دســتۀ دیگــری به 
نــام »آلت کویــن«۷، ایجــاد شــد، کــه برخــی از آن هــا 
عبارتنــد از: »نئــو«8، »الیت کویــن«۹، »کاردانــو«1۰  و 
غیــره. دســتۀ بعدی نیــز شــامل »توکن«11  هســتند 
کــه شــامل مــواردی نظیــر  »بیت دیگریــی«12، 
ــال  ــوند. در ح ــاور«14   می ش ــیویک«13  و »وی پ »س
حاضــر حــدود 231۰ نــوع ارز  رمزنگاری شــده وجــود 
ــه  ــز ب ــده نی ــود در آین ــی  می ش ــه پیش بین دارد ک

ایــن تعــداد افــزوده شــود. 

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بیــن ارز دیجیتــال 
ارز  دارد؛  وجــود  تفــاوت  رمزنگاری شــده  ارز  و 
ــت  ــه در اینترن ــی اســت ک ــع پول ــال در واق دیجیت
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ارز دیجیتــال 
تنهــا در شــکل دیجیتالــی موجــود اســت و معــادل 
ــا ایــن وجــود  فیزیکــی در دنیــای واقعــی نــدارد. ب
تمــام ویژگی هــای پول هــای فیزیکــی را دارا اســت. 
ــول نقــد فیزیکــی، شــما می توانیــد آن را  ماننــد پ
دریافــت کنیــد، انتقــال دهیــد یــا بــه پولــی دیگــر 
تبدیــل نماییــد. می توانیــد از آن، جهــت پرداخــت، 
بــرای دریافــت کاالهــا و خدمــات اســتفاده کنیــد، 
ماننــد پرداخــت قبــوض، خریــد از فــرو شــگاه های 
ــت  ــال، محدودی ــای دیجیت ــره. ارزه ــن و غی آنالی
تراکنش هــا  و  ندارنــد  سیاســی  و  جغرافیایــی 
ــان  ــه از جه ــر نقط ــی در ه ــر مکان ــد از ه می توان
انجــام شــود. درواقــع حســاب های دیجیتــال و 
ســپرده های  ماننــد  می تواننــد  پول هــا  کیــف 

ــه شــوند.  بانکــی در نظــر گرفت

امــا ارز رمزنــگاری شــده نوعــی از ارزهــای دیجیتال 
ــوان  ــده به عن ــود. ارز  رمزنگاری ش ــوب  می ش محس
ابــزاری بــرای تبــادل، در نظــر گرفتــه  می شــود. این 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وسیله از اعضای انجمن حسابداران خبره ی ایران، و 
دیگر خوانندگان مجله درخواست می شود با ارسال مقاالت 
حرفه ای خود به ارتقای کیفیت محتوای حسابدار به عنوان 

صدای حرفه ی حسابداری ایران کمک کنند.

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

رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی ترین سرمایه ی   
انجمن،

کمک به اعتالی حرفه ی حســابداری از راه آموزش،   
پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه،

کمک به ســازمان ها و ارزش آفرینی برای آن ها از راه   
اعضاء، و

اعطای معتبرترین گواهینامه های حرفه ای حسابداری   
در ایران.

در این ارتباط، مقاالت، یادداشت ها، میزگردها، گزارش ها، 
اخبار، و دیگر مطالبی که در حسابدار )به عنوان ارگان رسمی 
انجمن ( منتشر می شوند، جملگی باید در ارتباط با تحقق 
مأموریت های فوق باشــند. از این رو، از اعضای گرانمایه ی 
انجمن و دیگر خوانندگان مجله درخواســت می شود در 

ارسال مقاالت خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

الف( مقاالت زیر در اولویت انتشار در حسابدار قرار دارند:
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز حسابداری   
ایران می پردازند. منظور از "حســابداری" در این جا 
زمینه های تخصصی مختلف، از جمله، حســابداری 
مالی، حسابداری بها، حسابداری مدیریت، و حسابرسی 

)مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/ ...( است.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز قوانین و   
مقررات حاکم بر حسابداری ایران می پردازند. از جمله، 
قوانین و مقررات مالیاتــی، قوانین و مقررات تجاری، 

قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، و سایر.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط   
با حســابداری ایران می پردازند. از جمله، راهبری 
شرکتی، کنترل داخلی، ضدتقلب، ضدفساد مالی، 

تأمین مالی، و سایر.
ترجمه ی مقاالت منتشر شده در مجالت "حرفه ای"   
معتبر جهان که به یکی از مســائل روز حســابداری 
جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با حسابداری جهان 
می پردازند؛ و برای حســابداران حرفه ای ایران واجد 

جنبه های آموزشی کاربردی )نه صرفاً نظری( هستند.

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

دانشگاهی می پردازند.
مقــاالت "مروری" )تألیفی یا ترجمــه( که به مرور   
پیشینه ی پژوهش های دانشگاهی در ارتباط با یکی 

از مفاهیم حسابداری می پردازد.
مقاالتــی که با گــردآوری آثار نوشــتاری دیگران   
)فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده اند و هیچ ایده ی 

ارزنده ای به آن ها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصه ســازی و جــرح و تعدیل آثار   
نوشــتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده 

باشند.

پ( رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشار هرگونه مطلب 
در  حسابدار است. از این رو، چنان چه در مقاالت تألیفی 
خود از آثار نوشتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( بهره 
برده اید؛ ضروری است که به دقت به منابع مورد استفاده 

ارجاع دهید.

ت( اصــول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت تألیفی 
خود رعایت فرمایید. از جمله، انتخاب تیتر مناسب، 
پیکربندی مقاله )مقدمه/ بدنه/ نتیجه(، و استفاده از 

تیترهای میانی )بخش بندی بدنه ی مقاله(.

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

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

خود محروم نسازند.  

ارز بــه نوعــی یــک کــد اعتبــاری و مطمئــن اســت. 
ــگاری و کــد، بنــا شــده اســت.  کــه براســاس رمزن
ــده،  ــای  رمزنگاری ش ــاد ارزه ــۀ ایج ــداف اولی از اه
ــت.  ــت آن اس ــراری امنی ــی برق ــاط و چگونگ ارتب
ایــن ارزهــا، الگوریتم هــا و پروتکل هــا را ایجــاد 
ــن در طــی  ــد و بنابرای ــل می کنن ــه و تحلی و تجزی
ــخصی  ــط ش ــات توس ــن اطالع ــش، ای ــک تراکن ی

ــا جابه جــا نخواهــد شــد.   ــث، تغییــر ی ثال

ــر  رمزنــگاری کــردن، ترکیبــی از علــوم مختلــف ب
مبنــای ریاضیــات اســت. ایــن ریاضیــات اســت کــه 
ــا و  ــه الگوریتم ه ــان را ب ــش اطمین ــت و افزای قابلی
پروتکل هــا می دهــد. ارزهــای  رمزنگاری شــده از 
ــتفاده  ــز اس ــر غیرمتمرک ــک دفت ــن و ی بالك ِچی
 می کننــد؛ ایــن بــدان معناســت کــه یــک واحــد یــا 
قــدرت متمرکــز، فعالیت هــای شــبکه را کنتــرل و 
بررســی نمی کنــد و وســعت ایــن شــبکه بــه انــدازۀ 

تعــداد کاربــران آن اســت.

بــا توجــه بــه روشــن شــدن اهمیــت موضــوع ارزهای 
ــن  ــۀ آن در ای ــی تاریخچ ــده و بررس ــگاری ش رمزن
شــماره از مجلــۀ حســابدار، زین پــس در ایــن مجلــه 
بــه فراخــور موضوعــات مطرح شــده، شــاهد بررســی 
تأثیــر ارزهــای رمزنــگاری شــده بــر گزارشــگری مالی 

و حسابرســی خواهیــم بــود. 
 

پی نوشت ها:
1. Polyalphabetic cipher
2. Cipher wheel
3. Enigma
4. Satoshi Nakamoto
5. Purely peer-to peer version
6. mining
7. altcoin
8. Neo
9. Litecoin
10. Cardano
11. dApps
12. BitDegree(BDG)
13. Civic(CVC)
14. WePower(WPR)
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ساسان خادمی

مترجم:

نویسندگان:
جون دایی و میکلوس آ. واسارهلی

1- مقدمه
ــن  ــن و جدیدتری ــي از مهم تری ــن یک بالك ِچی
ســال های  در  کــه  اســت  فناوري هایــی 
ــن سیســتم در  ــر، توســعه یافتــه اســت. ای اخی
ــورد  ــي م ــت کوین ــارت بی ــور تج ــل به منظ اص

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس

در  را  زیــادي  توجــه  بالك ِچیــن  امــروزه 
حرفــۀ حســابداري بــه خــود معطــوف ســاخته 
اســت؛ به گونــه ای کــه شــرکت های بــزرگ 
حسابرســي ماننــد PWC و Deliotte نیــز 
بررســي دقیــق ایــن فنــاوري را به منظــور 
ــابداري  ــر حس ــرات آن ب ــودن اث ــخص نم مش
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــي در دس و حسابرســي آت

ــد.  داده ان

می تــوان  را  حسابرســي  و  حســابداري 
کــه  کــرد  قلمــداد  حرفه هایــی  به عنــوان 
بالك ِچیــن قــادر اســت تغییراتــي اساســي 
ــیاري را  ــاي بس ــد و مزای ــاد کن ــا ایج در آن ه

ــای  ــان آورد. قابلیت ه ــه ارمغ ــا ب ــراي آن ه ب
مختلــف فنــاوري بالك ِچیــن چــون حفاظــت 
از داده هــا، اشــتراك فــوري اطالعــات و نیــز 
ــزي  ــل برنامه ری ــودکار و قاب ــای خ کنترل ه
یــک  توســعه  می تواننــد  فرایندهــا 
ــد.  ــهیل کنن ــابداري را تس ــتم حس اکوسیس
همچنیــن ایــن فنــاوري قــادر اســت بنیــان 
و اســاس حسابرســي خــودکار را فراهــم کنــد 
و بــه پارادایــم حسابرســي اخیــر در راســتاي 
ــد.  ــک کن ــتر آن کم ــي بیش ــت و چابک دق

2- پيشينه
بالک ِچين : پيش زمينه و کاربرد 

به وســیلۀ  ابتــدا  در  بالك ِچیــن  فنــاوري 
ــي و عرضــه شــد.  ناکاموتــو )2۰۰8( معرف
ایجــاد  به منظــور  را  بلوکــي  زنجیــره  او 
ــال، کــه به صــورت  ــک سیســتم ارز دیجیت ی
بــود  عمــوم  در دســترس  و  غیرمتمرکــز 
امنیــت  شــده  رمزنــگاري  شــیوۀ  بــه  و 
آن برقــرار مي شــد، بــه کار گرفــت. ایــن 

به سوي حسابداري 
مبتني  حسابرسي  و 

بر بالك ِچين
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ــه آن هــا  انتخــاب و اختیــار تأییــد معامــالت ب
داده می شــود. 

از ســال 2۰۰۹، فنــاوري بالك ِچیــن طــي 
ــت:  ــه اس ــل یافت ــه تکام ــه مرحل س

مبــادالت  روي  اول-  نســل  بالک ِچيــن 
ارزهــاي رمزنــگاري شــده متمرکــز بوده اســت؛ 
از ایــن رو عملیــات پرداخــت، حوالــه و انتقــال 
پــول دیجیتــال باعــث ایجــاد اکوسیســتم 
ــول" شــد.  ــت پ ــوان "اینترن ــا عن ــدي ب جدی

 بالک ِچيــن نســل دوم- معامالتــی مشــابه 
امــا بــا دامنــۀ وســیع تر از برنامه هــای مالــي را 
ــامل  ــی ش ــن برنامه های ــود. چنی ــامل می ش ش
ابــزاز مشــتقه، مالکیــت دارایــي دیجیتــال، 
ــترش  ــا گس ــود. ب ــمند و... می ش ــي هوش دارای
ــیعي از  ــای وس ــاده به گونه ه ــال س ارز دیجیت
محصــوالت، نــوع جدیــدي از برنامــه بــا عنــوان 
ــن  ــرارداد هوشــمند2  در نســل دوم بالك ِچی ق

ــادر  ــت، ق ــام داش ــن ن ــه بیت کوی ــتم ک سیس
ــود.  ــت ب ــه جف ــت ب ــالت جف ــام معام ــه انج ب
از ایــن رو نیــاز بــه واســطه های مالــي را 
ــرد.  ــرف می ک ــر ط ــت ب ــظ امنی ــن حف در عی
فنــاوري بالك ِچیــن بیت کویــن را مي تــوان 
حســابداري  دادۀ  پایــگاه  نوعــي  به عنــوان 
ــالت  ــت معام ــادر اس ــه ق ــت ک ــر گرف در نظ
ارز دیجیتــال را درون بالك هــا ثبــت کنــد. 
ــن  ــت کوی ــاوري ارز بی ــي فن ــای اصل ویژگي ه

عبارتنــد از : 
1. تمرکز زدایي

2. قابلیت تشخیص هویت باال
3. مقاومت و نفوذناپذیري آن در برابر هرگونه 

تهاجم

معمــاري بالك ِچیــن بــه نحــوي طراحــي 
ــگاه داده  ــک پای ــوان ی ــه به عن ــت ک ــده اس ش
عمومــي غیرمتمرکــز باشــد. در ایــن سیســتم 
هــر شــخص در شــبکه حــق خوانــدن، تأییــد 
کــردن، و به روزرســاني معامــالت را بــراي 

بســیاري  امــا در  دارد  زنجیــرۀ بالك ِچیــن 
مــوارد از قبیــل به کارگیــري بالك ِچیــن در 
ــي از  ــان گروه ــاًل در می ــا مث ــب و کار ی کس
ــاً  ــتن، صرف ــدن و نوش ــازۀ خوان ــرکت ها، اج ش
ــود.  ــدود می ش ــخصي مح ــای مش ــه واحد  ه ب
چنیــن سیســتم هایی به عنــوان بالك ِچیــن 
ــریک  ــدودي ش ــداد مح ــامل تع ــي، ش خصوص
ــي  ــای خصوص ــت بالك ِچین ه ــوند. مزی می ش
ــده در  ــره ش ــات ذخی ــه اطالع ــت ک ــن اس ای
زنجیــره، فقــط بــراي واحد هــای از پیــش 
تعییــن شــده قابــل دسترســي اســت. به عنــوان 
نمونــه، شــرکت ها فقــط نیــاز دارنــد کــه 
ســوابق حســابداري آن هــا در بیــن بخش هــای 
مختلــف درون ســازمانی یــا بــا عرضه کننــدگان 
و مشــتریان آن هــا بــه اشــتراك گذاشــته شــود؛ 
ایــن نــوع طراحــي می توانــد باعــث بــاال رفتــن 
امنیــت و محرمانگــي داده هــای تجــاري شــود. 
نــوع دیگــري از بالك ِچیــن، بالك ِچیــن مجــاز 
ــن مجــاز، طرف هــای  ــک بالك ِچی اســت. در ی
ــزي،  ــام مرک ــک مق ــاد به وســیلۀ ی ــورد اعتم م
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ــي  ــمند مبتن ــای هوش ــد. قرارداد ه ــي ش معرف
رایانــه ای  برنامه هایــی  بالك ِچیــن،  بــر 
هســتند کــه روي بالك ِچیــن عمــل و به طــور 
ــا را  خودگــردان، شــرایط موجــود در قرارداد ه

ــد.  ــرا مي کنن ــزام و اج ــد، ال تأیی

سیســتم  ســوم-  نســل  بالک ِچيــن   
بالك ِچیــن را بــه میــزان بیشــتري حتــي 
فراتــر از برنامه هــای مالــي و تجــاري گســترش 
محصــوالت  اســاس،  ایــن  بــر  می دهــد. 
رأي گیــري،  سیســتم های  ذخیره ســازي، 
ادارات  حتــي  و  گواهــي  صــدور  خدمــات 
دولتــي می تواننــد بــه میــزان چشــمگیري بــه 
ــر  ــار و خودناظ ــت خودمخت ــای مدیری مدل ه

ــوند.  ــل ش ــز تبدی غیرمتمرک

فنــاوري  بــا  اشــیاء  اینترنــت  ارتبــاط 
نوظهــور  کاربردهــاي  از دیگــر  بالك ِچیــن 
ــي  ــم بدیع ــیاء، پارادی ــت اش ــت. اینترن آن اس
گونه هــای  کــه  اســت  ایــن مضمــون  بــا 
ــای  ــامل تگ ه ــراف، ش ــای اط ــیاء و چیز ه اش
 ،)FRID( رادیویــي  فرکانــس  تشــخیص 
و...  همــراه  گوشــي  محرك هــا،  حســگرها، 
قادرنــد از طریــق طــرح شناســه منحصــر 
ــر  ــا دیگ ــل و ب ــر تعام ــا یکدیگ ــرد )ID( ب به ف
ــداف  ــا اه ــد ت ــارکت کنن ــان مش همسایگانش
ابتدایــي،  به طــور  یابــد.  تحقــق  عمومــي 
اینترنــت اشــیاء، اشــیای فیزیکــي و مجــازي را 
از طریــق یــک شــبکۀ جهانــي بــه هــم وصــل 
ــات  ــرداري از خدم ــکان بهره ب ــا ام ــد ت می کن

ــود.  ــق ش ــرفته محق پیش

پایگاه داده، سيستم برنامه ریزي منابع 
واحد تجاري ERP(3( و بالک ِچين

ــا رویکردهــاي  ــاوري بالك ِچیــن ب مقایســۀ فن
موجــود می توانــد بــه درك مزایــاي ایــن 
ــای  ــد. پایگاه ه ــور کمــک کن ــو ظه ــاوري ن فن
ــای صفحــه گســترده و  ــن برنامه ه داده، بهتری
ــازماندهي  ــت و س ــت ثب ــا قابلی ــتجوگر ب جس

فنــاوري  ویــژه،  بــه   هســتند.  معامــالت 
توزیــع  داده  پایگاه هــای  بــا  را  بالك ِچیــن 
ــن  ــر چندی ــر دو ب ــه ه ــن نظــر ک ــه، از ای یافت
ــداري  ــات و نگه ــای عملی ــراي رویه ه ــه ب رایان
ــه  ــوان مقایس ــر می ت ــد، بهت ــکا  دارن ــا اتّ داده ه
ــه اي اســت  ــه گون کــرد. فنــاوري بالك ِچیــن ب
کــه از تعارضــات حاصــل از تعدیــالت همزمــان 
ــع  ــگاه داده توزی ــتم پای ــک سیس ــای ی داده ه
درون  مختلــف  رایانه هــای  توســط  یافتــه 
از دیگــر مزایــاي  آن، جلوگیــري می کنــد. 
بــراي  توانایــي  بــه  می تــوان  بالك ِچیــن 
ــان  ــزام و اطمین ــود ال ــاي خ ــاد قرارداده ایج
یکپارچگــي  و  بــودن  محرمانــه  امنیــت،  از 
داده هــای ذخیــره شــده در دفتــر کل آن اشــاره 

ــرد.  ک

واحــد  منابــع  برنامه ریــزي  سیســتم  یــک 
تجــاري )ERP( سیســتمي اســت کــه راه حــل 
نیازهــاي  پــردازش  بــراي  را  یکپارچــه اي 

ــازد.  ــم می س ــاري فراه ــد تج ــي واح اطالعات
ــاري  ــالت تج ــردازش معام ــتم ERP، پ سیس
مختلــف را خــودکار می ســازد و همچنیــن 
اطالعاتــی دقیــق و بــه موقــع را کــه می توانــد 
ــي و  ــل اطالعات ــه و تحلی ــراي تجزی ــي ب مبنای
ــرد،  ــرار گی ــران ق ــات مدی ــتیباني تصمیم پش
فراهــم ســازد. بــا اســتفاده از سیســتم های 
از  را  داده هــا  قادرنــد  شــرکت ها   ،ERP
ــد،  ــع کنن ــاري تجمی ــف تج ــای مختل بخش ه
مجــدد  مهندســي  را  تجــاري  فرایندهــاي 
ــود ببخشــند  ــي را بهب ــای مال ــد، کنترل ه کنن
و شــفافیت اطالعاتــي را ارتقــاء دهنــد. فنــاوري 
ــگاه  ــدي از پای ــوع جدی ــوان ن ــن به عن بالك ِچی
داده، پتانســیل ایــن را دارد کــه یــا نقــش یــک 
مــاژول حســابداري را در یــک ERP بــازي کند 
ــات  ــتم اطالع ــا سیس ــاط ب ــه در ارتب ــا اینک ی
حســابداري موجــود، بــه کار گرفتــه شــود. 
برخــالف یــک ERP معمــول کــه معمــوالً 
ــه  ــازمان یافت ــز س ــاري متمرک ــک معم در ی

Blockchain و ERP جدول 1 : تفاوت های بين

Blockchain ERP

متمرکز  غیر متمرکز و توزیع یافته

خطر کم دستکاري خطر زیاد دستکاري

صرفاً اضافه نمودن داده  عملیات داده اي زیاد

 پایگاه رابطه اي پایگاه معامالتي خطي

 مبتني بر کار زیاد انساني عدم نیاز به کار زیاد انساني

 به راحتي قادر به ایجاد قراردادهایي هوشمند
خود الزام است

در حال حاضر قراردادهاي خود الزام ندارد

 کنترل های متنوعي می توانند از طریق
قراردادهاي هوشمند وضع گردند

  کنترل ها به صورت خاص طراحي و تعبیه
می شوند

در حال حاضر ماژول های خاص حسابداري ندارد داراي ماژول های خاص حسابداري 
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ــد،  ــت تأیی ــن قابلی ــاوري بالك ِچی ــت، فن اس
ذخیره ســازی و ســازماندهي معامــالت را در 
ــاوري  ــد. فن ــع می کن ــا توزی ــي از رایانه ه گروه
ــادر اســت کــه از تغییــرات غیــر  بالك ِچیــن ق
مجــاز داده هــا جلوگیــري و داده هــای شــرکت 
را در مقابــل حمــالت ســایبري محافظــت کند. 

 به طــور معمــول، بالك ِچیــن یــک پایــگاه 
ــي پیوســته خطــي اســت کــه در  داده معامالت
ــگاه  ــک پای ــر ی ــه ب ــک ERP ک ــا ی ــه ب مقایس
داده رابطــه اي مبتنــي اســت و بســیاري از 
عملیــات داده اي شــامل درج، به روزرســاني، 
می ســازد،  امکان پذیــر  را  و...  کــردن  پــاك 
دادۀ  ســازمان دهندۀ  طــرح  یــک  از  صرفــاً 
ــا چنیــن ســاختاري  ســاده پیــروي می کنــد. ب
کارا، فنــاوري بالك ِچیــن می توانــد ردیابــي 
اشــیای نشــانه گذاري شــده )اقــالم موجــودي، 
اســناد حســابداري و... ( را تســهیل کنــد. 
ــد  ــه نیازمن ــتم ERP ک ــک سیس ــالف ی برخ
ــن  ــاوري بالك ِچی ــت، فن ــاني اس ــه انس مداخل
بــه نحــوي طراحــي شــده اســت کــه بــه صورت 
ــا حداقــل مداخلــه انســاني عمــل  خــودکار و ب
ــاي  ــاد قرارداده ــراي ایج ــي ب ــد. توانای می کن
ایــن امــکان را  هوشــمند بــه حســابداران 
می دهــد کــه کنترل هــای مختلفــي را بــر 

روي سیســتم بالك ِچیــن طراحــي و گســترش 
ــز  ــت عدم تمرک ــن، ماهی ــر ای ــزون ب ــد. اف دهن
بالك ِچیــن می توانــد بــه مکانیــزم کنتــرل 
و جلوگیــري از دســتکاري داده هــا کمــک 
ــن،  ــتم بالك ِچی ــر سیس ــال حاض ــد. در ح کن
حســابداري  بــراي  را  خاصــي  ماژول هــای 
)همانطــور کــه در یــک سیســتم ERP تعبیــه 
شــده( در نظــر نگرفتــه اســت. جدول شــماره1 
ــتم های  ــن سیس ــای بی ــه تفاوت ه ــه مقایس ب

می پــردازد.  بالك ِچیــن  و   ERP
    

 3- اکوسيســتم حســابداري مبتنــي بــر 
بالک ِچيــن

بــا اســتفاده از فنــاوري بالك ِچیــن، شــرکت ها 
اطالعــات  سیســتم های  کــه  قادرنــد 
حســابداري متنوعــی را پدیــد آورنــد کــه 
تراکنــش و مبــادالت معتبــر را در یــک دفتــر 
ــتم هایی  ــن سیس ــد. چنی ــت کنن ــن ثب کل ام
ــي را از  ــا گزارشــگري آن ــود ت ــد ب ــادر خواهن ق
ــابداري  ــات حس ــوري اطالع ــاعۀ ف ــق اش طری
بــه طرف هــای عالقه منــد شــامل مدیــران، 
ســهامداران،  و  بســتانکاران  حسابرســان، 
محقــق ســازند. بــه علــت کاهــش قابــل 
مالحظــۀ بهــاي واحــد پــردازش، حافظــه 
کل  دفاتــر  ظهــور  نیــز  و  ذخیره ســازي  و 

ــان  ــه همچــون بالك ِچیــن، ذینفع ــع یافت توزی
ــي  ــات آن ــه اطالع ــد ب ــازمانی می توانن برون س
ــن  ــه اي پایی ــا هزین ــرکت ها ب ــابداري ش حس

ــد.  ــي یابن دسترس

ــوان  ــد به عن ــمند می توانن ــاي هوش  قرارداده
ابــزاري خــودکار و بــر مبنــاي قواعــد از پیــش 
تعییــن شــده بــر فرایندهــاي حســابداري 
و  پیشــرفت  بــا  بعــالوه  کننــد.  نظــارت 
کنترل هــا  اشــیاء،  اینترنــت  محبوبیــت 
تعبیــه  بالك ِچیــن  درون  در  می توانــد 
ــت  ــر اینترن ــي ب ــن کنترل هــای مبتن شــود. ای
اشــیاء می تواننــد در درون اشــیاء مختلــف 
ــودن  ــال نم ــارت و فع ــور نظ ــي، به منظ فیزیک
بــه موقــع فرایندهــاي تجــاري، گنجانــده 
ــا در  ــل داده ه ــن، تحلی ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ش
ــف  ــه کش ــد ب ــن می توان ــا بالك ِچی ــاط ب ارتب
ــد منجــر  ــات مفی ــا و دیگــر اطالع ناهنجاري ه
شــود. در ایــن سیســتم، مدیــران، حســابداران، 
بطــور  ســرمایه گذاران  و  تجــاري  شــرکای 
ــا یکدیگــر  ــد معامــالت ب فعــال به منظــور تأیی
ــل  ــواهد قاب ــن ش ــد و همچنی ــکاري دارن هم
اتّکا یــي را به منظــور اعتبارســنجي متقابــل 
بــا  بایــد  اجــزاء  ایــن  می ســازند.  فراهــم 
یکدیگــر یــک اکوسیســتم حســابداري شــفاف، 
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ــکیل دهنــد.  تأییدپذیــر و آنــي را تش

حسابداري سه طرفه
ــم در  ــال ها ه ــراي س ــه  ب ــه طرف ــابداري س حس
ــگاهی و هــم در جوامــع حرفــه اي  ــع دانش جوام
ــزم  ــن مکانی ــت. ابتدایي تری ــوده اس ــث ب ــورد بح م
ثبــت معامــالت و فعالیت هــای تجــاري، دفتــرداري 
یــک طرفــه اســت کــه هــر معاملــه فقــط در یــک 
حســاب ثبــت مي شــود. گرچــه چنیــن مکانیزمــي 
ــب  ــاالي تقل ــا ریســک ب ــا ب ــاده و کارا اســت ام س
ــت  ــود دق ــور بهب ــت. به منظ ــراه اس ــتباه هم و اش
سیســتم دفتــرداري، حســابداري مالــي ســنتي بــر 
مبنــاي سیســتم ثبــت دو طرفــه بنــا شــد. سیســتم 
ثبــت دو طرفــه می توانــد خطــر اشــتباهات انســاني 
ــش  ــالت را کاه ــته معام ــذف ناخواس ــل ح از قبی
دهــد امــا ایــن سیســتم نمی توانــد اطمینــان 
کاملــي از صحــت صورت هــای مالــي فراهــم کنــد. 
ــا را  ــري آزمون ه ــک س ــز ی ــان نی ــه حسابرس گرچ
ــناد  ــي اس ــنجي و اطمینان بخش ــور اعتبارس به منظ
ــي شــرکت ها انجــام  حســابداري و صورت هــای مال
می دهنــد و بــر ایــن اســاس اظهــار نظــر حرفــه اي 
امــا هنــوز سیســتم  ابــراز می کننــد  را  خــود 
گزارشــگري و اطمینان بخشــي کنونــي نیازمنــد 

ــود اســت.  بهب

اخیــراً حســابداري ســه طرفــه به عنــوان پارادایمــي 
ــکا ي  ایمــن و مســتقل به منظــور بهبــود قابلیــت اتّ
ــود.  ــتفاده می ش ــرکت ها اس ــي ش ــای مال صورت ه
ــه  ــه، معامل ــه طرف ــابداري س ــتم حس ــق سیس طب
ــک  ــوي ی ــد آن از س ــد تأیی ــش نیازمن ــر بخ ــا ه ب
ــوان  ــکا  و مســتقل به عن ــل اتّ ــرف، قاب بخــش بي ط
ــن  ــه به وســیلۀ ای ــی ک ــا ثبت های واســطه اســت ام
ــد در  ــوند، می توانن ــره می ش ــط ذخی ــش واس بخ
معــرض خطــر تغییــرات ناخواســته یــا حــذف 

ــد.  ــرار گیرن ناشــي از حمــالت ســایبري ق
ــوه را دارد  ــي بالق ــن توانای ــن ای ــاوري بالك ِچی  فن
ــش  ــث کاه ــه باع ــد ک ــاد کن ــي ایج ــه مکانیزم ک
ایــن نــوع مشــکالت شــود. بــر ایــن اســاس، 
واســطه  یــک  نقــش  در  بالك ِچیــن  فنــاوري 

ــازي  ــع و خودکارس ــا توزی ــد و ب ــل می کن عم
فرایندهــاي ذخیره ســازي و تأییــد، بنیانــي 
دســتکاري  از  جلوگیــري  بــراي  را  ایمــن 
ــه  ــازد. ب ــم می س ــابداري فراه ــای حس ثبت ه
ــي  ــن، زمان ــي از بالك ِچی ــن ماهیت ــل چنی دلی
کــه یــک ثبــت حســابداري ایجــاد و بــه زنجیره 
نــدرت  بــه  می شــود،  اضافــه  بالك ِچیــن 
ــزون  ــود. اف ــب می ش ــا تخری ــد ی ــر می یاب تغیی
بــر ایــن مــوارد، فنــاوري قراردادهاي هوشــمند، 
امــکان تأییــد ســریع اســناد معامــالت را مطابق 
ــد از  ــا قواع ــابداري ی ــتانداردهاي حس ــا اس ب
پیــش تعییــن شــدۀ تجــاري فراهــم می کنــد. 
ــه  ــه طرف ــابداري س ــگاري حس ــیلۀ رمزن به وس
سیســتم  یــک  می تــوان  بالك ِچیــن  در 
ــد و  ــود تأیی ــفاف، خ ــابداري ش ــات حس اطالع
ــرد  ــگاري را ایجــاد ک ــر رمزن ــي ب ــن، مبتن ایم
ــکا  را در بیــن  کــه اشــتراك داده هــای قابــل اتّ
ــگري  ــن گزارش ــاري و همچنی ــای تج بخش ه
ــازد.  ــهامداران تســهیل س ــراي س مســتمر را ب
طرفــه،  ســه  حســابداري  سیســتم  یــک 
ــر دو طــرف  ــالت ه ــه معام ــات راجــع ب اطالع
یــک  درون  داده هــای  جریــان  و  تجــاري 
ــتم  ــن سیس ــد. در ای ــت می کن ــازمان را ثب س
چارچــوب  در  کــه  ثبت هایــی  بــر  عــالوه 
ــت  ــه ثب ــت دو طرف ــنتي ثب ــتم س ــک سیس ی
شــده اند، هــر معاملــه یــک ســابقه نیــز از خــود 
ــن  ــر کل بالك ِچی ــه در دفت ــد ک ایجــاد می کن
ــان  ــکاس جری ــور انع ــود. به منظ ــره می ش ذخی
ثبت هــای  ســازمان،  یــک  درون  داده هــای 
ــانه   ــک نش ــب ی ــن در قال ــرکل بالك ِچی دفت
ــم  ــا ه ــه ب ــد ک ــال مي یاب ــابها انتق ــن حس بی
ســوابق  از  را  پایــدار  و  مرتبــط  سیســتمي 
ــاب ها در  ــد. حس ــکیل می دهن ــابداري تش حس
ــب یــک ســاختار  ــر کل بالك ِچیــن در قال دفت
سلســله مراتبــي به منظــور جمــع آوري داده هــا 
ــود. از  ــازماندهي می ش ــف س ــطوح مختل در س
ایــن رو، ایــن سیســتم قــادر اســت هــم تــوازن 
ــازد و  ــرار س ــه حســابداري را برق ــوري معادل ف
ــراي  ــي را ب ــف اطالعات هــم دیدگاه هــای مختل

کننــد.  فراهــم  مختلــف  اســتفاده کنندگان 
ــن  ــرکل بالك ِچی ــانه ها در دفت ــن نش همچنی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــوان گواهي های به عن
می گیرنــد کــه تعهــدات یــا مالکیــت دارایي هــا 
تأییــد  تجــاري  طرف هــای  بیــن  در  را 
به گونــه اي  بالك ِچیــن  فنــاوري  می کنــد. 
اســت کــه می توانــد امــکان آزمــون و خطــا  و 
ــای  ــا ثبت ه ــاط ب ــوه را در ارتب ــای بالق تقلب ه
حســابداري )مثــاًل پرداخت هــای تکــراري( 
داشــته باشــد و همچنیــن قــادر اســت فراینــد 
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــالت را ب ــد معام تأیی
ــر  ــزون ب شــرکای تجــاري، خــودکار ســازد. اف
ایــن مــوارد، قراردادهــاي هوشــمندي کــه 
بــر مبنــاي قوانیــن تجــاري و حســابداري 
کدنویســي شــده اند، قادرنــد کنترلــي مناســب 
ــر فراینــد ثبــت معامــالت اعمــال  ــر را ب و مؤث
کننــد. به عنــوان مثــال در یــک چرخــۀ خریــد 
ــا وقتــي کــه یــک شــرکت  ــروش ســاده ی و ف
کاالهایــي را بــه صــورت اعتبــاري از یــک 
رویــداد  ایــن  می خــرد،  کاال  عرضه کننــدۀ 
ــي و حســاب موجــودي  در حســابهاي پرداخت
ثبــت  شــرکت   ERP سیســتم  تحــت  کاال 
می شــود و بــه صــورت همزمــان، شــرکت 
ایــن رخــداد را در قالــب یــک انتقــال از یــک 
نشــانه دیجیتــال )کــه نشــانۀ حســابداري 
اســت( بیــن دو حســاب بالك ِچیــن، بــه 
ــک  ــد. ی ــال می کن ــن ارس ــر کل بالك ِچی دفت
ــن  ــر کل بالك ِچی ــابداري در دفت ــانۀ حس نش
ــراي  ــادي ب ــوان نم ــه ســادگي بعن ــد ب می توان
ــي مشــاهده شــود. هــر  مقاصــد ثبــت و ردیاب
حســاب در سیســتم دفتــرداري دو طرفــه 
مــدرن یــک حســاب بالك ِچیــن تطبیــق 
خواهــد داشــت. هــر حســاب بالك ِچیــن 
معــادل یــک کیــف پــول بیــت کوینــي4 ســت 
ــرد  ــه ف ــک شــاخص منحصــر ب ــه شــامل ی ک
ــي  حســاب، معامــالت مرتبــط، موجــودي فعل
ــل  ــراي عم ــکال۵ ب ــای کرایپتوگرافی و کلید ه

تأییــد، می شــود. 
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ســاختار  یــک  بالك ِچیــن  حســاب های 
سلســله مراتبي متشــکل از ســوابق حســابداري 
می کننــد:  تجمیــع  ســطح  ســه  در  را 
حســاب های فــردي در پایین تریــن ســطح، 
و  بدهي هــا  دارایي هــا،  کل  حســاب های 
ــرکت  ــي و ش ــطح میان ــه در س ــوق مالکان حق
ــن  ــطح. ای ــن س ــک کل در باالتری ــوان ی به عن
ــۀ  ــودکار معادل ــور خ ــد به ط ــاختار می توان س
حســابداري را بــا اســتفاده از قراردادهــاي 
ــک  ــال، ی ــراي مث ــد. ب ــد کن ــمند تأیی هوش
قــرارداد هوشــمند را می تــوان بــه نحــوي 
کدنویســي کــرد کــه در مــواردي کــه در 
ــۀ حســابداري )جمــع  حســاب شــرکت، معادل
ــا و  ــع بدهي ه ــا جم ــت ب ــر اس ــا براب دارایي ه
ــرار نباشــد، هشــدار الزم  ــه( برق حقــوق مالکان
داده شــود. از دیگــر مزایــاي ســاختار سلســله 
مراتبــي این اســت کــه اجــازۀ مشــاهدۀ داده ها 
می ســازد.  برقــرار  را  مختلــف  ســطوح  در 
ــا  ــات، تقاضاه ــدد اطالع ــدگان متع مصرف کنن
ــا  ــه ب ــي را در رابط ــای مختلف و محدودیت ه
تحصیــل داده هــای حســابداري دارنــد، از ایــن 
رو مشــاهدات مختلــف داده هــا بایــد برمبنــاي 

ــود.  ــاظ ش ــدگان لح ــتفاده کنن ــش اس نق

موجــودي،  اعتبــاري  خریــد  کــه  آنجــا  از 
تعهــدي را در قبــال یــک طــرف بیرونــي ایجــاد 
می کنــد، یــک نشــانۀ تعهــد بــراي ثبــت چنین 
ایــن نشــانه  رخــدادي اســتفاده می شــود. 
ــت  ــدات و مالکی ــه تعه ــي اســت ک ــک گواه ی
ــدي آن  ــر و زمانبن ــز مقادی ــي و نی ــک دارای ی
ــار  ــک ب ــه ی ــد از اینک ــد و بع ــد می کن را تأیی
صــادر شــد قابــل حــذف و قابــل انــکار نیســت. 
اجــراي  می توانــد  تعهــد  نشــانۀ  مکانیــزم 
ــق خــودکار  ــد خــودکار را به وســیلۀ تطبی تأیی
حســاب های  مانــده  بــا  نشــانه  ارزش  کل 
کنــد.  تســهیل  عرضه کننــدگان  دریافتنــي 
در  می توانــد  تعهــد  نشــانه  همچنیــن 
ــۀ  ــاي رابط ــر مبن ــه ب ــمند ک ــراردادي هوش ق
طرفیــن کدنویســي شــده اســت، تعبیــه شــود 
ــه شــرایطي مشــخص  ــي ک و پرداخــت را زمان
ــررات  ــایر مق ــد. س ــام ده ــت، انج ــق یاف تحق
تجــاري از قبیــل تخفیفــات پرداخــت زودتــر از 
موعــد را نیــز می تــوان بــه راحتــي در قــرارداد 
ــا امــکان اجــراي  هوشــمند کدنویســي کــرد ت
ــل  ــه از قب ــرایطي ک ــار ش ــتقل و خودمخت مس
مشــخص شــده  اســت تحــت فعالیت هــا و 

وضعیت هــای آتــي برقــرار شــود. 

فنــاوري  به وســیلۀ  تأییــد  فراینــد  گرچــه 
انجــام  خــودکار  صــورت  بــه  بالك ِچیــن 
می شــود، امــا ایــن فراینــد بایــد بــه طرف هــای 
مدیــران،  حســابداران،  چــون  مشــخصي 
حسابرســان و... محــدود شــود. بنابرایــن تحــت 
ــه  ــاً ب ــن صرف ــر کل بالك ِچی ــن ســناریو دفت ای
طبقــات بالك ِچیــن مجــاز اختصــاص دارد. 
افــزون بــر ایــن، هــر طرفــي نقــش به خصوصــي 
را در فراینــد تأییــد بــر عهــده دارد و اقدامــات و 
نگراني هــای آن هــا نیــز ممکــن اســت متفــاوت 
ــابرس  ــک حس ــر ی ــال، اگ ــوان مث ــد. به عن باش
نســبت بــه یــک معاملــه تردیــد داشــته باشــد، 
ــیلۀ  ــد به وس ــد تأیی ــه فراین ــت ک ــن اس ممک
ــال  ــن ح ــود و در عی ــف ش ــابداران متوق حس
ــه آن را  ــرد ک ــم بگی ــي تصمی ــر ارشــد مال مدی

ــد.  ــو کن ــل لغ بطــور کام

بــه علــت ماهیــت بالك ِچیــن و به منظــور 
ــرکت،  ــک ش ــای حســاس ی حفاظــت از داده ه
کل  دفتــر  در  اینکــه  از  قبــل  معامــالت 
رمزنــگاري  شــوند،  بارگــذاري  بالك ِچیــن 
می شــود. از ایــن رو فقــط کاربرانــي کــه کلیــد 
رمزگشــایي را در اختیــار دارنــد، می تواننــد 
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محتــواي معامــالت را مشــاهده کننــد. 
ــای  ــرکت، داده ه ــابه، ش ــه اي مش ــق روی مطاب
فرایندهــاي  در  شــده  تولیــد  حســابداري 
تجــاري مربــوط بــه تــدارکات، فــروش و وصول 
ــت  ــن ثب ــر کل بالك ِچی ــد را در دفت ــه نق وج
ــد  ــک فراین ــرکت ی ــه ش ــي ک ــد. زمان می کن
نشــانه هاي  می دهــد،  انجــام  را  پرداخــت 
حســابداري از حســاب وجــه نقــد بــه حســاب 
ــال  ــن ح ــود. در عی ــل می ش ــي منتق پرداخت
ــرکت  ــه ش ــد را ب ــانه تعه ــده، نش ــه کنن عرض
بــر می گردانــد تــا تصفیــه تعهــدات را گواهــي 
کنــد. بطــور مشــابه زمانــي کــه یــک مشــتري 
انجــام  اعتبــاري  صــورت  بــه  را  خریــدي 
می دهــد، شــرکت یــک نشــانه تعهــد  وصــول 
ــط  ــت توس ــه پرداخ ــي ک ــد و در زمان می کن
ــا  ــد ب ــرد، نشــانه تعه مشــتري صــورت می گی
ــه مشــتري حــذف می شــود. همــۀ  برگشــت ب
ــد و از  ــا بطــور خــودکار عمــل می کن فراینده
ــاوري  ــا به وســیلۀ فن ــت ثبت ه ــه امنی آنجــا ک
رو  ایــن  از  می شــود،  برقــرار  بالك ِچیــن 
ــرای پنهان ســازي  ــا ب ــب آن ه ــا تخری ــل ی جع

ــود.  ــن می ش ــر ممک ــاًل غی ــب عم تقل

افزایــش  بــا  مــدرن،  تجــاري  جهــان  در 
الزم  حســابداري  اطالعــات  خودکارســازي 
اســت که اســتانداردهاي حســابداري بیشــتری 

سیســتم هایی  و  نرم افزارهــا  خصــوص  در 
ــود.  ــن ش ــود تدوی ــه می ش ــه کار گرفت ــه ب ک
نقــش  می توانــد  هوشــمند  قراردادهــاي 
مهمــي را در کدنویســي قواعــد و مقــررات 
ــه  ــي ک ــتقل معامالت ــت مس ــابداري و ثب حس
اســتانداردهاي حســابداري  بــا  انطبــاق  در 
ــوان  ــد. به عن ــازي کنن ــتند، ب ــخصي هس مش
ــروش  ــده "ف ــد از برنامه نویســي قاع ــال، بع مث
ــردد" در  ــت گ ــال کاال ثب ــس از انتق ــد پ بای
ــی  ــن برنامه های ــمند، چنی ــاي هوش قرارداده
ــا  ــي کاال ت ــخ جابجای ــاي تاری ــر مبن ــد ب قادرن
زماني کــه کاال انتقــال نیافتــه از درج ثبــت 
فــروش در دفتــر کل بالك ِچیــن ممانعــت بــه 

ــد.  ــل آورن عم

فعال سازي اکوسيستم حسابداري
اطالعــات،  تأییــد  خــودکار  عملکردهــاي 
در  گزارشــگري  و  ذخیره ســازي  پــردازش، 
ــر  ــي ب ــابداري مبتن ــات حس ــتم اطالع سیس
ــتم  ــک اکوسیس ــم ی ــار ه ــن در کن بالك ِچی
می دهنــد.  شــکل  را  خودکفــا  حســابداري 
ــاي  ــتمي، قرارداده ــن اکوسیس ــک چنی در ی
بالك ِچیــن  فنــاوري  تحــت  هوشــمند 
ــتقل  ــار و مس ــزاري خودمخت ــوان نرم اف به عن
بــراي اعمــال تأییــد، کنتــرل، جلوگیــري 
طریــق  از  می رونــد.  بــه کار  و...  تقلــب  از 

در  تجــاري  توافقــات  و  قواعــد  کدنویســي 
قراردادهــاي هوشــمند، اجــراي بســیاري از 
ــودکار  ــوان خ ــابداري را می ت ــاي حس فراینده
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــال،  نظ ــوان مث ــرد. به عن ک
بــا  آن هــا  حقــوق  پرداخــت  و  کارکنــان 
اســتفاده از اســتخدام هوشــمند، اتوماســیون و 
ــب  ــي در قال ــای مالیات ــازي پرونده ه خودکارس
قراردادهــاي هوشــمند کــه امــکان بروزرســاني 
فراهــم  دولتــي  ادارات  بــراي  را  مســتمر 
می کنــد. همچنیــن به وســیلۀ برنامه نویســي 
ــمند،  ــاي هوش ــي در قرارداده ــررات مالیات مق
سیســتم مالیاتــي بــه میــزان قابل توجهــي 
ــد  ــث خواه ــورد بح ــر م ــده و کمت ــاده تر ش س
بــود. افــزون بــر ایــن، بــا ترکیــب قراردادهــاي 
اشــیاء،  اینترنــت  فنــاوري  بــا  هوشــمند  
ــرداري،  ــد دفت ــق فراین ــن طری ــوان از ای می ت
ــک  ــال، ی ــوان مث ــرد. به عن ــاد ک ــودکار ایج خ
ثبــت  یــک  می توانــد  هوشــمند  قــرارداد 
نــوع  یــک  را در صورتــي کــه در  فــروش 
ــاوري  ــیلۀ فن ــرکت به وس ــاص ش ــودي خ موج
ــه  ــارج و فروخت ــرکت خ ــیاء از ش ــت اش اینترن
انتقــال  بالك ِچیــن  کل  دفتــر  بــه  شــود، 
ــتگاه های  ــوارد، دس ــن م ــر ای ــالوه ب ــد. ع ده
ــای  ــگرها و چیپ ه ــه حس ــد ب ــي می توانن آت
هوشــمند تجهیــز شــده و بــه شــبکه هایی 
ــتند  ــادر هس ــي ق ــه حت ــد ک ــي یابن دسترس
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ــال و  ــدم ارس ــودي، ع ــات موج ــه ضایع هرگون
تأخیــر را نیــز بطــور خــودکار گــزارش دهنــد. 
ــاي  ــد قرارداده ــا می توانن ــوع گزارش ه ــن ن ای
هوشــمندي را ایجــاد کننــد کــه باعــث تعدیــل 
ســنجش و اندازه گیــري حســابداري شــود. در 
ــاي  ــا، قرارداده ــازي فراینده ــار خودکارس کن
هوشــمند قادرند کــه فرایندهاي حســابداري را 
از طریــق تجمیــع و یکپارچه ســازي داده هــای 
ــمند  ــگویانه هوش ــای پیش ــزرگ و تحلیل ه ب
قــرارداد  یــک  مثــال،  به عنــوان  ســازد. 
هوشــمند کــه بــا یــک مــدل پیش بینــي 
رتبــه اعتبــاري کدنویســي شــده، قــادر اســت 
ــار  ــاي رفت ــر مبن ــکاران را ب ــک بده ــه ریس ک
خریــد و وضعیــت مالــي آن هــا مــورد ســنجش 
قــرار دهــد و مطابــق بــا آن تخمین هــای 

ــد.  ــم کن ــد را تنظی ــي ب بده
ــر  ــي ب ــابداري مبتن ــات حس ــتم اطالع سیس
ایــن  کاربــران  بــه  می توانــد  بالك ِچیــن 
ــه نقش هــای  ــا توجــه ب اجــازه را بدهــد کــه ب
از پیــش تعییــن شــده آن هــا، اطالعــات را در 
ــد.  ــي مشــاهده کنن ــي مختلف ســطوح تجمیع
شــفافیت،  ســطح  در  افزایــش  همچنیــن 
ــاوري  ــد فن ــل تأیی ــت قاب ــطه ماهی ــه واس ب
بــا کاهــش فرصت هــای  بالك ِچیــن، کــه 
دســتکاري ســود توســط مدیریــت زمینه ســاز 
افزایــش امیــد ســهامداران اســت، دو چنــدان 
ــت و  ــد ثب ــاس، فراین ــن اس ــر ای ــود. ب می ش
ــه  ــتي ب ــات دس ــت عملی ــا از حال ــه داده ه ارائ
حالــت خــودکار در حــال تغییــر اســت، نقــش 
حســابداران نیــز از حالــت جمــع آوري کننــدۀ 
داده هــا بــه یــک مفســر و تحلیل گــر در حــال 

ــت.  ــر اس تغیی

ــورد  ــتي م ــه بایس ــي ک ــائل مهم ــي از مس یک
توجــه قــرار گیــرد، مربــوط بــه حــدود و 
گســتره مشــارکت در اکوسیســتم حســابداري 
ــن  ــت. ای ــن اس ــاوري بالك ِچی ــر فن ــي ب مبتن
ــد  ــد تأیی ــا فراین ــورد بخصــوص در رابطــه ب م
اعتبارســنجي  و  ایجــاد  نیــز  و  معامــالت 

قراردادهــاي هوشــمند اهمیــت بســیاري دارد. 
ــن،  ــر بالك ِچی ــي ب سیســتم حســابداري مبتن
فــرض  مجــاز  بالك چیــن  یــک  بعنــوان 
ــک  ــي ی ــاي درون ــاً واحده ــه صرف ــود ک می ش
 ERP شــرکت )مثــاًل سیســتم حســابداري
شــرکت یــا حســابداران( مي تواننــد ثبت هــای 
معامــالت را بــه دفتــر کل بالك ِچیــن ارســال 
کنــد و عملکــرد تأییــد نیــز محــدود بــه 
حســابداران، حسابرســان و مدیریــت می شــود. 
ــمند  ــرارداد هوش ــک ق ــرد ی ــي و عملک طراح
شــامل  وســیعي  گســتره  مشــارکت  نیــز 
ــاري،  ــرکت های تج ــدگان ش ــت، نماین مدیری
ارائه دهنــدگان  حسابرســان،  بســتانکاران، 
تحلیــل  شــرکت های  قبیــل  )از  خدمــات 
کــه  زمانــي  تــا  را  و...  بــزرگ(  داده هــای 
شایســتگي و کفایــت الزم را بــراي ایجــاد 
قراردادهــاي هوشــمند مؤثــر و کارا داشــته 
اعتبارســنجي  امــا  می طلبــد  باشــند، 
قراردادهــاي هوشــمند در انطبــاق بــا قوانیــن و 
مقــررات، بایســتي صرفــاً از طریــق حرفه هــای 
و  قضــات  حسابرســان،  شــامل  مرتبــط 
تدوین کننــدگان مقــررات صــورت پذیــرد. 

ــي  ــن در حسابرس ــرد بالک ِچي 4-کارب
ــتمر  مس

بالك ِچیــن  فنــاوري  کــه  عیــن حــال  در 
بطــور  مرتبــط  هوشــمند  قراردادهــاي  و 
ایجــاد  در  اســتفاده  بــراي  فزاینــده اي 
ــه  ــاري از هرگون ــر و ع ــتم های تأییدپذی سیس
پارادایــم  می یابنــد،  وفــق  دســتکاري 
اطمینان بخشــي نیــز ممکــن اســت بطــور 
ــن  ــر کل بالك ِچی ــد. دفت ــر یاب ــي تغیی اساس
اتّــکا   قابــل  رســانه اي  به عنــوان  می توانــد 
ــا حسابرســي  ــط ب ــناد مرتب ــره اس ــراي ذخی ب
ــي کــه چنیــن اســناد  اســتفاده شــود. در حال
ســایر  بــا  مســتمر  به طــور  اطالعاتــي  و 
طرف هــای مرتبــط بــه اشــتراك گذاشــته 
اعتباربخشــي  تأمیــن  نقــش  می شــود، 
ــه گســتره وســیعي از  ــد ب حسابرســان می توان

ــاري،  ــرکاي تج ــد ش ــارکت کنندگان همانن مش
ــد.  ــه دولتــي و... گســترش یاب بســتانکاران، بدن
افــزون بــر ایــن، بســیاري از ابزارهــای تحلیلــي را 
می تــوان براي بررســي ســوابق حســابداري درون 
بالك ِچیــن به منظــور کشــف الگوهــا، شناســایي 
ناهنجاري هــا و دیگــر شــواهد حسابرســي بــه کار 
بــرد. همچنیــن در حالــي کــه اشــیای فیزیکــي 
بیشــتر و بیشــتري )ماننــد ماشــین آالت خطــوط 
ــای  ــه قابلیت ه ــودي( ب ــالم موج ــدي و اق تولی
دیجیتــال مجهــز شــده و بــه اینترنت دسترســي 
می یابنــد، نظــارت آنــي بــر فرایندهــاي تجــاري 
ــه  ــن تعبی ــاوري بالك ِچی ــد در فن ــز می توان نی
شــده و به وســیلۀ یــک چنیــن اشــیای فیزیکــي 

ــود.  ــرا ش اج

به منظــور  بالک ِچيــن  از  اســتفاده 
ــات ــي اطالع ــت حسابرس ــش قابلي افزای
زیرســاخت  مزایــاي  اساســي ترین  از  یکــي 
حسابرســي  قابلیــت  افزایــش  بالك ِچیــن، 
کل  دفتــر  کــه  آنجــا  از  اســت.  اطالعــات 
بالك ِچیــن امنیــت داده هایــی کــه بــر روي آن 
ــن  ــد، از ای ــن می کن ــوند را تأمی ــل می ش منتق
رو می توانــد بــه بســیاري از اســناد مرتبــط 
ــوان  ــد. به عن ــار ده ــز اعتب ــي نی ــا حسابرس ب
ــر  ــاص ب ــودي خ ــم موج ــر قل ــر ه ــال اگ مث
در  انبــار شــرکت  بــه  آن  تحویــل  مبنــاي 
ــپس  ــود و س ــت ش ــن ثب ــر کل بالك ِچی دفت
ــه  ــتمر ب ــور مس ــت آن به ط ــت و وضعی موقعی
ــل  ــابقه اي کام ــیر و س ــود، مس ــاني ش روزرس
ــد  ــه می توان ــود ک ــاد می ش ــم ایج ــن قل از ای
بررســي و آزمــون آن را به صــورت آنــي و از 
راه دور امکان پذیــر ســازد. حتــي آزمون هــا 
در  می توانــد  نیــز  حسابرســي  اقدامــات  و 
ــت  ــن رو، قابلی ــن مســتند شــود. از ای بالك ِچی
ــن اســناد  ــودن ای ــر ب ــل تغیی ــي و غیرقاب ردیاب
در بالك ِچیــن، امــکان آزمــون کلیــۀ اطالعــات 
ــازد.  ــم می س ــان فراه ــراي حسابرس ــي را ب مال
بــراي  را  اســناد  ایــن  فنــاوري بالك ِچیــن 
طرف هــای  بیــن  در  متقابــل  اعتبارســنجي 
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مرتبــط بــه اشــتراك می گــذارد. فنــاوري 
دســت  در  ابــزاري  به عنــوان  بالك ِچیــن 
و  تجــاري  شــرکاي  حسابرســان،  مدیــران، 
ــطح  ــه س ــتیابي ب ــت دس ــتانکاران در جه بس
مي باشــد.  اطمینان بخشــي  از  جدیــدي 
فراهم ســازي  بــا  ایــن طرف هــا می تواننــد 
اطالعــات مســتقل و قابــل اتّــکا  به منظــور 
ــه مالکیــت و تعهــدات  گواهي دهــي و اعتبــار ب
ــد.  ــالت مشــارکت کنن ــد معام ــد تأیی در فراین
همــکاري ایــن افــراد می توانــد اطمینان بخشــی 
آنــي و قابــل اتّکا یــي را از طریــق مکانیــزم 

ــد.  ــم کن ــالت  فراه ــات معام اثب

کنترل های هوشمند
ــه علــت ماهیــت دســتي  حسابرســي ســنتي ب
فرایندهــاي آن و همچنیــن کمبــود ابــزاري که 
بتوانــد تحلیــل اثربخشــي و نظــارت مناســب را 
بــر مقادیــر زیــادي داده هــای معامالتــي اعمــال 
ــات اطمینان بخشــي  ــادر نیســت خدم ــد، ق کن
آنــي و نزدیــک بــه معامــالت را انجــام دهــد. از 
ــه  ــا اینک ــی در رابطــه ب ــه 1۹۹۰، بحث های ده
چطــور می تــوان فنــون حسابرســي کاغــذي را 
ــاي هوشــمند  ــا قرارداده ــي ب ــزان باالی ــه می ب
ــاً در آن تجمیــع کــرد، وجــود  تکمیــل و نهایت
فنــاوري  به کارگیــري  بــا  اســت.  داشــته 

بالك ِچیــن، قراردادهــاي هوشــمند می تواننــد 
نظــارت هم زمــان بــر چندیــن طــرف را انجــام 
ــر  ــي ب ــم اطمینان بخشــي مبتن ــد. پارادای دهن
قراردادهــاي هوشــمند می توانــد نقش اساســي 
را در دنیــاي کســب و کار امــروزي بــازي 
کنــد. مدیــران و حسابرســان پروتکل هــای 
کنترلــي خــاص شــرکت را درون قراردادهــاي 
هوشــمند برنامه ریــزي کــرده کــه ایــن باعــث 
نظــارت بــر ســوابق حســابداري یــا فرایندهــاي 
نــه  پروتکل هــا  ایــن  می شــود.  تجــاري 
تنهــا مقــررات عمومــي حســابداري بلکــه 
ــوص  ــتري، بخص ــمند بیش ــای هوش کنترل ه
ــر  ــرفته نظی ــون پیش ــایر فن ــا س ــب ب در ترکی

داده هــای بــزرگ، تجزیــه و تحلیــل داده هــا و 
ــتمر را  ــي مس ــای نظــارت و حسابرس مدل ه
اجــرا می کننــد. بطــور مثــال، کنترل هــای 
ــتخراج  ــدل اس ــه م ــي ک ــمند در صورت هوش
ــد  ــه از قواع ــد ک ــان ده ــرکت نش ــد ش فراین
ــد،  ــت نمی کنن ــی تبعی ــي معین ــاري داخل تج
ــد. یکــي  ــه را لغــو کنن می تواننــد یــک معامل
از مزایــاي کنترل هــای هوشــمند، توانایــي 
ــا  ــان ب ــل خودش ــم و تعدی ــه تنظی ــا ب آن ه
ــد. از  ــي می باش ــرات محیط ــه تغیی ــه ب توج
ایــن رو، قراردادهــاي هوشــمند می تواننــد 
به منظــور  را  پیچیــده  کنترل هــای 

پشــتیباني از پارادایــم اطمینان بخشــي بــه 
ــر و هوشــمند اجــرا کننــد.    ــع، انعطاف پذی موق

تفویــض اختیــار به منظــور تغییــر قواعــد و 
کدهــاي تجــاري و حســابداري مربــوط بــه 
خیلــي  می توانــد  هوشــمند،  کنترل هــای 
ــت  ــن اس ــرکت ها ممک ــرا ش ــد، زی ــم باش مه
ــه ســودهاي نامشــروع و  به منظــور دســتیابي ب
ــاد شــده  خــالف مقــررات، قواعــد و کدهــاي ی
ــا تغییــر دهنــد. از آنجــا  را دســتکاري کننــد ی
ــه  ــن نســبت ب ــاوري بالك ِچی ــزم فن ــه مکانی ک
ــد، از  ــان می ده ــا اطمین ــال داده ه صحــت انتق
ــد و  ــت از قواع ــراي حفاظ ــد ب ــن رو می توان ای
کدهــاي تعبیــه شــده در قراردادهــاي هوشــمند 
نیــز بــه کار رود. بــه واســطه انتقــال و احتمــاالً 
کنترل هــای  کدهــاي  و  قواعــد  رمزنــگاري 
و  مدیــران  بالك ِچیــن،  در  هوشــمند 
ــد بطــور مســتمر صحــت  حسابرســان می توانن
ــد.  ــد کنن ــی را تأیی ــن برنامه های ــتي چنی و درس
بــر  مبتنــي  مســتمر  اطمینان بخشــي  در 
بالك ِچیــن، تمرکــز حسابرســي از ردیابــي و تأیید 
ســوابق بــه تحلیل هــای پیچیــده بیشــتري نظیــر 
ارزیابــي سیســتمي، ارزیابــي ریســک، حسابرســي 
پیشــگویانه و کشــف تقلــب تغییــر می کنــد. 
از دیگــر نقش هــای اساســي کــه حسابرســان 
ــي و  ــد، ارزیاب ــا می کنن ــرایطي ایف ــن ش در چنی
ــای  ــراي کنترل ه ــاد و اج ــي، ایج ــون طراح آزم
هوشــمند اســت. حسابرســان بایــد قواعــد و 
ــرده و  ــمند را درك ک ــای هوش ــاي کنترل ه کده
ــراي  ــد. ب ــا را بررســي کنن ــت اجــراي برنامه ه دق
اینکــه حسابرســان واجــد شــرایط ایفــاي چنیــن 
نقش هایــی شــوند، الزم اســت کــه به صــورت 
فنــي آمــوزش دیــده و سیســتم هایی کمکــي  در 
اختیــار داشــته باشــند کــه به منظــور تفهیــم، اجرا 
و تحلیــل بالك ِچیــن و فناوري هــای مرتبــط 

ــت.  ــده اس ــي ش ــان طراح ــراي حسابرس ب

تغيير پارادایم اطمينان بخشي
بالك ِچیــن  فنــاوري  جدیــد،  پارادایــم  در 
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هرگونــه  کــه  بنیانــي  به عنــوان  می توانــد 
ــا حسابرســي را ذخیــره و  داده هــای مرتبــط ب
ــد  ــم جدی ایمــن ســازد، خدمــت کنــد. پارادای
حسابرســي از دو جــزء تشــکیل شــده اســت: 
ــه  ــه اي، ک ــان آین ــي 2. جه ــان فیزیک 1.جه
فعالیت هــای  کــه  اســت  مجــازي  مدلــی 
تجــاري و وضعیــت اشــیای موجــود در جهــان 
فیزیکــي را انعــکاس می دهــد. هــر شــيء 
فیزیکــي داراي نمایــي مجــازي در جهــان 
ــا،  ــا، موقعیت ه ــراه وضعیت ه ــه هم ــه اي ب آین
فعالیت هایــی  و  ســابقه  پیرامــون،  محیــط 
ــت  ــق اینترن اســت کــه بطــور مســتمر از طری
اشــیاء یــا دیگــر فناوري هــای ارتباطــي و 
اطالعاتــي مخابــره می شــود. جهــان آینــه اي از 
ــه تشــکیل یافتــه اســت: بالك ِچیــن،  ســه الی

کنترل هــای هوشــمند و پرداخــت. 

ــان  ــه حسابرس ــمند ب ــای هوش ــه کنترل ه الی
تــا  اجــازه می دهــد  و دیگــر متخصصــان 
کنــد  فراهــم  را  دیجیتــال  کنترل هــای 
اســتفاده  هوشــمند  قراردادهــاي  در  کــه 
می شــود. بســیاري از خدمــات حسابرســي 
داده هــا،  مســتمر  حسابرســي  قبیــل  از 
ــي مســتمر، تحلیــل داده هــای  نظــارت کنترل
ــده و از راه دور  ــي ش ــي و... دیجیتال حسابرس
ــوارد،  ــن م ــر ای ــزون ب ــت. اف ــه اس ــل ارائ قاب
ــن  ــای بالك ِچی ــت داده ه ــن صح ــاط بی ارتب
ــا  ــه فرایند ه ــوط ب ــي مرب ــاي ثبت و رویداده
به طــور  می تواننــد   ،ERP سیســتم های  در 
اتّــکا ي  قابلیــت  و  صحــت  قابل توجهــي 
دهــد.  افزایــش  را  تجــاري  سیســتم های 
قالــب  در  می توانــد  برنامه هایــی  چنیــن 
آزمون هــای  یــا  تحلیلــي  برنامه ریزي هــای 
قراردادهــاي  در  و  شــده  ارائــه  کوچــک 
ــاي  ــن قرارداده ــود. چنی ــه ش هوشــمند تعبی
ــه صــورت مســتقل و  ــد ب هوشــمندي می توان
ــار در صــدر اکوسیســتم بالك ِچیــن  خودمخت
ارائــه شــود و داده هــا را به منظــور کشــف 
پیشــگیرانه ریســک های مهــم، جلوگیــري 

ــل  ــات تحلی ــتیباني تصمیم ــا و پش از تقلب ه
ــد.  کن

5- چالش ها و فرصت های تحقيقاتي 
گرچــه هــدف ایــن مقالــه کاربــرد بالقــوۀ 
کــه  چالش هایــی  امــا  اســت،  بالك ِچیــن 
ــاوري  ــن فن ــل ای ــتفاده کام ــرش و اس در پذی
حسابرســي  و  حســابداري  محــدودۀ  در 
گرفــت.  نادیــده  نمی تــوان  را  دارد  وجــود 
چــون  فناوري هایــی  گذشــته  دهه هــای  در 
برنامه ریــزي منابــع واحــد تجــاري )ERP( و 
ــارکت  ــا )EDI( مش ــک داده ه ــادل الکترونی تب
ــرکت ها و  ــره وري ش ــود به ــترده اي در بهب گس
کاهــش هزینه هــای عملیاتــي آن داشــته اند. 
ــي،  ــن برنامه های ــي چنی ــای فن ــا پیچیدگي ه ام
ــي  ــرمایه گذاري اساس ــه س ــوط ب ــات مرب الزام
در منابــع مالــي و زمانــي، مشــکالت مربــوط بــه 
گســترش ایــن فناوري هــا بــه شــرکاي تجــاري 
ــاري،  ــدي و تج ــرات فراین ــراي تغیی ــا ب و تقاض
ــن  ــرش چنی ــع از پذی ــد مان ــي می توانن همگ
ــن  ــه بالك ِچی ــا ک ــوند. از آنج ــی ش فناوري های
 EDI و ERP ــا ــا ب ــن چالش ه ــیاري از ای در بس
مشــترك اســت، از ایــن رو اســتفاده از تجربیــات 
ــن سیســتم هایی  ــه پیاده ســازي چنی ــوط ب مرب
و  بالك ِچیــن  به کارگیــري  در  مي توانــد 
ارزیابــي مالحظــات مرتبــط بــا آن مفیــد باشــد. 

مالحظات فني
بــالك  فعلــي  هــاي  مکانیــزم  از  بســیاري 
ــان  ــن، اگــر چــه جری ــر بیــت کوی چیــن، نظی
داده هــاي معامــالت آن هــا نیــز گســترده 
ــه اي  و  ــوان رایان ــدت ت ــه ش ــا ب ــد، ام نباش
ــن  ــور تأمی ــه منظ ــي را ب ــازي باالی ــره س ذخی
امنیــت داده هــا نیــاز دارنــد. بنابرایــن، اتخــاذ 
بــه  چیــن  بــالك  فنــاوري  بکارگیــري  و 
توســعه بــاالي سیســتم هــاي ذخیــره ســازي، 
ــا  ــال داده ه ــراي انتق ــد گســترده ب ــاي بان پهن
ــاز دارد.  ــه اي نی ــوان رایان و توســعه اساســي ت
ضمــن اینکــه مدیریــت نیــز بایســتي گســتره 

و محــدوده داده هــاي حســابداري و دیگــر 
ــتم  ــه سیس ــال ب ــراي انتق ــات الزم را ب اطالع
ــفافیت  ــن ش ــور تأمی ــه منظ ــن ب ــالك چی ب
کافــي و اطمینــان بخشــي دقیــق فراهــم 
ــاس  ــات حس ــن اطالع ــر ای ــزون ب ــد. اف نمای
ــر  ــاي غی ــرف ه ــي ط ــه از دسترس ــتي ک بایس
ــه  ــي زمین ــن بحث ــد. چنی ــوظ بمان مجــاز محف
ــوارد  ــر م ــي نظی ــي آت ــاي تحقیقات ــت ه فرص

زیــر را ایجــاد مي کنــد :
ــان هــا و مکانیــزم هــاي مختلــف  ــا جری 1- آی
ــر  ــدازه اي غی ــه ان ــریعاً ب ــن س ــالك چی ب

ــد؟ ــي یابن ــترش م ــرل گس ــل کنت قاب
ــت  ــي بایس ــابداري م ــاي حس ــه داده ه 2- چ
در بــالك چیــن ثبــت شــود؟ چــه نــوع 
اطالعــات دیگــري )مثــاًل داده هــاي مربــوط 
بــه اینترنــت اشــیاء( مــي بایســت بــه منظــور 
فراهــم نمــودن اطمینان بخشــي بهتــر در 

ــود؟ ــذاري ش ــن بارگ ــالك چی ب

ــادر اســت  ــط ق ــن فق ــالك چی مشــابه EDI، ب
مزایــاي شــرکت ها را از طریــق بکارگیــری 
امــا  ســازد.  حداکثــر  فنــاوري  گســترده 
ــه  ــوالً ب ــن معم ــات بالك چی ــفانه عملی متأس
منابــع رایانــه اي و ذخیره ســازي بســیار اساســي 
ــم  ــذاري حج ــال بارگ ــن ح ــاز دارد. در عی نی
ــن  ــک چنی ــاي شــرکت در ی وســیعي از داده ه
سیســتمي بطــور بالقــوه گــران اســت. از ایــن رو 
ــت  ــع از عمومی ــد مان ــي مي توان ــن الزامات چنی
ایــن فنــاوري بخصــوص در شــرکت هــاي 
کوچــک و متوســط گــردد. حتــي شــرکت هاي 
ــه  ــي ک ــت در صورت ــن اس ــز ممک ــزرگ نی ب
ــرات بســیار  ــن اث ــاوري بالك چی ــري فن بکارگی
نامطلوبــي بــر کارایــي عملیاتــي آن هــا داشــته 
باشــد از آن اجتنــاب نماینــد. راهکارهایــي 
ــاد  ــاز، ایج ــن مج ــري بالك چی ــون بکارگی چ
الگوریتم هــاي کــم هزینــه و ... در خصــوص 
حــل ایــن مشــکل وجــود دارد. مباحــث بیــان 
ــر  ــي نظی ــاي تحقیقات ــه فرصت ه ــده زمین ش

ــد : ــاد مي کن ــل را ایج ــوارد ذی م
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ــن  ــاي بالك چی ــوان مکانیزم ه ــور مي ت 1- چط
مقاصــد  بــراي  تــا  داد  تغییــر  را  فعلــي 

گردنــد؟ کاربردي تــر  حســابداري 
دولت هــا  و  بــزرگ  شــرکت هاي  آیــا   -2
نقــش ترویج دهنــده اصلــي را در پذیــرش 
بــر  بالك چیــن  فنــاوري  بکارگیــري  و 
ــد  ــا مي توانن ــا آن ه ــد؟ چطــور آی ــده دارن عه
و  پذیــرش  در  کوچــک  شــرکت هاي  بــه 
ــک  ــور کم ــاوري نوظه ــن فن ــري ای بکارگی

ــد؟ نماین

مالحظات سازماني 
یکــي از اساســي ترین مالحظــات در زمینــه 
تصمیــم بــه به کارگیــري ERP و EDI، مالحظات 
هزینــه و منفعــت اســت. شــرکت های بــزرگ تــا 
ــنتي  ــای س ــتفاده از مدل ه ــه اس ــل از اینک قب
کســب و کار، آن هــا را تهدیــد نمایــد، به ســختي 
ممکــن اســت کــه بــه فناوري هایــی چــون 
بالك ِچیــن روي آورنــد. عمومــاً به کارگیــري 
ــع  ــد مناب ــن نیازمن ــاوري بالك ِچی ــعه فن و توس
رایانــه اي بســیار عظیمــي بــوده و در عیــن 
ــري از  ــور جلوگی ــه به منظ ــت ک ــال الزم اس ح
ــع  ــن توزی ــر کل بالك ِچی ــي، دفت ــاد و تبان فس

ــنگیني  ــای س ــر هزینه ه ــن ام ــه ای ــردد. البت گ
ــد داشــت.  ــي خواه ــراي شــرکت در پ ــز ب را نی
ــن  ــاوري بالك ِچی ــري فن ــورت به کارگی در ص
شــرکت  فرایندهــاي  کــه  اســت  ضــروري 
به طــور قابــل توجهــي تغییــر یابــد. ایــن 
ــرمایه گذاري  ــق س ــد از طری ــرات می توان تغیی
اولیــه اساســي در قراردادهــاي هوشــمند، الــزام 
شــرکت ها بــه تعدیــل مجــدد نیــروي کار آن ها، 
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ســواالتي چــون 

ــود:  ــرح می ش ــل مط ــوارد ذی م
1- چطــور یــک سیســتم ثبــت چندگانــه 
ــنتي  ــتم س ــا سیس ــد و ب ــد کار کن می توان
ارتبــاط برقــرار ســازد؟ کامل کننــده آن 

بیشــترین  می تواننــد  بازارهایــي  چــه   -2
منفعــت را از به کارگیــري سیســتم اطالعــات 
ــد  ــن عای ــر بالك ِچی ــي ب ــابداري مبتن حس

ــد؟ ــود کن خ
بالك ِچیــن  مــدل  می تــوان  چطــور   -3
ــي و  ــد اطمینان بخش ــراي مقاص ــي را ب اصل

گزارشــگري تعدیــل کــرد؟

مالحظات محيطي 
پذیــرش و اســتفاده از ERP و EDI بطــور 

ــدگان  ــر از فشــار تدوین کنن ــي متأث قابل توجه
بنابرایــن تدوین کننــدگان  مقــررات اســت. 
ــي  ــش اساس ــه نق ــد ک ــار دارن ــررات انتظ مق
به کارگیــري  مراحــل  از  یــک  هــر  در  را 
بــازي  بالك ِچیــن در حیطــه حســابداري، 
ــت  ــررات الزم اس ــدگان مق ــد. تدوین کنن کنن
کــه درکــي عمیــق از فنــاوري و تأثیــر آن 
باشــند و رهنمــود و  بــر تجــارت داشــته 
ــري از  ــور جلوگی ــب را به منظ ــي مناس نظارت
ســوء اســتفاده احتمالــي از بالك ِچیــن در 
ــا  ــازند. آن ه ــم س ــاي هوشــمند فراه قرارداده
ــور  ــه چط ــا اینک ــه ب ــد در رابط ــن بای همچنی
اســتانداردهاي حســابداري موجــود می تواننــد 
ــاًل  ــفاف و کام ــابداري ش ــتم حس ــا اکوسیس ب
تاثیرپذیــر وفــق یابنــد، تفکــر کننــد. افــزون بر 
ایــن، نقــش حسابرســان بایســتي در سیســتم 
ــرار  ــد نظــر ق ــورد تجدی ــد م حســابداري جدی
اطمینان بخشــي  پارادایــم  اینکــه  و  گیــرد، 
کنونــي ممکــن اســت نیازمنــد مهندســي 
مجــدد باشــد. در نتیجــه ســؤاالتي چــون 

مــوارد ذیــل مطــرح می شــود: 
1- چطــور اســتانداردهاي حســابداري الزم 
ــا اســتانداردهایي  ــد؟ آی ــر یاب ــه تغیی اســت ک
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مــوازي  بــراي ایــن تغییــر، الزم اســت ایجــاد 
شــود؟

ــزام  ــور ال ــد به منظ ــتانداردهایي بای ــه اس 2- چ
ــاد  ــمند، ایج ــاي هوش ــي قرارداده حسابرس

ــود؟ ش
ــر  ــي ب ــن مبتن ــان داده ام ــک جری ــا ی ــا ب 3- آی
بالك ِچیــن بــه حسابرســي نیــاز اســت؟ در کدام 
نواحــي؟ کــدام نواحــي بایــد از فرایند حسابرســي 
کنــار گذاشــته شــود و چــه بیانیــۀ حسابرســي 

جدیــدي الزم اســت کــه ایجــاد شــود؟

6- نتيجه گيري 
ــم  ــه پارادای ــود ک ــن ب ــه ای ــن مقال ــدف ای ه
کامــاًل  اطمینان بخشــي  و  اندازه گیــري 
متفاوتــي را بــا اســتفاده از فنــاوري بالك ِچیــن 
ــا  ــاوري قراردادهــاي هوشــمند مرتبــط ب و فن
آن عرضــه کنــد. گرچــه دنیــاي تکنولوژیکــی، 
تجــارت بــا رایانــه، اینترنــت و روش هــای 
ــت،  ــرده اس ــم ک ــرفته را فراه ــي پیش تحلیل
ــابداري  ــري حس ــدل اندازه گی ــت م ــا ماهی ام
هنــوز در همــان مــدل اواخــر قــرون وســطایي 
ــت.  ــده اس ــي مان ــه باق ــت دو طرف ــي ثب یعن
ــک  ــه طــي ی رویکــرد اساســي حسابرســي ک

قــرن نیــز خیلــي کنــد تکامــل یافتــه اســت، 
اســتفاده از فناوري هــا را محــدود ســاخته 
اســت. ترســي کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــدرن  ــی م ــابداری و حسابرس ــرار دادن حس ق
در ایــن فناوری هــای قدیمــی، فرایندهــا را 
ــاع در  ــدون دف ــر، ب ــته، غیرانعطاف پذی ناخواس
برابــر حمــالت ســایبری مــدرن و وابســته بــه 

قوانیــن بی  مــورد می ســازد.    

متدولــوژی  حســابداری و حسابرســی مبتنــی 
بــر بــالك چیــن کــه افشــای اطالعــات قابــل 
ــان  ــد و اطمین ــم می کن ــی را فراه ــد و آن تأیی
بخشــی را بــه صــورت تدریجــی خــودکار 
ــر  ــق ت ــه دقی ــه گون ــرد. ب ــازد، بحــث ک می س
ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت 
کــه چطــور بــالك چیــن می توانــد یــک 
ــر  ــفاف، تأییدپذی ــابداری ش ــتم حس اکوسیس
و آنــی را ایجــاد کنــد. همچنیــن توانایــی 
ــل  ــا تبدی ــه ب ــن در رابط ــالك چی ــوه ب بالق
ــتم  ــه سیس ــی ب ــی فعل ــای حسابرس ــه ه روی
حسابرســی خــودکار، مســتمر و در عیــن حــال 
دقیــق تــر مــورد بررســی قــرار گرفــت. افــزون 
بــر ایــن، مشــکالت مربــوط بــه توســعه و 

پیاده ســــــازی چنیــن فنــاوری متفاوتــی نیــز 
ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م

 
پی نوشت ها:

ــه بســیاري از اشــیاء و  ــت اشــیاء ب ــر ن 1- اینت
وســایل پیرامــون محیــط هــا اشــاره دارد کــه 
ــت وصــل شــده و توســط  ــه شــبکه اینترن ب
ــاي  ــن ه ــود در تلف ــاي موج ــن ه اپلیکیش
ــت  ــرل و مدیری ــا کنت ــت ه ــمند و تبل هوش

مــي شــوند. 
2- Smart Contract
3-Enterprise Resource Planning
4-Bitcoin wallet  
5- Cryptographical

 منبع:
Dai, J. & Vasarhelyi, M. A. (2017). 
Toward Blockchain-Based Account-
ing and Assurance. Journal of 
Information Systems. 31(3). 5-21. 

ساســان خادمــی:   دانشــجوی دکتــری 
حســابداری دانشــگاه شــیراز
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بررسی حقوقی و مالی
ارزهای رمزنگاری شده

مهدی بیرانوندفاطمه دادبه

فنــاوری  یــک  به عنــوان  بالك ِچیــن 
شــفاف،  ویژگی هــای  بــا  غیرمتمرکــز، 
ایمــن، ثابــت و تغییرناپذیــر در بســیاری 
ــگاری  ــای رمزن ــه ارزه ــا از جمل از زمینه ه
شــده اعمــال شــده اســت. رمزارزهــا، یــک 
واحــد پــول دیجیتــال اســت کــه رمزنــگاری 
به دســت  معامــالت  تضمیــن  بــرای  را 
ــی  ــوری طراح ــتم ط ــن سیس ــی آورد. ای م
شــده اســت کــه پرداخت هــا را به طــور 
ناشــناس و به شــیوه ای مطمئن تــر انجــام 

ــد.  ده

ــام  ــا در نظ ــا و توکن ه ــتفاده از رمزارزه اس
ــی  ــرعت قابل توجه ــا س ــی ب ــادی و مال اقتص
ــت و  ــد اس ــه رش ــی رو ب ــطح بین الملل در س
ــن  ــده، اســتفاده از ای ــی رود در آین انتظــار م
روش هــا در اقتصــاد کشــور نیــز توســعه پیــدا 
کنــد. در ایــن نوشــتار به صــورت خالصــه بــه 
ــا  ــی رمزارزه ــی و مال ــاد حقوق ــوم و ابع مفه

پرداختــه شــده اســت.

عرصــۀ  در  جدیــد  نوآوری هــای  از  یکــی 
فناوری هــای مالــی کــه رونــدی تکاملــی 
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به نظــر  و  می کنــد  دنبــال  را  پرشــتاب  و 
بتوانــد  خالقانــه  طراحــی  بــا  می رســد 
تغییــر  دســتخوش  را  مالــی  نظام هــای 
کنــد، رمــزارز اســت. تعــداد رمزارزهــا بســیار 
ــا  ــه تعــداد آنه ــز ب ــاد اســت و هــر روز نی زی
افــزوده می شــود کــه معروف تریــن آنهــا 

اســت.  بیت کویــن 

پدیده هایــی  رمزارزهــا  کــه  آنجایــی  از 
طبقه بنــدی  هســتند،  نویــن  و  نوظهــور 
ــا در  ــرای آنه ــدی ب ــف واح ــمی و تعری رس
مراجــع مختلــف ارایــه نشــده اســت. برخــی 
آنهــا را معــادل ارزش دیجیتــال و یــا ارز 
مجــازی می داننــد و برخــی در عمــل تفاوتــی 
بیــن ایــن مفهــوم و توکــن قائــل نمی شــوند؛ 
ــا هــم  ــن مفاهیــم کامــال ب ــی کــه ای در حال
ــن  ــال عام تری ــتند. ارز دیجیت ــاوت هس متف
ایــن حــوزه اســت. ارز مجــازی  مفهــوم 
زیرمجموعــه ای از ارز دیجیتــال اســت. آن 
دســته از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل 
کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند، به عنــوان 
رمــزارز تعریــف شــده اند. رمــزارز ماننــد 
ــه  ــت ک ــازی اس ــی ارز مج ــن، نوع بیت کوی
ــج  ــول رای ــه پ ــدن ب ــل ش ــت تبدی از قابلی
ــه  ــه وابســتگی ب برخــوردار اســت و هیچگون
یــک نهــاد مرکــزی همچــون بانــک مرکــزی 
نــدارد. پــول بــه هــر چیــزی اطــالق می شــود 
ــت  ــا به جه ــات ی ــا خدم ــه در ازای کاال ی ک
ــورد  ــی م ــور عموم ــی، به ط بازپرداخــت بده
ــی  ــش ویژگ ــد و ش ــتفاده باش ــول و اس قب
قابــل حمــل بــودن، بــا دوام بــودن، یکســان 
ــت تشــخیص و  ــودن، قابلی و متحدالشــکل ب
مقبولیــت را داراســت. همچنیــن ســه وظیفۀ 
ــیلۀ  ــه، وس ــیلۀ مبادل ــز وس ــول نی ــی پ اصل
ســنجش ارزش و وســیلۀ حفــظ ارزش اســت. 

ارز مجــازی و  در واقــع همــۀ رمزارزهــا، 
ارز دیجیتــال هســتند ولــی برعکــس آن 
ــدۀ  ــز نماین ــاً صــادق نیســت. توکــن نی لزوم

یــک دارایــی تأییــد شــده و دارای ارزش 
ماننــد ارز، حوالــه، آیتم هــای بازی هــای 
کامپیوتــری و... اســت. براســاس تعریــف 
نهــاد نظــارت بــر بازارهــای مالــی انگلســتان، 
توکــن یــک موجودیــت رمزینــه اســت کــه 
ــا مجــازی را در بســتر  یــک ارزش واقعــی ی
پلتفــرم زنجیــرۀ بلکــو، نمایندگــی می کنــد. 
در واقــع معمــوالً رمزارزهــا، توکــن هســتند، 

ــتند. ــزارز نیس ــا رم ــا لزوم ــی توکن ه ول
 

برخــی از فقهــا، مــال را چنیــن تعریــف 
ــال«  ــه الم ــذل ب ــا ب ــال م ــد: »الم کرده ان
یعنــی مــال آن چیــزی اســت کــه در قبــال 
آن مالــی پرداخــت شــود. اشــکالی کــه 
ــن اســت  ــه شــده ای ــف گرفت ــن تعری ــر ای ب
ــی  ــاظ منطق ــه لح ــف ب ــد تعری ــه گفته ان ک
مشــکل »دور« را دارد چــون باالخــره معلــوم 
ــرا  ــت، زی ــال چیس ــود م ــه خ ــود ک نمی ش
اگــر ســوال شــود کــه آن چیســت کــه 
ــه  ــود گفت ــت می ش ــال پرداخ ــال م در قب
ــال و اگــر پرســیده شــود خــود  می شــود م
مــال چیســت، بــاز گفتــه می شــود مــال آن 
چیــزی اســت کــه در مقابــل مــال پرداخــت 
می شــود و لــذا مشــکل دور را می یابــد کــه 

ــی باطــل اســت . ــه لحــاظ منطق ب

در تعریفــی کــه از مــال آمــده و البتــه 
ــا  ــت:"المال م ــده اس ــاوی دور اســت، آم ح
یبــذل بازائــه المــال" و مرحــوم عالمــه 
اســت:  آورده  آن  تعریــف  در  طباطبایــی 
چیــزی کــه مــورد توجــه انســان قــرار گیــرد 
و انســان بخواهــد مالــک شــود. از بیــن همه 

ــت. ــال اس ــوص م ــه در خص ــی ک تعاریف

ــه لحــاظ  ــان ب ــر کاتوزی  در تعریفــی از دکت
حقوقــی آمــده اســت بــه چیــزی مــال 
شــرط  دو  دارای  کــه  می شــود  گفتــه 

اساســی باشــد:
 1- مفیــد باشــد و نیــازی را بــرآورده نمایــد 

)نیــاز مــادی یــا معنــوی( 
ــا  ــه شــخص ی ــن ب ــل اختصــاص یافت 2- قاب

ــن را داشــته باشــد.  ــت معی مل

ــی  ــون مدن ــه قان ــی ک ــۀ مصادیق ــا مالحظ ب
ــون  ــه قان ــد ک ــمرده برمی آی ــر ش ــال ب از م
ــد  ــال می گوی ــی م ــیا و حقوق ــه اش ــی ب مدن
کــه دارای ارزش اقتصــادی باشــد. همچنیــن 
قانــون مدنــی بــرای اثبــات ایــن کــه اموالــی 
ــال  ــز م ــوند نی ــده نمی ش ــم دی ــا چش ــه ب ک
ــا هــم  ــا حقــوق مالــی ب هســتند، امــوال را ب

ــت.  آورده اس

ــوان  ــز می ت ــا نی ــوص رمزارزه ــذا در خص ل
ــد آن از یــک ســو نفــع عقالیــی  گفــت خری
دارد و از ســوی دیگر قابل داد و ســتد اســت. 
ــی از  ــزارز نوع ــت رم ــوان گف ــه می ت درنتیج
ــی رود. از نگاهــی دیگــر  ــه شــمار م ــوال ب ام
ــع  ــت و در واق ــت اس ــیلۀ پرداخ ــزارز وس رم
ــان کاری را  ــت و هم ــت اس ــوع خدم ــک ن ی
ــول  ــار پ ــتین ب ــه نخس ــد ک ــام می ده انج

بابــت آن به کارگرفتــه شــد.  

در تحلیــل فقهــی رمزارزهــا، زیرســاخت های 
فقهــی، اصــول کلــی و بنیــادی اســت کــه در 
شــریعت و فقــه اســالمی مطــرح شــده اســت. 

ایــن  مــوارد  مهم تریــن  از  مــورد  چهــار 
از: عبارتنــد  اصــول 

1- اصل صحت و لزوم قراردادها
2- عرفی بودن مفهوم پول

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

1- اصل صحت و لزوم قراردادها
در  اســالمی  فقــه  و  شــریعت  رویکــرد 
قراردادهــا،  دانســتن  الزم  و  صحیــح 
ــر  ــی از زی ــد، یک ــیوه های جدی ــا و ش ابزاره
ســاخت های فقهــی قامــل تأمــل در تحلیــل 
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ــالمی،  ــه اس ــاس فق ــت. براس ــا اس رمزارزه
ــا و  ــه ابزاره ــه کلی ــت ک ــر آن اس ــل ب اص
ــف  ــان مختل ــه در زم ــد ک ــای جدی راهکاره
جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای هــر عصــر و 
ــه لحــاظ شــرعی  ــداع می شــود، ب دوره ای اب
مــورد تأییــد اســت، مگــر آن کــه خــالف یکی 
از ضوابــط شــریعت مثــل ربــا یــا قمار باشــد. 
ــزوم  ــا، ل ــی در قرارداده ــن اصــل اول همچنی
اســت، مگــر ایــن کــه جــواز یــک قــرارداد بــا 
ــن  ــوان ای ــود. می ت ــت ش ــاص ثاب ــل خ دلی
اصــــل را اینگونــه تعریــف کرد: »هــر عهد و 
پیمانــی کــه از منظــر عــرف و عقــال قــرارداد 
ــرع،  ــدگاه ش ــود، از دی ــوب ش ــد محس و عق
ــل  ــه دلی ــر اینک ــت، مگ ــح و الزم اس صحی
خــاص یــا عامــی برخــالف آن اقامــه شــود«. 
ــه،  ــدق معامل ــی ص ــراز عرف ــد از اح ــذا بع ل
اگــر بــه هــر دلیلــی در صحــت شــرعی شــک 
ــا زمانی کــه دلیــل خــاص  داشــته باشــیم، ت
یــا عــام بــر بطــالن معاملــه نباشــد، معاملــه 
از نظــر شــرعی صحیــح اســت و آثــار معاملــه 

ــود.  ــب می ش ــر آن مترتّ ب

ــالت  ــن معام ــی بی ــب، تفاوت ــن مطل در ای
ــد  ــج در صــدر اســالم و معامــالت جدی رای
وجــود نــدارد. در رابطــه بــا معامــالت 
ــوان  ــه به عن ــز ک ــا نی ــا و توکن ه رمزارزه
ســال های  در  مســتحدث  پدیده هــای 
ــان  ــر  نشــ ــت، اگ ــده اس ــج ش ــر رای اخی
داده شــــود کــه محدودیت هــای شــــرعی 
ــرر،  ــرر، غ ــا، ضــ ــت، رب ــود مالی ــد نب مانن
ــه  ــل در رابط ــه باط ــال ب ــار، و اکل م قم
ــوان  ــگاه می ت ــدارد، آن ــود ن ــا وج ــا آنه ب
بــا مراجعــه بــه اصــل صحــت و لــزوم 
قراردادهــا در فقــه اســالمی ایــن معامــالت 

ــرد. ــد ک را تأیی

2- عرفی بودن مفهوم پول
ــوب  ــول در چهارچ ــوم پ ــودن مفه ــی ب عرف
تفکر اســــالمی زیرســــاخت دیگری اســت 

کــه می توانــد مــّد نظــر قــرار گیــرد. درواقــع، 
مفهــوم پــول، اختــراع شــریعت نبــوده اســت 
و پدیــده ای عرفــی اســت و همان طورکــه 
پــول درهــم و دینــار در عصــر پیامبــر 
ــرعی  ــی شـــ ــورد نه ــود و م ــج ب )ص( رای
ــدون  ــاری و ب ــای اعتب ــت، پول ه ــرار نگرف ق
پشـــــتوانۀ امــروزی نیــز همین وضـــــعیت 
ــه  ــی اســت ک ــده ای عرف ــی پدی را دارد؛ یعن
در چهارچــوب شــریعت مــورد پذیــرش واقــع 
می شــود. بنابرایــن اگــر در آینــده رمزارزهــا 
ــد وظایــف  ــول پیــدا کنــد و بتوان کارکــرد پ
ــیلۀ  ــامل وس ــول ش ــی پ ــای اصل و کارکرده
ــره ارزش و  ــنجش، ذخی ــار س ــه، معی مبادل
ــد،  ــا کن ــوق را ایف ــای مع ــار پرداخت ه معی
پــول  به عنــوان  آنهــا  پذیــرش  امــکان 
منطبــق بــا شــریعت وجــود خواهــد داشــت؛ 
ــد  ــبهاتی مانن ــه ش ــرض این ک ــا ف ــه ب البت
غــرر در رابطــه بــا آنهــا وجــود نداشــته 
باشــد. رایــج شــدن اســتفاده از رمزارزهــا در 
کنــار پول هــای بــدون پشــتوانۀ فعلــی و یــا 
به عنــوان جایگزیــن آنهــا، بــه لحــاظ شــرعی 
بــا محدودیــت خاصــی مواجــه نیســت؛ چــرا 
ــول، مفهومــی عرفــی اســت و  کــه اساســاً پ

ــداع شــریعت. ــه اب ن

ــال و  ــوم م ــودن مفه ــی ب 3- عرف
ــت مالي

از منظــر فقــه اســـالمی، مــال و مالیــت 
اسـاســـاً »مفهومــی عرفــی انتزاعــی« اســـت 
ــار  ــه »مفهومــی شـــرعی«. درواقــع، معی و ن
ــودن و  ــال ب ــخیص م ــرای تشــ ــع ب و مرج
مالیــت داشــــتن یک شــــیء صــــرفاً عرف 
اســــت و بــرای اســــتخراج ایــن موضــــوع 
ــر  ــرد. ب ــه ک ــرف مراجع ــه ع ــد ب ــز بای نی
می شــود  گفتــه  این کــه  اســاس،  ایــن 
یــک شــیء بــه لحــاظ شــرعی فاقــد مالیــت 
اســت، عبارتــی تســامحی اســت و بــدان 
معنــی اســت کــه شــارع مقــدس آثــار 

نمی پذیــرد. را  مالیــت 

انگيزه هــای  انــواع  پذیــرش   -4
عقالیــی

دواعــی(  )اصطالحــاً  انگیزه هایــی  تمــام 
ــام دادن  ــه انج ــا ب ــل آنه ــه دلی ــراد ب ــه اف ک
لحــاظ  بــه  می کننــد،  اقــدام  معامــالت 
شــرعی مــورد تأییــد اســت، مگــر آنکــه 
ــاًل  ــد. مث ــته باش ــود داش ــی وج ــی خاص نه
ــرف،  ــد مص ــات به قص ــا و خدم ــد کااله خری
سرمایه گذاری،کســب ســود  سیاســت گذاری 
پولــی و مالــی و غیــره صحیــح اســت. البتــه 
پذیــرش تمــام انگیزه هــای عقالیــی محــدود 
ــد  ــی شــریعت اســالمی مانن ــط کل ــه ضواب ب
ــاًل  ــذا مث ــت ل ــرر اس ــرر و ض ــار، غ ــا، قم رب
هرچنــد ســـــرگرمی به عنــوان انگیــزه و 
داعــی عقالیــی بــه لحــاظ شـــــرعی مــورد 
ــا  ــدف ب ــن ه ــر ای ــا اگ ــت ام ــد اســـ تأیی
اســـــتفاده از روش هــای غیرشــرعی پیگیری 
ــه نیســت.  ــه لحــاظ شــرعی پذیرفت شــود، ب
ــه از آالت  ــد ک ــالم کن ــردی اع ــر ف ــاًل اگ مث
اختصاصــی قمــار صرفــاً بــا هــدف ســرگرمی 
ــن  ــوان ای ــم نمی ت ــاز ه ــد، ب اســتفاده می کن
ــه  ــرد. چراک ــوب ک ــروع محس ــل را مش فع
ــم  ــریعت تحری ــی در ش ــورت کل ــار به ص قم
شــده و اســتفاده از آن بــا هــر انگیــزه ای 

ــت. ــاز اس غیرمج

زیرســاخت های فقهــی و شــرعی مناســب 
ــم اســت.  ــا فراه ــتفاده از رمزارزه ــت اس جه
بــه  اســالمی  رویکــرد شــریعت  درواقــع 
جدیــد  محصــوالت  و  ابزارهــا،  نهادهــا، 
ــا  ــه ب ــت بلک ــده نیس ــدود کنن ــا مح نه تنه
پذیــرش اصــول ذکــر شــده )بــه ویــژه اصــل 
ــا  ــرای اســتفاده از آنه صحــت( بســتر الزم ب
اســت  الزم  این حــال  بــا  اســت.  فراهــم 
ــای  ــریعت در فعالیت ه ــاد ش ــۀ ابع ــه هم ب
اقتصــادی توجــه شــود. چــرا کــه همان طــور 
ــا در  ــل آزادی قرارداده ــد، اص ــر ش ــه ذک ک
چهارچــوب ضوابــط شــریعت معنــا پیــدا 
ــط  ــد و به همیــن دلیــل بررســی ضواب می کن
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ــا  ــا و توکن ه ــا رمزارزه ــه ب ــی در رابط فقه
دارای اهمیــت اســت. ایــن ضوابــط عبارتنــد 
ممنوعیــت  غــرر،  ممنوعیــت  مالیــت،  از: 
ــرر و  ــت ض ــار، ممنوعی ــت قم ــا، ممنوعی رب

ــل. ــه باط ــال ب ــت اکل م ممنوعی

هــر ارز دیجیتــال یــا مجــازی که بــرای امنیت 
اســتفاده  رمزنــگاری  الگورتیم هــای  از  آن 
ــی  ــاً تمام ــت. تقریب ــزارز اس ــت رم ــده اس ش
رمزارزهــای متــداول جهــت یکپارچگــی و 
امنیــت باالتــر از تکنولــوژی دفاتــر اشــتراکی 
اســتفاده می کننــد. دفاتــر اشــتراکی کــه 
ــت  ــده اس ــاد ش ــراون ایج ــارد ب ــط ریچ توس
بــه هــر دیتابیســی گفتــه می شــود کــه 
ــدون  ــا ب ــی( ی ــدود )خصوص ــورت مح به ص
محدودیــت )عمومــی( بــه اشــتراك گذاشــته 
ــر جامــع هســتند و  ــوع دفات ــن ن می شــود. ای
تمامــی تکنولوژی هــای دیگــر در این حــوزه را 
نیــز در بردارنــد. ایــن نکتــه قابــل توجه اســت 
کــه توکــن یــا ارزهــای دیجیتالــی کــه جهــت 
ذخیره ســازی امــن آنهــا در دیتابیس هــا از 
ــد  ــگاری اســتفاده می کنن ــای رمزن الگوریتم ه
آنهــا  داخــل  رمزنــگاری  پروتکل هــای  و 
ــاب  ــه حس ــزارز ب ــت، رم ــده اس ــتفاده نش اس

نمی آینــد. 

بــا توجــه بــه ویژگی هایــی کــه در بــاال 
بــرای پــول بیــان شــد می تــوان گفــت 
رمزارزهــا شــش ویژگــی پــول را دارد. در 
ــث  ــه بح ــول ک ــم پ ــی شش ــوص ویژگ خص
ــات و  ــون و ابهام ــود قان ــت، نب ــت اس مقبولی
ــای موجــود در خصــوص اســتفاده از  تردیده
آن، ریســک بــاالی کاهــش ســرمایه بــا توجــه 
بــه نوســانات ارزش رمزارزهــا روزبــه روز بــرای 
ــه  ــول اضاف ــوع پ ــن ن ــتفاده کنندگان از ای اس
می شــود. البتــه ایــن موضــوع بــا قبــول ایــن 
ــد  ــر خواه ــا فراگی ــول توســط دولت ه ــوع پ ن

شــد. 

مالــی و حســابداری  در خصــوص بحــث 

ــگاری شــده، موضوعــی اســت  ارزهــای رمزن
اســتاندارد  هیــچ  حاضــر  حــال  در  کــه 
ــا  ــدارد ام ــود ن ــا وج ــرای آنه ــابداری ب حس
موجــود  حســابداری  اســتانداردهای  بــه 
اســتانداردهای  کــرد.  اســتناد  می تــوان 
نقــدی  جریآن هــای  به صــورت  مربــوط 
مالــی  ابزارهــای  اســتانداردهای  و 
اســتانداردهایی هســتند کــه در حســابداری 
اســتفاده  شــده  رمزنــگاری  ارزهــای 
ــد  ــه نق ــوان وج ــا به عن ــوند. رمزارزه می ش
در نظــر گرفتــه می شــوند؛ چــرا کــه شــکلی 
از پــول دیجیتــال هســتند. رمزارزهــا را 
نمی تــوان معــادل وجــه نقــد همانطــور کــه 
ــده  ــماره ۷ آم ــی ش ــتاندارد بین الملل در اس
اســت در نظــر گرفــت. یکــی از ویژگی هــای 
اســت  ایــن  مالــی  کلیــدی دارایی هــای 
ــراردادی  ــق ق ــی ح ــی مال ــدۀ دارای که دارن
بــرای دریافــت نقــد یــا دارایــی مالــی 
ــه  ــا مبادل ــر ی ــاری دیگ ــد تج ــر از واح دیگ
دارایی هــای مالــی یــا بدهی هــای مالــی 
یــا مبادلــه بدهی هــای مالــی بــا واحــد 
تجــاری دیگــر تحــت شــرایطی کــه به طــور 
ــت، دارد.  ــب اس ــده مناس ــرای دارن ــوه ب بالق
دارنــدگان رمزارزهــا معمــوالً هیچ قــراردادی 
ندارنــد. بنابرایــن به نظــر نمی رســد کــه 

رمزارزهــا تعریــف دارایــی مالــی غیــر نقــد را 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــات اس ــق الزام مطاب
اســتانداردهای  و   32 شــماره  حســابداری 
شــماره  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی 
ــه  ــف ارای ــق تعری ــند. طب ــته باش ۹ را داش
بین المللــی  اســتاندارد   ۵ بنــد  در  شــده 
ــرمایه گذاری در  ــماره 4۰، س ــابداری ش حس
امــالك عبــارت اســت از: امالکــی )زمیــن یــا 
ــا  ــا قســمتی از ســاختمان – ی ســاختمان- ی
ــه قصــد دریافــت اجــاره بهــا  هــر دو( کــه ب
یــا افزایــش ارزش یــا هــر دو )توســط مالــک 
ــی(  ــن مال ــارۀ تأمی ــده در اج ــا اجاره کنن ی
ــر  ــد زی ــرای مقاص ــود، و ب ــداری می ش نگه

نمی شــود: نگهــداری 
الــف- اســتفاده در تولیــد یــا عرضــه کاالهــا 

یــا خدمــات یــا بــرای مقاصــد اداری
فعالیت هــای  عــادی  روال  در  فــروش  ب- 

ــاری. تج

برخــی واحدهــای اقتصــادی رمزارزهــا را 
بــرای افزایــش ارزش ســرمایه نگهــداری 
رمزنــگاری  ارزهــای  امــا  می کننــد، 
شــده، امــالك )دارایــی( مثــل زمیــن و 
ــف  ــه در تعری ســاختمان، براســاس آنچــه ک
اســت،  آمــده  امــالك  در  ســرمایه گذاری 
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تعریــف  ارزهــا  رمــز  بنابرایــن  نیســتند. 
ســرمایه گذاری در امــالك براســاس الزامــات 
ــماره  ــابداری ش ــی حس ــتاندارد بین الملل اس

نمی کنــد. ارایــه  را   4۰

بــر اســاس اســتاندارد حســابداری بین المللــی 
شــماره 38 دارایــی نامشــهود، دارایــی قابــل 
ــی  ــت عین ــد ماهی ــی فاق ــخیص غیرپول تش
ــخیص  ــل تش ــوالً قاب ــا معم ــت. رمزارزه اس
ــه  ــی هســتند. در نتیج ــت عین ــد ماهی و فاق
ــا  ــیاری از رمزارزه ــه بس ــد ک ــر می رس به نظ
احــراز  را  نامشــهود  دارایی هــای  تعریــف 
کاربــرد  دامنــه  در  بنابرایــن  و  می کننــد 
ــابداری  ــی حس ــتاندارد بین الملل ــف اس تعری
قــرار می گیرنــد. در شــرایط  شــماره 38 
وکار  مــدل کســب  بــه  بســته  و  خــاص 
واحــد اقتصــادی، ممکــن اســت مناســب 
باشــد تــا رمزارزهــا  مطابــق اســتاندارد 
بین المللــی حســابداری شــماره 2 بــا عنــوان 
موجودی هــا بــه حســاب گرفتــه شــوند، زیــرا 
اســتاندارد بین المللــی حســابداری شــماره 2 
ــه  ــهود ب ــای نامش ــودی دارایی ه ــرای موج ب
کار بــرده می شــود. اســتاندارد بین المللــی 
را  موجودی هــا   ،2 شــماره  حســابداری 
بیــان  دارایــی  به عنــوان  زیــر  به صــورت 

می کنــد:
ــرای فــروش در اهــداف  نگهــداری شــده ب  

ــب وکار ــادی کس ع
در فرایند تولید برای فروش یا ...  

ــرای  ــا موجودی هــا ب ــواد ی در شــکلی از م  
ــا در  ــد ی ــد تولی ــدن در فراین ــرف ش مص

ــات ــه خدم ارائ

یــک واحــد اقتصــادی ممکــن اســت رمزارزها 
ــادی کســب  ــت ع ــروش در وضعی ــرای ف را ب
ــن مــورد  وکار نگهــداری کنــد و اگــر کــه ای
ــت  ــن اس ــا ممک ــا رمزارزه ــس ب ــت، پ اس
به عنــوان موجــودی رفتــار شــود. به طــور 
معمــول، ایــن موضــوع بــه معنــی شناســایی 

ــده و  ــام ش ــای تم ــل به ــه اق ــا ب موجودی ه
ــال،  ــا این ح ــت. ب ــروش اس ــص ارزش ف خال
ــزار-  ــوان کارگ ــادی به عن ــد اقتص ــر واح اگ
ــس  ــد، پ ــت کن ــا فعالی ــر رمزارزه معامله گ
ــماره  ــابداری ش ــی حس ــتاندارد بین الملل اس
2 بیــان می کنــد کــه موجودی هــای آن 
بایــد بــه ارزش منصفانــه پــس از کســر 
بهــای تمــام شــده بــرای فــروش، ارزشــیابی 
شــود. ایــن نــوع موجــودی، اصــوالً بــا هــدف 
ــق ســود  ــک و خل ــده ای نزدی ــروش در آین ف
ــیه  ــا حاش ــت ی ــانات در قیم ــی از نوس ناش
کارگزار-معامله گــری، تحصیــل شــده اســت. 
ــن  ــری ممک ــن روش اندازهگی ــن، ای بنابرای
اســت تنهــا در شــرایط محــدود جایــی کــه 
ــا  ــروش رمزارزه ــرای ف ــب وکار ب ــدل کس م
ــا هــدف خلــق ســود  در آینــده ای نزدیــک ب
ناشــی از نوســانات در قیمــت اســت، بــه کار 

ــرده شــود. ب

بســیاری  قضاوت هــای  کــه  همانطــور 
ــایی  ــت در شناس ــدم قطعی ــود دارد و ع وج
رمزنگاری شــده  ارزهــای  اندازه گیــری  و 
افشــا  خــاص  مبلــغ  اســت،  درگیــر 
در  اســتفاده کنندگان  اطــالع  بــرای 
اســت.  الزم  اقتصادیشــان،  تصمیم گیــری 
ــماره  ــابداری ش ــی حس ــتاندارد بین الملل اس
1 بــا  عنــوان ارائــۀ صورت هــای مالــی، 
تــا  می کنــد  ملــزم  را  اقتصــادی  واحــد 
قضاوت هایــی را کــه مدیریــت آن در ارتبــاط 
بــا حســابداری نگهــداری دارایی هــا، در ایــن 
مــورد رمزارزهــا، بــه کار می بــرد را اگــر آنهــا 
بخشــی از قضاوت هایــی اســت کــه اثــر 
قابــل مالحظــه ای بــر مبلــغ شناســایی شــده 
ــد.  ــا کن ــد، افش ــی دارن ــای مال در صورت ه
ــی حســابداری  ــن اســتاندارد بین الملل بنابرای
شــماره 1۰ بــا عنــوان رویدادهــای بعــد 
را  اقتصــادی  واحــد  گزارشــگری،  دورۀ  از 
ــی  ــداد غیرتعدیل ــر روی ــا ه ــد ت ــزم می کن مل
ــوع  ــن موض ــد. ای ــا کن ــی را افش ــا اهمیت ب

ــرات  ــا تغیی ــه آی ــت ک ــن اس ــدۀ ای دربرگیرن
در ارزش منصفانــه رمزارزهــا بعــد از دورۀ 
ــه  ــتند ک ــه هس ــل مالحظ ــگری قاب گزارش
عــدم افشــا می توانــد تصمیم هــای اقتصــادی 
ــی  ــای مال ــتفاده کنندگان از صورت ه ــه اس ک
ــد را  ــی می گیرن ــای مال ــای صورت ه ــر مبن ب

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح

بنابرایــن، حســابداری رمزارزهــا آن طــور کــه 
ــت.  ــاده نیس ــید س ــر می رس ــدا به نظ در ابت
ــی  ــتاندارد بین الملل ــچ اس ــه هی ــور ک همانط
گزارشــگری مالــی تــا کنــون وجــود نــدارد و 
بایــد بــه اســتانداردهای حســابداری جــاری و 
چهارچــوب گزارشــگری مالــی مراجعــه کــرد. 
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مترجم:

زمانــی کــه بــه تاریــخ تکاملــی بشــر و رونــدی 
کــه در طــی ســالیان متمــادی بــرای پیشــرفت 
نگاهــی  اســت  نمــوده  طــی  گســترش  و 
ــول  ــی پ ــیر تکامل ــم س ــم، می توانی می اندازی
ــیم.  ــر باش ــهود نظاره گ ــه ای مش ــز به گون را نی
ــی  ــای زمان ــی دوره ه ــه در ط ــول، واژه ای ک پ
ــه خــود گرفتــه اســت و  اشــکال متفاوتــی را ب
ــه  ــا جامع ــوس ب ــون مســئله ای بســیار مأن اکن
اشــکال  می تــوان  امــروزه  اســت.  مــدرن 

ــت  ــی یاف ــول را در ســطح جهان ــی از پ مختلف
کــه بــه عناصــری بســیار حائــز اهمیــت و 

شــده اند.  تبدیــل  آینده ســاز 

ــای  ــادالت و بازاره ــه مب ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ب
ارزی کنونــی، به ســرعت بــا واژۀ ارز دیجیتــال1  
اگرچــه  کــه  واژه ای  شــد.  خواهیــد  آشــنا 
ــه دو لغــت اســت امــا دنیایــی را در  محــدود ب
ــی  ــگران مال ــه پژوهش ــود دارد ک ــوی خ آن س

رمزارزها و آینده ارزی 
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ــت.  ــده اس ــیاری فراخوان ــات بس ــه مطالع را ب
واحدهــای  به صــورت  کــه  دیجیتــال  ارز 
الکترونیکــی در بســتر دیجیتــال ذخیــره و 
ــترس و  ــل دس ــی قاب ــود، روش ــل می ش منتق
فــوری بــرای انتقــال وجــوه و انجــام مبــادالت 
ــر از  ــه فرات ــاوت از جمل ــای متف در مقیاس ه
ــی آورد. ارز  ــم م ــی را فراه ــای بین الملل مرزه
دیجیتــال و زیرشــاخه های آن، به ســرعت و 
به شــکلی روزافــزون در حــال گســترش در 
جامعــۀ جهانــی هســتند. زمانــی کــه صحبــت 
بــه میــان می آیــد،  ارزهــای دیجیتــال  از 
از رمزارزهــا2  به راحتــی عبــور  نمی توانیــم 
ــی  ــه نوع ــا ک ــت رمزارزه ــوان گف ــم. می ت کنی
ارز دیجیتــال غیرمتمرکــز3  هســتند، بــا هــدف 
محدودســازی عمــدی توانایــی دولت هــا در 
امــور پولــی شــهروندان طراحــی شــده اند. 
ســازندگان ایــن سیســتم های پولــی، دولت هــا 
و بانک هــای مرکــزی را عامــل نقص هــای 
موجــود سیســتم مالــی می داننــد و ســعی 
ــتم  ــر روی سیس ــی ب ــرل دولت ــذف کنت در ح
ــد.  ــطه ها دارن ــذف واس ــن ح ــی و همچنی پول
کاربــران ایــن ارزهــا بــه خوبــی بــا کاربردهــا، 
آشــنایی  آن  فرصت هــای  و  ویژگی هــا 
ــطحی  ــی س ــا نگاه ــه ب ــه ای ک ــد، به گون دارن
ــی،  ــه مال ــه و جامع ــادالت صورت گرفت ــه مب ب
ــوع  ــن ن ــترش ای ــاهد گس ــش ش ــش از پی بی
از ارزهــا هســتیم. در میــان توســعه گســتردۀ 
ــئله ای  ــا مس ــی ب ــۀ جهان ــا، جامع ــن ارزه ای
ــان را در  ــی جه ــدۀ مال ــه آین مواجــه اســت ک
ــرار  ــده ق ــائل پیچی ــات و مس ــه ای از ابهام هال
ــزون  ــترش روزاف ــور و گس ــا حض ــد. ب می ده
ــر دالر  ــی نظی ــای فعل ــدۀ ارزه ــا، آین رمزارزه
کــه بخــش مهمــی از ســاختار بازارهــای مالــی 
ــد  ــه خواه ــد چ ــکیل می دهن ــی را تش جهان
ــد  ــدان دور بای ــده ای نه چن ــا در آین ــد؟ آی ش
دگرگون کننــدۀ   ارزهــای  مــرگ  شــاهد 
ــایر  ــد و س ــورو، پون ــر دالر، ی ــادی نظی اقتص
ــی باشــــــیم؟ آینــدۀ  ارزهــای مطــرح جهان
ارزی جهـــــان بــه چه صــورت رقــم خواهــد 

؟  د ر خــــو

رمزارزها در تقابل با دولت ها 
ارزی جهــان،  آینــدۀ  بــه  پرداختــن  بــرای 
در ابتــدا بایــد بــه هــدف اصلــی رمزارزهــا 
ــال  ــرعت در ح ــه به س ــی ک ــم. ارزهای بپردازی
ــتند و  ــی هس ــطح جهان ــدن در س ــرح ش مط
ــۀ  ــزان مقبولیتشــان در جامع ــر می ــه روز ب روز ب
ــه ای را در  ــه اندیش ــود، چ ــزوده می ش ــی اف مال
ــای  ــان ارزه ــن طراح ــد؟ در بی ــر می پرورانن س
رمزپایــه دیدگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــی و خالص ــور کل ــا به ط ام
ــکالت  ــل مش ــه عام ــت ک ــن اس ــا ای ــر آنه نظ
موجــود، پــول متمرکــز و تحــت کنتــرل دولــت 
اســت و ارز رمزپایــه راه حــل ایــن مشــکل 
اســت. در حقیقــت طراحــان رمزارزهــا بــر 
ــزی و  ــای مرک ــه بانک ه ــتند ک ــاور هس ــن ب ای
سیســتم های نظارتــی عامــل اصلــی مشــکالت 
موجــود در زمینه هــای مالــی هســتند و بــا 
در  ســعی  رمزپایــه،  سیســتم های  طراحــی 
ــاری  ــی ع ــا و ایجــاد فضای ــۀ آنه حــذف مداخل
از تأثیــرات بانک هــای مرکــزی و واســطه ها 
ــا را  ــروزی، دولت ه ــۀ ام ــد. ارزهــای رمزپای دارن
آن گونــه کــه متعــارف اســت مــورد توجــه قــرار 
نمی دهنــد و اجــازه مداخلــه بــه بانک هــای 
در  نظارتــی  و ســایر ســازمان های  مرکــزی 
مدیریــت ارز را آن طــور کــه اکنــون در سیســتم 

ارزی رایــج اســت نمی دهنــد. 

ساتوشــی  دیجیتــاِل  طــالی  ظهــور  بــا 
نگرانــی  بیت کویــن۵،  یعنــی  ناکاموتــو4، 
از  جهانــی  ســلطه گر  ارزهــای  صاحبــان 
به خطــر افتــادن جایگاهشــان بــر دنیــای مالــی 
ــی بســیار  ــن، نام ــان شــروع شــد. بیت کوی جه
آشــنا بــرای فعــاالن بازارهــای ارزی، تحلیلگران 
را بــه چالــش جــدی تغییــر در سیســتم پولــی 
ــن  ــداران بیت کوی ــی کشــانده اســت. طرف جهان
ایــن ارز به عنــوان ارز  ادعــا می کننــد کــه 
ــن دالر خواهــد شــد.  ــان۶، جایگزی ــرۀ جه ذخی
ــر  ــگاری ب ــۀ رمزن ــراد در جامع ــیاری از اف بس
ایــن باورنــد کــه ارزهــای رمزپایــه بــرای 
رســیدن بــه مقیــاس جهانــی تکامــل می یابنــد 

و بــه زودی شــاهد خواهیــم بــود کــه جایگزیــن 
دالر آمریــکا به عنــوان ارز ذخیــرۀ جهانــی، 
ــد  ــری خواه ــه دیگ ــا ارز رمزپای ــن ی بیت کوی
بــه  بتوانــد  رمزپایــه  اگــر سیســتم  شــد. 
ــچ  ــود، هی ــل ش ــی تبدی ــتم ارزی جهان سیس
ملــت واحــدی متولــی آن نخواهــد بــود. بلکــه 
ایــن سیســتم جدیــد در مقیــاس جهانــی 
ــردم  ــا و م ــۀ دولت ه ــه هم ــت ب ــرای خدم ب
جهــان عمــل خواهــد کــرد. پیدایــش ارزهــای 
دیجیتــال، ظهــور بیت کویــن و احتمــاالت 
رمزارزهــا  جایگزینــی  از  پیش بینی شــده 
به عنــوان پــول رایــج بین المللــی، همگــی 
ــا  ــال تنه ــئله ارز دیجیت ــا مس ــد ت ــث ش باع
ــد.  ــی نباش ــبک پول ــاده در س ــر س ــک تغیی ی
ــمت  ــراد به س ــز اف ــه و تمرک ــه توج ــی ک زمان
ــد،  ــوف ش ــا معط ــایر رمزارزه ــن و س بیت کوی
بــا  متحــده  ایــاالت  به ویــژه  و  دولت هــا 
ــا گســترش  چالشــی جــدی مواجــه شــدند. ب
ــارات دولت هــا نیــز  و توســعۀ رمزارزهــا، اختی
ــدا  ــان پی ــاً پای ــرل ارزی تقریب ــه کنت در زمین
به هیچ عنــوان  مســئله  ایــن  و  می کنــد 
خوشــایند دولت هایــی نخواهــد بــود کــه 
ســلطه گر  ارزهــای  اصلــی  گرداننــدگان 

ــتند.  هس

مقبولیــت  افزایــش  و  رمزارزهــا  گســترش 
ــران  ــی از تحلیلگ ــرای برخ ــا، ب ــزون آنه روزاف
ــت؛  ــزرگ اس ــگ ارزی ب ــک جن ــانه ای از ی نش
یک ســو  در  رمزارزهــا  آن  در  کــه  جنگــی 
جهانــی  ســلطه گر  ارزهــای  صاحبــان  و 
به ویــژه دالر، در ســوی دیگــر قــرار دارنــد. 
مســئلۀ رمزارزهــا می توانــد جنگــی باشــد 
ــتند،  ــهیم هس ــاراً در آن س ــا ناچ ــه دولت ه ک
ــرا جایگزینــی رمزارزهــا یــک تغییــر ســاده  زی
بلکــه می توانــد  پولــی نیســت،  در ســبک 
ــان  ــی جه ــدۀ مال ــت آین ــری در سرنوش تغیی
باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه رقــم 
خــوردن آینــدۀ ارزی جهــان بــا رمزارزهــا، بــه 
ــد  ــر نخواهــــ ــی ها امکان پذی ــن سادگـــــ ای

ــود.  ب



2۵
بهار 1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

ایستادگی و یا نابودی دالر؟ 
ــال،  ــای دیجیت ــا و ســایر ارزه اگرچــه رمزارزه
ــا  ــی ارزه ــگاه تمام ــری در جای ــی قرارگی در پ
به عنــوان یــک سیســتم پولــی جدیــد هســتند 
امــا در ایــن بیــن مانــع بزرگــی وجــود دارد کــه 
ــه  ــه آن پرداخت ــا ب ــایر ارزه ــش از س ــد بی بای
شــود و آن مانــع، غــول بــزرگ دالر اســت. حال 
کــه مــا متصــور جنگــی ارزی میــان رمزارزهــا و 
ارزهــای مطــرح جهانــی شــدیم، وضعیــت دالر 
به عنــوان ارزی جهانــی و قدرتمنــد در ایــن 
نبــرد چگونــه خواهــد بــود؟ دالر، واحــد پولــی 
اســت کــه ســتون فقــرات سیســتم مالــی 
جهانــی را تشــکیل می دهــد. تاکنــون دالر 
ــای  ــترده در بازاره ــای گس ــم بحران ه علی رغ
نوظهــور در دهــه 1۹۹۰ و تحــوالت مالــی 
اواخــر 2۰۰۰، به طــور کلــی مرکــز تک قطبــی 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــی ب ــی بین الملل ــتم پول سیس
ــد دهــه گذشــته، تالش هــای  اینکــه طــی چن
زیــادی بــرای از بیــن بــردن دالر به عنــوان 
اصلی تریــن ارز ذخیــرۀ جهــان صــورت گرفتــه 
اســت امــا ایــن تالش هــا تاکنــون بســیار 
از  قبــل  مدت هــا  اســت.  بــوده  بی نتیجــه 
انگلیــس، یــن  رســیدن بیت کویــن، پونــد 
ــن  ــوان چی ــون ی ــپانیا و اکن ــزوی اس ــن، پ ژاپ

ــا  ــن ارزه ــک از ای ــا هیچ ی ــتند ام ــود داش وج
به تنهایــی یــا بــا هــم، قــادر بــه از بیــن بــردن 
ــر  ــی اگ ــد. حت ــلطه دالر نبودن ــش س ــا کاه ی
ــۀ  ــا در منطق ــن بســیاری از ارزه ــورو جایگزی ی
ــلطه دالر  ــر س ــص آن ب ــر خال ــورو شــد، تأثی ی
بســیار ناچیــز بــود. بــا اوج گرفتن اقتصــاد چین 
ــان(،  ــزرگ در جه ــاد ب ــن اقتص ــی دومی )یعن
ــلطنت  ــای س ــه روزه ــتند ک ــی آرزو داش برخ
ــه پایــان خــود رســیده باشــد امــا یــوان  دالر ب
نیــز تاکنــون نتوانســت آن طــور کــه امیــد بــود، 
بــه برکنــاری کامــل دالر منجــر شــود. دالر در 
طــول دورۀ پــس از جنــگ جهانــی دوم نقــش 
غالــب در سیســتم پولــی بین المللــی را داشــته 
اســت امــا بــا ایــن حــال، در چنــد دهۀ گذشــته 
ــان  ــش عدم اطمین ــه افزای ــی ب ــل مختلف عوام
در مــورد آینــدۀ دالر کمــک کرده انــد تــا 
بحث هــای نظــری گســترده ای در مــورد اتمــام 
ســلطه گری دالر آغــاز شــود. بــا وجــود ســلطۀ 
ــای  ــی، پیامده ــی جهان ــتم مال ــر سیس دالر ب
ــز  ــه GFC نی ــق یافت ــی تحق ــی و اجتماع مال
عالقــه بــه جســت و جوی یــک گزینــۀ مناســب 
به جــای دالر آمریــکا را افزایــش داد. برخــی 
ــی  ــه ط ــد ک ــی می کنن ــران پیش بین از تحلیلگ
چنــد ســال آینــده بازارهــا، اعتمــاد بــه دالر را 

از دســت خواهنــد داد. گلدمــن ســاچس در 
جــوالی 2۰2۰ اظهــار داشــت: »دالر آمریــکا در 
آســتانۀ از دســت دادن موقعیــت خــود به عنــوان 
ذخیــرۀ جهانــی اســت، زیــرا نگرانی هــای تــورم 

ــد.«  ــش می یاب ــده افزای ــاالت متح در ای

ایــن  از  نیــز  زیــادی  افــراد  و  دولت هــا 
ســلطه گری دالر ناراضــی هســتند. یکــی از 
دیجیتــال  ارز  درخواســت های  اصلی تریــن 
ــیه  ــن و روس ــد چی ــی مانن ــوی دولت های از س
ــلطه  ــدن س ــده ش ــتار برچی ــه خواس ــت ک اس
ــا  ــن دولت ه ــه ای ــال ب دالر هســتند. ارز دیجیت
ــی از  ــرۀ جهان ــوان ارز ذخی ــن عن ــکان گرفت ام
ــه  ــد ک ــی می دانن ــا به خوب ــد. آنه دالر را می ده
ارز دیجیتــال چگونــه می توانــد بــه آنهــا کمــک 
ــان از  ــرۀ جه ــوان ارز ذخی ــد و دالر را به عن کن
تخــت ســلطنت پاییــن بیــاورد. آنهــا از اینکــه 
دالر آمریــکا از عنــوان ارز ذخیــرۀ جهانــی 
برخــوردار اســت بســیار ناراضــی هســتند. آنهــا 
ایــاالت  ایــن وضعیــت  احســاس می کننــد 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ناعادالن ــک مزی ــده، ی متح
می کننــد  ادعــا  و  اســت  دولت هــا  ســایر 
ــود  ــت خ ــا از وضعی ــده باره ــاالت متح ــه ای ک
ــه ضــرر  ــره ب ــدۀ ارز ذخی ــادر کنن ــوان ص به عن
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ملت هــای دیگــر اســتفاده کرده اســت. 

بــا توجــه بــه ویژگی هایــی کــه ارزهــای 
ــوان  ــد، می ت ــه دهن ــد ارائ ــال می توانن دیجیت
ــرای دالر  ــی ب ــی منطق ــه جایگزین ــت ک گف
ــال  ــی دیجیت ــرۀ جهان ــک ارز ذخی ــکا ی آمری
ــرن  ــکا بیــش از نیم ق اســت. اگرچــه دالر آمری
ــوردار  ــک برخ ــت هژمونی ــه از وضعی ــت ک اس
اســت امــا بــه لطــف موفقیــت گســترده 
بیت کویــن و ســایر ارزهــای رمزپایــه، بســیاری 
معتقدنــد کــه روزهــای ســلطه دالر بــه انتهــای 
ــه ارز  ــد ب ــن می توان ــیده و بیت کوی ــود رس خ
ذخیــره تبدیــل شــود. جامعــه رمزنــگاری ادعــا 
بهتریــن گزینــه  بیت کویــن  می کنــد کــه 
بــرای دالر اســت. دولت هــای چیــن و روســیه 
ــال،  ــه ارز دیجیت ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــز ب نی
بهتریــن راه بــرای به چالش کشــیدن ســلطه 
جهانــی  دیجیتــال  ارز  یــک  اســت.  دالر 
ــه  ــی دالر حمل ــه هژمون ــاً ب ــد صریح می توان

ــود.  ــر ش ــاری آن منج ــه برکن ــد و ب کن

بــا وجــود تمــام امید هایــی کــه بــه جایگزینــی 
رمزارزهــا در سیســتم پولــی جهانــی و به ویــژه 
ــن  ــران ای ــی از تحلیلگ ــود دارد، برخ دالر وج
احتمــال را در آینــده ای نزدیــک رد می کننــد. 
ارشـــــــد  استراتژیســت  چندلــر،  مــارك 
کتـــــــاب نویســــــنده  و  ارز  بــــــازار 
Making Sense of the Dollar در یــک 
»دالر  کــرد:  اظهــار  رســمی  گفت و گــوی 
شــفاف ترین  و  عمیق تریــن  بزرگ تریــن، 
ــت.  ــی اس ــۀ دولت ــازار اوراق قرض ــتوانۀ ب پش
ــه  ــن چگون ــه بیت کوی ــم ک ــط نمی دان ــن فق م
دالر  جایگزیــن  منظــر  ایــن  از  می توانــد 
ــاددان  ــات، اقتص ــا گوپین ــود.« گیت ــکا ش آمری
ــه  ــول، در مجل ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن ارش
ــای  ــه ارزه ــت: »اگرچ ــز گف ــیال تایم فایننش
ــر  ــرت آور ظاه ــی حی ــه به صــورت امکان رمزپای
ــت  ــاخت ها و مقبولی ــد زیرس ــا فاق ــده اند ام ش
به جــای  قرارگیــری  بــرای  الزم  جهانــی 
جهانــی  ذخیــرۀ  برتــر  ارز  به عنــوان  دالر 

هســتند.« درســت اســت کــه در طــی چنــد 
ســال گذشــته و در بیــن ســرمایه گذاران و 
بازرگانــان، عالقــه بــه بیت کویــن و ســایر 
ــاد  ــا اعتی ــت ام ــته اس ــود داش ــا وج رمرزازه
ــه دالر  ــا ب ــردم و ملت ه ــرای م ــون  و چ بی چ
آمریــکا در طــی بیــش از یــک قــرن گذشــته، 

ــت.  ــر اس انکارناپذی

ــای  ــن بانک ه ــی از برتری ــه، یک ــک دولچ بان
ــه در بررســی های  ــی دارد ک ــار م ــان، اظه جه
ــوز  ــردم هن ــد م ــر می رس ــه به نظ صورت گرفت
پــول نقــد می خواهنــد. دو ســوم از افــراد 
ــان  ــه عدم اطمین ــه ب ــا توج ــی، ب ــورد بررس م
اقتصــادی پیرامــون جنــگ تجــاری آمریــکا و 
ــرات  ــه و تأثی ــا در خاورمیان ــن، درگیری ه چی
ــع نقــدی را  احتمالــی برگزیــت، افزایــش مناب
ــتدالل  ــه اس ــک دولچ ــد. بان ــر گرفته ان در نظ
می کنــد کــه بعیــد اســت پــول نقــد بــه ایــن 

ــرود.]1[  ــن ب زودی از بی

دولت ها کنار نمی ایستند 
ــا  ــان رمزارزه ــدگاه طراح ــه از دی دانســتیم ک
عامــل مشــکالت موجــود مالــی، دولت هــا 
و  هســتند  ارزی  واســطه های  ســایر  و 
ــه  ــای رمزپای ــداف ارزه ــی از اه ــن یک همچنی
ــتم  ــطه ها از سیس ــه واس ــذف این گون ــز ح نی
ــه  ــد ک ــور می کنی ــا تص ــا آی ــت ام ــی اس مال
ــه ســادگی از انحصــاری کــه طــی  دولت هــا ب
ــاخت و  ــته در س ــال گذش ــزار س ــن ه چندی
ــای بی شــمار آن  ــول داشــتند و مزای صــدور پ
دســت خواهنــد کشــید؟ دولت هــا )صاحبــان 
ــدی در  ــت ج ــی(، مقاوم ــر جهان ــای برت ارزه
برابــر ایــن امــر را نشــان خواهنــد داد. بــدون 
ــرای ایــن موضــوع  شــک دولت هــا تدبیــری ب
ــز در  ــون نی ــاید تا کن ــید. ش ــد اندیش خواهن
نبــرد  یــک  مقدمــات  آماده ســازی  حــال 
ــود  ــلطۀ خ ــظ س ــرای حف ــا ب ــۀ ارزه در زمین
ــه ارزی  ــم ب ــه بخواهی ــارغ از این ک هســتند. ف
بیندیشــیم کــه بــرای جهانیــان و ملت هــا 
بایــد  منفعــت بیشــتری را به همــراه دارد، 

ــدرت  ــان ق ــون صاحب ــه اکن ــم کســانی ک بدانی
ســلطنت  تخــت  از  نمی خواهنــد  هســتند، 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــار بیاین ــه کن ــود بدین گون خ
خوشــایند مــا باشــد یــا نباشــد، بایــد بپذیریــم 
ــا  ــتند. آنه ــا هس ــان دنی ــا متصدی ــه دولت ه ک
را در سیســتم  نمی خواهنــد کنتــرل خــود 
ــد  ــازه دهن ــد و اج ــار بگذارن ــی کن ــی جهان پول
ایــن سیســتم توســط ارزهــای رمزنــگاری 
شــده تصاحــب شــود. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه 
ــود  ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــم ارزی بای سیس
ــای  ــد از ابزاره ــزی بتوانن ــای مرک ــه بانک ه ک
کنتــرل  و  نظــارت  بــرای  پولــی  سیاســت 
ــن  ــه ای ــد، اگرچ ــتفاده کنن ــتم ارزی اس سیس
ــداف  ــا اه ــاد ب ــت در تض ــن اس ــئله ممک مس

ــد.  ــا باش ــان رمزارزه طراح

آینــده،  کــه  نیســت  تضمینــی  هیچ گونــه 
ــا  ــان رمزارزه ــان و حامی ــه طراح ــه ک آن گون
ــتمی را  ــا سیس ــرود. آنه ــش ب ــد پی می خواهن
ــرای کاهــش  ــاوری ب ــا از فن ــد ت طراحــی کردن
قــدرت دولت هــا اســتفاده شــود امــا بایــد 
ــه  ــیر دو لب ــک شمش ــاوری، ی ــه فن ــم ک بدانی
فنــاوری می توانــد  اســت؛ همان گونــه کــه 
ــرای محــدود کــردن قــدرت دولــت اســتفاده  ب
بــرای  می توانــد  نیــز  همان گونــه  شــود، 
طراحــی سیســتم پولــی مــورد اســتفاده گیــرد 
کــه قــدرت دولــت هــا را افزایــش دهــد. 
ــد  ــه می توانن ــه ک ــال همان گون ــای دیجیت ارزه
واســطه ها  و  مرکــزی  بانک هــای  دولت هــا، 
ــد  ــز می توانن ــه نی ــد، همان  گون ــذف کنن را ح
قــدرت  افزایــش  بــرای  کمکــی  بــازوی 
ــا  ــر دولت ه ــال اگ ــرای مث ــوند! ب ــا ش دولت ه
ارز دیجیتــال خــود را گســترش دهنــد، آن 
زمــان اســت کــه ایــن فنــاوری نه تنهــا در 
ــت  ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــل دولت ه ــار کام اختی
ــد کیلومتر هــا از خواســتۀ واقعــی  بلکــه می توان
طراحــان رمــز ارزهــا و ساتوشــی فاصلــه بگیــرد 
و در تقابــل بــا رمزارزهــا به پاخیــزد. اکنــون 
ــدازی  ــال راه ان ــور ها در ح ــیاری از کش ــز بس نی
 CBDC (Central Bank Digital Currency)
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خــود هســتند. CBDC، ارز دیجیتــال بانــک 
ــت  ــه در حقیق ــت ک ــور اس ــک کش ــزی ی مرک
معــرف ارز ســنتی آن کشــور اســت امــا در 
قالــب دیجیتــال. CBDC هــا اساســاً بــا ارزهــای 
رمزپایــه متفاوت هســتند. رمزارزهــا غیرمتمرکز 
ــی  ــا تمرکززدای ــزی ب ــک مرک ــا بان ــتند، ام هس
 CBDC ــت و ــق نیس ــال مواف ــای دیجت از ارزه
بســیاری  دالیــل  دارد.  متمرکــز  ماهیتــی 
ــای  ــط بانک ه ــا توس ــن ارزه ــاد ای ــرای ایج ب
مرکــزی وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا، ایجــاد 
ــد.  ــا می باش ــر رمزارزه ــی در براب ــت دفاع حال
بانک هــای مرکــزی نمی خواهنــد از صحنــه 
ــا  ــه رمزارزه ــد ک ــوند و معتقدن ارزی حــذف ش
می تواننــد  کنترلــی،  سیســتم  کاهــش  بــا 
ــاد  ــی ایج ــتم های نظارت ــی را در سیس تنش های
ــکوی  ــد س ــت CBDC هــا می توان ــد. موفقی کنن
ــت  ــزی و در نهای ــای مرک ــرای بانک ه پرشــی ب
ــه  ــد ب ــاوری می توان ــن فن ــد. ای ــا باش دولت ه
ــی  ــرر برخ ــه ض ــا و ب ــی از دولت ه ــود برخ س
ــاالت  ــتفاده ای ــال، اس ــرای مث ــد. ب ــر باش دیگ
متحــده از ارز دیجیتــال  می توانــد نه تنهــا 
ــرای  ــه ب ــردد، بلک ــودی دالر نگ ــه ناب ــر ب منج
ایــاالت متحــده ســود چشــمگیری را نیز داشــته 
ــازه  ــاالت متحــده اج ــه ای ــا ب ــن ارزه ــد. ای باش
می دهــد تــا به طــور قابــل توجهــی برنامــه 
ــان  ــرد و بســیار بیشــتر جری ــش بب خــود را پی
پــول بین المللــی را کنتــرل کنــد. ایــن مســئله 
ــم  ــال رق ــک دالر دیجیت ــکل ی ــد به ش می توان
بخــورد. ایــاالت متحــده بــا یــک دالر دیجیتــال 
روی  بــر  را  اســت هژمونــی خــود  ممکــن 
سیســتم مالــی جهانــی، بــرای یــک قــرن دیگــر 

ــد.  ــن کن ــز تضمی نی

ــن  ــه چی ــی ب ــوان نگاه ــر می ت ــی دیگ در مثال
ــر روی یــک ارز  انداخــت؛ چیــن در حــال کار ب
ــزی خــود  ــک مرک ــا پشــتیبانی بان ــال ب دیجیت
اســت کــه می توانــد به عنــوان یــک ابــزار 
قدرتمنــد یــا نــرم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــن  ــه در چی ــرکت هایی ک ــر ش ــت، اگ در حقیق
ــوان  ــرش ی ــه پذی ــور ب ــد مجب ــارت می کنن تج

دیجیتــال شــوند، می تواننــد برتــری دالر در 
ــد.  ــن ببرن ــی را از بی ــی جهان ــازار مال ب

درمــورد این کــه ارز دیجیتــال بــرای دولت هــای 
مختلــف ســود اســت یــا تهدیــد، می تــوان 
ــگ  ــک جن ــه ی ــبیه ب ــئله ش ــن مس ــت ای گف
تســلیحاتی اســت. تســلیحات در یــک جنــگ، 
ــک  ــر در دســت کدام ی ــه زودت ــه این ک بســته ب
ــد  ــرد، می توان ــرار می گی ــگ ق ــن جن از طرفی
ــه تهدیــد منجــر  هــم ســودمند باشــد و هــم ب
ــک  ــتگی دارد کدام ی ــز بس ــا نی ــود؛ در اینج ش
از صاحبــان ارزهــای مطــرح جهانــی، زودتــر بــه 
ــح  ــری هوشــمندانه و صحی اســتفاده و به کارگی
ــهود  ــه مش ــئله ای ک ــد. مس ــا بپردازن ــن ارزه ای
ــد یــک  اســت، برتــری دولتــی اســت کــه بتوان
ارز دیجیتــال بــا قابلیــت تبدیــل بــه ارز ذخیــرۀ 
ــن  ــی چنی ــاید معرف ــد. ش ــی کن ــی معرف جهان
ــرای ســالیان ســال، هژمونــی ارز  ــد ب ارزی بتوان

ــد.  ــر را از آن خــود کن برت

و اما در آینده ... 
ــرح  ــا و مط ــز ارزه ــور رم ــا ظه ــه ب ــا این ک ب
شــدن روزافــزون آنهــا )به ویــژه بیت کویــن( 
موجــب شــد تــا افــراد زیــادی از دیــدن آینــدۀ 
ــک ارز واحــد  ــا و ایجــاد ی ــرای ارزه مســتقل ب
ــد  ــه وج ــا ب ــت دولت ه ــدون دخال ــی ب جهان
ــوان آینــده  بیاینــد، به نظــر می رســد کــه نمی ت
ــر  ــیاری ب ــد. بس ــور ش ــا متص ــدون دولت ه را ب
ــی  ــروز، جنگ ــگ ارزی ام ــه جن ــد ک ــن باورن ای
ــال )رمزارزهــا( و ارزهــای  بیــن ارزهــای دیجیت
ــاید  ــه ش ــی ک ــت. در حال ــی اس ــرح جهان مط
تصویــر  بــه  دیگــر  به گونــه ای  واقعیــت، 
ــن  ــر ای ــرادی ب ــدود اف ــد. مع ــده باش کشیده ش
ــود  ــن خ ــروز، بی ــگ ارزی ام ــه جن ــد ک باورن
ــر  ــدرت برت ــک ق ــب ی ــرای تصاح ــا ب دولت ه
به عبــارت  اســت.  دیجیتــال  ارز  به شــکل 
دیگــر می تــوان گفــت کــه مســئلۀ تقابــل 
ــایر  ــن س ــل بی ــا تقاب ــن و دالر ی ــن بیت کوی بی
رمزارزهــا بــا ارزهــای مطرحــی همچــون یــورو، 
پونــد و یــوان نیســت؛ وضعیــت موجــود، جنگی 
بــرای حــذف دولت هــا نیســت بلکــه نبــرد 

ــا اســت  ــان خــود دولت ه ــردی می ــی، نب کنون
ــدا  ــت پی ــر دس ــی برت ــه قدرت ــه ب ــرای آن ک ب
ــای  ــا ویژگی ه ــد ارزی ب ــاید بتوانن ــد و ش کنن
بهتــر را جایگزیــن دالر کننــد؛ ارزی کــه بازهــم 
تحــت کنتــرل خــود دولت هــا  باشــد امــا دیگــر 
دالر نباشــد. بنابرایــن جامعــۀ مالــی شــاید تــا 
ســال ها نیــز نتوانــد بــه حــذف دولت هــا، 
بانک هــای مرکــزی، سیســتم های نظارتــی 
ــط  ــان توس ــرح جه ــای مط ــت ارزه و در نهای

ــد.  ــا بیندیش رمزارزه

چشــم انداز طراحــان ارزهــای رمزنگاری شــده، 
ــب ارزی  ــه سیســتم غال ــن ارزهــا ب ــل ای تبدی
ــه زودی و  ــه ب ــد ک ــا معتقدن ــرا آنه ــت زی اس
به طــور گســترده مشــخص می شــود کــه 
ــی  ــرای ارزهای ــر ب ــی برت ــا جایگزین ــن ارزه ای
دولت هــا  توســط  اکنــون  کــه  هســتند 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــوند. آنه ــه می ش ارائ
جهــان بــه زودی بــه برتــری ارزهــای رمزپایــه 
شــده  صــادر  ارزهــای  و  بــرد  پی خواهــد 
توســط دولت هــا در نهایــت بــه نفــع ارز 
ــد  ــته خواه ــز کنارگذاش ــۀ غیرمتمرک رمزپای
ــا  ــان رمزارزه ــه طراح ــود آن ک ــا وج ــد. ب ش
ــه  ــیاری ب ــد بس ــران، امی ــی از تحلیلگ و برخ
ــد  ــان دارن ــا در جه ــن ارزه ــدن ای ــرح ش مط
و آنهــا را جایگزینــان زودهنــگام ارزهایــی 
همچــون دالر و یــورو می داننــد امــا بایــد 
اظهــار داشــت کــه پیش بینــی آینــده ارزهــای 
مطــرح جهانــی کار آســانی نیســت. بــا تمامــی 
رمزارزهــا  حامیــان  کــه  امیدواری هایــی 
ــی  ــدۀ ارزهای ــه آین ــم ک ــا نمی دانی ــد، م دارن
ــای  ــایر ارزه ــد و س ــورو، پون همچــون دالر، ی
مســلط بــر جامعــه مالــی جهانــی چیســت امــا 
ــا بدین جــا نتیجــه  ــوان ت مســئله ای کــه می ت
گرفــت ایــن اســت کــه رمزارزهــا، نمی تواننــد 
ــگاه سیســتم ارزی  ــا در جای ــن زودی ه ــه ای ب
ــای  ــه در آینده ه ــد، اگرچ ــرار گیرن ــی ق جهان
دور شــاید بتــوان بیــش از پیــش بــه سیســتم 
رمــزارزی جهانــی و برچیده شــدن ارزهــای 

ــید.  ــرح اندیش مط
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ــن نیســت  ــی ای ــه مســئلۀ اصل ــم ک ــد بدانی بای
کــه مــا در نهایــت می توانیــم بــه یــک سیســتم 
ارز دیجیتــال در مقیــاس جهانــی برســیم یــا نــه 
ــای بســیاری را نســبت  ــال مزای ــرا ارز دیجیت زی
بــه ارز معمولــی دارد و اگرچــه مــا تاریــخ دقیــق 
آن را نمی دانیــم امــا در نهایــت روزی در عرصــۀ 
ــت،  ــد. در حقیق ــد ش ــن خواه ــی جایگزی جهان
ارز  کــه  اســت  آن  اهمیــت  حائــز  موضــوع 
دیجیتــال در چــه ســاختاری بــه جهــان عرضــه 
خواهــد شــد؟ آیــا مــا شــاهد گســترش ارزهــای 
ــا  ــود ی ــم ب ــی خواهی ــز دولت ــال متمرک دیجیت
قــدرت  صاحبــان  غیرمتمرکــز،  رمزارزهــای 
آینــده خواهنــد بــود؟ آیــا در آینــده شــاهد دالر 
دیجیتــال خواهیــم بــود یــا آرزوی دیرینــۀ افــراد 
ــد  ــت خواه ــه واقعی ــودی دالر ب ــادی در ناب زی
پیوســت و شــاهد ارزی دیجیتــال و منحصــر 
بــه قــدرت برتــر دیگــری ماننــد چیــن خواهیــم 
ــن  ــدگان ای ــدگان و بازن ــه کســانی برن ــود؟ چ ب
ــود؟ این هــا ســؤاالتی هســتند  نبــرد خواهنــد ب
بــه  قاطعانــه  به طــور  نمی توانیــم  مــا  کــه 
ــه  ــم ک ــوز نمی دانی ــا هن ــم. م ــخ دهی ــا پاس آنه
صاحبــان بــزرگ ارزهــای مطــرح جهانــی، چــه 
ایــن  در  پیــروزی  بــرای  را  اســتراتژی هایی 
ــه  ــزی ک ــا چی ــد ام ــود دارن ــن خ ــرد در ذه نب
مشــهود اســت، ایســتادگی بســیار جــدی دالر و 

ــت.  ــدان اس ــن می ــش در ای حامیان

پیش بینــی  در  ســعی  بســیاری،  محققــان 
آینــدۀ ارزی جهــان دارنــد. اگرچــه برخــی 
ــی  ــادۀ رویاروی ــا را آم ــوز رمزارزه ــراد هن از اف
بــا ارزهــای مطــرح جهانــی نمی داننــد امــا 
ــوان  ــه نمی ت ــد ک ــز معتقدن ــر نی ــته ای دیگ دس
از آینــدۀ رو به رشــد ایــن ارزهــا چشم پوشــی 
کــرد. برخــی دیگــر پــا را فراتــر نهــاده و صحبــت 
ــت  ــر تخ ــا ب ــگام رمزارزه ــی زودهن از جایگزین
ــا وجــود  ــد. ب ــدرت و ســلطه گری دالر می کنن ق
تفاوت هــای موجــود در پیش بینی هــا، اغلــب 
در یــک مســئله اتفاق نظــر وجــود دارد: »آینــدۀ 
ــد  ــته نخواه ــد گذش ــز مانن ــی هرگ ــای مال دنی
بــود«. ارزهــای رمزپایــه می تواننــد ابــزاری 

ــرای یــک جنــگ ارزی باشــند و  قدرتمنــد ب
ســبب دگرگونــی آینــده مالــی جهــان شــوند. 
شــاید ســال ها بعــد، بیت کویــن و ســایر 
رمزارزهــا را به گونــه ای به خاطــر بیاوریــم 
ــم و  ــر می آوری ــت  را به خاط ــده رای ــه پرن ک
در هــر دو مــورد از اختراعاتــی صحبــت کنیم 
ــد و  ــر داده ان ــر را تغیی ــخ بش ــد تاری ــه رون ک
ــوز  ــال ها، هن ــد از گذشــت س ــم بع ــاید ه ش
بــا  ارتبــاط  در  نظریه پــردازی  حــال  در 
آن  برانــدازی  روش هــای  و  دالر  هژمونــی 

باشــیم!          
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پی نوشت ها:
1- Digital currency 
2-  اگرچــه ایــن نــوع از ارزهــا، بــا نــام ارز مجازی 
رواج یافته انــد، امــا بهتــر اســت از مــواردی ماننــد 
رمــزارز، ارز دیجیتــال، ارزهــای رمزپایــه و یــا ارز 
رمزنگاری شــده اســتفاده گــردد. کلمــه مجــازی 
مصــداق مــواردی اســت کــه در حقیقــت وجــود 
ــد در  ــی آن، می توان ــی منف ــار معنای ــد و ب ندارن
ــتفاده کنندگان و رواج  ــر روی اس ــا ب ــگ م فرهن

یافتــن ایــن ارز تأثیــر ســوء بگــذارد. 
متمرکــز  می توانــد  دیجیتــال  پــول   -3   
ــک  ــورت ی ــن ص ــد، در ای )centralised( باش
ــول  ــم پ ــرل حج ــرای کنت ــزی ب ــه مرک نقط
ــز  ــد غیرمتمرک ــن می توان ــود دارد. همچنی وج
)decentralised( باشــد، در ایــن صــورت 
کنتــرل  را  پــول  عرضــه  مختلــف،  منابــع 

 . می کننــد
 4-Satoshi Nakamoto 
 5- BitCoin 
 6- Global Reserve Currency 
7-Wright Flyer 

منابع: 
Cermak, V. (2017). Can Bitcoin 

Become a Viable Alternative to 
Fiat Currencies? An Empirical 
Analysis of Bitcoin’s Volatil-
ity Based on a GARCH Model. 
SSRN Electronic Journal. 

ادریــس کریمــی قره عمــر: حســابدار 
لیســانس  فــوق  دانشــجوی  و  مســتقل، 
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برای اینکه مدیر بزرگی شوید، نيازمند
 »چهارچوب فکری« )مایندست(

 صحيح هستيد 

مسعود صادق پور

ترجمه و تلخیص :

ســازمان ها در سراســر جهــان ســاالنه تقریبــاً 3۵۶ 
ــه توســعۀ  ــوط ب ــرای اقدامــات مرب میلیــارد دالر ب
رهبــری هزینــه می کننــد. ایــن درحالیســت 
ــال  ــده در س ــل آم ــه عم ــات ب ــی تحقیق ــه ط ک
2۰13، ۷۵ درصــد از آنهــا، برنامه هــای توســعه 
رهبــری خــود را مؤثــر ارزیابــی نکردنــد. امــا چــرا 
ــود و  ــات خ ــادی از اقدام ــع زی ــازمان ها، مناف س
هزینــه ای کــه بابــت برنامه هــای توســعه رهبــری، 
ــات  ــد؟ تحقیق ــد، بدســت نمی آورن صــرف می کنن
ــه  اخیــر نشــان می دهــد ایــن موضــوع احتمــاالً ب
ایــن دلیــل اســت کــه برنامه هــای توســعه رهبــری 
ــان  ــه هم ــی ک ــاص و اساس ــی خ ــک ویژگ از ی
ــل  »چهارچــوب فکــری« )مایندســت( اســت، غاف
ــر  ــه فک ــران چگون ــه مدی ــالوۀ اینک ــوند؛ بع می ش

می کننــد، یــاد می گیرنــد و رفتــار می کننــد.

ــران  ــی مدی ــای ذهن »چهارچــوب فکــری«، لنزه
اســت کــه بــه آنهــا دیکتــه می کنــد چــه 
اطالعاتــی را بــرای درك و هدایــت موقعیت هایــی 
کــه بــا آن مواجــه می شــوند، دریافــت و اســتفاده 
کننــد. در حقیقــت، »چهارچــوب فکــری«، باعــث 
ــی  ــد و چرای ــام می دهن ــران انج ــه مدی ــه ک آنچ
آن اســت. بــه عنــوان مثــال »چهارچــوب فکــری« 
توضیــح کــه چــرا دو مدیــر، زمانــی کــه بــا یــک 
موقعیــت مشــابه ماننــد عــدم توافــق بــا زیردســت 
ــی  ــل متفاوت ــوند، عکس العم ــه می ش ــود مواج خ
انجــام می دهنــد. یــک مدیــر ممکــن اســت ایــن 
موقعیــت را ماننــد تهدیــدی ببینــد کــه بازدارنــدۀ 
اختیــارات وی اســت امــا مدیــر دیگــری آن 
ــری  ــرای یادگی ــی ب ــوان فرصت ــت را به عن موقعی
ــی  ــع وقت ــد. در واق ــترارزیابی کن ــعه بیش و توس
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اقدامــات توســعۀ رهبــری، »چهارچــوب فکــری« 
را نادیــده می گیــرد، از ایــن موضــوع کــه چگونــه 
ــن را  ــد ای ــی مانن ــائل و فرصت های ــران، مس مدی
ــی ورزد. ــت م ــد، غفل ــیر می کنن ــاهده و تفس مش

اگــر »چهارچوب هــای فکــری« خيلــی 
ــط  ــد توس ــک بای ــتند، کدامي ــم هس مه

ــوند؟  ــعه داده ش ــران توس رهب
 چهــار مجموعــۀ متمایــز از »چهارچوب هــای 
ــی  ــر توانای ــه ب ــده اند ک ــایی ش ــری« شناس فک
مدیــران بــرای درك افــراد، هدایــت موفق تــر 
تغییــر و انجــام دادن مؤثرتــر نقش هــای رهبــری، 

تاثیــر می گذارنــد.

»چهارچوب های فکری« رشد و ثابت 
ــه  ــاوری اســت ک ــد، ب ــری« رش ــوب فک »چهارچ
ــا و  ــر اســتعداد، توانایی ه ــه تغیی ــردم نســبت ب م
هــوش خــود دارنــد. متقابــاَل افــراد بــا »چهارچوب 
تغییــر  ایــن  بــه  اعتقــادی  ثابــت،  فکــری« 
ــن ســال پژوهــش نشــان  ــد. حاصــل چندی ندارن
می دهــد آنهایــی کــه »چهارچــوب فکــری« 
ــی بیشــتری  ــی آمادگ ــد، از نظــر ذهن رشــد دارن
ــای  ــد، از مزیت ه ــا دارن ــرش چالش ه ــرای پذی ب
ــتراتژی های  ــد، اس ــره می برن ــن به ــک گرفت فیدب
اتّخــاذ می کننــد،  را  حــل مســألۀ مؤثرتــری 
ــه زیردســتان خــود  فیدبک هــای توســعه دهنده ب
ــی  ــر در پ ــر و مصّرت ــد و پرتالش ت ــه می نماین ارائ

ــود هســتند.  ــداف خ ــق اه تحّق

و  یادگيــری  فکــری«  »چهارچوب هــای 
ــرد   عملک

»چهارچــوب فکــری« یادگیــری، بــه معنــی 
خودانگیختگــی بــرای افزایــش شایســتگی خــود و 
تســلّط بــر چیزهــای جدیــد اســت. »چهارچــوب 
ــای  ــب قضاوت ه ــرای کس ــرد، ب ــری« عملک فک
مطلــوب یــا اجتنــاب از قضاوت هــای منفــی 
ــران  ــزه دارد. مدی ــود، انگی ــتگی خ ــارۀ شایس درب
ــه  ــری در مقایس ــری« یادگی ــوب فک ــا »چهارچ ب
بــا »چهارچــوب فکــری« عملکــرد از نظــر ذهنــی 
ــتگی،  ــش شایس ــرای افزای ــتری ب ــی بیش آمادگ
ــک و خروجــی  ــت فیدب ــق، دریاف ــری عمی یادگی

بیشــتر از فعالیت هــا دارنــد. آنهــا همچنیــن مصــّر 
و مقــاوم، تطبیق پذیــر و منعطــف، عالقه منــد 
بــه همــکاری و مشــارکت هســتند و بــه اجــرا در 

ــد. ــتری دارن ــل بیش ــاال تمای ــتاندارهای ب اس

»چهارچوب هــای فکــری« مشــورتی و اجــرا 
ه  کنند

مدیــران بــا »چهارچــوب فکــری« مشــورتی، 
ــات  ــواع اطالع ــت ان ــرای دریاف ــی ب ــرش باالی پذی
به عنــوان روشــی بــرای اطمینــان از اینکــه تــا حــد 
ــد،  ــدام می کنن ــر و اق ــه فک ــکان به صــورت بهین ام
ــرا  ــری« اج ــوب فک ــا »چهارچ ــران ب ــد. مدی دارن
کننــده، همانطــور کــه ایــن نــام پیشــنهاد می کنــد، 
بیشــتر بــر اجــرای تصمیمــات تمرکــز می کننــد و 
ــا و  ــه ایده ه ــا را نســبت ب ــن موضــوع ذهــن آنه ای
اطالعــات جدیــد و متفــاوت، بســته نگــه مــی دارد. 
ــا  ــا مقایســۀ ایــن دو، در می یابیــم کــه مدیــران ب ب
»چهارچــوب فکــری« مشــورتی، تصمیمــات بهتری 
دقیق تــر  و  منصف تــر  آنهــا  زیــرا  می گیرنــد. 
هســتند و کمتــر در پــردازش و تصمیم گیــری، 

ــد. ــه می گیرن ــک جانب ــای ی تصمیم ه

و  ترفيــع  فکــری«  »چهارچوب هــای 
ی  پيشــگير

ــر  ــع، ب ــری« ترفی ــوب فک ــا »چهارچ ــران ب مدی
پیــروزی و بدســت آوردن، تمرکــز می کننــد. 
ــایی  ــژه را شناس ــد وی ــدف و مقص ــک ه ــا ی آنه
را  آن  ســمت  بــه  پیشــروی  و  می کننــد 
ــا  ــران ب ــد. مدی ــرار می دهن ــت خودشــان ق اولوی
»چهارچــوب فکــری« پیشــگیری، بــر اجتنــاب از 
باخــت و جلوگیــری از مســائل، بــه هــر قیمتــی 
ــد  ــان می ده ــا نش ــد. پژوهش ه ــز می کنن تمرک
آنهایــی کــه »چهارچــوب فکــری« ترفیــع دارنــد، 
بیشــتر بــه مثبــت اندیشــی، تمایــل دارنــد، 
ــود  ــتری از خ ــاف بیش ــر، انعط ــه تغیی ــبت ب نس
و  چالش هــا  مقابــل  در  می دهنــد،  نشــان 
هســتند  سرســخ تر  و  مقاوم تــر  شکســت ها، 
رفتارهــای  و  از عملکــرد  باالتــری  و ســطوح 
کــه  رهبرانــی  بــا  مقایســه  در  را  نوآورانــه 
»چهارچوب هــای فکــری« پیشــگیری دارنــد، 

می دهنــد. بــروز 

وقتــی شــناخت بهتــری از ایــن »چهارچوب هــای 
ــای  ــد برنامه ه ــید، می توانی ــته باش ــری« داش فک
اثربخشــی  آموزشــی رهبــری خــود را بــرای 
ــوب از  ــال خ ــک مث ــد. ی ــب کنی ــتر، متناس بیش
یــک ســازمان کــه قــدرت »چهارچوب هــای 
ــده  ــرم تقویت کنن ــک اه ــوان ی ــری« را به عن فک
بــه کار بــرده اســت، شــرکت مایکروســافت اســت. 
ــت  ــازار و قیم ــا 2۰14، ارزش ب ــال 2۰۰1 ت از س
ــان  ــادی یکس ــد زی ــا ح ــافت ت ــهام مایکروس س
زمانی کــه  ســال 2۰14،  در  امــا  مانــد  باقــی 
ســاتیا نــادال  مســئولیت را به عهــده گرفــت، 
ــری و  ــی رهب ــر بازآفرین ــودش را ب ــت خ مأموری
ــاد  ــه اعتق ــاد. ب ــا نه ــگ در مایکروســافت بن فرهن
به ویــژه  فکــری«  »چهارچوب هــای  نــادال، 
ــی  ــز اصل ــد، تمرک ــری« رش ــای فک »چهارچوب ه
ــا  ــد. ب ــافت بودن ــازی مایکروس ــان نوس وی در زم
ایــن شــیوۀ رهبــری، ارزش بــازار شــرکت و قیمــت 

ــد. ــر ش ــه براب ــش از س ــهام، بی س

ایــن فقــط یــک نمونــه اســت کــه نشــان 
بخواهنــد  سازمان هــــا  اگــــر  می دهــــد 
رهبــری  توســعۀ  در  سرمایه گذاری هایشــان 
می بایســت   شــود،  تســویه  کامــل  به طــور 
توســعۀ »چهارچوب هــای فکــری«، بــه ویــژه 
در  را  ترفیــع  و  مشــورتی  یادگیــری،  رشــد، 
ــور  ــد. همان ط ــرار دهن ــود ق ــات خ ــت اقدام اولوی
ــد،  ــک می پردازن ــر ی ــعۀ ه ــه توس ــران ب ــه مدی ک
ــا  ــای آنه ــری و رفتاره ــردن، یادگی ــر ک روش فک
به طــور طبیعــی بهبــود پیــدا می کنــد. زیــرا 
آنهــا موقعیت هــا را به طــور مؤثرتــری، مشــاهده و 

تفســیر می کننــد.         

منبع:
 To Be a Great Leader, You Need مقالــه 
 Ryan اســت کــه توســط the Right Mindset
ژانویــه  در    Chris Reinaو   Gottfredson

2۰2۰ در مجلــه HBR منتشــر شــده اســت.

مســعود صــادق پــور: کارشــناس ارشــد 
مدیریــت کســب و کار )MBA(، مدیــر عامــل 
شــرکت هــم پیمان همــکاران سیســتم در اســتان 

ــن قزوی
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امیرحسین اسدی                رویا دارابی

ــروس  ــی از وی ــر ناش ــاری همه گی ــور بیم ظه
کرونــا، یــک واقعــۀ منحصربه فــرد بــوده 
اســت. محدودیت هــای مســتمر ایــن بیمــاری 
در فعالیت هــای تجــاری و زندگــی انســان 
ــده اســت.  ــروز مشــکالت جــدی ش ــث ب باع
ایــن همه گیــری اثــرات مهمــی بــر روی 
ســطح فعالیت هــای تجــاری را در پــی داشــته 
ــه اندازه گیــری  ــوط ب ــر مرب اســت. دومیــن اث
تنظیــم  و  تهیــه  قبیــل  از  فعالیت هایــی 
ــگان)2۰2۰(  ــت. رادی ــی اس ــای مال صورت ه
فراگیــر  بیمــاری  کــه  مــی دارد  بیــان 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــیل باالی ــد-1۹ پتانس کووی

ترجمه و تألیف:

تغییــرات قابل مالحظــه ای بــرای حســابداران 
ــای  ــۀ صورت ه ــغول تهی ــه مش ــه ای ک حرف
مالــی شــرکت ها هســتند و همینطــور بــرای 

حسابرســان دارد. 

در ســـرتاســــر جهــان تدوین کننــدگان 
بــه  بین المللـــــی،  اســــتانداردهـــــای 
انتشاردهندگـــــان صورت هـــــای مالـــی 
شــرکت ها مشــاوره می دهنــد تــا ارتبــاط 
ــا کمیته هــای حسابرســی و  کاری نزدیکــی ب
ــای  ــان از گزارش ه ــرای اطمین حسابرســان ب
مالــی و بررســی فرآیندهایــی کــه تحــت 

فراگيری کوویدفراگيری کووید1919 و  و چالش های 
گزارشگری مالی
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ــند.  ــته باش ــه، داش ــرار گرفت تاثیرکووید-1۹ق

ــامبر 2۰1۹  ــخ 31 دس ــن در تاری ــور چی کش
در مــورد ویــروس غیرمعمــول کرونــا در 
ــازمان بهداشــت  ــه س ــن ب ــان چی ــهر ووه ش
و  کــرد  اطالع رســانی    )WHO( جهانــی 
اطالعــات دقیــق در مــورد عالئــم و خطــرات 
ــان  ــال 2۰2۰، در جه ــروس طــی س ــن وی ای
شــناخته شــد. بنابراین از دیدگاه حســابداری، 
ــن کشــور و  ــا در چندی ــروس کرون ــور وی ظه
اکثــر شــرکت هــا، آثــار غیرتعدیلــی در ســال 

ــت.  ــته اس 2۰1۹ داش

ویــروس  اصلــی  شــیوع  آنجایی کــه  از 
ــه  ــان در ژانوی ــق جه ــتر مناط ــا در بیش کرون
2۰2۰ رخ داده اســت، موسســه حسابرســی 
PWC)2۰2۰( بیــان می کنــد، کرونــا ویــروس، 
ــی  ــر روی صورت هــای مال ــی ب ــار غیرتعدیل آث
دارد.  دیــو و ماهانتــا)2۰2۰( تحقیقــی را انجام 
داده انــد کــه نتایــج آن بــه شــرح زیــر اســت:
هــر شــرکتی بایــد ماهیــت واقعــی رویدادهــا و 
پیش بینــی آثــار مالــی کــه بــه عنــوان رویــداد 
غیرتعدیلــی پــس از تاریــخ گزارشــگری مالــی 
ــوان  ــن می ت ــد. همچنی ــاء کنن ــتند، افش هس
آثــار کرونــا ویــروس را بــه عنــوان یــک رویــداد 
ــان دوره ی گزارشــگری 31  ــرای پای ــی ب تعدیل

دســامبر2۰2۰ در نظــر بگیرنــد. 

ــد  ــروس می توان ــا وی ــرات کرون ــی اث پیش بین
بســیار دشــوار باشــد؛ ایــن اثــرات را بایــد بــه 

ســه بخــش اصلــی تقســیم کــرد:
 1- تأثیــر شــدید اقتصــادی مســتقیم در 
ــا  ــی بســیاری از شــرکت ی صورت هــای مال

گروه هــا 
ــا و  ــی دارایی ه ــان در ارزیاب ــدم اطمین 2- ع

بدهی هــا 
 3- بررســی فــرض تــداوم فعالیت شــرکت ها 

و انبوهی از مســائل حسابرســی

اثرات کووید–19 بر حسابداری
ایــن امــکان وجــود دارد کــه متغیرهــای 
اقتصــادی، شــرکت هایی را کــه در صنایــع 
ــه  ــد ک ــاب کن ــد، مج ــت دارن ــف فعالی مختل
ــد  ــق بیاندازن ــه تعوی مخــارج غیرضــروری را ب
و در همــان زمــان شــرکت ها در حــال امتیــاز 
ــند.  ــتریان باش ــدگان و مش ــه وام گیرن دادن ب
کار  کارکنــان  زمانی کــه  در  شــرکت ها 
ــوق  ــد، حق ــی ندارن ــد اصل ــد و درآم نمی کنن
مختلــف  برآوردهــای  می کننــد  پرداخــت 
ــن  ــار ای ــردن آث ــاظ ک ــا لح ــابداری را ب حس
ویــروس انجــام می دهنــد. ممکــن اســت 
کیفیــت گزارشــات مالــی ســؤال برانگیــز شــود 
ــد.  ــاوت کنن ــابداران را قض ــران و حس و مدی

رویدادهایــی کــه پــس از تاریــخ گزارشــگری 
رویــداد  عنــوان  بــه  آیــا  اســت  داده  رخ 
ــوند  ــوب می ش ــی محس ــی و غیرتعدیل تعدیل
ــت  ــروری اس ــتا ض ــن راس ــر؟ در ای ــا خی ی
ــار  ــا و آث ــداوم رویداده ــور م ــت به ط مدیری

ــد.  ــی کن ــا را بررس آن ه

مدیــران مالــی و متخصصــان حســابداری 
بســیاری  شــوند،  مجبــور  اســت  ممکــن 
به کارگیــری  در  را  خــود  قضاوت هــای  از 
ــه  ــد ب ــناخت درآم ــابداری ش ــتاندارد حس اس
ــد.  ــر دهن ــا تغیی ــروس کرون ــت شــیوع وی عل
ــود  ــیۀ س ــد و حاش ــش درآم ــن کاه بنابرای
نیــز طبعــاً وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن 
ممکــن اســت قراردادهــای مشــتریان بــه 
و  رویه هــا  مالحظــات  جملــه  از  دالیلــی 
سیاســت ها، از نظــر امتیــاز قیمــت، تخفیــف، 
ــاز  ــرد، نی ــاداش عملک ــوه، پ ــت وج بازپرداخ
بــه ارزیابــی مجــدد و تغییراتــی داشــته 
ــاس  ــر اس ــت ب ــد اس ــه تأکی ــد. الزم ب باش

ــرایط  ــناخت ش ــم و درك و ش IFRS 15 فه
ــیار  ــد بس ــایی درآم ــل از شناس ــرارداد قب ق

ــت.  ــت اس ــز اهمی حائ

ــران  ــان و مدی ــب، متخصص ــن ترتی ــه همی ب
دقیق تــری  نــگاه  بایــد  مالــی شــرکت ها 
ــش ارزش  ــان کاه ــایی زی ــه شناس ــبت ب نس
ســقوط  زیــرا  باشــند  داشــته  دارایی هــا 
شــدید ارزش دارایــی در بازارهــای مالــی رخ 

ــت.  داده اس

ــب  ــت موج ــورت موق ــا به ص ــروس کرون وی
بــه  منجــر  همچنیــن  و  تولیــد  توقــف 
فعالیت هــای  و  مســافرت  در  محدودیــت 
واردات و صــادرات کاالهــا در بســیاری از 

کشــورها شــده اســت. 

ــه عنــوان  تمــام ایــن مــوارد ممکــن اســت ب
ــر  ــا در نظ ــش ارزش دارایی ه ــاخص کاه ش
گرفتــه شــود، زیــرا شــرکت ها قــادر بــه 
ــق  ــا از طری ــری دارایی ه ــغ دفت ــت مبل بازیاف
ــذاری  ــا واگ ــروش ی ــا ف ــتمر ی ــتفاده مس اس
آن هــا نیســتند. شــرکت ها بایــد بررســی 
ــرایط  ــۀ ش ــال تجرب ــا در ح ــه آی ــد ک کنن
خاصــی از قبیــل کاهــش درآمدهــا، لغــو 
سفارشــات، تعطیلــی بنگاه هــای تولیــدی 
ــهام و...  ــت س ــش قیم ــا کاه ــی ی و خدمات
ــی  ــت تمام ــن اس ــر؟ ممک ــا خی ــتند ی هس
ــون  ــرای آزم ــوارد شــاخصی باشــد، ب ــن م ای
ــاری.  ــد تج ــا ی واح ــش ارزش دارایی ه کاه
یکــی دیگــر از بخش هــا یــا قســمت های 
گزارش هــای  و  صورت هــا  در  خاکســتری 
مالــی کاهــش ارزش ســرقفلی اســت. در 
صــورت وضعیــت مالــی برخــی از شــرکت  ها 
مشــکالت  و  پیچیدگــی   دارای  کــه 
بررســی  احتمــال  باشــند،  بی شــماری 
ــان و  ــود و زی ــورت س ــر روی ص ــتری ب بیش
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دارد.  ارزش ســرقفلی وجــود  کاهــش 

 دولــت در راســتای مقابلــه بــا تأثیــر ویــروس 
از  حمایتــی  اقدامــات  می توانــد  کرونــا 
ــای  ــتقیم اعط ــۀ مس ــص یاران ــل، تخصی قبی
معافیت هــای مالیاتــی یــا کاهــش مالیات هــا، 
اعطــای اعتبــار و کاهــش نــرخ بهــره، اعطــای 
ــن  ــد، ای ــه کن ــم ارائ ــرخ ک ــا ن ــهیالت ب تس
ــی در  ــرات قابل توجه ــت تأثی ــات دول اقدام

گزارش هــای مالــی را در پــی دارد. 

اندازه گیــری ارزش منصفانــه بــه دالیلــی 
و  اطمینــان  عــدم  شــرایط  جملــه  از 
نوســانات بازارهــا تحــت تأثیرکوویــد-1۹ 
شــرکت  ها  مدیــران  می گیــرد.  قــرار 
گزارش هــای  در  مناســبی  افشــای  بایــد 
مالــی داشــته باشــند تــا تحلیل گــران و 
مالــی  گزارش هــای  اســتفاده کنندگان 
قابلیــت درك ایــن ســؤال را داشــته باشــند 
ــری  ــروس در اندازه گی ــیوع وی ــا ش ــه آی ک

گرفتــه  قــرار  مّدنظــر  منصفانــه  ارزش 
اســت یــا خیــر؟ همچنیــن در ســال 2۰2۰ 
اســت  ممکــن  مالــی  وضعیــت  صــورت 
ــا  ــه بازبینــی مجــدد داشــته باشــد ت نیــاز ب
اطمینــان حاصــل شــود کــه ارقــام منعکــس 
ــی  ــی ارقام ــرایط کنون ــه ش ــبت ب ــده نس ش

ــند.  ــکا باش ــل ات ــی و قاب واقع

از  یکــی  هنــوز  کاال  موجــودی  ارزیابــی 
ــا  ــه ب ــم حســابداری اســت ک ــای مه حوزه ه
ــا  ــار ب ــد آث ــا می توان ــروس کرون ــیوع وی ش
اهمیــت نامســاعدی را در پــی داشــته باشــد. 
ایــن مــوارد از تعطیلــی اجبــاری کارخانه هــا، 
ــه  ــت ب ــل بازیاف ــص ارزش قاب ــش خال کاه
علــت کاهــش تقاضــای مشــتریان و احتمــاالً 
ــد و  ــای خری ــب از قرارداده ــرد نامناس عملک
فــروش ناشــی می شــود. همچنیــن شناســایی 
ارزش ســهام در پایــان ســال مالــی بــا توجــه 
بــه کاهــش ارزش بازارهــای مالــی می توانــد 
بحــث برانگیــز و غیرممکــن باشــد، بنابرایــن 

مدیــران  و  حســابرس  صحیــح  قضــاوت 
ــد.  ــم باش ــیار مه ــد بس می توان

اگــر تأمین کننــدگان بــه علــت تعطیلــی 
ــدات  ــای تعه ــه ایف ــادر ب ــات ق ــت عملی موق
خــود نباشــند بایــد در حســاب های خــود 
ــران  ــن مدی ــد. بنابرای ــایی کنن ــره شناس ذخی
و حســابداران بایــد جهــت شناســایی ذخیــره 
ــی از  ــای مال ــب در صورت ه ــای مناس و افش
قضــاوت حرفــه ای و منطقــی اســتفاده کننــد. 

بــا فراگیــری و اپیدمــی شــدن کویــد-
تنظیم کننــدگان  و  تهیه کننــدگان   ،1۹
برنامه هــای  بــرای  مالــی  صورت هــای 
ــی از  ــدن نیازهای ــم ش ــامل فراه ــی ش احتمال
قبیــل تأمیــن کســری بودجــه کــه در نتیجــه 
رکــود اقتصــادی بــا آن روبــرو می شــوند بایــد 
الگویی مناســب داشــته باشــند. از ســویی دیگر 
خالــص ارزش بازیافتنی، قرارگرفتــن در معرض 
خطــر، برآوردهــای حســابداری، تعدیــل و 
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اصــالح تســهیالت دریافتــی از جملــه مفاهیــم 
ــه  ــت ک ــی اس ــای مال ــای صورت ه و چالش ه
حســابداران حرفــه ای و شــرکت  ها بــا آن 

مواجــه هســتند. 

موضوعــات و مســائل مرتبــط بــا تــداوم 
ــت،  ــئولیت های مدیری ــی از مس ــت یک فعالی
ــرای تــداوم فعالیــت  ارزیابــی تــوان شــرکت ب
اســت. مدیریــت بایــد در نظــر داشــته باشــد، 
وجــود و اثــرات پیش بینــی شــیوع کرونــا 
ویــروس را بــرای فعالیت هــای شــرکت و 
ارزیابــی مناســب خــود را در خصــوص مســائل 
تــداوم فعالیــت در نظــر بگیــرد. ایــن ارزیابــی 
بایــد تــا تاریــخ صورت هــای مالــی کــه 

ــرد.  ــام بپذی ــود انج ــر می ش منتش

موضوعــی کــه توســط متخصصان حســابداری 
ــت  ــت، قابلی ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح م
ــه  ــت ک ــکاران اس ــات از بده ــت مطالب بازیاف
ایــن مســئله می توانــد از حــد معمــول و 
ممکــن بســیار بزرگتــر باشــد و اثراتــی منفــی 
روی تــداوم فعالیــت داشــته باشــد. همچنیــن 
ــه  ــاز اســت ک ــی نی ــن فعالیت های ــرای چنی ب
تجزیــه و تحلیــل حساســیت عملکرد بــر روی 
ــدم  ــرایط ع ــا ش ــه آی ــرد ک ــام پذی ــا انج آن  ه
اطمینــان حائــز اهمیتــی وجــود دارد کــه بــر 
روی توانایــی تــداوم فعالیــت شــرکت اثرگــذار 

باشــد؟

ــط  ــدی مرتب ــات کلی ــر از موضوع ــی دیگ یک
بــا تــداوم فعالیــت جریــان وجــوه نقــد اســت. 
یــک ســوال ایــن اســت کــه آیــا واحد تجــاری، 
وجــه نقــد کافــی بــرای ادامــه فعالیت بــرای ۶ 

تــا 12 مــاه آینــده را دارد؟

مســلماً بــر اثــر شــیوع کویــد-1۹ شــرکت  ها 
ممکــن اســت، چالش هایــی را در زمینــۀ 
جریــان وجــوه نقــد که مــواردی چــون توقف 

عملیــات، کاهــش درآمــد عملیاتــی و افزایــش 
هزینه هــای عملیاتــی را ناشــی می شــود، 
تجربــه کننــد. در نتیجــۀ چنیــن رویدادهایــی 
اضافــی در صورت هــای  افشــای  نیازمنــد 
ــد  ــابرس واح ــاً حس ــه طبع ــت ک ــی اس مال
ــن موضــوع در گــزارش خــود  ــه ای تجــاری ب

نیــز اشــاره خواهــد کــرد. 

شواهد حسابرسی
حسابرســان در حصــول اطمینــان از اطالعــات 
مطمئــن بــرای انجــام حسابرســی صورت هــای 
مالــی مشــتریان خــود بــا موانــع و چالش هــای 
پیش بینــی نشــده ای روبــرو هســتند. بنابرایــن 
حسابرســان در شــرایط کنونــی بایــد مطابــق 

بــا اســتانداردهای حسابرســی عمــل کننــد. 

ــه  ــی از اینک ــای نظارت ــال، نهاده ــن ح ــا ای ب
ــه  ــن اســت در دســتیابی ب حسابرســان ممک
شــواهد و افــراد مشــکل داشــته باشــند ابــراز 
برنامه ریــزی  بعــالوه  کرده انــد؛  نگرانــی 
حسابرســی انجــام شــده توســط حسابرســان 
ــد  ــت نتوانن ــن اس ــه ممک ــل ک ــن دلی ــه ای ب
شــواهد حسابرســی کافــی را به دســت آورنــد 
کامــاًل قابــل اجــرا نباشــد و حسابرســان 
ــوند.  ــان می ش ــر رویکردش ــه تغیی ــور ب مجب

نتيجه گيری
بــدون تردیــد، مقیــاس و ســرعت تأثیــر 
ویــروس کرونــا در جهــان اقتصــادی بی ســابقه 
ــرکت،  ــت ش ــن از مدیری ــت. بنابرای ــوده اس ب
حســابداران و حسابرســان انتظــار مــی رود 
اثــرات شــیوع کویــد-1۹ در تهیــۀ صورت هــای 
مالــی ســاالنه و میــان دوره ای را بررســی کننــد. 
افشــای مربــوط و به موقــع در خصــوص تأثیرات 
احتمالــی کویــد-1۹ بــر صــورت وضعیــت 
مالــی، عملکــرد و نقدینگی شــرکت و ارتباطات 
ــرمایه گذاران و  ــاد س ــب اعتم ــرای جل ــا ب آنه
ــز اهمیــت اســت. عــالوه  ذینفعــان بســیار حائ

ــد  ــن باورن ــر ای ــن برخــی از کارشناســان ب برای
کــه گــزارش احتمالــی تأثیــر کویــد-1۹ فقــط 
ــی ســاالنه و میــان دوره ای  ــه صورت هــای مال ب
ــد در  ــار آن را بای ــه آث ــود، بلک ــدود نمی ش مح
افشــای مدیریــت ریســک نیــز مّدنظــر قــرارداد. 
کیفیــت  افزایــش  راســتای  در  همچنیــن 
اســتفاده کنندگان  بــه  مالــی  گزارش هــای 
ــد  ــد از تردی ــی بای ــورت مال ــی ص در حسابرس

حرفه ای استفاده کنند.                            
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ســبز حســابداری 

حسین پورطاهر اقدم

مترجم:

مقدمه 
 امــروزه جوامــع بین الملــل اهمیــت محیــط 
زیســت و تأثیــر آن بــر روی زندگــی انســان و 
تمــام موجــودات و گیاهــان را بیشــتر از پیش 
می دانــد و بـــا توجـــه بـــه رشـــد روزافـــزون 
جمعیـــت و محـــدود بـودن منابـــع طبیعـی 
در دســـترس، امـــروزه مســـئلۀ حفاظــــت 
از محیــــط زیســــت یکــــی از مهمتریــــن 
معضـلـــات جامعــۀ بشــــری اســت. نکتــۀ 
حائــــز اهمیــت ایــــن اســت کــه حفــظ 

محیــط زیســــت، محــدود بــه مرزهــای 
سیاســی و جغرافیایــی نیســت و اهتمــام 
جمعــــی همــۀ ســاکنان کــــرۀ زمیـن را 
می طلبـــد. بـا نگـــرش سیســـتمی، مسـئلۀ 
ــک  ــه یــ ــت بــ ــط زیســ ــظ محیــ حفــ
ــی  ــت محیط ــت زیسـ ــتم مدیریــ سیســ
نیـــاز دارد کـــه به صـــورت یکپارچـــه بــــا 
ســایر سیســتم های مدیریتــی بــه اجــرا 
ــه  ــی ک ــرکت ها و صنایع ــام ش ــد. تم درآیــ
فعالیت هــای آن هــا دارای آثــار گســتردۀ 
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ــا  ــی و اقتصــادی اســت، ب محیطــی، اجتماع
ــات  ــۀ انتشــار اطالع ــش جــّدی در زمین چال
زیســت محیطی  فعالیت هــای  مــورد  در 

ــتند.  ــه رو هس ــود روب خ

تاریخچه حسابداری محيط زیست
در ابتــدا و از اواســط دهــه ۷۰ میــالدی 
شــرکت های صنعتــی بــا مفهــوم گزارشــگری 
بدهی هــای زیســت محیطــی روبــه رو شــدند. 
شــرکت های یــاد شــده، نخســت تمایلــی بــه 
ــه محیــط زیســت  افشــای زیان هــای وارده ب
در صورت هــای مالــی خــود را نداشــتند 
ــزان  ــش می ــان و افزای ــرور زم ــر م ــر اث ــا ب ام
ــت  ــه رعای ــر ب ــرکت ها ناگزی ــارت ها، ش خس

ایــن مســائل شــدند.  
در ســال 1۹۷۵ هیئــت تدوین اســتانداردهای 
را  خــود   ۵ شــماره  نشــریۀ  حســابداری، 
رویداد هــای  حســابداری  عنــوان  تحــت 

احتمالــی جهــت کمــک بــه شناســایی ایــن 
وضعیــت منتشــر کــرد کــه می بایســت 
خســارت های احتمالــی بــه محیــط زیســت 
ــل  ــوع و قاب ــودن وق )در صــورت محتمــل ب
بــرآورد بــودن مبلــغ زیــان( در صورت هــای 
ــران  ــای جب ــود. بدهی ه ــزارش ش ــی، گ مال
ــه  ــه محیــط زیســت ب خســارت های وارده ب
ــد  ــناخته می ش ــی ش ــان احتمال ــوان زی عن
در  کــه  آینــده  به دلیــل مشــکالت  اّمــا 
بــرآورد میــزان ایــن زیان هــا وجــود داشــت 
شــرکت ها و صنایــع مختلــف، رویه هــای 
متفاوتــی را جهــت بــرآورد ایــن زیان هــا بــه 
ــرکتی  ــچ ش ــه هی ــوری ک ــد به ط کار می برن
بــه درســتی از رهنمــود مزبــور پیــروی 
بنابرایــن نیــاز بــه اصــالح و  نمی کــرد. 
تدویــن رهنمــود جدیــد احســاس می شــد.  
 14 شــماره  تفســیر   1۹۷۶ ســال  در 
اســتانداردهای  تدویــن  هیئــت  توســط 

حســابداری تحــت عنــوان بــرآورد مبلــغ 
ــه  ــی هیچ گون ــد ول ــر ش ــان منتش ــک زی ی
اظهــار نظــری در مــورد بــه تأخیــر انداختــن 
ــرد.  ــی نک ــت محیط ــای زیس ــت هزینه ه ثب
ــر  ــع، منج ــه مناب ــات ب ــارت های ضایع خس
جهــت  جامعــه  تقاضــای  افزایــش  بــه 
برقــراری قانــون در ایــن مــورد شــد. کنگــرۀ 
ــون  ــن موضــوع، قان ــه ای ــکا در پاســخ ب آمری
حفاظــت و بازیافــت منابــع محیــط زیســت را 
در ســال 1۹۷۶ میــالدی بــه تصویــب رســاند 
اّمــا ایــن قانــون نیــز نتوانســت کاری از 
پیــش ببــرد. بنابرایــن دومیــن قانــون فــدرال 
تحــت عنــوان قانــون جامــع مســئولیت 
ــال  ــت در س ــط زیس ــی محی ــت و بده غرام
1۹8۰ میــالدی تصویــب شــد براســاس ایــن 
قانــون 1/۶ میلیــارد دالر وجــوه ســپرده بــرای 
کــه  مکان هایــی  پاك ســازی  هزینه هــای 
ــد  ــارت وارد می کنن ــت خس ــط زیس ــه محی ب

موضوعات و دامنۀ کاربرد حسابداری سبزشرح

هزینه های جلوگیری از آلودگی آب و هوا و تجهیزات تصفیه آب و سایر فعالیت هاهزینه های جلوگیری از آلودگی

هزینه های اقدامات انجام شده برای صرفه جویی در انرژی و کاهش گرمایش زمینهزینه های حمایت از محیط زیست

هزینه های کاهش اتالف و دفع، همچنین حفظ آب و استفاده از آب باران و سایر اقدامات انجام هزینه های بازیافت منابع
شده به منظور استفاده از منابع

هزینۀ فعالیت های تجدید محیط زیست )کاهش آلودگی های خاك و آب های زمینی، جبران هزینه های تجدید محیط زیست
خسارت های محیط زیست و غیره(

هزینه های مدیریتی حمایت از محیط زیست از جمله فعالیت های توسعه محیط زیست و هزینه های مدیریت
هزینه های مرتبط با کسب و حفظ گواهی ایزو 1۰۰41

هزینه های حمایت از محیط زیست که ناشی از مشارکت در سازمان های مرتبط با حفظ محیط هزینه های پیشرفت های اجتماعی
زیست و غیره است

هزینه های تحقیق و توسعه
هزینه های حمایت از محیط زیست که ناشی از هزینه های مربوط به تحقیقات و توسعه است 
و هزینۀ راه حل های محیطی برای فعالیت های تجاری )هزینه های محصول سبز/ برنامه ریزی 

فناوری های محیطی و توسعه و هزینه های محیطی کسب و کار و غیره(
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ایجــاد  مکان هــای  شــد.  داده  اختصــاص 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــط س ــارت توس خس
ــل و  ــه و تحلی ــده تجزی ــاالت متح ــت ای زیس

بررســی می شــدند.  
در ســال 1۹۹۰ میــالدی هیئــت تدویــن 
ــماره  ــریه ش ــابداری نش ــتانداردهای حس اس
کــردن  عنــوان ســرمایه ای  تحــت   ۹۰-8
را  زیســت  محیــط  آلودگــی  هزینه هــای 
منتشــر کــرد. هیئــت بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه مخــارج بدهی هــای محیــط زیســت 
بایــد براســاس طرحــی مشــخص جهــت 

ــود.  ــن ش ــی تعیی ــش آلودگ کاه

مــدل نظــری حســابداری زیســت 
محيطــی

تغیــرات رفتــاری انســان و تأثیــر انســان بــر 
طبیعــت و محیــط زیســت باعــث ایجــاد 
نیــازی اساســی در خصوص تغییــر در اقتصاد 
ســنتی و مفروضــات ســنتی حســابداری 
ــر محیــط  شــده اســت و تأثیــرات صنعــت ب
ــت و  ــن صنع ــترده ای بی ــۀ گس ــت رابط زیس
محیــط زیســت ایجــاد کــرده اســت لــذا الزم 
ــه  اســت سیســتمی وجــود داشــته باشــد ک
ــر محیــط زیســت را کــه  تأثیــرات صنعــت ب
سیســتم ســنتی حســابداری توانایــی الزم را 

ــد.  ــی کن ــدارد ارزیاب ــن خصــوص ن در ای

ارزیابی حسابداری سبز 
ابـــزار  زیســـت،  محیـــط  حســـابداری 
انعطاف پذیـــری اســــت کــــه می توانــد 
چارچوب هــــای مختلفــــی را پوشــــش 
مختلــــف  مقیاس هــــای  در  و  دهــــد 
مــــورد اســــتفاده قــرار گیــــرد. مقیــاس 
و درجـــۀ حســــابداری زیســــت محیطــــی 
بــــه منابــــع، نیازهــــا و اهـــداف شـــرکت 
بسـتگی دارد. مقیـــاس حسـابداری محیــط 
زیســــت، از چارچــــوب و دامنــــۀ کاربــرد 
ــای  ــای هزینه ه ــج می شــود. افشــ آن منتــ
ــظ  ــتای حفــ ــی در راســ ــت محیط زیســ

ثـــروت سـهامداران، موجـــب افزایـش ارزش 
ــازد.  ــم می ســ ــی را فراهــ ــگاه انتفاعــ بنـ
اگرچــــه منافــــع اینگونـــه هزینه هــا قابـــل 
تقویـــم بـه ریـال نیسـت ولـی درعیـن حـال 
ایجـــاد تمایـــز در بنـگاه انتفاعـــی به مثابــه 
ــه  ــود و ب ــب می ش ــبز موجــ ــت ســ صنعــ
رغــم وجــــود مزیت ها در حفــــظ بــــازار 
رقابتــــی در میــــان صنایــــع مشــــابه 
غیرســــبز، از طـــــریق ایجــاد محبوبیــت 
اجتماعــــی، آثــــار مفیــــد و مؤثــــری بــر 
قیمـــت سـهام اینگونـــه بنگاه ها در بـــورس 
اوراق بهــادار خواهــد داشــت. اســتفاده از 
سیســــتم هزینه یابــــی مناســــب زیســت 
مدیریــــت  بــــه  می توانــــد  محیطــی 
شرکت ها در اتخــــاذ تصمیمــــات منطقــی 

یــــاری رســاند. 

 در آخر:
احتــرام بــه محیــط زیســت و پاســداری از آن 
ــر  ــی بش ــت زندگ ــن کیفی ــاال رفت ــب ب موج
می شود و مســـئلۀ بحـــران محیـــط زیســـت 
به عنـــوان یکـــی از مهمتریــــن معضــــالت 
جامعــــۀ بشــری امــــروز در جهـان مطـرح 
اســـت. در ایـران نیـز ایـــن بحـران هــر روز 
ــنرو،  ــد. ازایــ ــدیدتری می یابــ ــاد شــ ابعــ
به کارگیـــری حســـابداری محیـــط زیســـت 
بــه عنـــوان تالشــی  در جهــــت حفاظــــت 
ــت.  ــه اس ــورد توج ــت م ــط زیســ از محیــ
در صــــورت اســـــتقرار نظــــام مطلــــوب 
در  زیســــت  محیــــط  حســــابداری 
کشــــور، حســــابداران می تواننــــد بــازوی 
قدرتمنــــدی بــرای دولـت و جامعـۀ مدنـی 
در زمینـــۀ کنترل هـــای اقتصــادی و مالــی 
ــی از  ــبز یکــ ــابداری ســ ــند. حســ باشــ
جنبه هــای نوظهــــور دانــــش حســــابداری 
اســــت کــــه در آینــــده ای نزدیــــک، 
تأثیرگــــذاری خــــود را بیــــش از پیــــش 
ــر  ــتفاده از عناصـــ ــکارمی سازد. اســ آشـــ
ــش  ــبز، نقــ ــابداری ســ ــاسی حســ اســـ

محیــــط زیســــت را در اقتصـــــاد نشــان 
مـــــی دهد و تحلیــــل ســــاده تری را از 
سؤاالت  اقتصــــاددانان بــــا کمــــک اندازه 
گیری هــای حســابداری ســبز در اختیــار 
می گـــذارد و بنابرایـن اقتصـــاد را بـه راهـی 
عملـی هدایــــت می کنــد. بــا توجــه بــه 
ایــن واقعیــت، مخــــارج زیســت محیطی 
شرکت ها بــــا اهمیــــت اســــت و بایــد در 
محاســبات بــه عنــوان مخــارج کلــی در 
محاســــبۀ بهــــای تمام شــــده و هزینــــۀ 

تولیــــدات مــّدنظــر قــــرار گیــرد.      
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گزارشگری  چالش های 
یکپارچه در ترکيه

مهدی یزدان دوستدکتر علی هدایتی

گزارشــگری یکپارچــه1  در ســال های اخیــر 
رشــد ســریعی در سراســر جهــان پیــدا کــرده 
اســت و بســیاری از شــرکت های بــزرگ اکنــون 
اطالعــات مربــوط بــه نحــوۀ ارزش آفرینــی خود 
را بازه هــای زمانــی کوتاه مــدت، میان مــدت 
و بلندمــدت اعــالم می کننــد. در چارچــوب 
گزارشــگری  بین المللــی  شــورای  تدوینــی 
مالــی یکپارچــه2، شــش نوع ســرمایه مشــخص 
ــوه  ــور بالق ــازمان ها به ط ــه س ــت ک ــده اس ش
آن هــا را ایجــاد یــا از آن هــا اســتفاده می کننــد؛ 
معنــوی،  تولیــدی،  مالــی،  ســرمایه های 
انســانی، اجتماعــی و رابطــه ای و طبیعــی. روش 
گزارشــگری یکپارچــه، ســازمان ها را بــه ســمت 
گــزارش کــردن عملکردهــای غیرمالــی و مالــی 
ــه  ــن ب ــن حی ــد و در همی خــود ســوق می ده

ــا  ــد ت ــازه می ده ــرمایه گذاران اج ــران و س مدی
درك بهتــری از پیوندهــای میــان عملکردهــای 
غیرمالــی و مالــی بــه دســت آورنــد. ایــن روش 
ــاذ طــرز تفکــر  ــه اتّخ هم چنیــن ســازمان ها را ب
خــود  تصمیم گیــری  فرآینــد  در  یکپارچــه 

ــد. ــویق می کن تش

تحقیقــات اخیــر نشــان داده انــد کــه گزارشــگری 
یکپارچــه در کشــور ترکیــه همچنــان در مراحل 
ــور  ــال همان ط ــرار دارد. بااین ح ــود ق ــه خ اولی
منتشرشــده  گزارش هــای  از  یکــی  در  کــه 
در ابتــدای امســال بــا عنــوان »گزارشــگری 
و  فعلــی  وضعیــت  ترکیــه:  در  یکپارچــه 
ذینفــع3  گروه هــای  تصــورات  و  برداشــت ها 
ــۀ  ــور عالق ــن کش ــت در ای ــده اس ــاره ش « اش



۳9
بهار 1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

ــن  ــتر در ای ــش بیش ــب دان ــرای کس ــادی ب زی
زمینــه و حمایــت از تحقیقــات آن ایجــاد شــده 

ــت. اس

ــت  ــی، حاکمی ــز مال ــق توســط مرک ــن تحقی ای
ــز۵   ــی ییلدی ــگاه فن ــداری4  دانش ــرکتی و پای ش
و بــا همــکاری انجمــن حســابداران خبــره 
انگلســتان۶  و مؤسســۀ کــی پــی ام جــی ترکیــه۷  
و بــا حمایــت شــبکه گزارشــگری یکپارچــۀ ایــن 
ــن  ــرای انجــام ای کشــور انجــام شــده اســت. ب
پژوهــش بــا طیــف وســیعی از شــرکت کنندگان 
مختلــف کــه شــامل مدیــران ارشــد شــرکت ها، 
حــوزه  مشــاوران  نهــادی،  ســرمایه گذاران 
ســازمان های  یکپارچــه،  گزارشــگری 
ــی و  ــی و اجرای ــازمان های نظارت ــی، س غیردولت
ــود مصاحبــه شــده اســت. محققــان مختلــف ب

بــه گفتــه هلــن برنــد8  یکــی از مدیــران ارشــد 
ــن  ــتان، »ای ــرۀ انگلس ــابداران خب ــن حس انجم
ــا  ــد ت ــالش می کن ــار ت ــن ب ــرای اولی ــزارش ب گ
بــا مصاحبــه بــا افــرادی کــه آینــدۀ گزارشــگری 
یکپارچــۀ کشــور ترکیــه را شــکل خواهنــد داد، 
ــرد  ــرای تدویــن نقشــه راه کارب زمینــۀ الزم را ب
ــن  ــه در ای ــگری یکپارچ ــتردۀ روش گزارش گس

کشــور فراهــم کنــد.«

وضعيت کنونی
اجرایــی  مدیــران  از  درصــد  حــدود ۵۰  در 
ــام  ــه انج ــا مصاحب ــا آن ه ــه ب ــرکت هایی ک ش

شــده اســت هیــچ اطالعــی از گزارشــگری 
22درصــد  حــدود  در  نداشــتند.  یکپارچــه 
ــا هیــچ  ــد ام ــن روش آگاه بودن ــز از ای دیگــر نی
برنامــه ای بــرای آماده ســازی گــزارش یکپارچــه 
حــدود 1۵درصــد  در  بااین حــال  نداشــتند. 
از آن هــا تصــور می کردنــد کــه گزارشــگری 
ــت  ــد اس ــا مفی ــرکت آن ه ــرای ش ــه ب یکپارچ
یکپارچــه  گــزارش  آماده ســازی  بــرای  و 
ــای  ــد کاره ــد، ۶درص ــرده بودن ــزی ک برنامه ری
مقدماتــی گــزارش یکپارچــه را آغــاز و ۷درصــد 
دیگــر نیــز پیــش از ایــن گــزارش یکپارچــه ای را 

ــد. ــرده بودن ــاده ک آم

ــرکت ها  ــی ش ــران اجرای ــام مدی ــان تم در می
تقاضــای زیــادی بــرای کســب اطالعــات بیشــتر 
در مــورد گزارشــگری یکپارچــه وجــود داشــت 
ــه  ــرادی ک ــورد اف ــی در م ــئله حت ــن مس و ای
ــازی  ــرای آماده س ــه ای ب ــچ برنام ــان هی همچن
ــود.  ــز صــادق ب گــزارش یکپارچــه نداشــتند نی
بااین حــال اکثریــت آن هــا اذعــان داشــتند 
ــن  ــی، اصلی تری ــرد مال ــای عملک ــه معیاره ک
شــرکت  تصمیم گیــری  فرآینــد  معیارهــای 
ــود. اکثــر آن هــا تصــور می کردنــد کــه  آن هــا ب
افشــای اطالعــات غیرمالــی مربــوط بــه راهبــرد 
ــتی  ــه بایس ــت ک ــی اس ــئلۀ ظریف ــرکت مس ش
ــد  ــه ۵۶درص ــود )ازجمل ــام ش ــاط انج ــا احتی ب
ــش  ــه پی ــرکت هایی ک ــی ش ــران اجرای از مدی
ــرده  ــر ک ــه ای را منتش ــزارش یکپارچ ــن گ از ای
ــه  ــران شــرکت هایی ک ــد و 8۰درصــد مدی بودن

کارهــای مقدماتــی تنظیــم گــزارش یکپارچه را 
ــد(. ــرده بودن ــاز ک آغ

چارچوبــی کــه شــاکلۀ اصلــی گزارشــگری 
همــان  از  می دهــد،  تشــکیل  را  یکپارچــه 
ــر مبنــای  ــی تشــکیل شــده اســت کــه ب اصول
توانمندســازی شــرکت ها در راســتای اســتفاده 
ــرایط  ــگری در ش ــوع گزارش ــن ن ــم ای از مفاهی
شــده اند.  طراحــی  خــود  شــرکت  خــاص 
مدیــران شــرکت ها مزایایــی را بــرای ایــن 
مثــال  به عنــوان  بودنــد.  قائــل  رویکــرد 
۶۰درصــد از مدیــران اجرایــی شــرکت هایی 
کــه پیــش از ایــن، گــزارش یکپارچــه ای را 
ــه  ــتند ک ــان داش ــد اذع ــرده بودن ــر ک منتش
چارچــوب موردنظــر، انعطاف پذیــری الزم را 
در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد و تمــام آن هــا 
ــت«  ــا »اصال ــه کار آن ه ــه ب ــد ک ــد بودن معتق
می بخشــد. بااین حــال بــه نظــر بســیاری از 
ــوب  ــنجی، چارچ ــن نظرس ــرکت کنندگان ای ش
موردنظــر امــکان مقایســۀ عملکــرد شــرکت ها 
بــا یکدیگــر را کاهــش می دهــد )از جملــه 
ایــن،  از  افــرادی کــه پیــش  از  ۵۰درصــد 
گــزارش یکپارچــه آمــاده کــرده بودنــد و تمــام 
افــرادی کــه در مراحــل مقدماتــی آماده ســازی 
گروه هــای  داشــتند(.  قــرار  گــزارش  ایــن 
ــازمان های  ــه س ــش از جمل ــن پژوه ــع ای ذینف
ــی،  ــازمان های غیردولت ــی، س ــی و اجرای نظارت
معمــوالً  مشــاوره ای  و  علمــی  انجمن هــای 
انعطاف پذیــری و اصالــت ناشــی از کاربــرد ایــن 

 پیش از این گزارش
یکپارچه ای را آماده کرده اند

 مراحل مقدماتی آماده سازی
گزارش یکپارچه را آغاز کرده اند

 قصد آماده سازی گزارش
یکپارچه را دارند

 تصمیم گیری در مورد اینکه چه موضوعاتی
۶۵%۶۵%۵2%مهمی بایستی در این گزارش گنجانده شوند

۶۷%8۵%44%تصمیم گیری در مورد دامنه و محتوای گزارش

۶4%8۰%۷2%محاسبه احتمال رویداد ریسک

۷1%۶۵%۶8%اندازه گیری فرصت ها

۷1%8۰%۶۰%اندازه گیری نهاده های سرمایه غیرمالی

گزارشگری زمینه  در  ترکیه   کشور 
روبه رو چالش هایی  چه  با   یکپارچه 

است؟
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چارچــوب را تحســین می کردنــد.

ــش  ــه پی ــه ای ک ــرکت های ترکی ــی از ش برخ
ــه کار  ــه را ب ــگری یکپارچ ــن روش گزارش از ای
گرفتــه بودنــد بــه مزایــای آن اشــاره داشــتند. 
ــا  ــرد ت ــک می ک ــا کم ــه آن ه ــرد ب ــن رویک ای
دیــد جامعــی نســبت بــه راهبردهای شــرکت ها 
ــای  ــا در حوزه ه ــرد آن ه ــد و عملک ــدا کنن پی
و  دهنــد  پیونــد  یکدیگــر  بــه  را  مختلــف 
ــد.  ــاذ کنن ــری را اتخ ــم انداز آینده نگرانه ت چش
ســایر مزایــای اضافــی فرآینــد آماده ســازی 
ــود  ــد از بهب ــارت بودن ــه عب ــزارش یکپارچ گ
روابــط گروه هــای ذینفــع و ســرمایه گذاران 
نحــوه همــکاری بخش هــای  بهتــر  و درك 
ــور  ــر به منظ ــا یکدیگ ــب وکارها ب ــف کس مختل

ــن. ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــی ب ارزش آفرین

پژوهــش  ایــن  شــرکت کنندگان  بااین حــال 
چالش هــای  از  برخــی  بــه  هم چنیــن 
یکپارچــه  گزارش هــای  ایــن  آماده ســازی 
نهاده هــای  اندازه گیــری  زمینــۀ  در  به ویــژه 
ــوع  ــال وق ــن احتم ــی و تعیی ــرمایۀ غیرمال س
ــی  ــتند. نگران ــاره داش ــف اش ریســک های مختل
ــی  ــی شــرکت هایی کــه در مراحــل مقدمات اصل
ــتند  ــرار داش ــه ق ــزارش یکپارچ ــازی گ آماده س
و  دامنــه  تعییــن  بــه  مربــوط  چالش هــای 
محتــوای گــزارش آن هــا بــود. چالش هــای 
ــرکت ها  ــام ش ــش روی تم ــه در پی ــری ک دیگ
قــرار داشــتند از نحــوه ارزیابــی فرصت هــا و 
ــا در  ــه درج آن ه ــی ک ــات مهم ــن موضوع تعیی
ایــن گــزارش ضــرورت داشــت ناشــی می شــدند.

ســایر گروه هــای شــرکت کننده در ایــن پژوهــش 
ــد.  ــز چالش هــای دیگــری را شناســایی کردن نی
به عنــوان مثــال مطابــق نظــرات محققانــی کــه 
ــا آن هــا مصاحبــه کردیــم چالش هــای اصلــی  ب
ــن گــزارش اندازه گیــری  فرآینــد آماده ســازی ای
تولیــد عناصــر ســرمایه غیرمالــی و مشــکالت و 
ــکیل  هزینه هــای ســاختاری مربــوط بــه تش
بــرای  شــرکت ها  در  اطالعاتــی  نظام هــای 

ــد. حمایــت از ایــن فرآینــد بودن

مراحل بعدی
پژوهــش  ایــن  شــرکت کنندگان  اکثریــت 
ــد کــه گزارشــگری  )۷3درصــد( تصــور می کردن
یکپارچــه در کشــور ترکیــه بایســتی به صــورت 
داوطلبانــه آمــاده شــود. بدیــن ترتیــب بهتریــن 
ــازی  ــه ســمت آماده س ــرکت ها ب راه تشــویق ش
گزارش هــای یکپارچــه چــه خواهــد بــود؟ 
بــر  شــرکت ها  اجرایــی  مدیــران  اکثریــت 
لــزوم ارائــه حمایــت مشــاوره ای حرفــه ای و 
آمــوزش در طــی ایــن فرآینــد تأکیــد داشــتند. 
مدیــران تمــام شــرکت هایی کــه پیــش از ایــن 
گــزارش یکپارچــه ای را آمــاده کــرده بودنــد بــر 
ــرایط در  ــد ش ــان واج ــتفاده از کارکن ــزوم اس ل
ــتند.  ــاره داش ــازی آن اش ــد آماده س ــی فرآین ط
ــد  ــز بیشــترین تأکی شــرکت های مشــاوره ای نی
ــه  ــاور مدیــران ارشــد شــرکت ها ب ــزوم ب ــر ل را ب
گزارشــگری یکپارچه و پشــتیبانی از آن داشتند.

ــن گــزارش توصیه هــای متعــددی  ــان ای محقق
را در زمینــۀ حمایــت از رواج کاربــرد روش 
ــه  ــه ارائ گزارشــگری یکپارچــه در کشــور ترکی
ــه  ــد ک ــنهاد می کنن ــا اوالً پیش ــد. آن ه می کنن
مقامــات نظارتــی بایــد مســئولیت هدایــت 
رویکــرد  اتخــاذ  ســمت  بــه  شــرکت ها 
ــد  ــده بگیرن ــر عه ــه را ب ــگری یکپارچ گزارش
ــدی در  ــات مفی ــا اطالع ــن گزارش ه ــه ای چراک
ــه  ــد و ب ــرار می دهن ــرمایه گذاران ق ــار س اختی
اتخــاذ تصمیمــات آگاهانــه توســط آن هــا کمک 
ــه  ــد ک ــه می کنن ــن توصی ــد. هم چنی می کنن
شــبکه گزارشــگری یکپارچــه ترکیــه کــه بــرای 
بســیاری از شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش 
ــه در  ــات اولی ــع کســب اطالع ــن منب اصلی تری
ــاب  ــه به حس ــگری یکپارچ ــورد روش گزارش م
می آمــد، بایســتد مســئولیت اجــرای پروژه هــا، 
برگــزاری جلســات آموزنــده و ســازمان دهی 
را  شــرکت ها  بــرای  آموزشــی  برنامه هــای 
ــق  ــی و تعمی ــطح آگاه ــای س ــور ارتق به منظ
ــده  ــه برعه ــگری یکپارچ ــا از گزارش درك آن ه

ــرد. بگی

محققــان ایــن پژوهــش بــا تشــخیص ضــرورت 

گزارشــگری  بــا  مرتبــط  دانــش  کســب 
بایــد  کــه  می کننــد  پیشــنهاد  یکپارچــه، 
ــب  ــه و مطال ــر یکپارچ ــرز تفک ــگاه ها ط دانش
مربــوط بــه ارزش آفرینــی را در برنامه هــای 
ــای کارشناســی و کارشناســی  آموزشــی دوره ه
ارشــد مرتبــط بــا ایــن حــوزه بگنجاننــد. آن هــا 
ــی را  ــی و اجرای ــازمان های نظارت ــن س هم چنی
ــوط  ــی مرب ــای آموزش ــت از برنامه ه ــه حمای ب
ــش  ــه و افزای ــگری یکپارچ ــر و گزارش ــه تفک ب
آگاهــی عمومــی نســبت بــه ایــن مســئله، فــرا 

می خواننــد. 
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2- International Integrated Report-

ing Council
3- Turkey: Current Situation, 

Stakeholders’ Perceptions and 
Expectations

4- Centre for Finance, Corporate 
Governance and Sustainability

5- Yildiz Technical University
6- ACCA
7- KPMG Turkey
8-Helen Brand
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Sarah Perrin, journalist, This article 
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2019 International edition of Ac-
counting and Business magazine.

دکتــر علــی هدایتــی: عضــو انجمــن 
ــور  ــتان ACCA، منت ــره انگلس ــابداران خب حس
رســمی دانشــگاه آکســفورد بروکــس انگلســتان، 
عضــو کارگــروه روابــط بین الملــل انجمــن 

ــران ــره ای ــابداران خب حس
انجمــن  عضــو  یزدان دوســت:  مهــدی 
حسابرســان داخلــی ایــران، عضــو انجمــن 
مـــــدرس  ایــران،  حرفــه  مالــی  مدیــران 

شمســی پور شــهید  دانشـــــکده 
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سید حسام وقفیزینب نوربخش حسینی

بهبــود  موجــب  کــه  قواعــدی  مجموعــه 
ثبــت  شناســایی،  در  حســابداری  سیســتم 
و گزارشــگری کــه آثــار ناشــی از تخریــب 
را  می شــود  محیط زیســت  آلودگــی  و 
می گوینــد.  محیط زیســت  حســابداری 
حســابداری زیســت محیطی اطالعاتــی را در 
ــه به وســیله  ــد ک ــرار می ده ــران ق ــار مدی اختی
آن می تواننــد ضمــن ارزیابــی عملکــرد، در 
تصمیم گیــری نیــز بــه آنهــا کمــک کنــد.

محیــط پیرامــون مــا پــر از آثــار مخــرب 
ــت  ــوان دس ــه می ت ــلماً ن ــت. مس ــانی اس انس
از صنعتــی شــدن برداشــت و نــه می تــوان 

خســارت و تهدیــدات وارد شــده را جبــران 
ــتر  ــارت بیش ــوی خس ــوان جل ــا می ت ــرد ام ک
را گرفــت. پــس واحدهــای تولیــدی بایــد 
بتواننــد یــک تــوازن بیــن تولیــدات و توجــه بــه 
محیط زیســت ایجــاد کننــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه  ــد ک ــل کنن ــه ای عم ــد به گون شــرکت ها نبای
نشــان دهندۀ بی توجهــی آنهــا بــه مســائل 
ــن  ــاد ای ــه ایج ــرا ک ــد چ ــت محیطی باش زیس
ذهنیــت در عمــوم می توانــد بــه کاهــش خریــد 
محصــوالت شــرکت منجــر شــود کــه حاصــل 
ــت.  ــرکت اس ــودآوری ش ــر س ــی ب ــر منف آن اث

ــری  ــامل اندازه گی حســابداری محیط زیســت ش

شیوه های مدیریتی و کنترلی شیوه های مدیریتی و کنترلی 
زیست محیطـی زیست محیطـیحسابداری  حسابداری 



42
 بهار 1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳6

حسابدار

در  هزینه هــا  کنتــرل  زیســت محیطی، 
مرحلــه طراحــی، تولیــد و خدمــات مربــوط 

بــه محصــول 

دخالــت دادن هدف هــای زیســت محیطی   -۵
و معیارهــای غیرمالــی عملکــرد در نظــام 
ــده  ــرد، )نادی ــی عملک ــزی و ارزیاب بودجه ری
بــه  می توانــد  مالــی  داده هــای  گرفتــن 
سیاســت های محیطــی آســیب برســاند( 

ابــداع  روش هــای مناســب تر بــرای تخصیــص   -۶
ــدات،  ــه تولی ــت محیطی ب ــای زیس هزینه ه
فرایندهــا و واحدهــای ســازمانی، بــا اســتفاده 
از  روش هــای هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت 
ــوان  ــت می ت ــای فعالی ــر مبن ــت ب و مدیری
ــده  ــه فعالیت هــای ایجــاد کنن ــا را ب هزینه ه

آنهــا ربــط بدهــد. 

حســـــابداری  دامنــۀ  گســـــــترش   -۷
ــل  ــه و تحلی ــق تجزی ــت محیطی از طری زیس
چرخــۀ حیــات و زنجیــرۀ ارزش. در ایــن 
ــاده  ــه م ــه ای ک ــد از مرحل ــش کل فراین بخ
ــه ای  ــا مرحل ــود ت ــتخراج می ش ــن اس از زمی
کــه مــواد اولیــه تولیــد می شــود و همچنیــن 
از مرحلــه ای کــه محصــول بــه خریــدار ارائــه 
ــع  ــه مصــرف، ضای ــه ای ک ــا مرحل می شــود ت
ــردد و  ــر می گ ــن ب ــه زمی ــه و ب ــدر رفت و ه
در صورتــی کــه قابــل بازیافــت باشــد پــس از 

ــود.  ــی ش ــد بررس ــدد، بای ــت مج بازیاف

8- بــا انتشــار گزارش هــای زیســت محیطی، 
در  شــرکت  مســئولیت های  و  اعتقــادات 
خصــوص محیط زیســت بهتــر افشــا می شــود 

و به اطــالع افــراد ذی نفــع می رســد. 

۹- هــدف ســازمان را بایــد توســعۀ پایــدار 
قــرار داد، بایــد تــالش کــرد تــا بتــوان 
بهبــود مســتمر کیفیــت زندگــی را در آینــده 

ــرد. ــن ک تضمی

شناســایی،  بــا  زیســت محیطی  حســابداری 
هزینه هــای  اندازه گیــری  و  طبقه بنــدی 

معناســت کــه فرصت هــای بســیاری بــرای 
ــت محیطی،  ــای زیس ــود هزینه ه ــش و بهب کاه

ــت.  ــه اس ــت رفت از دس
مراحــل اجــرای حســابداری زیســت محیطی را 

ــر بیــان نمــود:  ــه شــرح زی ــوان ب می ت
شناســایی آثــار زیســت محیطی: پــس از این   -1
کــه فراینــد ورود تــا خــروج مــواد و انــرژی از 
ابتــدا تــا انتهــا بررســی شــد بایــد جریآنهای 
ــوداری  ــه در نم ــرژی را ک ــاده و ان ــدۀ م عم
بــا عنــوان نمــودار جریــان شناســایی شــده 
ــرد؛  ــخص ک ــداری مش ــورت مق ــت به ص اس
یعنــی، بــرای تمــام ورودی هــا و خروجی هــا 
ــر  ــات، مقادی ــات و ضایع ــامل کاال، خدم ش
مناســب و قابــل اتکایــی در الگــو قــرار داد. 

زیســت محیطی  هزینه هــای  شناســایی   -2
ــه در  ــات اولی ــع آوری اطالع ــرکت و جم ش
ــت  ــعت و عل ــی، وس ــوع، پراکندگ ــورد تن م
آنهــا و مســلماً نحوۀ افشــای مخــارج متفاوت 
ــه در  ــت محیطی ک ــای زیس ــت؛ هزینه ه اس
نتیجــۀ مخــارج جــاری ایجــاد می شــود 
ــایی  ــی شناس ــای مال ــوح در صورت ه به وض
ــای زیســت محیطی  ــد و هزینه ه ــد ش خواه
کــه در نتیجــۀ مخــارج آینــدۀ مــورد انتظــار 
ــی  ــای مال ــود، در صورت ه ــل می ش متحم
ــه دارای معیارهــای شناســایی  شناســایی ک

بدهــی باشــد قابــل تشــخیص اســت. 

انــرژی،  و  مــاده  جریان هــای  مــورد  در   -3
ــی و  ــرکت ردیاب ــی در ش ــای غیرمال داده ه
ــگری  ــع آوری و گزارش ــود، جم ــزارش ش گ
ــروی  ــی، از نی ــر مال ــای غی ــم معیاره منظ
ــان  ــه عملکردش ــد ک ــت می کن کاری حمای
بــرای دســتیابی بــه محیطــی خــوب، حیاتی 
ــی  و ضــروری اســت. منظــور از داده غیرمال
توجــه بــه نیــروی کاری ماهــری اســت کــه 
ــر آن  ــی باالت ــد و کارای ــود تولی موجــب بهب

می شــود. 

تصمیم گیــری  الگوهــای  بررســی   -4
نظــر  از  شــرکت  در  اســتفاده  مــورد 
ــای  ــار و هزینه ه ــه آث ــبت ب ــیت نس حساس

جانبــی  هزینه هایــی  کــردن  مشــخص  و 
آلودگی هــای  کاهــش  بــرای  کــه  اســت 
محیط زیســت الزم اســت. بــه بیــان دیگــر 
ــا  ــامل فعالیت ه ــت محیطی ش ــابداری زیس حس
یــا رویدادهایــی اســت کــه تــوان سیســتم های 
و  ثبــت  شناســایی،  جهــت  را  حســابداری 
گزارشــگری اثــرات ناشــی از تخریــب و آلودگــی 
ــد  ــد و می توان ــش می ده ــت محیطی افزای زیس
در شــرکت های بــزرگ و کوچــک، صنایــع 
ــا روشــی  مختلــف و در مقیاس هــای مختلــف ب
ــر  ــورد نظ ــی م ــاس مبان ــر اس ــا ب ــد ی نظام من
بــکار گرفتــه شــود. شــکل انتخــاب حســابداری 
زیســت محیطی به وســیلۀ شــرکت ها، هــدف 
و دالیــل اســتفاده از آن را نشــان می دهــد. 
امــروزه بــه واســطۀ ضــرورت اندازه گیــری و 
ــت  ــر اهمی ــت ب ــای کیفی ــگری هزینه ه گزارش
حســابداری محیط زیســت افــزوده شــده اســت. 
محیط زیســت،  حســابداری  اصــول  طبــق 
ــی  ــخصیت حقوق ــک ش ــوان ی ــازمآنها به عن س
مســتقل مالــک دارایی هــای مشــخصی هســتند 
کــه بخــش قابــل توجهــی از آن، منابــع طبیعــی 
ــازمان  ــت س ــابداری محیط زیس ــت. در حس اس
ــع  ــگری مناب ــری و گزارش ــر اندازه گی ــالوه ب ع
طبیعــی می بایســت هرگونــه فعالیتــی را نیــز که 
بــه محیط زیســت آســیب می رســاند گــزارش و 
افشــا کنــد زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن 
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــا به ط فعالیت ه
بــر دارایی هــا و عملکــرد شــرکت تاثیــر خواهــد 
ــد  ــم در فراین ــزاری مه ــوان اب ــت و به عن گذاش
ــر  ــا تأکیــد خــاص ب ــت، ب تصمیم گیــری مدیری
ــود  ــت محیطی، نم ــت هزینه هــای زیس مدیری
ــش  ــیر کاه ــد در مس ــد و می توان ــدا می کن پی
و کنتــرل مصــرف منابــع طبیعــی و جلوگیــری 
از هــدر رفتــن ســرمایه های ملــی کشــور، موثــر 

و کارســاز باشــد. 

در  روش هــای  متعــددی  محدودیت هــای 
هــدف  بــا  ســنتی  مدیریــت  حســابداری 
ــت  ــت محیطی در مدیری ــرد زیس ــود عملک بهب
هزینه هــای زیســت محیطی، مشــاهده شــده 
اســت. چنیــن محدودیت هایــی در  روش هــا 
ــن  ــت بدی ــابداری مدیری ــتم های حس ــا سیس ی
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در  آن  کــردن  منظــور  و  زیســت محیطی 
هزینه هــا بــه قیمت گــذاری بهتــر محصــول 
ــاد  ــب ایج ــأله موج ــن مس ــد. ای ــک می کن کم
تجــاری  فرصت هــای  و  رقابتــی  مزایــای 
آتــی می شــود. حســابداری نقــش تعییــن 
فعالیت هــای  اندازه گیــری  در  کننــده 
تصمیــم  اتخــاذ  زیســت محیطی،  اقتصــادی 
محیط زیســت،  بــا  مرتبــط  مباحــث  در 
ــه  ــت محیطی، توجی ــای زیس ــت هزینه ه مدیری
ــردن  ــاده ک ــوالت و آم ــد و محص ــبز فرآین س
صورت هــای مالــی طبــق اصــول پذیرفتــه 
شــدۀ حســابداری دارد. مقابلــه بــا آلودگــی 
ــن  ــازات مرتکبی ــب و مج ــت و تعقی محیط زیس
ــن و تنظیــم  ــم علیــه محیط زیســت، تدوی جرائ
مقــررات در حوزه هــای مختلــف  و  قوانیــن 
ــر دیگــر اســت.  محیط زیســت  گام مهــم و موث
برخــی از قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا صنایــع 
آالینــده نیازمنــد اصــالح و بازبینــی اســت. وضع 
قوانیــن و اصــالح آنهــا موجــب توجــه بیش تــر 
ــه جلوگیــری  شــرکت ها و کارخانه هــا نســبت ب
یــا کاهــش ایجــاد آالینده هــا در ســطح کشــور 

ــد.  ــد ش خواه
ــال آشــکار  ــه دنب حســابداری زیســت محیطی ب

ــا  ــای پنهــان حســابداری اســت ت ســاختن زوای
ــت محیطی  ــای زیس ــیله هزینه ه ــن وس ــه ای ب
ــف آن  ــاد مختل ــه درك ابع ــت و ب ــل رؤی را قاب
کمــک کنــد. ایــن امــر به نوبــۀ خــود، مدیریــت 
کاهــش  و  زیســت محیطی  هزینه هــای 
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــق برق ــا را از طری هزینه ه
ــا  ــده آنه ــود آورن ــای بوج ــا و فعالیت ه هزینه ه

تســهیل می کنــد. 
 

مشــاهده  بــاال  شــکل  در  کــه  همان طــور 
می کنیــد، حســابداری مالــی و حســابداری 
بــه  می تواننــد  توأمــان  به طــور  مدیریــت 
ــند.  ــت محیطی برس ــابداری زیســــ حســـــ
حســابداری مالــی بــا تکیه بــر اطالعات شــرکت 
اســتفاده کنندگان  نیــاز  رفــع  به جهــت  و 
بیرونــی بــه افشــای بدهی هــا و هزینه هــای 
مقابــل  در  امــا  بپــردازد  زیســت محیطی 
حســابداری مدیریــت بــا تکیــه بــر نیــاز مدیــران 
ــد  ــط تولی ــر خ ــی ب ــتفاده کنندگان داخل و اس
ــای  ــری به ــال اندازه گی ــه دنب ــز دارد و ب تمرک
ــتفاده  ــت محیطی اس ــای زیس ــواد و هزینه ه م
ــی  ــت. زمان ــات اس ــام عملی ــرای انج ــده ب ش
کــه شــرکت ها بتواننــد بــه ایــن اطالعــات 

ــد  ــر می توانن ــران بهت ــد مدی ــدا کنن دســت پی
در تصمیم گیــری در مــورد قیمت گــذاری و 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــد ک ــل کنن ــا عم هزینه ه
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــد ب ــطح کالن می توان س
کمــک کنــد. بنابرایــن وقتــی شــرکت ها درگیر 
بــه  باشــند،  زیســت محیطی  هزینه هــای 
دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش هزینه هــای 
ــاوت  ــود. تف ــد ب ــز خواهن ــت محیطی نی زیس
ــرل  ــرل محیط زیســت و کنت ــن کنت ــی بی اصل
فرآیندهــای مالــی یــا هــر فرآینــد دیگــر ایــن 
ــه  ــال می شــود ک ــی اعم ــه در مناطق اســت ک
ارتبــاط مســتقیم بــا حفاظــت از محیط زیســت 
منابــع،  مصــرف  مثــال،  به عنــوان  دارنــد. 
ــه، ســر و صــدا  ــرژی، تولیــد زبال اســتفاده از ان

ــره. و غی

ــوان  ــت را می ت ــرل محیط زیس ــای کنت  روش ه
بــه شــرح زیــر بیــان کــرد: 

ــر امــور مالــی:  1-  روش هــای متمرکــز ب
از  زیســت محیطی  تمایــز  یــک  انجــام 
به عنــوان  حســابداری،  و  مالــی  کنتــرل 
مثــال تجزیــه و تحلیــل عواقــب مالــی 
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محیط زیســت  بــا  مرتبــط  فعالیتهــای 

بـــا  ســـــازگار  2-  روش هــــای 
از  اســتفاده  و  ایجــاد  محيط زیســت: 
توســعه  به عنــوان  محیط زیســت  کنتــرل 
کنتــرل مالــی و حســابداری، به عنــوان مثــال 
جهــت جمــع آوری داده هــا و مدیریــت اثــرات 

اقتصــادی  فعالیــت  زیســت محیطی 

و  اقتصـــــادی  3-  روش هــــای 
زیســت محيطی یکپارچــه: کنتــرل و 
ــط  ــات مرتب ــی اقدام ــب مال ــت عواق مدیری
ــت محیطی  ــرات زیس ــت و اث ــا محیط زیس ب

اقتصــادی  فعالیــت 

 روش هــای زیــادی بــرای اعمــال محاســبه 
دارد،  وجــود  زیســت محیطی  هزینه هــای 
مناســب ترین  هــر شــرکت می توانــد  زیــرا 
گزینــه را بــرای خــود پیــدا کنــد و از آن 
به طــور دائمــی اســتفاده کنــد. هزینه هــای 
بــا  مرتبــط  هزینه هــای  زیســت محیطی، 
مدیریــت محیط زیســت، اقدامــات حفاظــت 
محیــط  بــر  آن  تأثیــر  و  محیط زیســت  از 
ــتر  ــای بیش ــد. هزینه ه ــی را درك می کن طبیع
روش  دو  بــه  می تــوان  را  زیســت محیطی 

ــرد:  ــک ک تفکی

هزینه هــای  دارد:  تعلــق  شــرکت  بــه   -1
ــای  ــی: هزینه ه ــی و خارج ــی داخل محیط
ــی اســت  ــی هزینه های زیســت محیطی داخل
ــد متحمــل  ــده بای ــد کنن ــه شــرکت تولی ک
خارجــی  هزینه هــای  مقابــل،  در  شــود. 
ــی  ــر منف ــادی، تأثی ــت اقتص ــه فعالی نتیج
دســت نیافتنــی و بــی ارزش بــازار )به عنــوان 
ــر  ــت محیطی( ب ــل زیس ــل و نق ــال حم مث
ــه  ــا جامع ــا، بنگاه هــای اقتصــادی ی خانواره
)به عنــوان  هزینه هــا  افزایــش  به صــورت 
ــا  ــده( ی ــر بناهــای آســیب دی ــال تعمی مث
)به عنــوان  نامحســوس  محدودیت هــای 
ــر ســالمت انســان،  ــی ب ــر منف ــال تأثی مث
تفریحــی  عملکــرد  دادن  دســت  از 

) جنگل هــا

هزینه هــای  هزینه هــا:  ظهــور  مــورد  در   -2
هزینه هــای  و  محیط زیســت  از  حفاظــت 
بارگیــری محیــط،  هزینه هــای حفاظــت 
تخلیــه  )هزینه هــای  محیط زیســت  از 
می شــود(  نامیــده  نیــز  محیط زیســت 
توســط  کــه  اســت  مصرفــی  کاالهــای 
شــرکت بــرای حفاظــت از محیط زیســت 
ــور  ــده و به ط ــذاری ش ــرکت ارزش گ در ش

هدفمنــد اســتفاده می شــود. شــامل: 
ــرای  ــاری ب ــرمایه گذاری و ج ــای س  هزینه ه
حفاظــت از محیط زیســت درحــال گســترش 
و یکپارچــه )به عنــوان مثــال هزینه هــای 
پرســـــــنل، هزینه هـــــای تعمیــــرات، 
ــود( ــت س ــتهالك، پرداخ ــای اســـ هزینه ه

مدیریـــــت  سیستــــم  هزینه هـــــای   
مثـــــــــال  )به عنــوان  محیط زیســت 
مســئول  شــخص  نگهــداری  هزینه هــای 
مدیریــت محیط زیســت، مــواد خوراکــی، 

غیــره( و  نــام  ثبــت  هزینه هــای 
)به عنــوان   هزینه هــای خدمــات خارجــی 
مثــال کنتـــــــرل کیفیـــــت، مشــاوره 

) یســت محیط ز
هزینه هــای  محیطــی،  بــار  هزینه هــای   
ــت  ــه محیط زیس ــاًل ب ــه قب ــت ک ــاراتی اس خس
وارد شــده اســت. به عنــوان مثــال، ایــن مــوارد 

ــد از:  عبارتن
زیســـت محیطـــــــی،  مالیات هـــــای   
مالیاتـــــی  کمک هـــــــای  مجازات هــا، 
)به عنــوان مثــال جریمه هــای نقــض قوانیــن 

زیســـــت محیطی(.
 مشارکت در بیمه محیط زیست 

از  ناشــی  خســارت  تنظیــم  هزینه هــای   
جبــران  مثــال  )به عنــوان  محیط زیســت 
مســئولیت(  چهارچــــــوب  در  خســارت 

)2۰18 اخمتــوا،  و  )تایگاشــینوا 

نتيجه گيری 
ــت محیطی  ــای زیس ــۀ هزینه هـ ــت بهین مدیری
می توانــد بســتر را بــرای اجــرای بهتــر سیســتم 
مدیریــت زیســت محیطی فراهــم کنــد و مســلماً 
ایــن بهبــود سیســتم می توانــد زمینــه را بــرای 
ســالمت جامعــه فراهــم کنــد البتــه ایــن مهــم 

ــر واحــد  ــه ه ــل دســترس اســت ک ــی قاب زمان
ــتم  ــن سیس ــه ای ــد ب ــاری بتوان ــدی تج تولی
یابــد.  دســت  زیســت محیطی  هزینه یابــی 
مســلماً وقتــی واحدهــای تجــاری بــا هزینه های 
زیســت محیطی درگیــر باشــند بــه دنبــال 
ــد  ــی خواهن ــش آلودگ ــرای کاه ــی ب راهکارهای
بــود کــه ایــن امــر ســالمت جامعــه را خــود بــه 
خــود بهبــود می بخشــد. زمانــی کــه واحدهــای 
تجــاری درگیــر هزینه هــای زیســت محیطی 
را  محصوالتــی  می کننــد  ســعی  می شــوند 
ــازگار  ــت س ــا محیط زیس ــه ب ــد ک ــد کنن تولی
باشــد. ایــن روش حتــی باعــث کاهــش هزینــۀ 
ــود.  ــت بش ــن اس ــز ممک ــوالت نی ــد محص تولی
ــی  ــط پیرامون ــر محی ــد ب ــد بتوان ــر بای ــر مدی ه
خــود نیــز کنتــرل داشــته باشــد کــه بســته بــه 
نیــاز، شــرایط و وضعیــت شــرکت بــرای تولیــد 

ــت.   ــاوت اس متف
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تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان 
مشاغل تا 15 تيرماه

ــور، از   ــی کش ــازمان امورمالیات ــس کل س    رئی
تمدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتی و ارســال 
ــای  ــات ه ــون مالی ــاده 1۰۰ قان ــره م ــرم تبص ف

ــا 1۵ تیرمــاه خبــر داد. مســتقیم ت
بــه گــزارش رســانه مالیاتــی ایــران، دکتــر 
ــوان  ــر عن ــن خب ــالم ای ــا اع ــا، ب ــی پارس امیدعل
کــرد: تمدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه صاحبــان 
مشــاغل تــا 1۵ تیرمــاه، بنــا بــه درخواســت اتــاق 
اصنــاف ایــران و تصویــب ســتاد ملــی مدیریــت 

ــه اســت. ــا، صــورت گرفت کرون
ــاص  ــرایط خ ــکالت و ش ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، 
اظهــار داشــت: صاحبــان مشــاغل تــا 1۵ تیرمــاه 
فرصــت دارنــد ضمــن مراجعــه بــه ســایت 
www. ســازمان امورمالیاتــی کشــور به نشــانی

ــه  ــه اظهارنام ــه ارائ ــبت ب intamedia.ir نس
ــاده 1۰۰  ــره م ــرم تبص ــال ف ــا ارس ــی و ی مالیات
ــدام نمــوده و  ــون مالیــات هــای مســتقیم اق قان
از تســهیالت و معافیــت هــای قانونــی بهــره مند 

ــد. گردن

درخواست آیفک از هيات استانداردهای 
بين المللی حسابداری برای تشکيل هيات 

استانداردهای بين المللی پایداری

فدراســیون بین المللــی حســابداران از هیــات 
حســابداری  بین المللــی  اســتانداردهای 
ــگری  ــت گزارش ــتای تقوی ــا در راس ــت ت خواس
شــرکتی، هیــات جدیــدی تحــت عنــوان هیــات 
اســتانداردهای پایــداری را ایجــاد کند تــا در کنار 
ــابداری  ــی حس ــتانداردهای بین الملل ــات اس هی
و زیرنظــر بنیــاد اســتانداردهای بین المللــی 
گزارشــگری مالــی فعالیــت کنــد. آیفــک از بنیاد 
ــی  ــگری مال ــی گزارش ــتانداردهای بین الملل اس

ــت  ــد درخواس ــات جدی ــاد هی ــرای ایج ــز ب نی
ــت. ــرده اس ــکاری ک هم

هیــات جدیــد می توانــد از اســتقالل و راهبــری 
بین المللــی  اســتانداردهای  بنیــاد  موفــق 
گزارشــگری مالــی بــرای تدویــن اســتانداردهای 
جهانــی پایــداری و منطقــی کــردن اکوسیســتم 
پراکنــده ی فعلــی اســتفاده کنــد. بــرای موفقیت 
ــتانداردهای  ــات اس ــون هی ــات، همچ ــن هی ای
شــفاف  حمایــت  حســابداری،  بین المللــی 
نهادهــای جهانــی و بودجــه ی مناســب حیاتــی 
ــات  ــک، هی ــی آیف ــاختار اصل ــق س ــت. طب اس
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری همچنان 
بــر اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی 
ــتانداردهای  ــات اس ــا هی ــد و ب ــز می کن متمرک
ــا از  ــد ت ــکاری می کن ــداری هم ــی پای بین الملل
ــل  ــه عم ــری ب ــکاف ها جلوگی ــا و ش تداخل ه

ــد. آی

پایــداری  هیــات اســتانداردهای بین المللــی 
ــه  ــرد ســاختاری را اتخــاذ می کندک خــود رویک
بــا اهــرم تخصــص و الزامــات افشــای اطالعــات 

ــد. ــت، کار می کن ــا اهمی ــیار ب بس

ــر  ــوارد زی ــامل م ــاختاری ش ــرد س ــن رویک ای
ــت: اس

  الزامــات مربــوط بــه اطالعــات غیرمالــی 
ــرکت،  ــرد ش ــر عملک ــز ب ــا تمرک ــت ب بااهمی
ــادی  ــات اقتص ــک، تصمیم ــای ریس ویژگی ه

و ارزش آفرینــی.
 همــکاری بــا هیــات اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بــا توجــه بــه الزامات گزارشــگری 
ــعه ی  ــه توس ــخ ب ــرای پاس ــده ب ــی ش طراح
پایــدار در ســطح کالن و تأثیــرات شــرکت بــر 

ــردم. اقتصــاد، محیط زیســت و م

نهایــت  در  اســت  ممکــن  الزامــات  ایــن 

اخبار اخبار 
ایران و ایران و 
جهانجهان
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اســتانداردهای  هیــات  اســتانداردهای  در 
بین المللــی پایــداری ادغــام یــا توســط آن 

تأییــد شــوند.

آیفــک خاطرنشــان می کنــد جهت پاســخگویی 
ــرمایه گذاران، سیاســت گذاران  ــه تقاضــای س ب
و ســایر ذی نفعــان بــرای ایجــاد یــک سیســتم 
ــل  ــت، قاب ــات یکنواخ ــه اطالع ــگری ک گزارش
ــان را در  ــل اطمین ــکا و قاب ــل ات ــه، قاب مقایس
ــعه ی  ــی شــرکت و توس ــا ارزش آفرین ــه ب رابط
پایــدار فراهــم می کنــد، نیازمنــد راه حــل 
جهانــی هســتیم. یــک رویکــرد پراکنــده باعــث 
ــاد  ــدم اعتم ــه و ع ــش هزین ــدی، افزای ناکارآم
می شــود. از ایــن رو، فدراســیون بین المللــی 
حســابداران معتقــد اســت کار مهمــی کــه در 
حــال حاضــر در جریــان اســت بایــد بــا هــدف 
ــه سیســتم جهانــی در حــال ظهــور،  کمــک ب

ادامــه یابــد.

https://www.iasplus.com/en/
news/2020/09/ifac-sustainability-
board

پيشنهاد استاندارد جدید برای بهبود 
فرآیند ارزیابي ریسک حسابرسان

هیــات اســتانداردهاي حسابرســي انجمــن 
اســتاندارد  آمریــکا  رســمي  حســابداران 
کــه  اســت  کــرده  پیشــنهاد  را  جدیــدی 
از  ارزیابــی حسابرســان  بــا هــدف بهبــود 
ریســک  تحریــف بااهمیــت در حسابرســی 
صورت هــای مالــی طراحــی شــده اســت. 
ــی  ــتاندارد حسابرس ــنهادی، اس ــه ي پیش بیانی
مختلــف   بخش هــاي  و   122 شــماره ي 
ــابداران  ــن حس ــه اي انجم ــتانداردهاي حرف اس
ــد  ــایي  واح ــون شناس ــکا پیرام ــمي آمری رس

مــورد رســیدگي و محیــط آن و ارزیابی ریســک 
مي کنــد.  اصــالح  را  بااهمیــت  تحریفــات 
ــر اســتاندارد  اســتاندارد پیشــنهادی، مبتنــی ب
 (  31۵ شــماره ي  حسابرســی  بین المللــی 
ــات  ــک هاي تحریف ــی ریس ــایی و ارزیاب شناس
ــه  ــنهادی ب ــتاندارد پیش ــت. اس ــت( اس بااهمی
راهنمایی هــای  و  الزامــات  ارتقــاي  منظــور 
ــی ریســک هاي  ــه شناســایی و ارزیاب ــوط ب مرب
ــژه  ــه وی ــت، ب ــا اهمی ــاي ب ــی از تحریف ه ناش
راهنمایی هایــی کــه بــه سیســتم کنتــرل 
ــردازد،  ــیدگي می پ ــورد رس ــد م ــی واح داخل
اســتاندارد  ایــن  اســت.  شــده  طراحــی 
و  گســترده  راهنمایی هــای  بــا  همچنیــن 
جدیــد در مــورد فنــاوری اطالعــات، اســتاندارد 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه روز می کن ــی را ب فعل
اســتاندارد پیشــنهادی در تعریــف ریســک هاي 

می کنــد.  تجدیدنظــر  قابل مالحظــه 

اســتاندارد فعلــي بــر ریســک هایي تمرکــز 
حسابرســی  مالحظــات  بــه  کــه  مي کنــد 
ــده ی  ــالح ش ــف اص ــد. تعری ــاز دارن ــاص نی خ
ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  پیشــنهادی 
ــی  ریســک ها در صــدر طیــف ریســک های ذات

ــد. ــرار دارن ق

شــامل  همچنیــن  پیشــنهادی  اســتاندارد   
ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــای جدی راهنمایی ه
ــرای بهبــود به کارگیــری تردیــد حرفــه ای در  ب

ــت. ــک اس ــی ریس ــای ارزیاب ــام رویه ه انج

 بــاب دوهــر، مدیــر ارشــد حسابرســی انجمــن 
بیانیــه ی  در  آمریــکا  رســمی  حســابداران 
ــک  ــت ی ــوه ی هدای ــرد، نح ــان ک ــری اذع خب
کســب و کار و شــیوه ای کــه واحدهــای تجــاری 
بــه ثبــت، پــردازش و تلخیــص اطالعــات مالــی 
تغییــر  حــال  در  ســرعت  بــه  می پردازنــد 
ــابرس  ــی حس ــر ارزیاب ــول ب ــن تح ــت وای اس

تأثیــر  بااهمیــت  تحریفــات  ریســک های  از 
می گــذارد. بنابرایــن اســتاندارد پیشــنهادی کــه 
منعکس کننــده ی ایــن تحــول مستمراســت، 
ــی ریســک حســابرس  ــد ارزیاب ــود فراین ــا بهب ب
از طریــق شناســایی و پاســخ بــه ریســک  
مالــی  صورت هــای  در  بااهیــت  تحریفــات 
ــی ها را  ــت حسابرس ــاری، کیفی ــای تج واحده

بهبــود می بخشــد.

https://www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2020/aug/pro-
posed-sas-risk-assessment.html

انعقاد قرارداد همکاري انجمن حسابداران 
رسمي کاليفرنيا و شرکت فناوري اطالعات 

مایند بریج کانادا

انجمــن حســابداران رســمي کالیفرنیــا ارتبــاط 
و همــکاري اســتراتژیک خــود بــا شــرکت 
کانادایــی مایندبریــج را بــا هــدف آمــوزش 
ــی  ــاي هوش مصنوع ــود در زمینه ه ــای خ اعض
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا و همچنیــن معرفــی 
ــراي  ــرکت ب ــن ش ــزاری ای ــای نرم اف راه حل ه
ــماً  ــا، رس ــت کالیفرنی ــمي ایال ــابداران رس حس
ــور،  ــاوري مح ــرکت فن ــن ش ــود. ای ــالم نم اع
ــان  ــور جه ــتری در 14 کش ــش از 3۰۰ مش بی
دارد و راه حل هــاي مبتنــي بــر فنــاوري آن 
ــاي  ــا ثبت ه ــد ت ــه حســابداران کمــک می کن ب
مالــی را بــا هوش مصنوعــی، یادگیری ماشــین و 
تکنیک هــای تجســم فکــري، تجزیــه و تحلیــل 
کننــد. آنتونــی پوگلیــس، رئیــس و مدیرعامــل 
ــالم  ــا اع ــمي کالیفرنی ــابداران رس ــن حس انجم
کــرد، ایــن انجمــن متعهــد بــه پیشــرفت 
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــابداری ب ــه ي حس حرف
ــي کســب و کارهــاي  ــی و آت خواســته های فعل
ــرکت  ــاس ش ــن اس ــر همی ــت. ب ــاري اس تج
فنــاوري محــور مایندبریــج بــه اعضــای انجمــن 
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حســابداران رســمي ایالــت کالیفرنیــا ایــن 
ــای  ــان بازاره ــا در می ــد ت ــي را می ده توانای
ــه و  ــه تجزی ــر ب ــده، بیش ت ــی و پیچی تخصص
تحلیــل و ارائــه ي راهنمایي هــاي مفیــد بــراي 

ــد. ــتریان بپردازن مش

نیــز  بریــج  ماینــد  شــرکت  مدیرعامــل   
اذعــان کــرد، همــکاري ایــن شــرکت بــا 
انجمــن حســابداران رســمي کالیفرنیــا  باعــث 
پیشــرفت مهــارت اســتفاده از هــوش مصنوعی 
اعضــای آن  در تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
ــع  ــه نف ــت ب ــه در نهای ــد ک ــد ش ــی خواه مال
ــود. امــروزه  مشــتریان و اعضــای آن خواهــد ب
ســازمان هاي زیــادي در سراســر جهــان بــراي 
شناســایي ریســک ها و اســتخراج اطالعــات 
مالــي خــود بــه ماینــد بریــج اتــکا کــرده و از 
تخصــص آن اســتفاده مي کننــد. ایــن شــرکت 
اعــالم کــرد، مشــتاقانه منتظــر گســترش روابط 
خــود بــا جوامــع حســابداران رســمي و تأمیــن 
نیازهــای جامعــه ي حســابداری، حسابرســی و 

ــی اســت. ــور مال ام
  
https://www.accountingtoday.
com/news/calcpa-announces-
partnership-with-mindbridge

بررسي شکاف انتظارات حسابرسی در 
زمينه هاي کشف تقلب  و تداوم فعاليت 

توسط هيات استانداردهاي بين المللي 
حسابرسي و اطمينان بخشي

ــي حسابرســي  ــات اســتانداردهاي بین الملل هی
در  مباحثــه اي  طــرح  اطمینان بخشــي  و 
مقولــه ي ارزیابــي تــداوم فعالیــت و تقلــب 
در مــورد نقــش حسابرســان را بــا هــدف 
از  وســیعی  طیــف  دیــدگاه  جمــع آوري 
ــی،  ــان در اکوسیســتم گزارشــگری مال ذی نفع

ــت.  ــرده اس ــاز ک آغ

ــا  ایــن نهــاد اســتانداردگذار در تــالش اســت ت
ــا  ــه  ب ــی در رابط ــن ادراکات عموم ــاوت بی تف
نقــش حســابرس و مســئولیت های وي بــا 
ــن  ــه ای ــد. ب ــف کن ــی را کش ــای مال صورت ه
ــان و  ــنجي از ذي نفع ــاز نظرس ــا آغ ــب ب ترتی
دریافــت دیــدگاه افــراد پیرامــون ایــن موضــوع 
ــت  ــداوم فعالی ــب و ت ــورد تقل ــا  در م ــه آی ک
و  عملکــرد  دانــش،  )شــکاف هاي  شــکاف 
ــه  تکامــل(  انتظــار وجــود دارد؟   همچنیــن ب
ــن  ــش ای ــراي کاه ــي ب ــن راه های ــال یافت دنب
شکاف هاســت. از ذی نفعــان خواســته شــده 
ــا اســتانداردهای  ــد آی ــا مشــخص کنن اســت ت
و  تقلــب  بــه  حسابرســی موجــود مربــوط 
تــداوم فعالیــت بــراي پاســخ بــه ســرعت تغییــر 
در محیــط گزارشــگري خارجــي، نیــاز بــه 
به روزرســاني دارنــد یــا خیــر؟ و اگــر ایــن نیــاز 
ــی باشــند.  ــد در چــه زمینه های وجــود دارد بای

ــي حسابرســي  ــات اســتانداردهاي بین الملل هی
کــه   مي کنــد  اذعــان  اطمینان بخشــي  و 
ــات  ــده، تصمیم ــع آوری ش ــاي جم بازخورده
ــن  ــورد ای ــدی در م ــات بع ــه اقدام ــوط ب مرب

موضوعــات را شــکل مي دهــد.

 رئیــس هیــات اســتانداردهاي بین المللــي 
حسابرســي و اطمینان بخشــي بیــان کــرد: 
ــه تقلــب و تــداوم فعالیــت  "مســائل مربــوط ب
بــه طــور مســتمر در حــال گســترش هســتند، 
از ایــن رو بــه عنــوان حوزه هایــي مطــرح 
می شــوند کــه بــراي افزایــش اعتمــاد بــه 
حسابرســي ها نیــاز بــه توجــه و بهبــود بالقــوه 
دارنــد. ایــن دو موضــوع در صــدر اولویت هــای 
هیــات  کاری  برنامه هــاي  و  اســتراتژیک 
و  حسابرســي  بین المللــي  اســتانداردهاي 
اطمینان بخشــي اســت کــه بــه تازگــی صــادر 

ــت." ــده اس ش

 ایــن مباحثــه گامــی مهــم در درك نیازهــای 
مالــی،  گزارش هــای  اســتفاده کنندگان 
چگونگــی تأثیــر تغییــرات محیــط گزارشــگری 
ــاي  ــان در زمینه ه ــش حسابرس ــر نق ــی ب مال
تقلــب و تــداوم فعالیــت و محدودیت هــای 
اســتانداردهای موجــود اســت. نظرســنجي 
از ذي نفعــان و مشــورت خواهــي پیرامــون 
موضوعــات مطــرح شــده تــا 21 ژانویــه ي 

2۰21 ادامــه دارد.
  

https://www.accountancydaily.
co/iaasb-examine-going-concern-
expectation-gap

بررسي شکاف انتظارات حسابرسی در 
زمينه هاي کشف تقلب  و تداوم فعاليت 

توسط هيات استانداردهاي بين المللي 
حسابرسي و اطمينان بخشي

هیــات اســتانداردهاي بین المللــي حسابرســي 
در  مباحثــه اي  طــرح  اطمینان بخشــي  و 
ــب  ــت و تقل ــداوم فعالی ــي ت ــه ي ارزیاب مقول
در مــورد نقــش حسابرســان را بــا هــدف 
از  وســیعی  طیــف  دیــدگاه  جمــع آوري 
ــی،  ذی نفعــان در اکوسیســتم گزارشــگری مال

ــت.  ــرده اس ــاز ک آغ

ایــن نهــاد اســتانداردگذار در تــالش اســت تــا 
ــا  ــی در رابطــه  ب ــن ادراکات عموم ــاوت بی تف
نقــش حســابرس و مســئولیت های وي بــا 
ــن  ــه ای ــد. ب ــف کن ــی را کش ــای مال صورت ه
ــان و  ــنجي از ذي نفع ــاز نظرس ــا آغ ــب ب ترتی
دریافــت دیــدگاه افــراد پیرامــون ایــن موضــوع 
ــت  ــداوم فعالی ــب و ت ــورد تقل ــا  در م ــه آی ک
و  عملکــرد  دانــش،  )شــکاف هاي  شــکاف 
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تکامــل(  انتظــار وجــود دارد؟   همچنیــن بــه 
ــن  ــش ای ــراي کاه ــي ب ــن راه های ــال یافت دنب
شکاف هاســت. از ذی نفعــان خواســته شــده 
ــا اســتانداردهای  ــا مشــخص کننــد آی اســت ت
حسابرســی موجــود مربــوط بــه تقلــب و تــداوم 
فعالیــت بــراي پاســخ بــه ســرعت تغییــر 
در محیــط گزارشــگري خارجــي، نیــاز بــه 
به روزرســاني دارنــد یــا خیــر؟ و اگــر ایــن نیــاز 
ــد در چــه زمینه هایــی باشــند.  وجــود دارد بای

هیــات اســتانداردهاي بین المللــي حسابرســي 
کــه   مي کنــد  اذعــان  اطمینان بخشــي  و 
ــات  ــده، تصمیم ــع آوری ش ــاي جم بازخورده
ــن  ــورد ای ــدی در م ــات بع ــه اقدام ــوط ب مرب

موضوعــات را شــکل مي دهــد.

 رئیــس هیــات اســتانداردهاي بین المللــي 
حسابرســي و اطمینان بخشــي بیــان کــرد: 
"مســائل مربــوط بــه تقلــب و تــداوم فعالیــت 
بــه طــور مســتمر در حــال گســترش هســتند، 
از ایــن رو بــه عنــوان حوزه هایــي مطــرح 
ــه  ــاد ب ــش اعتم ــراي افزای ــه ب ــوند ک می ش
بهبــود  و  توجــه  بــه  نیــاز  حسابرســي ها 
بالقــوه دارنــد. ایــن دو موضــوع در صــدر 
ــاي کاری  ــتراتژیک و برنامه ه ــای اس اولویت ه
هیــات اســتانداردهاي بین المللــي حسابرســي 
و اطمینان بخشــي اســت کــه بــه تازگــی 

ــت." ــده اس ــادر ش ص

 ایــن مباحثــه گامــی مهــم در درك نیازهــای 
مالــی،  گزارش هــای  اســتفاده کنندگان 
چگونگــی تأثیــر تغییــرات محیــط گزارشــگری 
ــاي  ــان در زمینه ه ــش حسابرس ــر نق ــی ب مال
تقلــب و تــداوم فعالیــت و محدودیت هــای 
اســتانداردهای موجــود اســت. نظرســنجي 
از ذي نفعــان و مشــورت خواهــي پیرامــون 
موضوعــات مطــرح شــده تــا 21 ژانویــه ي 

2۰21 ادامــه دارد.
  

https://www.accountancydaily.
co/iaasb-examine-going-concern-
expectation-gap

بحث تنظيم کنندگان استانداردهای 
حسابداری پيرامون اقالم نامشهود

در جلســه ی مجمــع بین المللــی تنظیم کنندگان 
نهادهــای  حســابداری،  اســتانداردهای 
اســتانداردگذار حســابداری کانــادا، آلمــان، ژاپــن، 
انگلســتان و ایــاالت متحــده در مــورد چشــم انداز 
گزارشــگری مالــی مربــوط بــه اقــالم نامشــهود به 

ــد.  ــر پرداختن ــث و تبادل ظ بح

اســتاندارد  تنظیم کننــده ی  نهــاد  پنــج 
دریافتنــد کــه حتــی در گــروه ۵ عضــوی 
ــورد  ــی در م ــای مختلف ــز دیدگاه ه ــا نی آن ه
دارد.  وجــود  نامشــهود  اقــالم  حســابداری 
ــری و ارزش  ــان ارزش دفت ــاوت می ــی تف برخ
می داننــد،  مشــکل  را  واحدتجــاری  بــازار 
برخــی معتقدنــد تفــاوت میــان ارزش دفتــری 
و بــازار مشــکلی اســت کــه می توانــد بــا 
ــر  ــود، بعضــی دیگ ــات حــل ش افشــای اطالع
اذعــان کردنــد مشــکلی در تفــاوت میــان 
ــد.  ــود ندارن ــازار وج ــری و ارزش ب ارزش دفت

ــادل  ــه تع ــه ب ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ه
بــرای  جایگزیــن  دیدگاه هــای  رســاندن 
ــوی  ــده از س ــرح ش ــائل مط ــت از مس حمای
جامعــه ی حســابداری و ایجــاد محرکــی بــرای 

تحقیقــات دانشــگاهی مربوطــه اســت. 

ــره ی  ــات مدی ــو هی ــان، عض ــتین بوتوس کریس
ــاره  ــا اش ــی، ب ــات انجمــن حســابداران مال هی
بــه دیــدگاه کســانی کــه معتقدنــد در تفــاوت 

ــکلی  ــازار مش ــری و ارزش ب ــان ارزش دفت می
وجــود دارد، نیــاز بــه وجــود راهکارهایــی بــرای 
حــل و فصــل مشــکل از طریــق شــناخت اقــالم 
ــتدالل  ــت. اس ــرده اس ــرح ک ــهود را مط نامش

ــر اســت: ــوارد زی هــای وی شــامل م
  ناتوانــی در شــناخت اقــالم مهــم دارایی هــای 
ــان  ــوق صاحب ــری حق ــهود، ارزش دفت نامش
ــع  ــر از واق ــی را کم ت ــرد مال ــهام و عملک س

ــد.  ــان می کن بی
  ناتوانــی در شــناخت مــوارد مهــم دارایی های 
ــا صورت هــای مالــی  نامشــهود، ارتبــاط آن ب

را کاهــش می دهــد. 
 شــناخت برخــی اقــالم بهتــر از عدم شــناخت 
و  اندازه گیــری  چالش هــای  آن هاســت، 
ــت  ــه قابلی ــوط ب ــای مرب ــن نگرانی ه همچنی

ــع شــناخت شــوند. ــد مان تأییــد نبای

ــری  ــی اندازه گی ــورد مبان ــن در م وی  همچنی
ــای  ــری دارایی ه ــا در اندازه گی ــرد آن ه و کارب
نامشــهود اظهــار نظــر کــرد و  بیــن دارایی هــای 
ــتفاده  ــورت مســتقل اس ــه ص ــه ب ــه اي ک مبادل
می شــوند و بــه راحتــی قابــل تبدیــل بــه 
وجــه نقــد هســتند و دارایی هــای در حــال 
ــتفاده  ــی اس ــورت ترکیب ــه ص ــه ب ــتفاده ک اس
می شــوند و بــه راحتــی بــه وجــه نقــد تبدیــل 
ــان  ــد. بوتوس ــل ش ــاوت قائ ــوند، تف ــی ش نم
ــهود   ــالم نامش ــر اق ــه اکث ــرد ک ــان ک خاطرنش
ــای  ــتند و مبن ــتفاده هس ــال اس ــوع در ح از ن
انــدازه گیــری مربوطــه بایــد بهــاي تاریخــی یــا 
ــا ایــن وجــود، ایــن  بهــاي جایگزینــی باشــد. ب
ــن ترتیــب،  ــه ای ــي دشــوار اســت. ب ــوع بهایاب ن
ــای نامشــهود  ــه دارایی ه ــن ارزش منصفان تعیی
نیــز دشــوار اســت زیــرا دارایــی هــای نامشــهود 

ــرد هســتند. ــه ف منحصــر ب

حســابداري  اســتانداردهاي  هیــات  مدیــر   
ــد  ــه معتقدن ــانی ک ــدگاه کس ــز دی ــادا نی کان
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ــود  ــکلی وج ــا مش ــدارد ی ــود ن ــکلی وج مش
نــدارد کــه بــا افشــای اطالعــات اضافــی قابــل 
ــرار  ــي ق ــورد بررســي تحلیل حــل نباشــد، را م
ــان  ــات نش ــرد، تحقیق ــان ک داد. وی خاطرنش
می دهــد تفــاوت میــان ارزش دفتــري و ارزش 
بازارمرتبــط بــا اطالعــات مالــی را کاهــش 
نمی دهــد و نشــان دادن ارزش بــازار واحــد 
ــت. ــی نیس ــای مال ــدف صورت ه ــاري، ه تج

 وي مزایــای افشــای اجبــاری و داوطلبانــه 
ــای  ــه افش ــرد ک ــان ک ــی و خاطرنش را بررس
اجبــاری می توانــد مــورد حسابرســي قــرار 
گیــرد و قابــل مقایســه و یکنواخــت باشــد. امــا 
ــری  ــری بیش ت ــه انعطاف پذی ــای داوطلبان افش
ــات  ــای اطالع ــکان افش ــد و ام ــاد می کن ایج
مــورد  در  فراهــم می کنــد. وی  را  بیش تــر 
ــرد: ــر ک ــر را ذک ــوارد زی ــی م ــای احتمال افش

ــورد  ــده در م ــک ش ــات تفکی ــه ي اطالع  ارائ
مخــارج ســرمایه ي فکــری )اقــالم نامشــهود 

آینــده نگــر(
بــرای  اضافــی  طبقــه ي  یــک  ایجــاد   
ــان  ــورت جری ــهود در ص ــای نامش فعالیت ه

ــد ــوه نق وج
ــا  ــهود ی ــای نامش ــورت دارایی ه ــاد ص   ایج

ــری ــرمایه فک ــان س جری
  انعــکاس مخــارج مرتبــط بــا اقــالم نامشــهود 

در یادداشــت هاي توضیحــي

وی پیشــنهاد کــرد، بهتــر اســت واحدهــاي 
تجــاري خــارج از صورت هــای مالــی فعالیت هــای 
ــتراتژی ها  ــورد اس ــث در م ــه بح ــهود را ب نامش
و اهــداف ســازمانی پیونــد دهنــد و آن را بــا 
ــد. ــل کن ــانی تکمی ــرمایه ي انس ــای س معیاره

 
https://www.iasplus.com/en/
news/2020/09/intangibles

تغيير قوانين افشاگران تخلفات توسط 

کميسيون بورس و اوراق بهادار آمریکا
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
ــه ي  ــر برنام ــم ب ــن حاک ــرد، قوانی ــالم ک اع
افشــاي تخلفــات خــود را اصــالح کــرده اســت.

 اصــالح قوانیــن افشــاي تخلفــات مکانیزمي را 
بــرای افشــاگران تخلفــات بــا پــاداش بالقــوه ي 
از ۵ میلیــون دالر، تحــت شــرایط  کم تــر 
موضــوع  ایــن  مي کنــد.  فراهــم  خــاص، 
درصــد   ۷۵ تقریبــاً  کــه  اســت  درحالــي 
ــر از  ــازه ي کم ت ــاداش افشــاگران تخلــف درب پ
۵ میلیــون دالر قــرار مي  گیــرد. از ایــن پــس، 
مبلــغ جایــزه  ي افشــاگران تخلفــات منحصــراً 
بــر اســاس معیارهایــي کــه در قوانیــن اعــالم 
اوراق  و  بــورس  توســط کمیســیون  شــده 
بهــادار تعییــن شــده اســت، تاییــد و پرداخــت 

مي شــود.

 جــی کالیتــون، رئیــس کمیســیون بــورس و 
اوراق بهــادار آمریــکا اعــالم کــرد:" افشــاگران 
معمــوالً در گــزارش دادن اطالعــات خــود بــه 
ــهرت  ــه  اي و ش ــک هاي حرف ــیون ریس کمیس
ــد  ــیون متعه ــوند و کمیس ــل مي  ش را متحم
ــن ریســک ها  ــرای انجــام ای ــه ب ــي  شــود ک م
بازدارنــده ي  فعالیت هــاي  در  مشــارکت  و 
ــاداش پرداخــت کنــد".  ــه آن  هــا پ تخلفــات ب

بــه  اصالحــات قوانیــن پرداخــت پــاداش 
افشــاگران تخلــف بــه کمیســیون کمــک 
ــا  ــری را ب ــاداش بیش ت ــغ پ ــا مبال ــد ت مي کن
ــرار  ــاگران ق ــار افش ــر در اختی ــرعت بیش  ت س
دهــد. اصالحــات قوانیــن افشــاگري تخلفــات 
3۰ روز پــس از ثبــت فــدرال الزم االجــرا 

ــود. ــد ب خواه
 
https://www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2020/sep/sec-

amends-rules-whistleblowers-
shareholder-proposals.html
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موسســه ی  جدیــد  گــزارش  اســاس  بــر 
حسابرســي و خدمــات مشــاوره ي مدیریــت 
کی پی ام جــی، فــراز و فرودهــای اقتصــادی 
ــا باعــث  در طــول زمــان شــیوع ویــروس کرون
شــده اســت کــه کمیته هــای حسابرســی 
در شــرکت های ســهامي عــام و کمیســیون 
ــوه ي  ــای نح ــر افش ــادار ب ــورس و اوراق به ب
ــد  ــروس کووی ــي وی ــاري و احتمال ــرات ج تاثی
1۹ بــر صورت هــای مالــی تمرکــز کننــد. 

ــح داده شــده اســت  ــزارش توضی ــن گ در ای
ــالالت  ــر اخت ــل تاثی ــه دلی ــرکت ها ب ــه ش ک
فعالیت هــای  بــر  همه گیــری  از  ناشــي 
ارزیابــی مجــدد،  کســب و کار، در حــال 
داخلــی  کنترل هــای  ایجــاد  یــا  بهبــود 
داخلــی  حسابرســان  و  هســتند  جدیــد 
فعالیت هــای حسابرســی  و  برنامه هــا  نیــز 
بــر  می کننــد.  روزرســاني  بــه  را  خــود 
ــش  ــی چال ــوزه ي پیش بین ــاس، ح ــن اس ای
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت، ب ــده اس ــر ش برانگیزت
مجــدد  ارزشــیابي  مفروضــات  تعییــن 
و  غیرمالــی،  دارایی هــای  و  ســرقفلی 
معــوق  دارایی هــاي  تحقــق  همچنیــن 
مالیاتــي، تعییــن وضعیــت فــرض تــداوم 
ــش ارزش  ــاي کاه ــن زیان ه ــت و تعیی فعالی

اســت. شــده  دشــوارتر  دارایي هــا، 

کمیته هــای حسابرســی نیــز در حــال ســازگار 
شــدن بــا محیــط جدیــد هســتند، زیــرا 
انعطاف پذیــری  امــکان  آن هــا  شــرکت های 
فراهــم  دور  راه  از  کار  بــرای  را  بیش تــری 
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کرده انــد. 

حسابرســي  کمیتــه ي  اخیــر  نظرســنجي 
جملــه  از  کي پي ام جــي  موسســه ي 
مطــرح  نگرانــی  زمینه هــای  بزرگ تریــن 
شــده توســط 114 عضــو کمیتــه ي حسابرســی 
از:   عبارتنــد  ترتیــب  بــه  متحــده  ایــاالت 
ــاري و  ــرات ج ــورد اث ــات در م ــای اطالع افش
ــد(،  ــد 1۹ ) ۷۹ درص ــروس کووی ــوه ي وی بالق
بــرآورد جریان هــاي نقــدی آتــي )48 درصــد( 
و  تعییــن زیــان کاهــش ارزش دارایی هــای 
غیرمالــی ماننــد ســرقفلی و ســایر دارایی هــای 

نامشــهود )43 درصــد(. 

اظهــار  حسابرســی  کمیته هــاي  اعضــای 
کــه  دور  راه  از  کار  محیــط  کــه  داشــتند 
تحــت تاثیــر ویــروس کوویــد 1۹ قــرار گرفتــه 
تاکنــون تأثیــر اندکــي بــر کارایــی و اثربخشــی 
مدیریــت  تیم هــاي  بــا  آن هــا  تعامــالت 
بیش تریــن  اســت.  داشــته  حسابرســان  و 
اختــالالت ذکــر شــده شــامل برنامه هــای 
ــه  ــه کار )۷3 درصــد(، دسترســی ب بازگشــت ب
ــاوری اطالعــات و  ــر فن سیســتم هاي مبتنــي ب
ــان از راه دور )۶۹  ــرای کارکن ــت ب ــراز هوی اح
درصــد( و امنیــت ســایبری )۶۶ درصــد( بــود. 

انتظــار  حسابرســی  کمیته هــاي  اعضــای 
دارنــد، در ارتبــاط بــا تأثیــرات ویــروس کوویــد 
ــژادي  1۹ و اعتراضــات اخیــر علیــه تبعیــض ن
سیســتماتیک، هیــات هــای مدیــره توجــه 
محیطــي،  زیســت  مســائل  بــه  بیشــتریی 

اجتماعــی و حاکمیتــي داشــته باشــند. 

شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی ســالمت، 
ایمنــی و رفــاه کارکنــان )8۵ درصــد(، تنوع در 
ــره)۵3  ــات مدی ــاي هی ــه اعض ــرکت از جمل ش
ــه  درصــد( و شــهرت شــرکت)3۹ درصــد( را ب

ــد  ــد کــه بای ــوان کردن ــي عن ــوان زمینه های عن
بیش تــر مــورد توجــه هیات هــاي مدیــره 
ــروس همچنیــن  ــری وی ــد. همه گی ــرار بگیرن ق
باعــث شــده اســت کــه بســیاری از کمیته هــای 
ــر  ــر مســئولیت نظــارت ب حسابرســی عــالوه ب
ــود را  ــای کاری خ ــه ي برنامه ه ــک، دامن ریس
ــر اعضــای  نیــز مجــدداً ارزیابــی کننــد. بیش ت
ــنجی  ــه نظرس ــه ب ــی ک ــاي حسابرس کمیته ه
نظارتــي  مســئولیت های  دادنــد،  پاســخ 
خــود را بــرای انــواع ریســک هاي مربــوط 
ــوارد  ــب م ــه ترتی ــد 1۹ ب ــروس کووی ــه وی ب
ــی )83  ــد: ریســک هاي مال ــل عنــوان کردن ذی
ــی و  ــای قانون ــک های انطباق ه ــد(، ریس درص
ــایبری )۶2  ــت س ــد(، امنی ــی )۷۰ درص نظارت

ــد(. ــی )42 درص ــم خصوص ــد( و حری درص
https://www.accountingtoday.
com/news/coronavirus-is-worry-
ing-corporate-audit-committees

انتشار راهنمای حسابداری دارایی های 
دیجيتال توسط انجمن حسابداران رسمی 

آمریکا

ــال،  ــای دیجیت ــای حســابداری دارایی ه راهنم
کــه  اســت  پاســخ  و  پرســش   13 شــامل 
ــی  ــابداری و حسابرس ــه حس ــک ب ــرای کم ب
شــده  تدویــن  دیجیتــال  دارایی هــای 
اســت و موضوعاتــی از جملــه محاســبه ی 
ــده و  ــگاری ش ــای رمزن ــه، ارزه ارزش منصفان
ــال  ــای دیجیت ــابداری دارایی ه ــی حس چگونگ
و  ســرمایه گذاری  شــرکت های  توســط 
کارگــزاران را در بــر می گیــرد. ایــن راهنمــای 
ــوان  ــه عن ــال را ب ــای دیجیت ــی، دارایی ه عمل
می کنــد،  تعریــف  دیجیتالــی"  "ثبت هــای 
کــه بــرای تأییــد و اهــداف امنیتــی رمزنــگاری 
ــی  ــای دیجیتال ــه دارایی ه ــوند. از جمل می ش
ــر  ــن اشــاره کــرد کــه ب ــه بیت کوی ــوان ب می ت

می کنــد.  کار  بیت کویــن  بالك چیــن  روی 
راهنمــای جدیــد پنــج بخــش زیــر را پوشــش 

داده اســت:
ــف شــرکت ســرمایه گذاری،  ــه ی تعری  ارائ
ــه انجــام معامــالت مرتبــط  زمانــی کــه ب
بــا دارایــی دیجیتــال مبــادرت مــی ورزد.

  حســابداری دارایی هــای دیجیتالــی توســط 
ــه  ــی ک ــرمایه گذاری، زمان ــرکت س ــک ش ی
ــرمایه گذاری  ــوان س ــه عن ــی را ب ــن دارای ای

ــار دارد. در اختی
ــه ی    شناســایی، اندازه گیــری و نحــوه ی ارائ
ــژه ی کارگــزاران. ــال وی دارایی هــای دیجیت

ــگاری  ــای رمزن ــرای دارایی ه ــی ب   مالحظات
ــه  ــه اندازه گیــری ارزش منصفان شــده کــه ب

الــزام دارنــد.
  حسابداری ارزهای رمزنگاری شده

دیجیتــال  دارایی هــای  گــروه  کار  رئیــس 
در  آمریــکا  رســمی  حســابداران  انجمــن 
ــم  ــان داری ــا اطمین ــرد: "م ــان ک ــاره اذع این ب
به روزرســانی  عملــی  راهنمــای  ایــن  کــه 
ــای  ــه در فض ــواالتی ک ــر س ــه بیش ت ــده ب ش
ــده  اســت،  ــال به وجــود آم ــای دیجیت دارایی ه
کارگــروه  همچنیــن  داد."  خواهــد  پاســخ 
ــی  ــه ی راهنمای ــه ارائ ــال ب ــای دیجیت دارایی ه
ــم و در  ــای مه ــن فض ــتیبانی الزم از ای و پش
حــال تکامــل، ادامــه می دهــد. گفتنــی اســت 
اســتفاده از ایــن راهنمــا اختیــاری بــوده و ایــن 
ــخه ی  ــانی نس ــه روز رس ــدف ب ــا ه ــخه ب نس
ــاه جــوالی منتشــر شــده  منتشــر شــده در م

ــت. اس
https://www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2020/oct/aicpa-
guidance-fair-value-stablecoins.
html

افزایش سطح افشاهای کميته های 
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حسابرسی شرکت های سهامی عام

بــر اســاس گــزارش جدیــدی از مرکــز کیفیــت 
ــام  ــع ع ــرکت های دارای مناف ــی، ش حسابرس
مباشــرتی  وظیفــه ی  ایفــای  راســتای  در 
ــطح  ــش س ــال افزای ــود در ح ــخگویی خ وپاس
افشــاهای کمیته هــای حسابرســی هســتند. بــر 
ــای  ــفافیت کمیته ه ــی ش ــج ارزیاب ــاس نتای اس
حسابرســی در ســال 2۰2۰، افشــای اطالعــات 
مربــوط بــه مســئولیت کمیته هــای حسابرســی 
در زمینه هــای نظــارت بــر ریســک امنیــت 
رونــد  بهبــود  بــه  منجــر  کــه  ســایبری 
افشــای اطالعــات می شــود، طــی ۵ ســال 
ــت  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــار براب ــته چه گذش
و بــرای ۵۰۰ شــرکت برتــر بورســی از 11 
درصــد   3۹ بــه   2۰1۶ ســال  در  درصــد 
رســیده اســت. افزایــش ســطح افشــاهای 
مناســبی  واکنــش  کمیته هــای حسابرســی 
از ســوی شــرکت های دارای منافــع عــام و 
ــا  ــه از آن ه ــت ک ــی اس ــای حسابرس کمیته ه
خواســته شــده اســت رونــد افزایــش شــفافیت 
را تســریع کــرده و ســطح مناســبی از جزئیــات 
ــه  ــی ارائ ــای حسابرس ــاهای کمیته ه را در افش
ــه در  ــد ک ــاهای جدی ــه ای از افش ــد. نمون دهن
ارزیابــی شــفافیت کمیته هــای حسابرســی 
ــای  ــامل افش ــت ش ــده اس ــال ش ــال دنب امس
مــوارد مهــم حسابرســی و تاثیــر ویــروس 
کوویــد 1۹ بــوده اســت. ســایر موضوعــات 
ــش  ــال 2۰2۰ افزای ــا در  س ــای آن ه ــه افش ک
ــات  ــای خدم ــد از،  افش ــت عبارتن ــه اس یافت
شــرکت   ۵۰۰ درصــد   84 ( غیرحسابرســی 
ــی  ــای ارزیاب ــای معیاره ــی( و افش ــر بورس برت
 ۵۰۰ درصــد   ۵1  ( حسابرســی  موسســات 
ــی،  ــی بل لیندس ــی(. جول ــر بورس ــرکت برت ش
مدیــر مرکــز کیفیــت حسابرســی در بیانیــه ای 
اذعــان کــرد، شــفافیت در مــورد نــوع و نحوه ی 
ــت  ــه فعالی ــای حسابرســی، ب نظــارت کمیته ه

ــد. از  ــای ســرمایه کمــک می کن منظــم بازاره
ــام و  ــهامی ع ــرکت های س ــا  از ش ــن رو م ای
کمیته هــای حسابرســی آن هــا می خواهیــم 
ــرده و  ــریع ک ــفافیت را تس ــش ش ــد افزای رون
ــاهای  ــات را در افش ــبی از جزئی ــطح مناس س
کمیته هــای حسابرســی فراهــم کننــد تــا 
اصلــی  نقــش  بــه  نســبت  ســرمایه گذاران 
ــی  ــات مال ــر اطالع ــا ب ــن کمیته ه ــی ای نظارت
ــان  ــرکت ها، اطمین ــط ش ــده توس ــزارش ش گ
ــا  ــه یافته ه ــند. اگرچ ــته باش ــری داش بیش ت
ــی  ــه برخ ــت ک ــوع اس ــن موض ــی از ای حاک
از انــواع افشــاهای کمیته هــای حسابرســی 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــش اس ــال کاه در ح
درصــد شــرکت هایی کــه اعــالم می کننــد 
مذاکــرات  مســئول  حسابرســی  کمیتــه ی 
ــه حق الزحمــه ی حســابرس اســت، از  راجــع ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــه 18 درص 1۹ ب

https://www.accountingtoday.
com/news/public-companies-
increase-audit-committee-disclo-
sures-in-proxy-statements

تسهيل قوانين استقالل حسابرسان 
توسط کميسيون بورس و اوراق بهادار 

)SEC( آمریکا

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
در مــورد پذیــرش اصالحــات مربــوط بــه 
ــتقالل  ــورد اس ــود در م ــه ی خ ــات دیرین الزام
حسابرســان رای داد، تــا برنامــه ی تســهیل 
مقــررات کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
از  بخشــی  اخیــر،  ســال های  در  آمریــکا 
بیــن  روابــط  بــر  حاکــم  محدودیت هــای 
حسابرســان و مشــتریان آن هــا را کاهــش 

ــد. ده
 

ایــن تغییــرات اطالعیــه ی  بــا   در رابطــه 
منتشــر شــد کــه در آن کمیســیون بیــان کــرد، 
طــی ســال های گذشــته، کارکنــان کمیســیون 
ــه  ــد ک ــکا دریافتن ــادار آمری ــورس و اوراق به ب
برخــی از روابــط و خدمــات باعــث نقــض 
ایــن  می شــود  اســتقالل  قوانیــن  فنــی 
امــر  کمیته هــای حسابرســی را ملــزم  بــه 
ــرده اســت.  ــر ک ــوه و وقت گی بررســی های بالق
ــیاری از  ــه بس ــت و توج ــرف وق ــتلزم ص مس
ســوی حسابرســان  و کمیته هــای حسابرســی 
ــت از  ــرای حمای ــان ب ــای آن ــارج از تالش ه خ

اســت. ســرمایه گذاران 
 

ــورس و اوراق  ــیون ب ــته، کمیس ــامبر گذش دس
ــن  ــر در قوانی ــنهاد تغیی ــکا پیش ــادار آمری به
ــی  ــات نهای ــرد. اصالح ــرح ک ــتقالل را مط اس
ــتقالل  ــات اس ــد الزام ــب ش ــراً تصوی ــه اخی ک
ــه  ــد ک ــر می ده ــوری تغیی ــان را ط حسابرس
روابــط و خدمــات خاصــی را ارزیابــی می کنــد 
کــه ممکــن اســت اســتقالل و بی طرفــی 

ــد. حسابرســان را تهدیدکن

ــورس  ــیون ب ــس کمیس ــون، رئی ــی کالیت ج
ــان  ــه ای اذع ــکا، در بیانی ــادار آمری و اوراق به
نشــان دهنده ی  امــروز  اصالحــات  کــرد، 
ــبت  ــیون نس ــن کمیس ــه ی ای ــدگاه دیرین دی
بــه ایــن موضــوع اســت کــه حسابرســی بایــد 
ــرف  ــتقل، بی ط ــص مس ــک متخص ــط ی توس
ــت از  ــه حفاظ ــا ب ــرد ت ــورت گی ــر ص و ماه
ســرمایه گذار و اعتمــاد ســرمایه گذار کمــک 
الزامــات بــه روز شــده ی اســتقالل   کنــد. 
ــتریان،  ــز مش ــش تمرک ــا افزای ــان ب حسابرس
در  حسابرســان  و  حسابرســی  کمیته هــای 
ــتقالل و  ــت اس ــن اس ــه ممک ــی ک زمینه های
بی طرفــی حســابرس را تهدیــد کنــد، حمایــت 
ــات  ــد. الزام ــش می ده ــرمایه گذار را افزای از س
جدیــد همچنیــن بــا افزایــش تعــداد موسســات 
ــر  ــک ناش ــه ی ــرایط ک ــد ش ــی واج حسابرس
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بورســی می توانــد انتخــاب کنــد، رقابــت و 
کیفیــت حسابرســی را بهبــود می بخشــد.

تاکنــون   2۰۰3 ســال  از  تغییــرات  ایــن 
ــتقالل  ــن اس ــرات در قوانی ــی ترین تغیی اساس
گذشــته  ســال  اگرچــه  اســت،  حســابرس 
تغییراتــی در تعریــف مشــتری حسابرســی 
ــته  ــای وابس ــی از نهاده ــا برخ ــد ت ــال ش اعم
را هنــگام تصمیم گیــری دربــاره ی مــواردی 
کــه اســتقالل حســابرس را مختــل می ســازد، 

مســتثنی کننــد.

دو عضــو کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
آمریــکا، آلیســون هرن لــی و کارولین آ.کرنشــاو، 
در بیانیــه ای مشــترك از اقــدام کمیســیون 
ــاد  ــا انتق ــر محدودیت ه ــش بیش ت ــرای کاه ب
بــرای  ایــن  بیــان کردنــد  کردنــد. آن هــا 
ــی  ــه ی زمان ــه در فاصل ــت ک ــار اس ــن ب دومی
ــان  ــتقالل حسابرس ــن اس ــاه قوانی ــبتاً کوت نس
ــرات،  ــایر تغیی ــان س ــود. در می ــهیل می ش تس
قوانیــن جدیــد  یــک اســتاندارد شــفاف را 
بــه  کــه  می کنــد  اســتانداردی  جایگزیــن 
اســتقالل  ارزیابــی  هنــگام  در  حسابرســان 
ــک  ــد و ریس ــری می ده ــار بیش ت ــود اختی خ
ــا  ــت ی ــتفاده ی نادرس ــگام اس ــری را هن بیش  ت
ــر  ــالوه ب ــراه دارد. ع ــه هم ــگ از آن ب ناهماهن
ایــن، طبــق قوانیــن نهایــی، هیــچ مکانیســمی 
بــرای اطمینــان از ایــن موضــوع وجــود نــدارد 
کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
ــن  ــام ای ــوه ی انج ــد نح ــرمایه گذار بتوانن و س
ببیننــد.  را  حسابرســان  توســط  ارزیابی هــا 
البتــه همان طــور کــه در ســال های اخیــر 
اغلــب رخ داده اســت، ایــن تغییــرات مطلــوب 

نیســت. ســرمایه گذاران 

اصالحــات نهایــی تعاریــف شــرکت یــا شــخص 
ــرمایه گذار  ــرکت س ــتری و ش ــه مش ــته ب وابس

ــا  ــط ب ــی از رواب ــه برخ ــن ب ــرای پرداخت را ب
ــت  ــخاص تح ــه اش ــته، از جمل ــخاص وابس اش
ــن  ــد. همچنی ــر می ده ــترك تغیی ــرل مش کنت
تعریــف دوره ی حسابرســی و تعامــل حرفــه ای 
ــی  ــا دوره ی بازبین ــرد ت ــد ک ــالح خواه را اص
را بــرای شــرکت های آمریکایــی کــه قصــد 
ــا  ــاق ب ــرای انطب ــد ب ــدن را دارن ــی ش عموم
الزامــات اســتقالل، از ســه ســال بــه یــک ســال 

ــد. ــل ده تقلی

در ایــن اصالحــات عبــارت ســهامداران عمــده 
نیــز بــا مفهــوم مالــکان منتفــع بــا نفــوذ 
ــه  ــد. ب ــد ش ــن خواه ــه، جایگزی ــل مالحظ قاب
ــن  ــد جایگزی ــون جدی ــک قان ــب ی ــن ترتی ای
می شــود کــه نقض هــای ســهوی اســتقالل 
را کــه در نتیجــه ی ادغــام یــا تحصیــل ایجــاد 

بیــن می بــرد. از  می شــود، 

ــع  ــه نف ــاده و ب ــرات را س ــن تغیی ــون ای کالیت
بازارهای ســرمایه عنــوان کــرد. وی در بیانیه ای 
اظهــار کــرد، قوانیــن اســتقالل حســابرس مــا 
گســترده و محدودکننــده هســتند، اگرچــه 
بایــد این گونــه باشــند، زیــرا حتــی نقــض 
ــاد را  ــد اعتم ــز می توان ــری نی ــتقالل ظاه اس
سســت کنــد. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل تکامــل 
ــده  ــدود کنن ــترده و مح ــن گس ــا، قوانی بازاره
ناخواســته ای  منفــی  پیامدهــای  می تواننــد 
ــت،  ــن حال ــه همــراه داشــته باشــند. در ای را ب
قوانیــن محدودکننــده ممکــن اســت بــه شــکل 
منفــی بــر رابطــه ی نزدیــک و مهــم حســابرس 
و صاحــب کار تأثیــر بگــذارد. اصالحــات ســاده   

ــدات  ــدون کاهــش تعه و به روزرســانی شــده ب
ــرات  ــب کار، تأثی ــابرس و صاح ــتقالل حس اس
ــش داده  ــابرس را کاه ــاب حس ــر انتخ ــوء ب س
ــرای  ــی ب ــن تغییرات ــرد. چنی ــن می ب ــا از بی ی
تــداوم کارایــی و بهــره وری قوانیــن مرتبــط بــا 

ــم اســت. اســتقالل حســابرس مه

بــا ایــن حــال، آلیســون هــرن لــی و کارولیــن 
آ. کرنشــاو ادعــا می کننــد کــه تغییــر قوانیــن 
ــدازد  ــه خطــر می ان اســتقالل حسابرســان را ب
و مخالــف آن هســتند. آن هــا معتقدنــد اگرچــه 
ــار  ــت یکب ــد وق ــر چن ــه ه ــت ک ــی اس منطق
عملکــرد قوانیــن خــود را ارزیابــی کنیــم و در 
صــورت لــزوم آن هــا را بــر اســاس نیــاز بــه روز 
نماییــم، امــا مــا نگــران هســتیم کــه عقربــه ی 
ــت  ــک جه ــط در ی ــان فق ــتقالل حسابرس اس
حرکــت کــرده اســت، و ایــن جهــت بــه ســمت 
تســهیل اســتانداردها و کاهش شــفافیت باشــد. 
ایــن دو اذعــان کردنــد ایــن تغییــرات فرصــت 
ــان در  ــدم اطمین ــا و ع ــرای خط ــری ب بیش ت
ــاد  ــان ایج ــتقالل حسابرس ــتانداردهای اس اس
ــی  کــرده و قابلیــت مشــاهده ی نحــوه ی ارزیاب

ــد. ــش می ده ــان را کاه حسابرس
 

https://www.accountingtoday.
com/news/sec-loosens-auditor-
independence-rules

حسابرسان و تکنولوژی واقعيت مجازی
ــر  ــازی بیش ت ــت مج ــر، واقعی ــال حاض  در ح
مدیریــت  و  حسابرســی  آمــوزش  بــرای 
ــش  ــا افزای ــا ب ــود. ام ــتفاده می ش ــک اس ریس
ــع  ــازی توســط صنای ــت مج ــتفاده از واقعی اس
در  مجــازی  واقعیــت  مطمئنــاً  مختلــف، 
فعالیت هــای واقعــی حسابرســی و ارزیابــی 
به عنــوان  ریســک اســتفاده خواهــد شــد. 
ــان  ــاز، حسابرس ــت ساخت و س ــال، در صنع مث
و متخصصــان مدیریــت ریســک می تواننــد 
مراحــل حسابرســی و فرآینــد رســیدگي را 
بــدون مراجعــه بــه محــل واقعــی پــروژه 
طراحــی  می تواننــد  آن هــا  دهنــد.  انجــام 
ــل  ــد، کام ــرور کنن ــي را م سیســتم هاي کنترل
را  ریســک ها  و  کننــد  بررســی  را  بــودن 
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ــی کننــد. فناوری هــای تشــخیص اشــیا  ارزیاب
و اجســام می توانــد بــه حسابرســان در انجــام 
ــواد و کاال  ــودي م ــتی موج ــی های دس بازرس
فرســودگی  حتــی  دارایي هــا،  وضعیــت  و 

ــد. ــک کنن ــزات، کم قطعــات و تجهی

مجــازي،  واقعیــت  از  اســتفاده  بــا 
ــات و  ــل جزئی ــد از قب ــان می توانن حسابرس
ــزات  ــات و تجهی ــه قطع ــوط ب ــات مرب اطالع
تاریــخ خریــد،  قطعــه،  ماننــد شــماره ي 
ســایر  و  )انبــارداري(  نگهــداری  ســوابق 
مــوارد را مشــاهده کننــد و در ایــن صــورت 
ــور  ــه ط ــود را ب ــاهدات خ ــان مش حسابرس
ــی  ــه راحت ــا ب ــد، داده ه ــت کنن ــودکار ثب خ
از  همچنیــن  می شــوند.  ضبــط  و  ثبــت 
می تــوان  مجــازی  واقعیــت  فناوری هــای 
مالــی  بررســی های  و  حسابرســی  بــرای 
اســتفاده کــرد. نمایــش داده هــای مالــی 
به جــای  بعــدی  ســه  نمودارهــای  در 
را  متفاوتــی  چشــم انداز  بعــدی،  دو 
می کنــد.  فراهــم  اســتفاده کننده  بــرای 
می تــوان  را  مالــی  شبیه ســازی های 
انجــام داد، و  در لحظــه )زمــان واقعــي( 
مشــاهده  کنیــم  مي توانیــم  این گونــه 
متغیــر   یــک  تغییــرات  چگونــه  کــه 
تاثیــر  تحــت  را  ســازمان  پیش بینی هــاي 

مي دهــد. قــرار 

واقعیــت  فناوری هــای  از  صورتیکــه  در   
مجــازی بــرای انجــام شبیه ســازی مونــت 
کارلــو یــا تجزیــه و تحلیــل آن اســتفاده شــود، 

چــه اتفاقــی می افتــد.

واقعيــت  از  اســتفاده  چالش هــای 
ارزیابــی  و  حسابرســی  در  مجــازی 

ریســک
اســتفاده ي  در   موانعــی  و  چالش هایــی 

گســترده و فراگیــر از واقعیــت مجــازی در 
حسابرســی و ارزیابــی ریســک وجــود دارد.

محتــوا: چالــش و مانــع اصلــی اســتفاده ي 
گســترده از واقعیــت مجــازی در حسابرســی و 
ارزیابــی ریســک، عــدم وجــود محتوا اســت. در 
حالــی کــه محتــوا در حــال افزایــش اســت ولی 
هنــوز ســازمان های نســبتاً بــه طــور مشــخص 
ــب و کار  ــازی در کس ــت مج ــاوری واقعی از فن

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس خ

ــبتاً ارزان  ــازی نس ــت مج ــاوری واقعی ــا: فن به
سیســتم های  می توانــد  هرکســی  و  اســت 
و هدســت  قیمــت  ارزان  واقعیــت مجــازی 
بخــرد؛ ولــی بــه دلیــل وجــود مشــکل محتــوا، 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــع قابل توجه ــم مناب ــوز ه هن
محتــوا بــرای اســتفاده در کســب و کارهــا 

ــت. ــاز اس ــورد نی م

هنــگام  افــراد  از  برخــي  کاربــر:  تجربــه ي 
از فناوری هــای واقعیــت مجــازی  اســتفاده 
ــبیه ســازي( دچــار ســرگیجه،  )دســتگاه ش
می شــوند.  تشــنج  حتــی  و  تهــوع  حالــت 
ــت  ــندرم حرک ــاری را س ــن بیم ــاً ای اصطالح
دیجیتــال مي نامنــد کــه شــما می توانیــد 
حرکــت را مشــاهده کنیــد امــا بــدن شــما آن 
ــردی شــدن  ــرای کارب ــد. ب را احســاس نمی کن
ایــن فنــاوری زمــان قابــل مالحظــه ای را بایــد 

ــت.  ــر گرف در نظ

بــی میلــی کســب و کارهــا: بســیاری از کســب 
و کارهــا هنــوز تمایلــی بــه اســتفاده از واقعیــت 
مجــازی ندارنــد، زیــرا هنــوز واقعیــت مجــازی 

ــازی و ســرگرمی می داننــد. ــه ب را مختــص ب

امنیــت ســایبری: ماننــد هــر سیســتم مبتنــی 
ــرض  ــز در مع ــازی نی ــت مج ــه، واقعی ــر رایان ب

ــی  ــت. اطالعات ــایبری اس ــت س ــالت امنی حم
کــه واقعیــت مجــازی تجســم را بــر اســاس آن 
ــب  ــتکاری و تخری ــل دس ــد، قاب ــام می ده انج

اســت.

واقعيــت مجــازی در آینــده حسابرســی 
و مدیریــت ریســک

ــاوری را  ــم فن ــش مه ــه نق ــه اینک ــا توجــه ب ب
در حرفــه ی حسابرســی  و حــوزه ی مدیریــت 
ــد  ــت،  بای ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــک  نم ریس
ــاوت  ــد تف ــازی می توان ــت مج ــم واقعی بپذیری

ــادی ایجــاد کنــد.  زی

در حــال حاضــر حسابرســان و متخصصــان 
ــی  ــام  وظایف ــه انج ــادر ب ــت ریســک ق مدیری
هســتند کــه پیــش از ایــن، بــه دلیــل خطــرات 
ایمنــی و ســالمتی، امکان پذیــر نبــود. در ســال 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی 2۰1۶، پژوهشــي در م
ریســک بــا اســتفاده از فنــاوری واقعیــت 
مجــازی انجــام شــد، محققــان دریافتنــد 
ــری  ــداد بیش ت ــایی تع ــه شناس ــادر ب ــه ق ک
مدل هــای  از  اســتفاده  بــا  ریســک ها  از 
بــه  نســبت  مجــازی  واقعیــت  پیچیــده ي 
ارزیابــی مبتنــی بــر ســند و شــواهد خواهنــد 
کــه  می کنــد  ثابــت  موضــوع  ایــن  بــود. 
ــک  ــت ریس ــان مدیری ــان و متخصص حسابرس
نبایــد فقــط فنــاوری را حسابرســی و ارزیابــی 
ــه  ــه چگون ــد ک ــد بدانن ــن بای ــد، همچنی کنن
می تــوان از فنــاوری در انجــام فعالیت هــای 
ــتی  ــه درس ــک ب ــی ریس ــی و ارزیاب حسابرس

ــرد. ــتفاده ک اس
 

https://www.agiaph.org/sites/
default/files/Use%20of%20Vir-
tual%20Reality%20in%20Audit-
ing%20addtl%20handouts.pdf
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

1

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

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

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

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

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

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

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

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

abtinravesh@yahoo. com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند. 

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

تلفن: 88480966 و 88۳84770
فاکس: 884808۵4

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

Email:Arshinhesab@iacpa. ir

آرمان اندیش آگاه ۳

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

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

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

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

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

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

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

  تلفن: ۳2228222-044          فاکس: 8978۳61۵

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

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵۳691

۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

دوم- واحد ۵
info@atiehNegarAudit. ir

۵

t. me/podcast_iica_ir

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 1۲

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

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

تلفن: 889۳9۵1۳-88929709-88929708
فاکس: 88929642

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

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

۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

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

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

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

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

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

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

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

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

۸

1۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 8844۳42۳- 88444668
فکس: 884۵2862

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

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

10

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

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

واحد 8
تلفن: 77۵۳7944-776۳77۳0 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

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

تلفن: 220۳۵160
تلفکس: 220۳۵20۵

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

11

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

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مدیریت 
نشانی: 

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

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

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

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

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0۳1۳66۳۵798
Email: : info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

1۶            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

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

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

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

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

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

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

 کدپستی: 141۵67۳499

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی بیات رایان ۲0

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

کدپستی: 1۵7۵7-۳۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

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

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

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

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

• بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

نظارت برای تصفیه شرکت ها. 

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

تلفن: 42-88804941                        فکس: 88804940
mshoghian7@gmail. com :ایمیل

دفتر تبریز: خیابان آبرســان، کوی مهرگان سوم، ساختمان 2۳، طبقه 4، واحد 1  
arkansystem@gmail. com :تلفکس: ۳۳۳49129-041 ایمیل

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: ۳6010914-۳602۵480-0۵1  فکس: 0۵1-۳6018۵94

www. Arkansystem. co

1۵  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهربان پروز)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • رضا یعقوبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مرتضی حاجی عباسی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه(
  • محمدرضا عبدی)حسابدار رسمی(

• فریده شیرازی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • بهاره همتی )حسابدار رسمی(

    • مجیدرضا بیرجندی)حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، 
حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاور مالی، خدمات حسابداری، تهیه صورت های مالی 

تلفیقی، اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی. 
تلفن: 8849۳171-6 

فاکس: 88۳09490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر)جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1۵8978۳116                               صندوق پستی: 1۵87۵/۵۵۵1
Email: info@behradmoshar. com

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

t. me/podcast_iica_ir

1۹            مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
 )IMA ،دکتر علیرضا خلیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  •  دکتر رضا محمدی)حسابدار رسمی(
  •  دکتر یداله تاری وردی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • دکتر عباس جهانی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری(
  خدمــات: ارائه دهنده انواع خدمات حرفــه ای در زمینه  های مالی، مالیاتی، 
عملیاتی و ویژه، نظارت بر تصفیه شــرکت هــا، تهیه صورتهای مالی IFRS و 
تلفیقی، اصالح حساب، مشاوره مدیریت، طراحی سیستم  های مالی و صنعتی و 
مشاوره در زمینه  های بررسی امکانات سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام 

و ارائه گزارشات مربوطه. 
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، شماره 61، واحد20۵

 تلفن: 88۳11988، 88۳24067، 88824998   فاکس: 88۳24068
Web:baraudit. org
Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳6

حسابدار

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

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲4

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

  • فیروز عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریدون ایزدپناه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علیرضا مصطفی زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید سعید ثنایی کرهرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی- مالیاتی- بــازرس قانونی- طراحی 
سیستم های مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مشاوره مدیریت 
مالی- مشاوره کارشناسی- نظارت و مدیریت بر تصفیه- ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه- داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی 
در چهارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود و 

سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم می گردد. 
دفترمرکزی: تهران- خیابان شــهیدمطهری، خیابان الرستان، نبش 

خیابان عبده، ساختمان سپهر)شماره ۵(، واحد ۳02
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 2۳، طبقه اول
تلفن: ۳۳۳12778-041       و        041-۳۳۳۳9971 

دورنگار: 041-۳۳۳۳0۵۵۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام ۲۵

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

  • حسین شیخی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • مهدی آقاجانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیویل احمدزاده)حسابدار رسمی(

• حمید خادمی)حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
  • حمید چراغی کازرونی)حسابدار رسمی( 

خدمات: حسابرسی صورت  های مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرسی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، تهیه صورت  های مالی تلفیقی، 
ارزیابی سهام، خدمات مالی و مشاوره ای در زمینه های مالی، حسابرسی و حرفه ای، 
طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها

تلفکس: 22270981، 22270949، 60- 229121۵9
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان مصدق جنوبی- کوچه تابان- 

پالک 10- واحد 1۵                            کدپستی: 1۵498۳۳1۳9
 hafezgam@yahoo. com :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی خبره ۲۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • داود خمارلو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نعمت اله علیخانی راد)حسابدار مستقل، حسابدار 

رسمی(
  • سیاوش سهیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902۳40

نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور)شمال فروشگاه 
قدس( شماره 24

 کدپستی: 1۵948

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران

  • شــهریار دیلم صالحی )حسابدار مســتقل، حسابدار رســمی، و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری (
  • محمدحسن فامیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رضا طیبی )حسابدار رسمی(
  • سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(

  • حسن طهرانی )حسابدار رسمی(
  • فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشــاوره مالی 
و حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلی، حسابرســی های خاص)ویژه(، 
رسیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای. 
و              6- 44297182 تلفن: 1- 44299۳40 

فاکس: 44297192
نشانی: تهران- بلوار اشــرفی  - باالتــر ار جالل آل احمد- خیابان طالقانی- 

پالک 12- واحدهای 14 و 1۵                    کدپستی: 14616۵۳۳6۵
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

۲۷

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

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

  • محمود آقاجعفری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی)حسابدار رسمی(

  • مرتضی مصدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88909144-88902999

فاکس: 889088۳7 
نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 

72- واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo. com 

۲۳

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •محمد حسین زواریان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ناصر صلحی) حسابدار رسمی(
  • علی سالم) حسابدار رسمی(

  • منوچهر سرمدی ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 

و ویژه، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 
تلفن: 889۳7۳96-889۳81۵8        فاکس: 889۳7۳96 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- 

مقابل خیابان ایتالیا- کوچه آبادیان- پالک 8- واحد 2
Email:hoonamcpa@yahoo. com 

۲۲

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat. com/iica_ir

shenoto. com/iica_ir

instagram. com/iica_ir

t. me/iica_ir 

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

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  مراد مومنی ) حسابدار رسمی(

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(
  •  مینو فرقان دوست حقیقی )حسابدار رسمی(

  •  حبیب رودساز )حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرســی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی،   خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشــخیص شورای عالی، مشــاوره مدیریت مالی،   ارزیابی سهام و 

سهم الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
شماره  های تماس: 021-88۵61704      021-88۵6089    

فاکس: 021-8868۳826
نشانی: تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، شهید قیصری)۳2 شرقی(، پالک 

20، واحد ۳
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

۲1

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

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

  • شهره شهالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هوشنگ  خستوئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • اسداله نیلی اصفهانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری 

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره ۳

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی شراکت

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

  • سیروس گوهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی)حسابدار رسمی(
  • مهسا فرخی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-887176۵1-887176۵0

فاکس:88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216، پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo. com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 1۵87۵-6666

۳۳

مؤسسه حسابرسی شهود امین ۳4
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن حاجیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدصفا دهقان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین)حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری)حسابدار رسمی(

• ابراهیم تیموری)حسابدار رسمی(
• حسین جعفری)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، سایر 
خدمات اطمینان بخشی)اجرای روش های توافقی، رسیدگی به اطالعات مالی 
 ،)Due Diligence(نظارت بر امور تصفیه، خدمات راستی آزمایی ،)آتی
ارزیابــی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای 
حسابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه صورت های مالی 
تلفیقی، خدمات حسابداری، مشــاوره مالی و مالیاتی، طراحی و پیاده سازی 

سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس:4404906۳
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210)ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 1۵
کدپستی: 148187۵۳۵9

صندوق پستی:14۵1۵-1۳۵9
F. audit@shohoodamin. ir :پست الکترونیکی

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

  •  احمد ظفر پرنده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی جاللی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • غالمرضا شجری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  مصطفی هاشمی  )حسابدار رسمی(

  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  محمد امین زکی زاده )حسابدار رسمی(

  • محمدرضا امیری بهمن بیگلو)حسابدار رسمی(
  • مختار موسوی پور)حسابدار رسمی(

  • معرفت صالحی)حسابدار رسمی(
  • حمید حسینیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مرتضی ادیبی)حسابدار رسمی(
  • محمدکاظمی)حسابدار رسمی(

  • ناصر ایران نژاد)حسابدار رسمی(
  • علی حیدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مهدی میرحسینی)حسابدار رسمی(
  • محسن آل آقا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جمشید اقبال پور)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتر مرکزی: بلــوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی:19679-۳۵976 
تلفن: ۵-220۳721۳                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 12۳ کدپستی:19679۳6111 

تلفن: 220۳721۵                                    نمابر:220۳7214
دفتر 2:  خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 166168484۳     تلفن: 228618۳0        نمابر: 22899690

دفتر ۳: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 1۵- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 881776۳9

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 9۳761۵618۵

تلفن: ۵-8874097۳                                       نمابر: 88740860
Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
              samanicpa@yahoo. com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت۳0
سیاق نوین جهان

۳۲

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

  • محمدتقی منصوری راد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عباس حسنی کبوترخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابدار رسمی(
  • لیال رضایی جهقی)حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۸

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

  • بهروز دارش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید حسین عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • منوچهر انوری زاده نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید ربیعی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، 
طراحی سیســتم های مالی، حسابرســی وی ژه داخلی، داوری مالی و 

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن:44846601-10

فاکس: 44846612
نشــانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن 

غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 1418۵/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۲۹

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

  • عباسعلی دهدشتی نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • امیرحسین بهرامیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 

حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 
اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 

مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای
تلفن: 221۳7707)10 شماره(

فاکس: 221۳7708
نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 

سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 1۵
کدپستی: 199814661۳

www. rymand. com

t. me/podcast_iica_ir

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳6

حسابدار

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۵

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

• معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

• مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 

و سهم الشرکه، داور مالی، طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 
کارشناسی مالی 

تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902۳89
نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 46۳، ساختمان 

شماره ۵۵، طبقه 4، واحد 18 
amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

  مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن خدایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی رحمانی)حسابدار رسمی(

  • محمدحسین بدخشانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر محمود زاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 

سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا)جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 19679۳۵8۵۳
تلفن: 2202۳۵44

فاکس: 220۳8244
Email: karbord. argham@gmail. com

۳۷

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۶

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

  • پرویز صادقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نریمان ایلخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اصغر عبدالهی تیرآبادی)حسابدار رسمی(
  • فریبرز حیدری بیگوند)حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند)حسابدار رسمی(
  • مهدی صفرزاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444 
طبقه سوم                                   کدپستی: 1۵9۵844۳14
تلفکس: 88902۵22- 8889۳898- 889۳8۵۳9- 8889۳991

E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 27
مدیریت مفاهیم حساب جامع)حسابداران رسمی( 

۳۹

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مرتضی فالح موحد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• نادر بسنده)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 
داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی

تلفن: 88۵۵9۳70-88۵۵9۳16   فاکس: 88۵۵0897
کدپستی: 14۳۳89417۵

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 
طبقه چهارم، واحد 406

Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

40

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید سینایی مهربانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سعید تیمورنژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 8889۵۳77- 88901۵47- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1۵9868۵۵17 
Email: Momayez_co@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 ۳۸

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

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

 CPA, نصراله مختار)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA

  • دکتر بهرام غیائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی 
)CPA, FCA

  • حسین حسنی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
  • غالمرضا درباری)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 

مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 
سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 

مربوطه
تلفن: 88800268-9، 88909718

فاکس: 8890۳496
نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم

Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

4۳

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

  • منصوره منصفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 1- 66۵6۵290                 فاکس: 66900940
نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۵4 جدید، طبقه دوم، 

واحد 4                         
  صندوق پستی: 141۵۵/164۳

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

4۲

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده موسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  

•  حمیدرضا کیهانی )حسابدار رسمی(
•  علی کیهانی )حسابدار رسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابدار رسمی(
• عباس جباری )حسابدار رسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابدار رسمی(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 1۵ 
تلفن: 021-8844۳6۳4                فکس: 88472660-021 

Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com 

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 41
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • تیرانداز شکیبا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس قانونی، 

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی. 
تلفکس: 7787۳۵19-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا)رشید شمالی( انتهای 174/1 
غربی ساختمان پارس پالک 20، طبقه سوم

 کدپستی: 16۵۳9۳7۳6۵              
صندوق پستی:1676۵-11۳7

tehrannikraveshan@yahoo. com        :پست الکترونیک

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

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳6 شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب ۲۳ تیر 1۳۹۳( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود. 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*66 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*67 نریمان                            ایلخانی                           888920۳6 
*68 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*69 احمد                              بابائی                            66929268  
*70 مصطفی                          باتقوا                              8884۳704 
*71 جواد                              باغبان                           8884۳70۵ 
*72 حمید                             باغدوست                       88901496
*7۳ سید محمد                       باقرآبادی                        2290248۵
  74 رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  7۵ همایون                          باقری طادی                    88794646
*76 علی                              بخشی                          88061990
*77 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  78 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*79 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵۳16  
*80 سعید                              براتی                             88۳44609

*81 سعید                              برهانی                           22۳6778۳  
*82 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*8۳ جواد                              بستانیان                        88087796
  84 عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*8۵ محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵۳ 
*86 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*87 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵۳۳۵70  
*88 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  887914۳7  
* 89 راضیه                             بهفروزی                         888029۳2 
*90 امیرحسین                       بهرامیان                         221۳7707
*91کیانوش                          بهلولی                           6648۵06۳
*92 اصغر                              بهنیا                                6621۳4۵ 

*9۳ منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*94 مهدی                           بیرانوند                          44470084
*9۵ حمزه                              پاک نیا                             997۵۳8۳ 
*96 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*97 علی                              پازوکی                          88۳0۵۳9۳
*98 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*99 مهربان                            پروز                              8849۳171
  100 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*101جمشید                            پیک فلک                      44012۵۳6
*102 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *10۳ عبدالحسین                       تجلی                            7787۳۵19
*104 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    227672۳۳ 
*10۵ مجید                              ترکمان                         88۳0۵۳91 
*106 محمد                           ترامشلو                         4429281۳
*107 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9۳16
*108 محمدرضا                         تقوایی                           88۵2۳816
* 109 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*110 محسن                          تنانی                            88۵2۳0۵9
*111 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*112 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*11۳ سید علی اکبر                  تیموریان                        8867۳767
*114 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*11۵ سید جواد                        توکلی                           882۳07۳1
*116 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  117 محمد مهدی                      ثابتی                    0۳1-۳6621۳4۵  
*118 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  119 سید امیر                        جان نثاری                     8867۳767                  
*120 احمد                             جبرئیلی                  0۳11-669۵461
*121 رضا                              جمالی                         88۵474۳9
  122  کامبیز                        جامع کلخوران             88۳0۵۳92
*12۳ حبیب                             جامعی                           887۵7261
*124 مصطفی                           جان نثاری                       889۳7۳17 
*12۵  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*126 ابراهیم                           جعفریان                         88۳۵۵017 
*127 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               220۳721۳
*128 محمد                             جم                               88901246
*129 فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*1۳0 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*1۳1 مصطفی                          جهانبانی                        88۵0۳918 
*1۳2 رامین                            جهانگیری                 044۳2228222

*1۳۳ مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*1۳4 حسن                            حاجیان                         44008177
*1۳۵ فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*1۳6  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵۳6
*1۳7 احمد                              حاجی زاده                       6641۳46۳  
*1۳8 حسین                            حریری                          22091۳20 
*1۳9 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*140 حسین                           حسنی                          88909718
*141 عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  142 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  14۳هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*144 کریم                              حسین آبادی                    221۳7707 
*14۵ محمد                            حسین آبادی                   669۳202۳
*146 موسی                            حسینی                         88109418
*147 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*148 حمید                             حسینیان                         88102987
  149 بهاره                             حقیقی طلب             0۵1-۳2286801
  1۵0 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*1۵1حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*1۵2 عباس                            حیدری کبریتی                  44498198 
*1۵۳مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵814۳7
*1۵4 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*1۵۵ حمید                            خادمی                          22270949
*1۵6 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*1۵7 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   1۵8علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*1۵9 حسن                             خدائی                           88899804 
*160 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  161  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  162  زهرا                             خسروی                       88901248
*16۳ علي                               خسروي لرگاني                886908۳0
*164 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*16۵ علی اصغر                         خلفی                            8802۳729
*166 علیرضا                          خلیلی                            8870۳۳۵2
*167 حسین                            خطیبیان                         8877۳828 
*168حسین                             خمسه                           88۳09100
  169 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 * 170همایون                    خوبان عنبران               88۵44۵90
 *171محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9۳16
 *172 بهروز                             دارش                            44846601 
*17۳ محمد بهنام                      دائی مژدهی                    889۳7۳18 
  174 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*17۵ حسن                            دانشور                          88471279
*176 محمدنبی                        داهی                            8889۵۳77 
*177 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*178 فرشید                           درویش                         8870۳۳۵1
*179 محمد                            دل آرام                           88901496 
  180 حمید                            دل داده                     091272۳8022
*181 محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
 *182 رسول                          دوازده امامی                   88۳0۵۳91
*18۳ بابک                            دورگلی                         88444668
*184 غالمحسین                      دوانی                           821۳4000 

*18۵محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*186محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88۳42817

*187 علی                               دهدشتی                         22011۳74  
*188غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*189عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   221۳7707 
*190مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
*191 شهریار                           دیلم صالحی                    44299۳40
  192 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299۳40
  19۳ رضا                               دیوان علی                      88104614
*194جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*19۵جواد                                راثی                               889۳7۳17 

*196 محمدعلی                         رادمان                          8861۳810 
  197 مصطفی                          رافتی                            88۳0۵۳91 
*198 محمد                            رامین فر                       22۳4149۳ 
*199 محمود                           رجایی                         88899962 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              88۳0۵۳91
*۳ شهریار                              آذری سلمانی                   88799۳6۵
*4 علی اکبر                          آراسته                              72788۵8

*۵ محمدرضا                         آرون                              8846۵04۳ 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       88۳0۵۳91
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     886908۳0
*10علیرضا                           آقائی قهی                       889۳4۳۵2
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            2202۳۵44
  1۳ آرارات                            آواکیان                          88۳2۳6۳0
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*1۵ محمد رضا                  ابراهیمی                    889۵7۳29
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88۳09100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   2290۳7۵8 
 18 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-۳۳69740
*19حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
 20  بهارک                       احمدی امیرزاده            882۳07۳1

*21مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*22 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      88۳۳4142 
  2۳ دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  24 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*2۵ حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*26 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*27 مجتبی                            اسدی                   0261-۳2۵4۵170
*28  مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

* 29 عباس                             اسرار حقیقی                    888۳۵207 
*۳0 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*۳1 علی                             اسکندری                         4421010۵

*۳2 یداهلل                             اسالمی                         887802۳4  
  ۳۳ عبدالجواد                        اسالمی                          66۳811۵1
*۳4 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*۳۵ ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* ۳6  حسن                            اسمائی                            88721269
*۳7  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*۳8  عباس                            اسماعیلی                          6621۳4۵ 
  ۳9 نصرت اله                        اسماعیلی                       8884۳704
*40 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 41 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  42 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*4۳ ارمیا                                 اصفهانی                     011442276۳۵
*44 منصور                            اعظم نیا                          88۵۳82۳4
*4۵ محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*46 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  47حسن                               افشار                               221۳7707
*48 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*49 امید                           افخمی                     88۵44۵66۳8
*۵0 ابوالفضل                           اکبری                             66۵7۳۵06
*۵1 علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵2 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵۳ حمیدرضا                        المعی                      081۳-8241872
*۵4 مجید                             اله وردی                          88707924
*۵۵ علی                               امانی                              821۳4000  
*۵6 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*۵7 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*۵8 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵814۳7
*۵9 میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91
  60 مهران                             امیرسهامی                      88۳26۵28

*61 فریبرز                            امین                               221۳7707  
*62 سعید                             امینی                            88۵1۵1۳4 
*6۳  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*64 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 6۵ منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
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حسابدار

   
ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*200 روح اله                           رجبی                           888۳۵21۳ 
*201 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  202 علی                          رحمتی                     88۳0۵۳92

*20۳ محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*204 نظام الدین                      رحیمیان                      2284042۳
*20۵  نادر                             رستگاری                     88۳201۳1        
*206 رامین                            رضا زاده                      88806876
*207حسین                            رضائی                         8882012۳  
*208 محمد تقي                      رضائي                         44411۳40  
*209 فرید                              رضائی                        44012۵۳6
*210 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*211 حسین                            رضایی نویس                88۳09100 
* 212 حسن                             رضوی                         8840۳618 
*21۳ سید علیرضا                     رضی                          88671۳49

*214 حجت                            رهبری                         8827۳۵9۵ 
*21۵ عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  216 خشایار                          رئیس دانا                     88۳09100

*217 علی                             رمضان نژاد                    4401۳9۵۵  
218 محمد حسین                   رنجبر                    076۳۳۳۵4۳04
*219 مهربان                           ریحانی                         22912۳68 
  220  عباس                          روح نواز صلوات               221۳7707
*221  حسن رضا                    زارعی                          ۳۳۳29886
*222 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   22۳ فرانک                            زرفشان                        88267912 
*224 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*22۵ غالمرضا                         زریابی لنگرودی              444۳6021  
*226 محمد                           زمانی                     0۳1۳77۵0144
  227 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*228 محمدحسین                      زواریان                        889۳7۳96 
*229 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889۳16 
*2۳0 منوچهر                           زندی                         88721269 
  2۳1 هاشم                            ساالر محمدی               2286۳011
  2۳2 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   2۳۳ بابک                             سامی                         88901۵47

*2۳4حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*2۳۵عباس                            سالک                          6648۵06۳
*2۳6 محمد                            سخائی فر                     8884۳704 
*2۳7 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88۳26۵27 
  2۳8 سید محی الدین               سراج                          8884227۳
 2۳9  عباس                           سرلک                         880204۳4
*240 علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*241 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*242 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵0۳۵27
*24۳ فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*244 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*24۵ سعید                             سلیمی                       442۵0494

*246 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*247 مهدی                            سوادلو                         4461172۳ 

*248سیاوش                           سهیلی                          88902۳16  
  249 فتح اله                          سهرابی                        22912۳68
*2۵0 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵1 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵2 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵۳ سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   2۵4 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*2۵۵علیرضا                           شایان                         22902484

  2۵6 رضا                               شاهرخی                       77۵166۳4 
*2۵7 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*2۵8 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889۳81۵8
*2۵9 تیرانداز                           شکیبا                          7787۳۵21
*260 احد                               شله چی                        22904200 
   261  سیدمجید                         شجاعی                        887914۳7 
*262غالمرضا                        شجری                        228618۳0
*26۳ معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*264 سعید                         شعبانی                      88۳16897
*26۵ محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*266 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88۳0۵۳92

*266 مهرداد                            شریعت زاده             0۳11-66448۵2  
*267 نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*268 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *269 سیروس                          شمس                          889۳7۳17  
*270 منصور                            شمس احمدی                88۳09100 

*271 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*272  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  

*27۳ محمد                             شوقیان                         88804941 
*274 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*27۵ فرزاد                              شهدادفرد                     88۵0۳۵27  
   276 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*277 شهره                                شهالئی                          88794646
*278 منصور                         شهالیی                       888862۳0 
*279 امیر                               شهالئی مقدم                8890۳949

*280 صغری                           شهراسبی                     8877۳828  
*281 قاسم                             شیخانی                        88۳۳4142 
 *282 حسین                            شیخی                         22270949
*28۳ فریده                             شیرازی                        88۳4۳2۳۵  
   284 رضا                               شیروانی                       22۳۵۳129 
  28۵ احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*286 زهیر                              شیرین                         88728600 

*287 محمد رضا                     صابونچی                     887082۳4 
*288 پرویز                             صادقی                         888902۳6
*289 سید سعید                       صادقی                        22270198
  290 حمیدرضا                        صادقی                       7749840۳
*291 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*292 محمدرضا                      صداقت تفرشی               88۳0۵918 
*29۳ سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*294 مجید                           صفاتی                         88۵0۳917 
*29۵ محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*296 ولی اله                        صمدی                          88۳0۵۳91
*297مهدی                          صولتی                    0۳11-628۳962 
*298 قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  299 امیرحسین                     طباطبایی                0۳1-۳2660211 
*۳00 حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*۳01 امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*۳02 اصغر                            طهوری                           8890۳900 

*۳0۳ احمد                            ظفرپرنده                         22011۳74  
*۳04 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*۳0۵ قاسم                         عباسی                          8891896۳ 
*۳06 بیژن                            عبداللهی نمین                  7787۳۵19 
*۳07 محمدرضا                      عبدی                             88۳26۵27 
  ۳08 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  ۳09 مهدی                         عسجدی                         22904199
*۳10 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*۳11 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*۳12 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420۳11
*۳1۳ سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* ۳14 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*۳1۵ مریم                           عربی مزرعه شاهی              448466۳1
*۳16 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*۳17 محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵1۳
*۳18 فرید                            عزیزی                          88901246
  ۳19 مام                             عزیزی                          88800267 
*۳20 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*۳21 علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*۳22 اکرم                           علیاری                           88109418 
*۳2۳ سید حمید                     عالئی ورکی                    44022۳77
 *۳24 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902۳16   
* ۳2۵ فریدا                            عطایی                            88799۳6۵ 
*۳26جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
* ۳27  شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 

*۳28  عالءالدین                      غفاری                            889۳7۳17  
*۳29 جعفر                           غالمی                          88۵14۳6۳
*۳۳0 بهرام                            غیائی                            88909718  
  ۳۳1 کامبیز                            غیائی                           880۳8۳79 
*۳۳2 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*۳۳۳ علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*۳۳4 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               889۳9۵1۳
*۳۳۵ محمدحسن                   فامیلی                           44299۳40
*۳۳7 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* ۳۳8 محمد                           فدایی حسینی                   8867۳149 
*۳۳9 بهمن                          فدوی رودسری                 888۳۵207
*۳40حسین                           فرج الهی                         88۳06911  
*۳41 مهران                         فرجی                            889۵19۳0

*۳42 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* ۳4۳ فرهاد                           فرزان                             88929709 
*۳44 مصطفی                       فضلی                            8884۳704 
  ۳4۵ مرتضی                        فالح                             88802901

* ۳46 مرتضی                          فالح موحد                         220۵68۳۵ 
*۳47 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096

*۳48 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 
*۳49 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*۳۵0 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*۳۵1 یاسین                         قاسمی                           8810۵۳67
*۳۵2 حسین                          قاسمی روچی                    220۳۵160 
*۳۵۳ سید حسام الدین              قائم مقامی                 0۳11669۵429
*۳۵4 حسین                         قربانی                           88980402
*۳۵۵ ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*۳۵6حبیب                        قوتی                           88246۳41

*۳۵7 افشین                         قوی اندام               0۵1۳8846۵84-۵ 
* ۳۵8 رضا                             قندی                             880۳2969  
  ۳۵9 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*۳60 ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*۳61 حمید                          کاظمی                          88۵1۵1۳۳
 ۳62 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88۳09100
*۳6۳  بیژن                           کریمی                         44846602
*۳64 محمدحسن                    کریمی                            449716۳9
   ۳6۵ شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*۳66  فریدون                         کشانی                           88000871   
*۳67 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*۳68 سید محمد                    کشاورزیان                 0۳۵162281۳9
* ۳69 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*۳70 کریم                           کهندل مغانلو                   882۳07۳4 

*۳71 مهدی                          کیانی                             66274991  
*۳72 مهدی                         کوکبی                          88172۵6۳
*۳7۳ عباس                          گرجی                           2670۵۳۳6 
* ۳74 اسفندیار                        گرشاسبی                         88۳۳4142 

*۳7۵ محمدرضا                      گلچین پور                       887914۳7  
*۳76 سیدرضا                        گلستانی                          8871۳809 
*۳77 سعید                          گل محمدی                    8810۵۳67
*۳78 خلیل                          گنجه                            88806876
*۳79 خیراهلل                        گلناریان                     061۳444۵1۳2

  ۳80 شهاب                         گودرزی                         221۳7707 
* ۳81 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*۳82 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*۳8۳ مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 ۳84 الهه                              محب رباني                      22۳۵۳129  
* ۳8۵ موسی                           محسنی                           2222892  
* ۳86 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*۳87 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
۳88 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*۳89 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*۳90رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
   ۳91 جهانگیر                        محمدی فر                      2292484۳ 

  ۳92 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*۳9۳ ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 

*۳94 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  ۳9۵ میثم                           محمودزاده                       2202۳۵44
*۳96 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  ۳97  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*۳98 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵۳ 
  ۳99 بیژن                             مدیري                           8884۳704 
 400 سید محمد سعید              مدیحی                          88۳28۳1۳
*401 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 
*402 طاهر                            مراغه پور                         628۳764  
* 40۳ علیرضا                         مستغائی                          88۵۳82۳4  
*404 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *40۵ علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  406 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*407 علی                             مشرقی آرانی                   88۳0۵۳92 
*408 همایون                        مشیرزاده                        221۳7707

*409 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*410 مرتضی                     مصدری                         88902999
*411 رضا                           مظاهری                         88061990  

*412 رضا                         معجزاتی                      88۵814۳9
*41۳ محمدجواد                  معصومی                       88۳201۳1
*414علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 41۵ پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*416 محمدباقر                    ملکی                             8870۳۳۵1 
*417 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*418 فرهاد                         مصفا                       044۳2228222

*419حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  420 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*421 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
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 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809
* ۳  ابراهیم                          اسفندیاری             091۳1027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
 7 حمیدرضا                            اعظمی چهره برق    0912۵779766
*8 محمود                               بابایی رهنی              0912۳098۳22
* 9 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  10 علي                                  بهروزي                     0912۳0268۳4
11 فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*12 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  1۳عزیز                                حیدرنژاد                  09121448۵6۵
  14 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*1۵ سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  16 سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  17مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  18 حسن                              حسین پور فرد         0912۳869677
*19 علی                                 حیدری                    09188660۳40
*20 سیدحسین                         خاتمی                       0912۳8640۵7
*21 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114۳70
  22 مسعود                             دادگر                            44607914
  2۳  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  24 اسکندر                             رجبی                       091210۵928۳
*2۵ ایوب                          رستمی سلطان احمدی 091۳1418660
*26 قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  27 محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 28محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 29 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*۳0 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*۳1 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  ۳2 مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
  ۳۳ احسان                         شریفی                  0918841464۳
*۳4 محمد                              صفری کوپائی                66499299
*۳۵ محمدکاظم                      ضیاءپور                         44۳۵2860
  ۳6 علیرضا                                 کریمی طار              091212۵2871
  ۳7 بختیار                                  علیپور                       09121۳91611
 ۳8 مرتضــی                     قلــی زاده           0914۳4۳1000
  ۳9 جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*40 علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
  41 عباسعلی                           مفتاح پور                 09141۵11122
*42 زهرا                                    مطلب زاده                 09121176124
 4۳ حسین                              مرجوی                    0912678801۵
44محمد علی                           نوری                       09128408660
 4۵  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
*46 محمدعلی                          نوذری                       0912۳174861
   47  امیر                          هداوند                 09121066800

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      0912۳026۳40
*2  جعفر                                باقری                              224179۵
* ۳حسین                              بجنوردی                        821827۳4
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182۵20
*8 محمود                               شالی                             821827۳0
*9 علیرضا                         صفایی                  0912۳061۵92
*10 غالمرضا                      صرام                            8871۳790

*11حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 12 فهیمه                              عیسی                            82182۳1۳
*1۳ غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              091261۳6۳0۳
 1۵ مهرداد                          قدیمی                         821827۳2
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    0912۳011۳61
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726۳08
*20 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         0912289۳814
*۳ بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      0912۳۳96260 

 ۵ محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            8890۳190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          880۳0644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912۳688۳1۵  
* 1۳هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         0912۳701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              8879802۳  
*16 عباس                                  جهانی                          09122991984
*17  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*18 مصطفی                         حقدوست                        8876904۳  
*19 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*20 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*21  امیرعلی                           خانخلیلی                         8879802۳  
* 22 فریده                          خلعتبری                      66427۵۳9 
2۳ جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  24  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*2۵ سیروس                         رحمانی                           8878۳۳2۳ 
 *26محمدعلی                       زاهدی                      09121019۳۳2
  27 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 * 28  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808
  *29 محمدباقر                  محمدی                     8880۳660  
*۳0 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  ۳1 سیامک                      سامی                         8۳879000

*۳2 غالمرضا                     سالمی                         8888224۳  
* ۳۳ ناصر                         ساالر                         88904226
*۳4 فرامرز                       شایگان                       664۳6۳91
*۳۵ سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *۳6 عباس                              شوقانی                      0912411۳۵11
*۳7 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* ۳8 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*۳9 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*40 خسرو                       فخیم هاشمی              667202۳6 
  41 رحیم                              فیروزی                          66801062

  42 محمود                    قدس                     
  4۳ صالح الدین                    قوی پنجه                       8866۳272  
*44 محمدابراهیــم                 قربانــی فریــد                      77۵ 

  0846۳
   4۵ سهراب                            کارگرمعمولی رفتار         )10۳(-49772
46 ادریس                           کریمی قره عمر        912276۳6۵4

*47 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵09۳  
* 48 جو اد                                 گوهرزاد                         09121026941
*49 محمود                       گلرخی                           22944۳60
*۵0 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵2 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵۳ ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵4 محمدرضا                        مجدرضایی                0912۳089866  
*۵۵ امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵6 سیدحسین                     مروستی                        88884۳670
*۵7 محمود                         ملکی پورغربی                  776۳70۵7
*۵8 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  ۵9 مجید                              میراسکندری             0282222۳9۳7 
  60 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928۳60
*61 ژانت                          نصیری                          66414861  
*62 ایرج                            نیک نژاد                         6646۳۳9۵ 
  6۳ فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888۳۳8۵۵  
*64 بهروز                         وقتی                             2226722۳
*6۵ ناصرعلی                      یاوری                       0912171186۳

* ردیف های ستاره دار، عضو جامعه حسابداران رسمی 
ایران نیز هستند. 

حسابداران مدیریت خبره

سمانه                         آدینه                    09124۳۳۳029
احمدرضا                      اسدیان                 091۵۳0۵0620
1  مهران                      آقایی                    0912189282۳
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
۳ اردشیر                       احمدیان               091229۵۵۳47
4 سعید                        اکبری  ارزنانی         091۳9028291
۵ فریدون                            امجدیان                   09122496804
6 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040

7 هادی                           امیر آتشانی             091224080۳6
8 بهمن                       امیری                  091279982۳۵

*422 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*42۳ ابراهیم                       موسوی                          884۵296۳  
*424 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*42۵ سیدکمال                    موسوی                          88۵814۳7  
*426 علیرضا                         مهدی بابایی              011442276۳۵
*427 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*428 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*429 رویا                            مهدی زاده                      8884۳704
*4۳0 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*4۳1 پویا                             مهدوی فر                     886908۳0

*4۳2 مسعود                       مهرآبادی                      889۳۳8۳2 
*4۳۳حسین                       مهربانی                         2284042۳
*4۳4 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   4۳۵ پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*4۳6 عبداالمیر                    میرآب                            88۳12248  
 4۳7 رضا                              میرآفتابزاده                     8866۳1۳2
*4۳8 منصور                         میرزاخانی نافجی                66۳1۳90 
*4۳9 ابوالفضل                     میرزائی                   0۳11-6691921
*440محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*441 محمدعلی                  ناظری                          8884۳704
* 442 حمید                         ناموری                           88901246 

*44۳ ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  444 محمدعلی                  نجفیان                         8801۳17۵
*44۵ بیژن                         نجفی                           88۳26۵27 
*446 علی اصغر                       نجفی مهری                    220۳۵160
*447 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*448 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  449 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵0 فرامرز                            نوروزی                         44299۳40
*4۵1حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵2 علی                               نظاری                            88274746  
  4۵۳ جعفر                            نعمتی                           889۳8۵28
*4۵4 عبدالرضا                         نوربخش                         220۳۵160
*4۵۵مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*4۵6 سعید                             نوری                           88107264
*4۵7 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*4۵8 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*4۵9حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵68۳۵ 
  460محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9۳16
  461 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 462 فرهاد                             نیلی                             88۳0۵۳92
*46۳ اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*464 محمدحسین                    واحدی                            6621۳4۵
*46۵ محمود                            واحدی                           88961042  
*466 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 467 کاظم                             وادی زاده                       221۳690۵ 
*468 سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*469 سعید                             وطنی                           88۵28194 
* 470 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*471 مهدی                           وکیلی                           22۳66611
*472 عادل                             ویسی                           441۵11۳۵

*47۳. علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 474 ایرج                              هادوی                           88782096 
*47۵ محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*476 عباس                            هشی                             8884۳704 
*477 هومن                           هشی                            88۳0۵۳91
*478 محمد رضا                     همتی                            44221149
*479 محمد                           همتی                           8880606۵

* 480 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  481  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 482 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*48۳ محمدرضا                      یادگاری                         88799۳6۵  
*484رضا                               یارمحمدی                     22۳41880
*48۵ مهدی                           یاری                            88662۵9۳
*486 رسول                          یاری فرد                       88980448
*487 حمید                             یزدان پرستی                  8884۳704  
*488 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*489 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*490 رضا                               یعقوبی                           8849۳172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200۵92
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳6

حسابدار

  

9 حامد                              امینیان                     091۳۳46۳090
10 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
11 سهیال                       الهیاری               0912۳217184
12 حجت اله                        بابایی                      09122۳097۵6                  
1۳ ستوده                     باقری                 091294۵1916
14 هاجر                              باطنی                      09122786469
1۵ داود                            بهادر                      0912۳164670
16 علی                            بیات                       09121۳04۳۵7
17 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
18 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
19 جمشید                         پیک فلک                091۳2829098
20 علی اصغر                ثامنی                  0912609۵674

21 رضا                              چالنی ترکمانی        0912۳12824۵                   
22 ساسان                        حدادی                    09122027727
2۳ محمد                          حسین پور                091۵۳1۵9۳11
24 حمید                            حق نویس                09121۳64827
2۵ اسداله                             حمیدی                     0917171۳402
26 محمدتقی                 خادمی جبلی         091۳22۵2269۵
27 سعید                      خان محمدی        09192026809
28 رحمان                         خانی گنبد                 0912277۳7۵8
29حسین                       خلیل زاده               0912۳0810۳1
۳0 مهناز                            خشنودنیا                  0912۳6۳0148
۳1 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
۳2 مسعود                        خوروین                 0912۳182۳۳4
۳۳  نوشان                         خوشبخت فشتمی    0912289۳206
۳4 روح اله                     خلج                   0912419۵401
۳۵ محمد                     جعفر ناسوتی         09121۵91۳۵9
۳6 فریدون                        داودوندی                 09121942912
۳7 محمود                     زائری امیرانی         0912200119۵
۳8 غالمحسین                  دوانی                           8886602۵
۳9 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 091۳7722212
40 هادی                     رستگار                09120620422
41هایده                      رحیمی علی آبادی   09122877۳۳۵
42 رحمت اله                     صادقیان                       88678۳۵1
4۳ محسن                          ژاله آزاد زنجانی        09124۳۵۳808
44 لیال                        ستاره                  09۳0۵۵9۳۳۳۵
4۵ مهدی                     سلیمی                09126147470
46 محمدعلی                سلیمانیان             09122114۳79
47 سامان                     ساعدی               0918970204۳
48 عباس                          سخاوت                   0912۳166744
49 آزاده                        سوری                 09128۳40978
۵0 محمد مهدی                 شاطرزاده                  091771۵0467
۵1 منصور                       شمس احمدی               88۳09100
۵2 غالمعباس                عزتی شالقونی         0912۳۵94۵14
۵۳ غالمعباس                     عالیشوندی                09177161۳۵۵
۵4 عبداالحد                 عباشی                 09119642678
۵۵  محسن                   عالیخانی              0912۵4۳672۳
۵6 محرمعلی                    علیخانی               0912۵4۵9784
۵7 احمد                      غفاری                0921۳68016۵

۵8 آزاد                         فرح افزون             09۳76۳01800
۵9 محسن                     فالحی                  09122۳۳6۵47
60 امیر                        فلکی طرازکوهی      091219۵941۵
61 علیرضا                    فلکی طراز کوهی    091228۵872۵
62 شهریار                    قهرمانی زهرایی     0912220۵112
6۳ سیدمحمد                      طباطبایی                  0912۳028071
64 جواد                              طهماسبی                 091268۵8۳49
6۵ اسفندیار                     گرشاسبی               0912۳۳80144
66 سودابه                        گودرزی                 0912۳۳80214
67کورش                     مروتی                 09189840۵28
68 روح اله                    مردان واجاری       0911۳428۵۵6
69 ضیاءالدین                معصومی              0912۵1122۵۵۳
 70 بهزاد                        محمدی                091221700۳۵
 71 مهدی                      محمدی مالحاجلویی 091279296۳7
72 محمد                    محمودی               669۳2021-۵

 7۳ حسین                          مرجوی                   0912678801۵
74 علی                            مصدر                      0912۳۳8۳872
7۵ هنگامه                         مقدس پور                0912۳464917
76 سید احمد                  موسوی                0912682۳289
77 سید حسین                 موسوی               0912246۵042
78 محمد مهدی              مقامی                  09120766284
79مجید                               میراسکندری              0282222۳9۳7 
80 محمدجعفر                  ناسوتی                  09121۵91۳۵9
81 آرمان                       نقشبندی               09184746174
82 اشکاندخت                     نمسه چی                  0912220۳696

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

8۳ اباذر                        نیکخواه              0912۳729۵44
84 مهدی                      نیرومند                 0912۳116096
8۵ پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704
86 امیر                          هداوند                  09121066800
87 علی                          یساولی شراهی       0912۳121۳67
88  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1  بهمن                           امیری                     091279982۳۵
2جلیل                            ایوانی                   09188877۵۳2
۳سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵0426۳ 
4مجید                            باقیات                  0912۳117۵0۵   
۵ سعید                           پرتو                     0919۵18711۳
6 فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
7 جمشید                        پیک فلک               09129746907
8 عبدالرضا                      تاالنه                       886۵9982

9علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
10 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵۳4۵8

11 محمدتقی                        خادمی جبلی             091۳22۵269۵
12 سعید                           خان محمدی            09192026809
1۳  همایون                             خوبان عنبران              0912792471۳
14 محسن                      رحیمی                  09120281014
1۵بهرام                         رستمی                0912۳8021۵۳

16 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808 
17  سامان                             ساعدی                  09107606401
18  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114۳79
19  مهدی                           سلیمی                  09126147470
20 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
21حمیدرضا                      صالحی               091۳1۵21010
22علی                            فتوحی                091۳2۵46۳98
2۳  شهریار                            قهرمانی زهرایی       0912220۵112
24  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
2۵  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
26  مریم                               علیشیری                 091226۳۵478
27 محسن                       غالمرضایی           091228789۳2
28 مزدک                         کاظم زاده            0912۳79۵۳60
29 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
۳0 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
۳1  روح اله                             مردان واجاری          0911۳428۵۵6
۳2  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵۳
۳۳  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵91۳۵9
۳4 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
۳۵ بابک                          وهابی                  091221۳4214
۳6 امیر                           هداوند                09121066800
۳7  فرشید                         یزدانی                  0912۵0۵1088
۳8حمید                           داراب                 091۳27۵84۵۵

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 4۵۰۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی ۰1۰۶13۶8۹۷۰۰۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶۰3۷۹۹11۹۹۵2۹128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراك )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 1۵81۵/3۶۹1 یا دورنگار 888۷8۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 2۰درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بيش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفيف بهره مند خواهند شد. 

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره... ... ... ... ... تا شماره... ... ... ... ... 

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 1۰ شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:      ۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:      ۷۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:   ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    1/2۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی: 1/8۰۰/۰۰۰ ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 
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حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

1۲0 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

1132۹- سارا بهادر شبکه

1131۹- محمد قهرمانی

1333۵- نیما باطنی

1132۵- مینا قاسمی

11328- علی بیات

11318- فائزه تنی

11334- مختار خالقی

11324- امیرحسین کربالیی

1132۷- راضیه فالحی

1131۷- مسعود کفایتی

11332- سمانه کریمی

11322- عباس مرتبانی

11333- علیرضا زیرکی

11323- مهدی خاکشور

1133۰- عبدالخالق خنکا

1132۰- مریم عطار اسدی

1333۶- سیدحمیدرضا فاطمی سلوط

1132۶- داود شریفی

11321- پیمان نوروزی

11331- امیرحسین زاد
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113۵1- روزبه اخترانی113۵۰- مجید ثابت کوشکی نیان1134۹- بهنام پناهی ارسی1134۷-رضا فرجی

113۵۶- رضا شمسی113۵۵- بابک قره داغی113۵4- فاطمه براری113۵3- اشکان افشارپور113۵2- حسن رزمی

113۶1-  فرخ وحدتی راد113۶۰- خسرو جعفرمنش113۵۹- بهاره حسین نژاد ندانی113۵8- کامبیز صمیمی113۵۷- مژگان شیرازی فرشچی

11348- رزا قاسمی

1134۶- اعظم اکرم زاده1134۵- سیدسجاد غنچه صحرایی11344- زهرا مرادی11343- جواد تنهایی11342- ایمان نوبخت

11341- خشایار حجتی1134۰- راضیه یخدانی1133۹-  علی ابولفتحی11338- امیر پیریائی 1133۷- میالد سبزعلی پور
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113۷2- علی باغبانی

113۷۷- عبدالجلیل ایری

11382- میرکامیر شبستری

113۷3- حمیدرضا قیصری

113۷8- پیروز جوانمیری

11383- فرهاد شعبانی

113۷4- حیبیب شبانی

113۷۹- شاهین محبی حیدرلو

11384- محسن نظری توکلی

113۷۵- مریم شیخی

1138۰- سیدمحمد میر

1138۵- آزاد محمدپور

113۶2- هومن خوانساری

113۶۷- سید معبود ستوده

113۶3- فاطمه طالب همت

113۶8- امیرساالر رئیسی نافچی

113۶4- اشکان روندی

113۶۹- فاطمه بابایی

113۶۵- دیاکوزارعی

113۷۰- نینا مالزنیلی

113۶۶- یوسف زارعی

113۷1- سیاوش قلعه نوئی

113۷۶- حمید فرهادی

11381- بهزاد روشن رمضانی

1138۶- بهنام کله جاهی
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113۹۵- مهدی محمدی کهورین

113۹۰- منصور مالئی

113۹3- حسین پاهار

11388- پیمان میرزا محمدی

113۹4- سیدعباس هاشمیان

1138۹- حسن سپهری کیا

113۹2-  محمد نیک نژاد

1138۷- علی شایقی نیک

113۹۶- علی شفیعی نیا

113۹1- حسین روح اللهی فرد

113۹۷- اصغر بابالو

114۰۵- فاطمه صیتی 114۰4- مهدی یعقوبی

1141۰- الدن آزاده114۰۹- حسن ملکی قلعه عبدالرضا  114۰8- حسین داج لری 114۰۷- هانی نظام خانی

114۰1- علی عابدی114۰۰- سجاد شریف113۹۹- محسن پورعوض

114۰۶- داور مرادی114۰3- مرضیه معصومی

11411- حمزه میرزائی

114۰2- سهیال لطفی نیا

113۹8- علیرضا کوتوال
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11424- صمد رجایی 11423- محسن کمالی اردکانی 11422- سجاد تدریسی

11421- محمدکاظم اشرفی1142۰- محمد زمان گودرزی اصل 1141۹- امیر دهقان 11418- معصومه پارسائی 1141۷- مجید رضا زاده

1142۵- مصطفی صاعد فاضل

11431- بهرام رحیمی1143۰- حمیدرضا دالوری 1142۹- سمیه کیانی 11428- مهدیه السادات مهدوی نسب 1142۷- سیده شهره صادری

1142۶- مریم ظفرمند

1141۶- محمد سلیمانی کهل 1141۵- حمیدرضا محمدخانی11414- محسن مرادخانی ورکرودی11413- اصغر یعقوبی 11412- علی احمدی فر

1143۶- وحید قنواتی1143۵- نیوشا بهادری 11434-  سعید احمدی 11433- مریم دوستی 11432- حمیدالواری چناری
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انجمن حســابداران خبره ایران به عنوان نخســتین انجمن حسابداری 
حرفه ای  با عضویت در »فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC(«  و  با 
داشتن نزدیک به 12۰۰۰ عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد 
حســابداری ایران،  آمادگی خود را  به پذیرش همکاری و دریافت آگهی 
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن )با دامنه  https://iica.ir/، که به استناد 
رتبه بندی الکسا و گوگل، در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاه های 
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد(، به ویژه در  "کلیپهای آموزشــی 
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن 

منتشر می شوند، اعالم می دارد.

لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی 
مورد نظر  یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخش های مذکور نسبت 
 bsafarynejad@yahoo.com به اعالم درخواست از طریق ایمیل
یا تلگرام به شماره ۰۹3۵۵143۹3۶ مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت 

به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود. 

 با تشکر 
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران

ت: 1500    
ش.ثب
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ه ایران
www.iica.ir                       انجمن حسابداران خبر
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