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اخبار انجمن
اســتعفای "جنــاب آقــای محســن قاســمی"
در خــرداد مــاه  ،۱۴۰۰توســط شــورای عالــی
انجمــن حســابداران خبــرۀ ایــران پذیرفته شــد و
"جنــاب آقــای ســیدمحمد باقرآبــادی" از ســوی
شـــــــورای عالی به عنوان دبیــــــرکل انجمن
حســـــابداران خبــرۀ ایــران منصــوب شـــــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی انجمــن ،در
جلســۀ شــورای عالــی ،اردیبهشــت مــاه ،1400
یکایــک اعضــای شــورای عالــی از خدمــات
ارزشــمند و مانــدگار "جنــاب آقــای دکتــر
محســن قاســمی" طــی بیــش از هفــت ســال
گذشــته در ایــن جایــگاه ،قدردانــی و بــرای
ایشــان آرزوی توفیــق کردنــد.

محسن قاسمی

2

سیدمحمدباقرآبادی

در ایــن جلســه ،در اجــرای تبصــرۀ مــادۀ
 12اساســنامۀ انجمــن ،بــا پیشــنهاد رئیــس
شــورای عالــی ،مبنــی بــر انتصــاب "جنــاب
آقــای دکتــر سیدمحمــــد باقرآبــــادی"
بــه سمـــت دبیرکلّـــــی موافقــت شـــــد.

"ســیدمحمد باقرآبــادی" عضــو خبــرۀ انجمــن
در شــاخههای تخصصــی «حســابدار مســتقل
خبــره» و «حســابدار مالــی خبــره»« ،عضــو
هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران
مالــی خبــره» و «عضــو جامعــه حســابداران
رســمی ایــران» (حســابدار رســمی) اســت.
وی پیــش از ایــن« ،عضــو شــورای عالــی
انجمــن» و «مدیــر آمــوزش جامعــه
حســابداران رســمی ایــران» بــوده اســت.
در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر شــد ،در
اجــرای بنــد  1مصوبــۀ جلســۀ مــورخ  14مهــر
 1398شــورای عالــی ،دبیــرکل جدیــد انجمــن،
بهعنــوان نماینــدۀ انجمــن در شــورای مدیریــت
مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره ()PACT
و همچنیــن ســردبیر ماهنامــۀ «حســابدار»
معرفــی و جایگزیــن دبیــرکل پیشــین شــود.
ماهنامــۀ «حســابدار» نیــز بــه پــاس زحمــات
بیدریــغ جنــاب آقــای قاســمی در ســالهای
خدمــت ایشــان در ایــن ماهنامــه ،بــرای ایشــان
آرزوی توفیــق و ســامتی دارد.
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تاریخچه ارزهای رمز نگاری شده
امــروزه در دنیــای تجــارت ،روشهــای نوآوران ـهای
بهوجــود آمــده اســت .چنیــن روشهایــی بــر
مبنــای پلتفرمهایــی ماننــد تلفنهــای همــراه،
اینترنــت و کارتهــای ذخیرهســازی دیجیتالــی بنــا
شــدهاند.
سیســتمهای پرداختــی کــه بــر پایــۀ واحدهــای
پــول بــدون پشــتوانه بهوجــود آمدهانــد،
بهخودیِخــود باعــثمیشــوند کــه اســتفاده
از ارزهــای رمزنگاریشــده راحتتــر شــود .در
نتیجــه پرداختهــا ســریعتر ،انعطافپذیرتــر و
روشهــای آن ّ
خلقانهتــر خواهــد شــد.
ارزهــایرمزنگاریشــده ،موضوعــی اســت کــه
در ســالهای اخیــر جایــگاه خاصــی را در حــوزۀ
پرداخــت پیــدا کــرده اســت و میتوانــد جایگزیــن
خوبــی بــرای کارتهــای اعتبــاری و پرداختهــای

سید محمد باقرآبادی
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بینالمللــی باشــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتفادۀ
گســترده از رمــز ارزهــا موجــب شــده اســت تــا
مــراودات تجــاری نیــز بــه ســمت اســتفاده از
رمــز ارزهــا کشــیده شــوند .بــا ورود رمــز ارزهــا
بــه دنیــای حســابداری و حسابرســی ،در آینــدۀ
نزدیــک پیــش رو ،مــا ناگزیــر از تعامــل بــا رمــز
ارزهــا در فرآیندهــای حســابداری و حسابرســی و
موضوعــات مختلفــی از جملــه چگونگی شناســایی،
اندازهگیــری ،تجدیــد شــناخت ،کاهــش ارزش،
قطــع شــناخت و  ...موضوعــات پرچالشــی در حرفه
حســابداری و حسابرســی خواهیــم بــود .بــرای فهم
بهتــر موضــوع ابتــدا بایــد تاریخچــۀ رمــز ارزهــا
و انــواع آن را بشناســیم؛ روشهــای رمزنــگاری
ابتدایــی از دوران باســتان وجــود داشــته اســت و
بهنظــر میرســد بیشــتر تمدنهــای اولیــه در
ارتباطــات خــود بهنحــوی از روشهــای کدگــذاری
اســتفاده میکردهانــد .جایگزینــی نمــاد ،کــه بــه

3

نوعــی ســادهترین شــکل رمزنــگاری بــه حســاب
میآیــد ،در نوشــتههای بهجــا مانــده از مصریــان
و ســاکنین بینالنهریــن ،دیــده میشــود .در
اینگونــه ازرمزنــگاری ،بهجــای هرکــدام از حــروف،
یــک نمــاد قــرار میگرفتــه اســت .اولیــن نمونــه
از ایــن نــوع کدگــذاری در آرامــگاه مربــوط بــه
یکــی از اشــراف مصــری بــه نــام «خنــوم هتــپ
دوم» کــه در حــدود  3900ســال پیــش زندگــی
میکــرد ،پیــدا شــده اســت .هــدف از جایگزینــی
نمــاد در کتیبههــای مربــوط بــه «خنــوم هتــپ»،
پنهــان کــردن اطالعــات نبوده اســت ،بلکــه افزایش
جذابیــت کتیبههــا از نظــر زیبایــی زبانشناســی
بــوده اســت.
اولیــن نمونــۀ شــناخته شــده از رمزنــگاری بــا
هــدف محافظــت از اطالعــات ،در حــدود 3500
ســال پیــش ،در زمانــی دیــده شــده اســت کــه
یکــی از ســاکنین بینالنهریــن ازرمزنــگاری بــرای
پنهــان کــردن فرمولهایــی بــرای تهیــۀ ظــروف
ســفالی از خــاک رس ،اســتفاده میکــرده اســت.
در دورههــای بعــد از باســتان،رمزنــگاری بهطــور
گســتردهای بــرای محافظــت از اطالعــات مهــم
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ هدفــی کــه در
حــال حاضــر نیــز مــورد توجــه قــرار دارد.
در طــول قــرون وســطی ،رمزنــگاری بــه شــکل
فزاینــدهای اهمیــت پیــدا کــرد ،امــا رمزگذاریهایی
کــه از طریــق جابهجایــی حــروف انجــام میشــد،
ماننــد رمزگــذاری ســزار ،بــه عنــوان اســتانداردی
بــرایرمزنــگاری مــورد تأییــد قــرار گرفــت .در
ســال « ،1465لئــون آلبرتــی»،رمزنــگاری «چنــد
الفبایــی» 1را توســعه داد کــه بهعنــوان راه حلــی
در برابــر روش تحلیــل فراوانــی «آل -کنــدی»
بهحســاب میآمــد.
علــم رمزنــگاری در طــول قرنهــای متمــادی
بهطــور مــداوم پیشــرفت کــرده اســت .یــک
پیشــرفت عمــده کــه در حــوزۀرمزنــگاری توصیــف
شــده اســت ،توســط «تومــاس جفرســون» در
ســال  1790ارائــه شــد؛ هرچنــد شــاید هیچــگاه
ســاخته نشــد .ابــداع او کــه بهعنــوان «رمزنــگاری
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چرخشــی» 2شــناختهمیشــود ،شــامل  36حلقــه
از حروفــیمیشــود کــه بــر روی یــک چــرخ در
حــال حرکــت قــرار دارنــد ،کــه ایــن ایــده میتواند
بــرای دســتیابی به یــک رمزگــذاری پیچیــده مورد
اســتفاده قــرار گیــرد.رمزنــگاری اســتفاده شــده
در جنــگ جهانــی دوم نیــز نمونــهای کامــل از
رمزنــگاری آنالــوگ اســت کــه بــا نــام «ماشــین
انیگمــا» 3شــناختهمیشــود.
بــا پیدایــش و افزایــش اســتفاده از کامپیوترهــا،
رمزنــگاری بــه چیــزی بســیار پیشــرفتهتر از آنچــه
در دوران آنالــوگ بــود ،تبدیــل شــد؛ رمزنــگاری
128بیتــی ،بســیار قویتــر از هــر نــوعرمزنــگاری
دوران باســتان یــا قــرون وســطی بــوده اســت کــه
در حــال حاضــر بهعنــوان اســتانداردهایی بــرای
رمزنــگاری در بســیاری از افزارههــای حســاس
سیســتمهای کامپیوتــری مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .از ســال  ،1990یــک شــکل کامــ ً
ا
جدیــدی از رمزنــگاری کــه «رمزنــگاری کوانتومــی»
نــام گرفتــه اســت ،توســط دانشــمندان علــوم
کامپیوتــری در حــال توســعه اســت تا شــاید بتوانند
ســطح امنیــت و حفاظــت ارائــه شــده توســط
رمزنــگاری مــدرن را بــار دیگــر افزایــش دهنــد.
اخیــرا روشهــای رمزنــگاری بــرای ایجــاد ارزهــای
دیجیتــال یــا بــه تعبیــر دیگــری ارزهای رمزگــذاری
شــده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
اولیــن ارز رمزنگاریشــده« ،بیتکویــن» بــود.
شــاید واژۀ «بیتکویــن» بیــش از هــر ارز دیگــری
در صنعــت ارزهــایرمزنگاریشــده شــنیده شــده
باشــد« .بیتکویــن» اولیــن محصــول از اولیــن
بالکچیــن توســعه یافتــه توســط برخــی از
ِ
واحدهــای اقتصــادی بــود کــه نــام ایجاد کننــدۀ آن
معــروف بــه «ساتوشــی ناکاموتــو»  4بود .ساتوشــی،
ایــدۀ «بیتکویــن» را در ســال  2008بیــان کــرد و
آن را بهعنــوان ورژنــی از پــول الکترونیکــی بهطــور
مشــخص «همتــا بــه همتــا» 5معرفــی کــرد.
«بیتکویــن» اولیــن ارزرمزنگاریشــدۀ ایجــاد
شــده بــود امــا تالشهــای بســیاری در راســتای
ایجــاد ارزهــای دیجیتــال در ســالهای قبــل از
ایجــاد «بیتکویــن» انجــام شــده بــود ،کــه برخــی

از آنهــا نیــز بهطــور رســمی منتشــر شــده بودنــد.
ارزهــای دیجیتــال ماننــد «بیتکویــن» از طریــق
فراینــدی بــه نــام «اســتخراج» ، 6ایجــاد میشــوند.
البتــه ایــن اســتخراج بســیار متفــاوت از اســتخراج
ذغــال ســنگ اســت؛ اســتخراج ارزهــای دیجیتــال،
رایانههــای بســیار قدرتمنــد را بــرای حــل مســائل
پیچیــده درگیــرمیکنــد.
«بیتکویــن» تنهــا ارزرمزنگاریشــده تــا ســال
 2011بــود .بعــد از «بیتکویــن» ،دســتۀ دیگــری به
نــام «آلتکویــن» ،7ایجــاد شــد ،کــه برخــی از آنهــا
عبارتنــد از« :نئــو»« ،8الیتکویــن»« ،9کاردانــو» 10و
غیــره .دســتۀ بعدی نیــز شــامل «توکن» 11هســتند
کــه شــامل مــواردی نظیــر «بیتدیگریــی»،12
«ســیویک» 13و «ویپــاور» 14میشــوند .در حــال
حاضــر حــدود  2310نــوع ارزرمزنگاریشــده وجــود
دارد کــه پیشبینــیمیشــود در آینــده نیــز بــه
ایــن تعــداد افــزوده شــود.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بیــن ارز دیجیتــال
و ارز رمزنگاریشــده تفــاوت وجــود دارد؛ ارز
دیجیتــال در واقــع پولــی اســت کــه در اینترنــت
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ارز دیجیتــال
تنهــا در شــکل دیجیتالــی موجــود اســت و معــادل
فیزیکــی در دنیــای واقعــی نــدارد .بــا ایــن وجــود
تمــام ویژگیهــای پولهــای فیزیکــی را دارا اســت.
ماننــد پــول نقــد فیزیکــی ،شــما میتوانیــد آن را
دریافــت کنیــد ،انتقــال دهیــد یــا بــه پولــی دیگــر
تبدیــل نماییــد .میتوانیــد از آن ،جهــت پرداخــت،
بــرای دریافــت کاالهــا و خدمــات اســتفاده کنیــد،
ماننــد پرداخــت قبــوض ،خریــد از فــرو شــگاههای
آنالیــن و غیــره .ارزهــای دیجیتــال ،محدودیــت
جغرافیایــی و سیاســی ندارنــد و تراکنشهــا
میتوانــد از هــر مکانــی در هــر نقطــه از جهــان
انجــام شــود .درواقــع حســابهای دیجیتــال و
کیــف پولهــا میتواننــد ماننــد ســپردههای
بانکــی در نظــر گرفتــه شــوند.
امــا ارز رمزنــگاری شــده نوعــی از ارزهــای دیجیتال
محســوبمیشــود .ارزرمزنگاریشــده بهعنــوان
ابــزاری بــرای تبــادل ،در نظــر گرفتــهمیشــود .این
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ارز بــه نوعــی یــک کــد اعتبــاری و مطمئــن اســت.
کــه براســاس رمزنــگاری و کــد ،بنــا شــده اســت.
از اهــداف اولیــۀ ایجــاد ارزهــایرمزنگاریشــده،
ارتبــاط و چگونگــی برقــراری امنیــت آن اســت.
ایــن ارزهــا ،الگوریتمهــا و پروتکلهــا را ایجــاد
و تجزیــه و تحلیــل میکننــد و بنابرایــن در طــی
یــک تراکنــش ،ایــن اطالعــات توســط شــخصی
ثالــث ،تغییــر یــا جابهجــا نخواهــد شــد.
رمزنــگاری کــردن ،ترکیبــی از علــوم مختلــف بــر
مبنــای ریاضیــات اســت .ایــن ریاضیــات اســت کــه
قابلیــت و افزایــش اطمینــان را بــه الگوریتمهــا و
پروتکلهــا میدهــد .ارزهــایرمزنگاریشــده از
بالکچیــن و یــک دفتــر غیرمتمرکــز اســتفاده
ِ
میکننــد؛ ایــن بــدان معناســت کــه یــک واحــد یــا
قــدرت متمرکــز ،فعالیتهــای شــبکه را کنتــرل و
بررســی نمیکنــد و وســعت ایــن شــبکه بــه انــدازۀ
تعــداد کاربــران آن اســت.
بــا توجــه بــه روشــن شــدن اهمیــت موضــوع ارزهای
رمزنــگاری شــده و بررســی تاریخچــۀ آن در ایــن
شــماره از مجلــۀ حســابدار ،زینپــس در ایــن مجلــه
بــه فراخــور موضوعــات مطرح شــده ،شــاهد بررســی
تأثیــر ارزهــای رمزنــگاری شــده بــر گزارشــگری مالی
و حسابرســی خواهیــم بــود.
پینوشتها:

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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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار

جنبههای آموزشی کاربردی (نه صرفاً نظری) هستند.

بدین وسیله از اعضای انجمن حسابداران خبرهی ایران ،و
دیگر خوانندگان مجله درخواست میشود با ارسال مقاالت
حرفهای خود به ارتقای کیفیت محتوای حسابدار به عنوان ب) حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است:
مقاالت "علمی-پژوهشی" (تألیفی یا ترجمه) که به
صدای حرفهی حسابداری ایران کمک کنند.
تبیین مراحل انجام و گزارش یافتههای پایاننامههای
دانشگاهی میپردازند.
انجمن حســابداران خبرهی ایران ،به عنوان یک انجمن
مقــاالت "مروری" (تألیفی یا ترجمــه) که به مرور
«حرفهای» مأموریتهای زیر را دنبال میکند:
پیشینهی پژوهشهای دانشگاهی در ارتباط با یکی
رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلیترین سرمایهی
انجمن،
از مفاهیم حسابداری میپردازد.
کمک به اعتالی حرفهی حســابداری از راه آموزش،
مقاالتــی که با گــردآوری آثار نوشــتاری دیگران
(فارسی /انگلیسی )... /تنظیم شدهاند و هیچ ایدهی
پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه،
ارزندهای به آنها افزوده نشده باشد.
کمک به ســازمانها و ارزشآفرینی برای آنها از راه
اعضاء ،و
مقاالتی که از خالصهســازی و جــرح و تعدیل آثار
نوشــتاری دیگران (فارسی /انگلیسی )... /تنظیم شده
اعطای معتبرترین گواهینامههای حرفهای حسابداری
در ایران.
باشند.
در این ارتباط ،مقاالت ،یادداشتها ،میزگردها ،گزارشها،
اخبار ،و دیگر مطالبی که در حسابدار (به عنوان ارگان رسمی
انجمن ) منتشر میشوند ،جملگی باید در ارتباط با تحقق
مأموریتهای فوق باشــند .از این رو ،از اعضای گرانمایهی
انجمن و دیگر خوانندگان مجله درخواســت میشود در
ارسال مقاالت خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

پ) رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشار هرگونه مطلب
در حسابدار است .از این رو ،چنانچه در مقاالت تألیفی
خود از آثار نوشتاری دیگران (فارسی /انگلیسی )... /بهره
بردهاید؛ ضروری است که بهدقت به منابع مورد استفاده
ارجاع دهید.

ت) اصــول اولیهی مقالهنویســی را در مقاالت تألیفی
الف) مقاالت زیر در اولویت انتشار در حسابدار قرار دارند:
خود رعایت فرمایید .از جمله ،انتخاب تیتر مناسب،
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز حسابداری
پیکربندی مقاله (مقدمه /بدنه /نتیجه) ،و استفاده از
ایران میپردازند .منظور از "حســابداری" در اینجا
تیترهای میانی (بخشبندی بدنهی مقاله).
زمینههای تخصصی مختلف ،از جمله ،حســابداری
مالی ،حسابداری بها ،حسابداری مدیریت ،و حسابرسی ث) اصول اولیهی دستور ّ
خط فارسی و دستور زبان فارسی
(مستقل /داخلی /عملیاتی /رعایت )... /است.
را در مقاالت تألیفی و ترجمههای خود رعایت فرمایید.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز قوانین و
مقررات حاکم بر حسابداری ایران میپردازند .از جمله ،در پایان الزم به تأکید است ،با توجه به این که اولویت اصلی
قوانین و مقررات مالیاتــی ،قوانین و مقررات تجاری ،حسابدار مطرح کردن مسائل روز حسابداری ایران ،مسائل
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،و سایر.
روز قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری ایران ،و مسائل
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط روز مرتبط با حســابداری ایران است؛ بنابراین ،چنانچه
با حســابداری ایران میپردازند .از جمله ،راهبری مقاالت تألیفی ارسالی دربردارندهی مطالبی ارزنده برای
شرکتی ،کنترل داخلی ،ضدتقلب ،ضدفساد مالی ،حسابداران حرفهای ایران باشد ،ویراستان مجلهی حسابدار
تأمین مالی ،و سایر.
نقایص موجــود در این قبیل مقــاالت برطرف خواهند
ترجمهی مقاالت منتشر شده در مجالت "حرفهای" کرد .به عبارت دیگر ،امید اســت افراد حرفهای شاغل در
معتبر جهان که به یکی از مســائل روز حســابداری حسابداری ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کام ً
ال
جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با حسابداری جهان درست ،خوانندگان حسابدار را از دانش و تجربیات ارزندهی
میپردازند؛ و برای حســابداران حرفهای ایران واجد خود محروم نسازند.
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به سوي حسابداري
و حسابرسي مبتني
چين
بر بالك ِ
 -1مقدمه
چيــن يكــي از مهمتریــن و جديدتريــن
بالك ِ
فناوريهایــی اســت كــه در ســالهای
اخيــر ،توســعه يافتــه اســت .ايــن سيســتم در
اصــل بهمنظــور تجــارت بيــت كوينــي مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

نویسندگان:
جون دایی و میکلوس آ .واسارهلی
مترجم:

ساسان خادمی
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چيــن توجــه زيــادي را در
امــروزه بالك ِ
حرفــۀ حســابداري بــه خــود معطــوف ســاخته
اســت؛ بهگونــهای كــه شــركتهای بــزرگ
حسابرســي ماننــد  PWCو  Deliotteنيــز
بررســي دقيــق ايــن فنــاوري را بهمنظــور
مشــخص نمــودن اثــرات آن بــر حســابداري
و حسابرســي آتــي در دســتور كار خــود قــرار
دادهانــد.
حســابداري و حسابرســي را میتــوان
بهعنــوان حرفههایــی قلمــداد کــرد كــه
چيــن قــادر اســت تغييراتــي اساســي
بالك ِ
در آنهــا ايجــاد کنــد و مزايــاي بســياري را

بــراي آنهــا بــه ارمغــان آورد .قابليتهــای
چيــن چــون حفاظــت
مختلــف فنــاوري بالك ِ
از دادههــا ،اشــتراك فــوري اطالعــات و نيــز
كنترلهــای خــودكار و قابــل برنامهريــزي
فرايندهــا میتواننــد توســعه يــك
اكوسيســتم حســابداري را تســهيل کننــد.
همچنيــن ايــن فنــاوري قــادر اســت بنيــان
و اســاس حسابرســي خــودكار را فراهــم کنــد
و بــه پارادایــم حسابرســي اخيــر در راســتاي
دقــت و چابكــي بيشــتر آن كمــك کنــد.
 -2پیشینه
بالكچين  :پيش زمينه و كاربرد
ِ
چيــن در ابتــدا بهوســیلۀ
فنــاوري بالك ِ
ناكاموتــو ( )2008معرفــي و عرضــه شــد.
او زنجيــره بلوكــي را بهمنظــور ايجــاد
يــك سيســتم ارز ديجيتــال ،كــه بهصــورت
غيرمتمركــز و در دســترس عمــوم بــود
و بــه شــيوۀ رمزنــگاري شــده امنيــت
آن برقــرار ميشــد ،بــهكار گرفــت .ايــن

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

سيســتم كــه بيتكويــن نــام داشــت ،قــادر
بــه انجــام معامــات جفــت بــه جفــت بــود.
از ایــن رو نيــاز بــه واســطههای مالــي را
در عيــن حفــظ امنيــت بــر طــرف میکــرد.
چيــن بيتكويــن را ميتــوان
فنــاوري بالك ِ
بهعنــوان نوعــي پايــگاه دادۀ حســابداري
در نظــر گرفــت كــه قــادر اســت معامــات
ارز ديجيتــال را درون بالكهــا ثبــت کنــد.
ويژگيهــای اصلــي فنــاوري ارز بيــت كويــن
عبارتنــد از :
 .1تمركز زدايي
 .2قابليت تشخيص هويت باال
 .3مقاومت و نفوذناپذيري آن در برابر هرگونه
تهاجم
چيــن بــه نحــوي طراحــي
معمــاري بالك ِ
شــده اســت كــه بهعنــوان يــك پايــگاه داده
عمومــي غيرمتمركــز باشــد .در ايــن سيســتم
هــر شــخص در شــبكه حــق خوانــدن ،تأییــد
كــردن ،و بهروزرســاني معامــات را بــراي

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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چيــن دارد امــا در بســياري انتخــاب و اختيــار تأییــد معامــات بــه آنهــا
زنجيــرۀ بالك ِ
چيــن در داده میشــود.
مــوارد از قبيــل بهكارگيــري بالك ِ
كســب و كار يــا مثــ ً
ا در ميــان گروهــي از
چيــن طــي
شــركتها ،اجــازۀ خوانــدن و نوشــتن ،صرفــاً از ســال  ،2009فنــاوري بالك ِ
بــه واحدهــای مشــخصي محــدود میشــود .ســه مرحلــه تكامــل يافتــه اســت:
چيــن
چنيــن سيســتمهایی بهعنــوان بالك ِ
بالكچيــن نســل اول -روي مبــادالت
خصوصــي ،شــامل تعــداد محــدودي شــريک
ِ
چينهــای خصوصــي ارزهــاي رمزنــگاري شــده متمركــز بوده اســت؛
میشــوند .مزيــت بالك ِ
ايــن اســت كــه اطالعــات ذخيــره شــده در از ایــن رو عمليــات پرداخــت ،حوالــه و انتقــال
زنجيــره ،فقــط بــراي واحدهــای از پيــش پــول ديجيتــال باعــث ايجــاد اكوسيســتم
تعييــن شــده قابــل دسترســي اســت .بهعنــوان جديــدي بــا عنــوان "اينترنــت پــول" شــد.
نمونــه ،شــركتها فقــط نيــاز دارنــد كــه
بالكچيــن نســل دوم -معامالتــی مشــابه
ســوابق حســابداري آنهــا در بيــن بخشهــای
ِ
مختلــف درون ســازمانی يــا بــا عرضهكننــدگان امــا بــا دامنــۀ وســيعتر از برنامههــای مالــي را
و مشــتريان آنهــا بــه اشــتراك گذاشــته شــود؛ شــامل میشــود .چنيــن برنامههایــی شــامل
ايــن نــوع طراحــي میتوانــد باعــث بــاال رفتــن ابــزاز مشــتقه ،مالكيــت دارايــي ديجيتــال،
امنيــت و محرمانگــي دادههــای تجــاري شــود .دارايــي هوشــمند و ...میشــود .بــا گســترش
چيــن مجــاز ارز ديجيتــال ســاده بهگونههــای وســيعي از
چيــن ،بالك ِ
نــوع ديگــري از بالك ِ
چيــن مجــاز ،طرفهــای محصــوالت ،نــوع جديــدي از برنامــه بــا عنــوان
اســت .در يــك بالك ِ
2
چيــن
مــورد اعتمــاد بهوســیلۀ يــك مقــام مركــزي ،قــرارداد هوشــمند در نســل دوم بالك ِ
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معرفــي شــد .قراردادهــای هوشــمند مبتنــي
چيــن ،برنامههایــی رايانــهای
بــر بالك ِ
چيــن عمــل و بهطــور
هســتند كــه روي بالك ِ
خودگــردان ،شــرايط موجــود در قراردادهــا را
تأییــد ،الــزام و اجــرا ميكننــد.

معامــات هســتند .بــه ویــژه ،فنــاوري
چيــن را بــا پايگاههــای داده توزيــع
بالك ِ
يافتــه ،از ايــن نظــر كــه هــر دو بــر چنديــن
رايانــه بــراي رويههــای عمليــات و نگهــداري
دادههــا اتّــکا دارنــد ،بهتــر میتــوان مقايســه
چيــن بــه گون ـهاي اســت
کــرد .فنــاوري بالك ِ
كــه از تعارضــات حاصــل از تعديــات همزمــان
دادههــای يــك سيســتم پايــگاه داده توزيــع
يافتــه توســط رايانههــای مختلــف درون
آن ،جلوگيــري میكنــد .از ديگــر مزايــاي
چيــن میتــوان بــه توانايــي بــراي
بالك ِ
ايجــاد قراردادهــاي خــود الــزام و اطمينــان
از امنيــت ،محرمانــه بــودن و يكپارچگــي
دادههــای ذخيــره شــده در دفتــر كل آن اشــاره
کــرد.

ارتبــاط اينترنــت اشــياء بــا فنــاوري
چيــن از ديگــر كاربردهــاي نوظهــور
بالك ِ
آن اســت .اينترنــت اشــياء ،پاراديــم بديعــي
بــا ايــن مضمــون اســت كــه گونههــای
اشــياء و چيزهــای اطــراف ،شــامل تگهــای
تشــخيص فركانــس راديويــي (،)FRID
حســگرها ،محركهــا ،گوشــي همــراه و...
قادرنــد از طريــق طــرح شناســه منحصــر
بهفــرد ( )IDبــا يكديگــر تعامــل و بــا ديگــر
همسايگانشــان مشــاركت کننــد تــا اهــداف
عمومــي تحقــق يابــد .بهطــور ابتدايــي،
اينترنــت اشــياء ،اشــيای فيزيكــي و مجــازي را
از طريــق يــك شــبكۀ جهانــي بــه هــم وصــل
میکنــد تــا امــكان بهرهبــرداري از خدمــات
پيشــرفته محقــق شــود.

يــك سيســتم برنامهريــزي منابــع واحــد
تجــاري ( )ERPسيســتمي اســت كــه راهحــل
يكپارچــهاي را بــراي پــردازش نيازهــاي

بالكچيــن نســل ســوم -سيســتم
ِ
چيــن را بــه ميــزان بيشــتري حتــي
بالك ِ
فراتــر از برنامههــای مالــي و تجــاري گســترش
میدهــد .بــر ايــن اســاس ،محصــوالت
ذخيرهســازي ،سيســتمهای رأيگيــري،
خدمــات صــدور گواهــي و حتــي ادارات
دولتــي میتواننــد بــه ميــزان چشــمگيري بــه
مدلهــای مديريــت خودمختــار و خودناظــر
غيرمتمركــز تبديــل شــوند.

پايگاه داده ،سيستم برنامهريزي منابع
بالكچين
واحد تجاري  )ERP(3و
ِ
چيــن بــا رويكردهــاي
مقايســۀ فنــاوري بالك ِ
موجــود میتوانــد بــه درك مزايــاي ايــن
فنــاوري نــو ظهــور كمــك کنــد .پايگاههــای
داده ،بهتريــن برنامههــای صفحــه گســترده و
جســتجوگر بــا قابليــت ثبــت و ســازماندهي
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اطالعاتــي واحــد تجــاري فراهــم میســازد.
سيســتم  ،ERPپــردازش معامــات تجــاري
مختلــف را خــودكار میســازد و همچنيــن
اطالعاتــی دقيــق و بــه موقــع را كــه میتوانــد
مبنايــي بــراي تجزيــه و تحليــل اطالعاتــي و
پشــتيباني تصميمــات مديــران قــرار گيــرد،
فراهــم ســازد .بــا اســتفاده از سيســتمهای
 ،ERPشــركتها قادرنــد دادههــا را از
بخشهــای مختلــف تجــاري تجميــع کننــد،
فرايندهــاي تجــاري را مهندســي مجــدد
کننــد ،كنترلهــای مالــي را بهبــود ببخشــند
و شــفافيت اطالعاتــي را ارتقــاء دهنــد .فنــاوري
چيــن بهعنــوان نــوع جديــدي از پايــگاه
بالك ِ
داده ،پتانســيل ايــن را دارد كــه يــا نقــش يــك
مــاژول حســابداري را در يــك  ERPبــازي كند
يــا اينكــه در ارتبــاط بــا سيســتم اطالعــات
حســابداري موجــود ،بــهكار گرفتــه شــود.
برخــاف يــك  ERPمعمــول كــه معمــوالً
در يــك معمــاري متمركــز ســازمان يافتــه

جدول  : 1تفاوتهای بين  ERPو Blockchain
ERP

Blockchain

متمركز

غير متمركز و توزيع يافته

خطر زياد دستكاري

خطر كم دستكاري

عمليات دادهاي زياد

صرفاً اضافه نمودن داده

پايگاه رابطهاي

پايگاه معامالتي خطي

مبتني بر كار زياد انساني

عدم نياز به كار زياد انساني

در حال حاضر قراردادهاي خود الزام ندارد

به راحتي قادر به ايجاد قراردادهايي هوشمند
خود الزام است

كنترلها به صورت خاص طراحي و تعبيه
میشوند

كنترلهای متنوعي میتوانند از طريق
قراردادهاي هوشمند وضع گردند

داراي ماژولهای خاص حسابداري

در حال حاضر ماژولهای خاص حسابداري ندارد

حسابدار
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چيــن قابليــت تأییــد،
اســت ،فنــاوري بالك ِ
ذخيرهســازی و ســازماندهي معامــات را در
گروهــي از رايانههــا توزيــع میكنــد .فنــاوري
چيــن قــادر اســت كــه از تغييــرات غيــر
بالك ِ
مجــاز دادههــا جلوگيــري و دادههــای شــركت
را در مقابــل حمــات ســايبري محافظــت کند.
چيــن يــك پايــگاه
بهطــور معمــول ،بالك ِ
داده معامالتــي پيوســته خطــي اســت كــه در
مقايســه بــا يــك  ERPكــه بــر يــك پايــگاه
داده رابطــهاي مبتنــي اســت و بســياري از
عمليــات دادهاي شــامل درج ،بهروزرســاني،
پــاك کــردن و ...را امكانپذيــر میســازد،
صرفــاً از يــك طــرح ســازماندهندۀ دادۀ
ســاده پيــروي میکنــد .بــا چنيــن ســاختاري
چيــن میتوانــد رديابــي
كارا ،فنــاوري بالك ِ
اشــيای نشــانهگذاري شــده (اقــام موجــودي،
اســناد حســابداري و ) ...را تســهيل کنــد.
برخــاف يــك سيســتم  ERPكــه نيازمنــد
چيــن
مداخلــه انســاني اســت ،فنــاوري بالك ِ
بــه نحــوي طراحــي شــده اســت كــه بــه صورت
خــودكار و بــا حداقــل مداخلــه انســاني عمــل
میکنــد .توانايــي بــراي ايجــاد قراردادهــاي
هوشــمند بــه حســابداران ايــن امــكان را
میدهــد كــه كنترلهــای مختلفــي را بــر
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حسابدار
شمارۀ ۳۳6

چيــن طراحــي و گســترش
روي سيســتم بالك ِ
دهنــد .افــزون بــر ایــن ،ماهيــت عدمتمركــز
چيــن میتوانــد بــه مكانيــزم كنتــرل
بالك ِ
و جلوگيــري از دســتكاري دادههــا كمــك
چيــن،
کنــد .در حــال حاضــر سيســتم بالك ِ
ماژولهــای خاصــي را بــراي حســابداري
(همانطــور كــه در يــك سيســتم  ERPتعبيــه
شــده) در نظــر نگرفتــه اســت .جدول شــماره1
بــه مقايســه تفاوتهــای بيــن سيســتمهای
چيــن میپــردازد.
 ERPو بالك ِ
 -3اكوسيســتم حســابداري مبتنــي بــر
بالكچيــن
ِ
چيــن ،شــركتها
ك
بال
ـاوري
ـ
فن
از
ـتفاده
بــا اسـ
ِ
قادرنــد كــه سيســتمهای اطالعــات
حســابداري متنوعــی را پديــد آورنــد كــه
تراكنــش و مبــادالت معتبــر را در يــك دفتــر
كل امــن ثبــت کننــد .چنيــن سيســتمهایی
قــادر خواهنــد بــود تــا گزارشــگري آنــي را از
طريــق اشــاعۀ فــوري اطالعــات حســابداري
بــه طرفهــای عالقهمنــد شــامل مديــران،
حسابرســان ،بســتانكاران و ســهامداران،
محقــق ســازند .بــه علــت كاهــش قابــل
مالحظــۀ بهــاي واحــد پــردازش ،حافظــه
و ذخيرهســازي و نيــز ظهــور دفاتــر كل

چيــن ،ذینفعــان
توزيــع يافتــه همچــون بالك ِ
برونســازمانی میتواننــد بــه اطالعــات آنــي
حســابداري شــركتها بــا هزينــهاي پاييــن
دسترســي يابنــد.
قراردادهــاي هوشــمند میتواننــد بهعنــوان
ابــزاري خــودكار و بــر مبنــاي قواعــد از پيــش
تعييــن شــده بــر فرايندهــاي حســابداري
نظــارت کننــد .بعــاوه بــا پيشــرفت و
محبوبيــت اينترنــت اشــياء ،كنترلهــا
چيــن تعبيــه
میتوانــد در درون بالك ِ
شــود .ايــن كنترلهــای مبتنــي بــر اينترنــت
اشــياء میتواننــد در درون اشــياء مختلــف
فيزيكــي ،بهمنظــور نظــارت و فعــال نمــودن
بــه موقــع فرايندهــاي تجــاري ،گنجانــده
شــوند .عــاوه بــر ايــن ،تحليــل دادههــا در
چيــن میتوانــد بــه كشــف
ارتبــاط بــا بالك ِ
ناهنجاريهــا و ديگــر اطالعــات مفيــد منجــر
شــود .در ايــن سيســتم ،مديــران ،حســابداران،
شــركای تجــاري و ســرمايهگذاران بطــور
فعــال بهمنظــور تأییــد معامــات بــا يكديگــر
همــكاري دارنــد و همچنيــن شــواهد قابــل
اتّکايــي را بهمنظــور اعتبارســنجي متقابــل
فراهــم میســازند .ايــن اجــزاء بايــد بــا
يكديگــر يــك اكوسيســتم حســابداري شــفاف،
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تأییدپذيــر و آنــي را تشــكيل دهنــد.
حسابداري سه طرفه
حســابداري ســه طرفــه بــراي ســالها هــم در
جوامــع دانشــگاهی و هــم در جوامــع حرفــهاي
مــورد بحــث بــوده اســت .ابتداييتریــن مكانيــزم
ثبــت معامــات و فعاليتهــای تجــاري ،دفتــرداري
يــك طرفــه اســت كــه هــر معاملــه فقــط در يــك
حســاب ثبــت ميشــود .گرچــه چنيــن مكانيزمــي
ســاده و كارا اســت امــا بــا ريســك بــاالي تقلــب
و اشــتباه همــراه اســت .بهمنظــور بهبــود دقــت
سيســتم دفتــرداري ،حســابداري مالــي ســنتي بــر
مبنــاي سيســتم ثبــت دو طرفــه بنــا شــد .سيســتم
ثبــت دو طرفــه میتوانــد خطــر اشــتباهات انســاني
از قبيــل حــذف ناخواســته معامــات را كاهــش
دهــد امــا ايــن سيســتم نمیتوانــد اطمينــان
كاملــي از صحــت صورتهــای مالــي فراهــم کنــد.
گرچــه حسابرســان نيــز يــك ســري آزمونهــا را
بهمنظــور اعتبارســنجي و اطمينانبخشــي اســناد
حســابداري و صورتهــای مالــي شــركتها انجــام
میدهنــد و بــر ايــن اســاس اظهــار نظــر حرف ـهاي
خــود را ابــراز میکننــد امــا هنــوز سيســتم
گزارشــگري و اطمينانبخشــي كنونــي نيازمنــد
بهبــود اســت.
اخيــرا ً حســابداري ســه طرفــه بهعنــوان پارادايمــي
ايمــن و مســتقل بهمنظــور بهبــود قابلیــت اتّــکاي
صورتهــای مالــي شــركتها اســتفاده میشــود.
طبــق سيســتم حســابداري ســه طرفــه ،معاملــه
بــا هــر بخــش نيازمنــد تأییــد آن از ســوي يــك
بخــش بيطــرف ،قابــل اتّــکا و مســتقل بهعنــوان
واســطه اســت امــا ثبتهایــی كــه بهوســیلۀ ايــن
بخــش واســط ذخيــره میشــوند ،میتواننــد در
معــرض خطــر تغييــرات ناخواســته يــا حــذف
ناشــي از حمــات ســايبري قــرار گيرنــد.
چيــن ايــن توانايــي بالقــوه را دارد
فنــاوري بالك ِ
کــه مكانيزمــي ايجــاد کنــد کــه باعــث كاهــش
ايــن نــوع مشــكالت شــود .بــر ايــن اســاس،
چيــن در نقــش يــك واســطه
فنــاوري بالك ِ
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عمــل میکنــد و بــا توزيــع و خودكارســازي
فرايندهــاي ذخيرهســازي و تأییــد ،بنيانــي
ايمــن را بــراي جلوگيــري از دســتكاري
ثبتهــای حســابداري فراهــم میســازد .بــه
چيــن ،زمانــي
دليــل چنيــن ماهيتــي از بالك ِ
كــه يــك ثبــت حســابداري ايجــاد و بــه زنجيره
چيــن اضافــه میشــود ،بــه نــدرت
بالك ِ
تغييــر مییابــد يــا تخريــب میشــود .افــزون
بــر ايــن مــوارد ،فنــاوري قراردادهاي هوشــمند،
امــكان تأییــد ســريع اســناد معامــات را مطابق
بــا اســتانداردهاي حســابداري يــا قواعــد از
پيــش تعييــن شــدۀ تجــاري فراهــم میکنــد.
بهوســیلۀ رمزنــگاري حســابداري ســه طرفــه
چيــن میتــوان يــك سيســتم
در بالك ِ
اطالعــات حســابداري شــفاف ،خــود تأییــد و
ايمــن ،مبتنــي بــر رمزنــگاري را ايجــاد کــرد
كــه اشــتراك دادههــای قابــل اتّــکا را در بيــن
بخشهــای تجــاري و همچنيــن گزارشــگري
مســتمر را بــراي ســهامداران تســهيل ســازد.
يــك سيســتم حســابداري ســه طرفــه،
اطالعــات راجــع بــه معامــات هــر دو طــرف
تجــاري و جريــان دادههــای درون يــك
ســازمان را ثبــت میکنــد .در ايــن سيســتم
عــاوه بــر ثبتهایــی كــه در چارچــوب
يــك سيســتم ســنتي ثبــت دو طرفــه ثبــت
شــدهاند ،هــر معاملــه يــك ســابقه نيــز از خــود
چيــن
ايجــاد میکنــد كــه در دفتــر كل بالك ِ
ذخيــره میشــود .بهمنظــور انعــكاس جريــان
دادههــای درون يــك ســازمان ،ثبتهــای
چيــن در قالــب يــك نشــانه
دفتــركل بالك ِ
بيــن حســابها انتقــال مييابــد كــه بــا هــم
سيســتمي مرتبــط و پايــدار را از ســوابق
حســابداري تشــكيل میدهنــد .حســابها در
چيــن در قالــب يــك ســاختار
دفتــر كل بالك ِ
سلســله مراتبــي بهمنظــور جم ـعآوري دادههــا
در ســطوح مختلــف ســازماندهي میشــود .از
ای ـنرو ،ایــن سیســتم قــادر اســت هــم تــوازن
فــوري معادلــه حســابداري را برقــرار ســازد و
هــم ديدگاههــای مختلــف اطالعاتــي را بــراي

اســتفادهكنندگان مختلــف فراهــم کننــد.
چيــن
همچنيــن نشــانهها در دفتــركل بالك ِ
بهعنــوان گواهيهايــي مــورد اســتفاده قــرار
میگيرنــد كــه تعهــدات يــا مالكيــت داراييهــا
را در بيــن طرفهــای تجــاري تأییــد
چيــن بهگونــهاي
میکنــد .فنــاوري بالك ِ
اســت كــه میتوانــد امــكان آزمــون و خطــا و
تقلبهــای بالقــوه را در ارتبــاط بــا ثبتهــای
حســابداري (مثــ ً
ا پرداختهــای تكــراري)
داشــته باشــد و همچنيــن قــادر اســت فراينــد
تأییــد معامــات را بــا اســتفاده از دادههــای
شــركای تجــاري ،خــودكار ســازد .افــزون بــر
ایــن مــوارد ،قراردادهــاي هوشــمندي كــه
بــر مبنــاي قوانيــن تجــاري و حســابداري
كدنويســي شــدهاند ،قادرنــد كنترلــي مناســب
و مؤثــر را بــر فراينــد ثبــت معامــات اعمــال
کننــد .بهعنــوان مثــال در يــك چرخــۀ خريــد
و فــروش ســاده يــا وقتــي كــه يــك شــركت
كاالهايــي را بــه صــورت اعتبــاري از يــك
عرضهكننــدۀ كاال میخــرد ،ايــن رويــداد
در حســابهاي پرداختــي و حســاب موجــودي
كاال تحــت سيســتم  ERPشــركت ثبــت
میشــود و بــه صــورت همزمــان ،شــركت
ايــن رخــداد را در قالــب يــك انتقــال از يــك
نشــانه ديجيتــال (كــه نشــانۀ حســابداري
چيــن ،بــه
اســت) بيــن دو حســاب بالك ِ
چيــن ارســال میكنــد .يــك
دفتــر كل بالك ِ
چيــن
نشــانۀ حســابداري در دفتــر كل بالك ِ
میتوانــد بــه ســادگي بعنــوان نمــادي بــراي
مقاصــد ثبــت و رديابــي مشــاهده شــود .هــر
حســاب در سيســتم دفتــرداري دو طرفــه
چيــن تطبيــق
مــدرن يــك حســاب بالك ِ
چيــن
خواهــد داشــت .هــر حســاب بالك ِ
معــادل يــك كيــف پــول بيــت كوينــي 4ســت
كــه شــامل يــك شــاخص منحصــر بــه فــرد
حســاب ،معامــات مرتبــط ،موجــودي فعلــي
و كليدهــای كرايپتوگرافيــكال 5بــراي عمــل
تأییــد ،میشــود.
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چيــن يــك ســاختار
حســابهای بالك ِ
سلســله مراتبي متشــکل از ســوابق حســابداري
را در ســه ســطح تجميــع میكننــد:
حســابهای فــردي در پايينتریــن ســطح،
حســابهای كل داراييهــا ،بدهيهــا و
حقــوق مالكانــه در ســطح ميانــي و شــركت
بهعنــوان يــك كل در باالتريــن ســطح .ايــن
ســاختار میتوانــد بهطــور خــودكار معادلــۀ
حســابداري را بــا اســتفاده از قراردادهــاي
هوشــمند تأییــد کنــد .بــراي مثــال ،يــك
قــرارداد هوشــمند را میتــوان بــه نحــوي
كدنويســي كــرد كــه در مــواردي كــه در
حســاب شــركت ،معادلــۀ حســابداري (جمــع
داراييهــا برابــر اســت بــا جمــع بدهيهــا و
حقــوق مالكانــه) برقــرار نباشــد ،هشــدار الزم
داده شــود .از ديگــر مزايــاي ســاختار سلســله
مراتبــي اين اســت كــه اجــازۀ مشــاهدۀ دادهها
در ســطوح مختلــف را برقــرار میســازد.
مصرفكننــدگان متعــدد اطالعــات ،تقاضاهــا
و محدوديتهــای مختلفــي را در رابطــه بــا
تحصيــل دادههــای حســابداري دارنــد ،از ایــن
رو مشــاهدات مختلــف دادههــا بايــد برمبنــاي
نقــش اســتفاده كننــدگان لحــاظ شــود.
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از آنجــا كــه خريــد اعتبــاري موجــودي،
تعهــدي را در قبــال يــك طــرف بيرونــي ايجــاد
میکنــد ،يــك نشــانۀ تعهــد بــراي ثبــت چنين
رخــدادي اســتفاده میشــود .ايــن نشــانه
يــك گواهــي اســت كــه تعهــدات و مالكيــت
يــك دارايــي و نيــز مقاديــر و زمانبنــدي آن
را تأییــد میکنــد و بعــد از اينكــه يــك بــار
صــادر شــد قابــل حــذف و قابــل انــكار نيســت.
مكانيــزم نشــانۀ تعهــد میتوانــد اجــراي
تأییــد خــودكار را بهوســیلۀ تطبيــق خــودكار
كل ارزش نشــانه بــا مانــده حســابهای
دريافتنــي عرضهكننــدگان تســهيل کنــد.
همچنيــن نشــانه تعهــد میتوانــد در
قــراردادي هوشــمند كــه بــر مبنــاي رابطــۀ
طرفيــن كدنويســي شــده اســت ،تعبيــه شــود
و پرداخــت را زمانــي كــه شــرايطي مشــخص
تحقــق يافــت ،انجــام دهــد .ســاير مقــررات
تجــاري از قبيــل تخفيفــات پرداخــت زودتــر از
موعــد را نيــز میتــوان بــه راحتــي در قــرارداد
هوشــمند كدنويســي کــرد تــا امــكان اجــراي
مســتقل و خودمختــار شــرايطي كــه از قبــل
مشــخص شــده اســت تحــت فعاليتهــا و
وضعيتهــای آتــي برقــرار شــود.

گرچــه فراينــد تأییــد بهوســیلۀ فنــاوري
چيــن بــه صــورت خــودكار انجــام
بالك ِ
میشــود ،امــا ايــن فراينــد بايــد بــه طرفهــای
مشــخصي چــون حســابداران ،مديــران،
حسابرســان و ...محــدود شــود .بنابرايــن تحــت
چيــن صرف ـاً بــه
ايــن ســناريو دفتــر كل بالك ِ
چيــن مجــاز اختصــاص دارد.
طبقــات بالك ِ
افــزون بــر ایــن ،هــر طرفــي نقــش بهخصوصــي
را در فراينــد تأییــد بــر عهــده دارد و اقدامــات و
نگرانيهــای آنهــا نيــز ممكــن اســت متفــاوت
باشــد .بهعنــوان مثــال ،اگــر يــك حســابرس
نســبت بــه يــك معاملــه ترديــد داشــته باشــد،
ممكــن اســت كــه فراينــد تأییــد بهوســیلۀ
حســابداران متوقــف شــود و در عيــن حــال
مديــر ارشــد مالــي تصميــم بگيــرد كــه آن را
بطــور كامــل لغــو کنــد.
چيــن و بهمنظــور
بــه علــت ماهيــت بالك ِ
حفاظــت از دادههــای حســاس يــك شــركت،
معامــات قبــل از اينكــه در دفتــر كل
چيــن بارگــذاري شــوند ،رمزنــگاري
بالك ِ
میشــود .از ایــن رو فقــط كاربرانــي كــه كليــد
رمزگشــايي را در اختيــار دارنــد ،میتواننــد
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محتــواي معامــات را مشــاهده کننــد.
مطابــق رويــهاي مشــابه ،شــركت ،دادههــای
حســابداري توليــد شــده در فرايندهــاي
تجــاري مربــوط بــه تــداركات ،فــروش و وصول
چيــن ثبــت
وجــه نقــد را در دفتــر كل بالك ِ
میكنــد .زمانــي كــه شــركت يــك فراينــد
پرداخــت را انجــام میدهــد ،نشــانههاي
حســابداري از حســاب وجــه نقــد بــه حســاب
پرداختــي منتقــل میشــود .در عيــن حــال
عرضــه كننــده ،نشــانه تعهــد را بــه شــركت
بــر میگردانــد تــا تصفيــه تعهــدات را گواهــي
کنــد .بطــور مشــابه زمانــي كــه يــك مشــتري
خريــدي را بــه صــورت اعتبــاري انجــام
میدهــد ،شــركت يــك نشــانه تعهــد وصــول
میكنــد و در زمانــي كــه پرداخــت توســط
مشــتري صــورت میگيــرد ،نشــانه تعهــد بــا
برگشــت بــه مشــتري حــذف میشــود .همــۀ
فرايندهــا بطــور خــودكار عمــل میکنــد و از
آنجــا كــه امنيــت ثبتهــا بهوســیلۀ فنــاوري
چيــن برقــرار میشــود ،از ایــن رو
بالك ِ
جعــل يــا تخريــب آنهــا بــرای پنهانســازي
تقلــب عمــ ً
ا غيــر ممكــن میشــود.
در جهــان تجــاري مــدرن ،بــا افزايــش
خودكارســازي اطالعــات حســابداري الزم
اســت که اســتانداردهاي حســابداري بیشــتری
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در خصــوص نرمافزارهــا و سيســتمهایی
كــه بــهكار گرفتــه میشــود تدویــن شــود.
قراردادهــاي هوشــمند میتوانــد نقــش
مهمــي را در كدنويســي قواعــد و مقــررات
حســابداري و ثبــت مســتقل معامالتــي كــه
در انطبــاق بــا اســتانداردهاي حســابداري
مشــخصي هســتند ،بــازي كننــد .بهعنــوان
مثــال ،بعــد از برنامهنويســي قاعــده "فــروش
بايــد پــس از انتقــال كاال ثبــت گــردد" در
قراردادهــاي هوشــمند ،چنيــن برنامههایــی
قادرنــد بــر مبنــاي تاريــخ جابجايــي كاال تــا
زمانيكــه كاال انتقــال نيافتــه از درج ثبــت
چيــن ممانعــت بــه
فــروش در دفتــر كل بالك ِ
عمــل آورنــد.
فعالسازي اكوسيستم حسابداري
عملكردهــاي خــودكار تأییــد اطالعــات،
پــردازش ،ذخيرهســازي و گزارشــگري در
سيســتم اطالعــات حســابداري مبتنــي بــر
چيــن در كنــار هــم يــك اكوسيســتم
بالك ِ
حســابداري خودكفــا را شــكل میدهنــد.
در يــك چنيــن اكوسيســتمي ،قراردادهــاي
چيــن
هوشــمند تحــت فنــاوري بالك ِ
بهعنــوان نرمافــزاري خودمختــار و مســتقل
بــراي اعمــال تأییــد ،كنتــرل ،جلوگيــري
از تقلــب و ...بــهكار میرونــد .از طريــق

كدنويســي قواعــد و توافقــات تجــاري در
قراردادهــاي هوشــمند ،اجــراي بســياري از
فرايندهــاي حســابداري را میتــوان خــودكار
کــرد .بهعنــوان مثــال ،نظــارت بــر عملكــرد
كاركنــان و پرداخــت حقــوق آنهــا بــا
اســتفاده از اســتخدام هوشــمند ،اتوماســيون و
خودكارســازي پروندههــای مالياتــي در قالــب
قراردادهــاي هوشــمند كــه امــكان بروزرســاني
مســتمر را بــراي ادارات دولتــي فراهــم
میکنــد .همچنيــن بهوســیلۀ برنامهنويســي
مقــررات مالياتــي در قراردادهــاي هوشــمند،
سيســتم مالياتــي بــه ميــزان قابلتوجهــي
ســادهتر شــده و كمتــر مــورد بحــث خواهــد
بــود .افــزون بــر ایــن ،بــا ترکیــب قراردادهــاي
هوشــمند بــا فنــاوري اينترنــت اشــياء،
میتــوان از ایــن طريــق فراينــد دفتــرداري،
خــودكار ایجــاد کــرد .بهعنــوان مثــال ،يــك
قــرارداد هوشــمند میتوانــد يــك ثبــت
فــروش را در صورتــي كــه در يــك نــوع
موجــودي خــاص شــركت بهوســیلۀ فنــاوري
اينترنــت اشــياء از شــركت خــارج و فروختــه
چيــن انتقــال
شــود ،بــه دفتــر كل بالك ِ
دهــد .عــاوه بــر ايــن مــوارد ،دســتگاههای
آتــي میتواننــد بــه حســگرها و چيپهــای
هوشــمند تجهيــز شــده و بــه شــبكههایی
دسترســي يابنــد كــه حتــي قــادر هســتند
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هرگونــه ضايعــات موجــودي ،عــدم ارســال و
تأخيــر را نيــز بطــور خــودكار گــزارش دهنــد.
ايــن نــوع گزارشهــا میتواننــد قراردادهــاي
هوشــمندي را ايجــاد كننــد كــه باعــث تعديــل
ســنجش و اندازهگيــري حســابداري شــود .در
كنــار خودكارســازي فرايندهــا ،قراردادهــاي
هوشــمند قادرند كــه فرايندهاي حســابداري را
از طريــق تجميــع و يكپارچهســازي دادههــای
بــزرگ و تحليلهــای پيشــگويانه هوشــمند
ســازد .بهعنــوان مثــال ،يــك قــرارداد
هوشــمند كــه بــا يــك مــدل پيشبينــي
رتبــه اعتبــاري كدنويســي شــده ،قــادر اســت
كــه ريســك بدهــكاران را بــر مبنــاي رفتــار
خريــد و وضعيــت مالــي آنهــا مــورد ســنجش
قــرار دهــد و مطابــق بــا آن تخمينهــای
بدهــي بــد را تنظيــم کنــد.
سيســتم اطالعــات حســابداري مبتنــي بــر
چيــن میتوانــد بــه كاربــران ايــن
بالك ِ
اجــازه را بدهــد كــه بــا توجــه بــه نقشهــای
از پيــش تعييــن شــده آنهــا ،اطالعــات را در
ســطوح تجميعــي مختلفــي مشــاهده کننــد.
همچنيــن افزايــش در ســطح شــفافيت،
بــه واســطه ماهيــت قابــل تأییــد فنــاوري
چيــن ،كــه بــا كاهــش فرصتهــای
بالك ِ
دســتكاري ســود توســط مديريــت زمينهســاز
افزايــش اميــد ســهامداران اســت ،دو چنــدان
میشــود .بــر ايــن اســاس ،فراينــد ثبــت و
ارائــه دادههــا از حالــت عمليــات دســتي بــه
حالــت خــودكار در حــال تغييــر اســت ،نقــش
حســابداران نيــز از حالــت جم ـعآوري كننــدۀ
دادههــا بــه يــك مفســر و تحليلگــر در حــال
تغييــر اســت.
يكــي از مســائل مهمــي كــه بايســتي مــورد
توجــه قــرار گيــرد ،مربــوط بــه حــدود و
گســتره مشــاركت در اكوسيســتم حســابداري
چيــن اســت .ايــن
مبتنــي بــر فنــاوري بالك ِ
مــورد بخصــوص در رابطــه بــا فراينــد تأییــد
معامــات و نيــز ايجــاد و اعتبارســنجي
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قراردادهــاي هوشــمند اهميــت بســياري دارد.
چيــن،
سيســتم حســابداري مبتنــي بــر بالك ِ
بعنــوان یــک بالكچيــن مجــاز فــرض
میشــود كــه صرفــاً واحدهــاي درونــي يــك
شــركت (مثــ ً
ا سيســتم حســابداري ERP
شــركت يــا حســابداران) ميتواننــد ثبتهــای
چيــن ارســال
معامــات را بــه دفتــر كل بالك ِ
کنــد و عملكــرد تأییــد نيــز محــدود بــه
حســابداران ،حسابرســان و مديريــت میشــود.
طراحــي و عملكــرد يــك قــرارداد هوشــمند
نيــز مشــاركت گســتره وســيعي شــامل
مديريــت ،نماينــدگان شــركتهای تجــاري،
بســتانكاران ،حسابرســان ،ارائهدهنــدگان
خدمــات (از قبيــل شــركتهای تحليــل
دادههــای بــزرگ) و ...را تــا زمانــي كــه
شايســتگي و كفايــت الزم را بــراي ايجــاد
قراردادهــاي هوشــمند مؤثــر و كارا داشــته
باشــند ،میطلبــد امــا اعتبارســنجي
قراردادهــاي هوشــمند در انطبــاق بــا قوانيــن و
مقــررات ،بايســتي صرفـاً از طريــق حرفههــای
مرتبــط شــامل حسابرســان ،قضــات و
تدوينكننــدگان مقــررات صــورت پذيــرد.
بالكچيــن در حسابرســي
-4كاربــرد
ِ
مســتمر
چيــن
در عيــن حــال كــه فنــاوري بالك ِ
و قراردادهــاي هوشــمند مرتبــط بطــور
فزاينــدهاي بــراي اســتفاده در ايجــاد
سيســتمهای تأییدپذيــر و عــاري از هرگونــه
دســتكاري وفــق میيابنــد ،پارادايــم
اطمينانبخشــي نيــز ممكــن اســت بطــور
چيــن
اساســي تغييــر يابــد .دفتــر كل بالك ِ
میتوانــد بهعنــوان رســانهاي قابــل اتّــکا
بــراي ذخيــره اســناد مرتبــط بــا حسابرســي
اســتفاده شــود .در حالــي كــه چنيــن اســناد
و اطالعاتــي بهطــور مســتمر بــا ســاير
طرفهــای مرتبــط بــه اشــتراك گذاشــته
میشــود ،نقــش تأمیــن اعتباربخشــي
حسابرســان میتوانــد بــه گســتره وســيعي از

مشــاركتكنندگان هماننــد شــركاي تجــاري،
بســتانكاران ،بدنــه دولتــي و ...گســترش يابــد.
افــزون بــر ایــن ،بســياري از ابزارهــای تحليلــي را
میتــوان براي بررســي ســوابق حســابداري درون
چيــن بهمنظــور كشــف الگوهــا ،شناســايي
بالك ِ
ناهنجاريهــا و ديگــر شــواهد حسابرســي بـهكار
بــرد .همچنيــن در حالــي كــه اشــيای فيزيكــي
بيشــتر و بيشــتري (ماننــد ماشــينآالت خطــوط
توليــدي و اقــام موجــودي) بــه قابليتهــای
ديجيتــال مجهــز شــده و بــه اينترنت دسترســي
میيابنــد ،نظــارت آنــي بــر فرايندهــاي تجــاري
چيــن تعبيــه
نيــز میتوانــد در فنــاوري بالك ِ
شــده و بهوســیلۀ يــك چنيــن اشــيای فيزيكــي
اجــرا شــود.
بالكچيــن بهمنظــور
اســتفاده از
ِ
افزايــش قابليــت حسابرســي اطالعــات
يكــي از اساســيترین مزايــاي زيرســاخت
چيــن ،افزايــش قابليــت حسابرســي
بالك ِ
اطالعــات اســت .از آنجــا كــه دفتــر كل
چيــن امنيــت دادههایــی كــه بــر روي آن
بالك ِ
منتقــل میشــوند را تأمیــن میکنــد ،از ایــن
رو میتوانــد بــه بســياري از اســناد مرتبــط
بــا حسابرســي نيــز اعتبــار دهــد .بهعنــوان
مثــال اگــر هــر قلــم موجــودي خــاص بــر
مبنــاي تحويــل آن بــه انبــار شــركت در
چيــن ثبــت شــود و ســپس
دفتــر كل بالك ِ
موقعيــت و وضعيــت آن بهطــور مســتمر بــه
روزرســاني شــود ،مســير و ســابقهاي كامــل
از ايــن قلــم ايجــاد میشــود كــه میتوانــد
بررســي و آزمــون آن را بهصــورت آنــي و از
راه دور امكانپذيــر ســازد .حتــي آزمونهــا
و اقدامــات حسابرســي نيــز میتوانــد در
چيــن مســتند شــود .از ایــن رو ،قابليــت
بالك ِ
رديابــي و غيرقابــل تغييــر بــودن ايــن اســناد
چيــن ،امــكان آزمــون كليــۀ اطالعــات
در بالك ِ
مالــي را بــراي حسابرســان فراهــم میســازد.
چيــن ايــن اســناد را بــراي
فنــاوري بالك ِ
اعتبارســنجي متقابــل در بيــن طرفهــای
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مرتبــط بــه اشــتراك میگــذارد .فنــاوري
چيــن بهعنــوان ابــزاري در دســت
بالك ِ
مديــران ،حسابرســان ،شــركاي تجــاري و
بســتانكاران در جهــت دســتيابي بــه ســطح
جديــدي از اطمينانبخشــي ميباشــد.
ايــن طرفهــا میتواننــد بــا فراهمســازي
اطالعــات مســتقل و قابــل اتّــکا بهمنظــور
گواهيدهــي و اعتبــار بــه مالكيــت و تعهــدات
در فراينــد تأییــد معامــات مشــاركت کننــد.
همــكاري ايــن افــراد میتوانــد اطمينانبخشــی
آنــي و قابــل اتّکايــي را از طريــق مكانيــزم
اثبــات معامــات فراهــم کنــد.

چيــن ،قراردادهــاي هوشــمند میتواننــد
بالك ِ
نظــارت همزمــان بــر چنديــن طــرف را انجــام
دهنــد .پارادايــم اطمينانبخشــي مبتنــي بــر
قراردادهــاي هوشــمند میتوانــد نقش اساســي
را در دنيــاي كســب و كار امــروزي بــازي
كنــد .مديــران و حسابرســان پروتكلهــای
كنترلــي خــاص شــركت را درون قراردادهــاي
هوشــمند برنامهريــزي كــرده كــه ايــن باعــث
نظــارت بــر ســوابق حســابداري يــا فرايندهــاي
تجــاري میشــود .ايــن پروتكلهــا نــه
تنهــا مقــررات عمومــي حســابداري بلكــه
كنترلهــای هوشــمند بيشــتري ،بخصــوص
در تركيــب بــا ســاير فنــون پيشــرفته نظيــر

كنترلهای هوشمند
حسابرســي ســنتي بــه علــت ماهيــت دســتي
فرايندهــاي آن و همچنيــن كمبــود ابــزاري كه
بتوانــد تحليــل اثربخشــي و نظــارت مناســب را
بــر مقاديــر زيــادي دادههــای معامالتــي اعمــال
کنــد ،قــادر نيســت خدمــات اطمينانبخشــي
آنــي و نزديــك بــه معامــات را انجــام دهــد .از
دهــه  ،1990بحثهایــی در رابطــه بــا اينكــه
چطــور میتــوان فنــون حسابرســي كاغــذي را
بــه ميــزان بااليــي بــا قراردادهــاي هوشــمند
تكميــل و نهايت ـاً در آن تجميــع کــرد ،وجــود
داشــته اســت .بــا بهكارگيــري فنــاوري

دادههــای بــزرگ ،تجزيــه و تحليــل دادههــا و
مدلهــای نظــارت و حسابرســي مســتمر را
اجــرا میكننــد .بطــور مثــال ،كنترلهــای
هوشــمند در صورتــي كــه مــدل اســتخراج
فراينــد شــركت نشــان دهــد كــه از قواعــد
تجــاري داخلــي معينــی تبعيــت نمیكننــد،
میتواننــد يــك معاملــه را لغــو كننــد .يكــي
از مزايــاي كنترلهــای هوشــمند ،توانايــي
آنهــا بــه تنظيــم و تعديــل خودشــان بــا
توجــه بــه تغييــرات محيطــي میباشــد .از
ایــنرو ،قراردادهــاي هوشــمند میتواننــد
كنترلهــای پيچيــده را بهمنظــور
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پشــتيباني از پارادايــم اطمينانبخشــي بــه
موقــع ،انعطافپذيــر و هوشــمند اجــرا کننــد.
تفويــض اختيــار بهمنظــور تغييــر قواعــد و
كدهــاي تجــاري و حســابداري مربــوط بــه
كنترلهــای هوشــمند ،میتوانــد خيلــي
مهــم باشــد ،زيــرا شــركتها ممكــن اســت
بهمنظــور دســتيابي بــه ســودهاي نامشــروع و
خــاف مقــررات ،قواعــد و كدهــاي يــاد شــده
را دســتكاري کننــد یــا تغييــر دهنــد .از آنجــا
چيــن نســبت بــه
كــه مكانيــزم فنــاوري بالك ِ
صحــت انتقــال دادههــا اطمينــان میدهــد ،از
ایــن رو میتوانــد بــراي حفاظــت از قواعــد و
كدهــاي تعبيــه شــده در قراردادهــاي هوشــمند
نيــز ب ـهكار رود .بــه واســطه انتقــال و احتمــاالً
رمزنــگاري قواعــد و كدهــاي كنترلهــای
چيــن ،مديــران و
هوشــمند در بالك ِ
حسابرســان میتواننــد بطــور مســتمر صحــت
و درســتي چنيــن برنامههایــی را تأییــد كننــد.
در اطمينانبخشــي مســتمر مبتنــي بــر
چيــن ،تمركــز حسابرســي از رديابــي و تأیید
بالك ِ
ســوابق بــه تحليلهــای پيچيــده بيشــتري نظيــر
ارزيابــي سيســتمي ،ارزيابــي ريســك ،حسابرســي
پيشــگويانه و كشــف تقلــب تغييــر میکنــد.
از ديگــر نقشهــای اساســي كــه حسابرســان
در چنيــن شــرايطي ايفــا میكننــد ،ارزيابــي و
آزمــون طراحــي ،ايجــاد و اجــراي كنترلهــای
هوشــمند اســت .حسابرســان بايــد قواعــد و
كدهــاي كنترلهــای هوشــمند را درك کــرده و
دقــت اجــراي برنامههــا را بررســي کننــد .بــراي
اينكــه حسابرســان واجــد شــرايط ايفــاي چنيــن
نقشهایــی شــوند ،الزم اســت كــه بهصــورت
فنــي آمــوزش ديــده و سيســتمهایی كمكــي در
اختيــار داشــته باشــند كــه بهمنظــور تفهيــم ،اجرا
چيــن و فناوريهــای مرتبــط
و تحليــل بالك ِ
بــراي حسابرســان طراحــي شــده اســت.
تغيير پارادايم اطمينانبخشي
چيــن
در پارادايــم جديــد ،فنــاوري بالك ِ
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میتوانــد بهعنــوان بنيانــي كــه هرگونــه
دادههــای مرتبــط بــا حسابرســي را ذخیــره و
ايمــن ســازد ،خدمــت کنــد .پارادايــم جديــد
حسابرســي از دو جــزء تشــكيل شــده اســت:
.1جهــان فيزيكــي  .2جهــان آينــهاي ،كــه
مدلــی مجــازي اســت كــه فعاليتهــای
تجــاري و وضعيــت اشــيای موجــود در جهــان
فيزيكــي را انعــكاس میدهــد .هــر شــيء
فيزيكــي داراي نمايــي مجــازي در جهــان
آينــهاي بــه همــراه وضعيتهــا ،موقعيتهــا،
محيــط پيرامــون ،ســابقه و فعاليتهایــی
اســت كــه بطــور مســتمر از طريــق اينترنــت
اشــياء يــا ديگــر فناوريهــای ارتباطــي و
اطالعاتــي مخابــره میشــود .جهــان آينـهاي از
چيــن،
ســه الیــه تشــكيل يافتــه اســت :بالك ِ
كنترلهــای هوشــمند و پرداخــت.
الیــه كنترلهــای هوشــمند بــه حسابرســان
و ديگــر متخصصــان اجــازه میدهــد تــا
كنترلهــای ديجيتــال را فراهــم کنــد
كــه در قراردادهــاي هوشــمند اســتفاده
میشــود .بســياري از خدمــات حسابرســي
از قبيــل حسابرســي مســتمر دادههــا،
نظــارت كنترلــي مســتمر ،تحليــل دادههــای
حسابرســي و ...ديجيتالــي شــده و از راه دور
قابــل ارائــه اســت .افــزون بــر ایــن مــوارد،
چيــن
ارتبــاط بيــن صحــت دادههــای بالك ِ
و رويدادهــاي ثبتــي مربــوط بــه فرايندهــا
در سيســتمهای  ،ERPمیتواننــد بهطــور
قابلتوجهــي صحــت و قابليــت اتّــکاي
سيســتمهای تجــاري را افزايــش دهــد.
چنيــن برنامههایــی میتوانــد در قالــب
برنامهريزيهــای تحليلــي يــا آزمونهــای
كوچــك ارائــه شــده و در قراردادهــاي
هوشــمند تعبيــه شــود .چنيــن قراردادهــاي
هوشــمندي میتوانــد بــه صــورت مســتقل و
چيــن
خودمختــار در صــدر اكوسيســتم بالك ِ
ارائــه شــود و دادههــا را بهمنظــور كشــف
پيشــگيرانه ريســكهای مهــم ،جلوگيــري
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از تقلبهــا و پشــتيباني تصميمــات تحليــل
کنــد.
 -5چالشها و فرصتهای تحقيقاتي
گرچــه هــدف ايــن مقالــه كاربــرد بالقــوۀ
چيــن اســت ،امــا چالشهایــی كــه
بالك ِ
در پذيــرش و اســتفاده كامــل ايــن فنــاوري
در محــدودۀ حســابداري و حسابرســي
وجــود دارد را نمیتــوان ناديــده گرفــت.
در دهههــای گذشــته فناوريهایــی چــون
برنامهريــزي منابــع واحــد تجــاري ( )ERPو
تبــادل الكترونيــك دادههــا ( )EDIمشــاركت
گســتردهاي در بهبــود بهــرهوري شــركتها و
كاهــش هزينههــای عملياتــي آن داشــتهاند.
امــا پيچيدگيهــای فنــي چنيــن برنامههايــي،
الزامــات مربــوط بــه ســرمايهگذاري اساســي
در منابــع مالــي و زمانــي ،مشــكالت مربــوط بــه
گســترش ايــن فناوريهــا بــه شــركاي تجــاري
و تقاضــا بــراي تغييــرات فراينــدي و تجــاري،
همگــي میتواننــد مانــع از پذيــرش چنيــن
چيــن
فناوريهایــی شــوند .از آنجــا كــه بالك ِ
در بســياري از ايــن چالشهــا بــا  ERPو EDI
مشــترك اســت ،از ایــن رو اســتفاده از تجربيــات
مربــوط بــه پيادهســازي چنيــن سيســتمهایی
چيــن و
ميتوانــد در بهكارگيــري بالك ِ
ارزيابــي مالحظــات مرتبــط بــا آن مفيــد باشــد.
مالحظات فني
بســياري از مكانيــزم هــاي فعلــي بــاك
چيــن ،نظيــر بيــت كويــن ،اگــر چــه جريــان
داده هــاي معامــات آنهــا نيــز گســترده
نباشــد ،امــا بــه شــدت تــوان رايانــه اي و
ذخيــره ســازي بااليــي را بــه منظــور تأمیــن
امنيــت داده هــا نيــاز دارنــد .بنابرايــن ،اتخــاذ
و بكارگيــري فنــاوري بــاك چيــن بــه
توســعه بــاالي سيســتم هــاي ذخيــره ســازي،
پهنــاي بانــد گســترده بــراي انتقــال داده هــا
و توســعه اساســي تــوان رايانــه اي نيــاز دارد.
ضمــن اينكــه مديريــت نيــز بايســتي گســتره

و محــدوده داده هــاي حســابداري و ديگــر
اطالعــات الزم را بــراي انتقــال بــه سيســتم
بــاك چيــن بــه منظــور تأمیــن شــفافيت
كافــي و اطمينــان بخشــي دقيــق فراهــم
نمايــد .افــزون بــر ایــن اطالعــات حســاس
بايســتي كــه از دسترســي طــرف هــاي غيــر
مجــاز محفــوظ بمانــد .چنيــن بحثــي زمينــه
فرصــت هــاي تحقيقاتــي آتــي نظيــر مــوارد
زیــر را ایجــاد ميكنــد :
 -1آيــا جريــان هــا و مكانيــزم هــاي مختلــف
بــاك چيــن ســريعاً بــه انــدازه اي غيــر
قابــل كنتــرل گســترش مــي يابنــد؟
 -2چــه داده هــاي حســابداري مــي بايســت
در بــاك چيــن ثبــت شــود؟ چــه نــوع
اطالعــات ديگــري (مث ـ ً
ا داده هــاي مربــوط
بــه اينترنــت اشــياء) مــي بايســت بــه منظــور
فراهــم نمــودن اطمينانبخشــي بهتــر در
بــاك چيــن بارگــذاري شــود؟
مشــابه  ،EDIبــاك چيــن فقــط قــادر اســت
مزايــاي شــركتها را از طريــق بكارگيــری
گســترده فنــاوري حداكثــر ســازد .امــا
متأســفانه عمليــات بالكچيــن معمــوالً بــه
منابــع رايانـهاي و ذخيرهســازي بســيار اساســي
نيــاز دارد .در عيــن حــال بارگــذاري حجــم
وســيعي از دادههــاي شــركت در يــك چنيــن
سيســتمي بطــور بالقــوه گــران اســت .از ایــن رو
چنيــن الزاماتــي ميتوانــد مانــع از عموميــت
ايــن فنــاوري بخصــوص در شــركت هــاي
كوچــك و متوســط گــردد .حتــي شــركتهاي
بــزرگ نيــز ممكــن اســت در صورتــي كــه
بكارگيــري فنــاوري بالكچيــن اثــرات بســيار
نامطلوبــي بــر كارايــي عملياتــي آنهــا داشــته
باشــد از آن اجتنــاب نماينــد .راهكارهايــي
چــون بكارگيــري بالكچيــن مجــاز ،ايجــاد
الگوريتمهــاي كــم هزينــه و  ...در خصــوص
حــل ايــن مشــكل وجــود دارد .مباحــث بيــان
شــده زمينــه فرصتهــاي تحقيقاتــي نظيــر
مــوارد ذيــل را ايجــاد ميكنــد :
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 -1چطــور ميتــوان مكانيزمهــاي بالكچيــن
فعلــي را تغييــر داد تــا بــراي مقاصــد
حســابداري كاربرديتــر گردنــد؟
 -2آيــا شــركتهاي بــزرگ و دولتهــا
نقــش ترويجدهنــده اصلــي را در پذيــرش
و بكارگيــري فنــاوري بالكچيــن بــر
عهــده دارنــد؟ چطــور آیــا آنهــا ميتواننــد
بــه شــركتهاي كوچــك در پذيــرش و
بكارگيــري ايــن فنــاوري نوظهــور كمــك
نماينــد؟
مالحظات سازماني
يكــي از اساســيترین مالحظــات در زمینــه
تصميــم بــه بهكارگيــري  ERPو  ،EDIمالحظات
هزينــه و منفعــت اســت .شــركتهای بــزرگ تــا
قبــل از اينكــه اســتفاده از مدلهــای ســنتي
كســب و كار ،آنهــا را تهديــد نمايــد ،به ســختي
ممكــن اســت كــه بــه فناوريهایــی چــون
چيــن روي آورنــد .عمومــاً بهكارگيــري
بالك ِ
چيــن نيازمنــد منابــع
و توســعه فنــاوري بالك ِ
رايانــهاي بســيار عظيمــي بــوده و در عيــن
حــال الزم اســت كــه بهمنظــور جلوگيــري از
چيــن توزيــع
فســاد و تبانــي ،دفتــر كل بالك ِ
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گــردد .البتــه ايــن امــر هزينههــای ســنگيني
را نيــز بــراي شــركت در پــي خواهــد داشــت.
چيــن
در صــورت بهكارگيــري فنــاوري بالك ِ
ضــروري اســت كــه فرايندهــاي شــركت
بهطــور قابــل توجهــي تغييــر يابــد .ايــن
تغييــرات میتوانــد از طريــق ســرمايهگذاري
اوليــه اساســي در قراردادهــاي هوشــمند ،الــزام
شــركتها بــه تعديــل مجــدد نيــروي كار آنها،
بــا توجــه بــه آنچــه بيــان شــد ،ســواالتي چــون
مــوارد ذيــل مطــرح میشــود:
 -1چطــور يــك سيســتم ثبــت چندگانــه
میتوانــد كار کنــد و بــا سيســتم ســنتي
كاملكننــده آن ارتبــاط برقــرار ســازد؟
 -2چــه بازارهايــي میتواننــد بيشــترين
منفعــت را از بهكارگيــري سيســتم اطالعــات
چيــن عايــد
حســابداري مبتنــي بــر بالك ِ
خــود کنــد؟
چيــن
 -3چطــور میتــوان مــدل بالك ِ
اصلــي را بــراي مقاصــد اطمينانبخشــي و
گزارشــگري تعديــل کــرد؟
مالحظات محيطي
پذيــرش و اســتفاده از  ERPو  EDIبطــور

قابلتوجهــي متأثــر از فشــار تدوينكننــدگان
مقــررات اســت .بنابرايــن تدوينكننــدگان
مقــررات انتظــار دارنــد كــه نقــش اساســي
را در هــر یــک از مراحــل بهكارگيــري
چيــن در حيطــه حســابداري ،بــازي
بالك ِ
كننــد .تدوينكننــدگان مقــررات الزم اســت
كــه دركــي عميــق از فنــاوري و تأثيــر آن
بــر تجــارت داشــته باشــند و رهنمــود و
نظارتــي مناســب را بهمنظــور جلوگيــري از
چيــن در
ســوء اســتفاده احتمالــي از بالك ِ
قراردادهــاي هوشــمند فراهــم ســازند .آنهــا
همچنيــن بايــد در رابطــه بــا اينكــه چطــور
اســتانداردهاي حســابداري موجــود میتواننــد
بــا اكوسيســتم حســابداري شــفاف و كامــ ً
ا
تاثيرپذيــر وفــق يابنــد ،تفكــر کننــد .افــزون بر
ایــن ،نقــش حسابرســان بايســتي در سيســتم
حســابداري جديــد مــورد تجديــد نظــر قــرار
گيــرد ،و اينكــه پارادايــم اطمينانبخشــي
كنونــي ممكــن اســت نيازمنــد مهندســي
مجــدد باشــد .در نتیجــه ســؤاالتي چــون
مــوارد ذيــل مطــرح میشــود:
 -1چطــور اســتانداردهاي حســابداري الزم
اســت كــه تغييــر يابــد؟ آيــا اســتانداردهایي
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ي بــراي ايــن تغييــر ،الزم اســت ايجــاد
مــواز 
شــود؟
 -2چــه اســتانداردهايي بایــد بهمنظــور الــزام
حسابرســي قراردادهــاي هوشــمند ،ايجــاد
شــود؟
 -3آيــا بــا يــك جريــان داده امــن مبتنــي بــر
چيــن بــه حسابرســي نيــاز اســت؟ در كدام
بالك ِ
نواحــي؟ كــدام نواحــي بايــد از فرايند حسابرســي
كنــار گذاشــته شــود و چــه بيانيــۀ حسابرســي
جديــدي الزم اســت كــه ايجــاد شــود؟
 -6نتيجهگيري
هــدف ايــن مقالــه ايــن بــود كــه پارادايــم
اندازهگيــري و اطمينانبخشــي كامــ ً
ا
چيــن
متفاوتــي را بــا اســتفاده از فنــاوري بالك ِ
و فنــاوري قراردادهــاي هوشــمند مرتبــط بــا
آن عرضــه کنــد .گرچــه دنيــاي تكنولوژيكــی،
تجــارت بــا رايانــه ،اينترنــت و روشهــای
تحليلــي پيشــرفته را فراهــم کــرده اســت،
امــا ماهيــت مــدل اندازهگيــري حســابداري
هنــوز در همــان مــدل اواخــر قــرون وســطايي
يعنــي ثبــت دو طرفــه باقــي مانــده اســت.
رويكــرد اساســي حسابرســي كــه طــي يــك
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قــرن نيــز خيلــي كنــد تكامــل يافتــه اســت،
اســتفاده از فناوريهــا را محــدود ســاخته
اســت .ترســي كــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
قــرار دادن حســابداری و حسابرســی مــدرن
در ایــن فناوریهــای قدیمــی ،فرایندهــا را
ناخواســته ،غیرانعطافپذیــر ،بــدون دفــاع در
برابــر حمــات ســایبری مــدرن و وابســته بــه
قوانیــن بیمــورد میســازد.
متدولــوژی حســابداری و حسابرســی مبتنــی
بــر بــاک چیــن کــه افشــای اطالعــات قابــل
تأییــد و آنــی را فراهــم میکنــد و اطمینــان
بخشــی را بــه صــورت تدریجــی خــودکار
میســازد ،بحــث کــرد .بــه گونــه دقیــق تــر
ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت
کــه چطــور بــاک چیــن میتوانــد یــک
اکوسیســتم حســابداری شــفاف ،تأییدپذیــر
و آنــی را ایجــاد کنــد .همچنیــن توانایــی
بالقــوه بــاک چیــن در رابطــه بــا تبدیــل
رویــه هــای حسابرســی فعلــی بــه سیســتم
حسابرســی خــودکار ،مســتمر و در عیــن حــال
دقیــق تــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .افــزون
بــر ایــن ،مشــکالت مربــوط بــه توســعه و

پیادهســــــازی چنیــن فنــاوری متفاوتــی نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
پی نوشت ها:
 -1اينتــر نــت اشــياء بــه بســياري از اشــياء و
وســايل پيرامــون محيــط هــا اشــاره دارد كــه
بــه شــبكه اينترنــت وصــل شــده و توســط
اپليكيشــن هــاي موجــود در تلفــن هــاي
هوشــمند و تبلــت هــا كنتــرل و مديريــت
مــي شــوند.
2- Smart Contract
3-Enterprise Resource Planning
4-Bitcoin wallet
5- Cryptographical
منبع:
Dai, J. & Vasarhelyi, M. A. (2017).
Toward Blockchain-Based Accounting 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

فاطمه دادبه

18

مهدی بیرانوند

بالکچیــن بهعنــوان یــک فنــاوری
ِ
غیرمتمرکــز ،بــا ویژگیهــای شــفاف،
ایمــن ،ثابــت و تغییرناپذیــر در بســیاری
از زمینههــا از جملــه ارزهــای رمزنــگاری
شــده اعمــال شــده اســت .رمزارزهــا ،یــک
واحــد پــول دیجیتــال اســت کــه رمزنــگاری
را بــرای تضمیــن معامــات بهدســت
مــیآورد .ایــن سیســتم طــوری طراحــی
شــده اســت کــه پرداختهــا را بهطــور
ناشــناس و بهشــیوهای مطمئنتــر انجــام
دهــد.

اســتفاده از رمزارزهــا و توکنهــا در نظــام
اقتصــادی و مالــی بــا ســرعت قابلتوجهــی
در ســطح بینالمللــی رو بــه رشــد اســت و
انتظــار مــیرود در آینــده ،اســتفاده از ایــن
روشهــا در اقتصــاد کشــور نیــز توســعه پیــدا
کنــد .در ایــن نوشــتار بهصــورت خالصــه بــه
مفهــوم و ابعــاد حقوقــی و مالــی رمزارزهــا
پرداختــه شــده اســت.
یکــی از نوآوریهــای جدیــد در عرصــۀ
فناوریهــای مالــی کــه رونــدی تکاملــی
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و پرشــتاب را دنبــال میکنــد و بهنظــر
میرســد بــا طراحــی خالقانــه بتوانــد
نظامهــای مالــی را دســتخوش تغییــر
کنــد ،رمــزارز اســت .تعــداد رمزارزهــا بســیار
زیــاد اســت و هــر روز نیــز بــه تعــداد آنهــا
افــزوده میشــود کــه معروفتریــن آنهــا
بیتکویــن اســت.
از آنجایــی کــه رمزارزهــا پدیدههایــی
نوظهــور و نویــن هســتند ،طبقهبنــدی
رســمی و تعریــف واحــدی بــرای آنهــا در
مراجــع مختلــف ارایــه نشــده اســت .برخــی
آنهــا را معــادل ارزش دیجیتــال و یــا ارز
مجــازی میداننــد و برخــی در عمــل تفاوتــی
بیــن ایــن مفهــوم و توکــن قائــل نمیشــوند؛
در حالــی کــه ایــن مفاهیــم کامــا بــا هــم
متفــاوت هســتند .ارز دیجیتــال عامتریــن
مفهــوم ایــن حــوزه اســت .ارز مجــازی
زیرمجموعــهای از ارز دیجیتــال اســت .آن
دســته از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل
کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند ،بهعنــوان
رمــزارز تعریــف شــدهاند .رمــزارز ماننــد
بیتکویــن ،نوعــی ارز مجــازی اســت کــه
از قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول رایــج
برخــوردار اســت و هیچگونــه وابســتگی بــه
یــک نهــاد مرکــزی همچــون بانــک مرکــزی
نــدارد .پــول بــه هــر چیــزی اطــاق میشــود
کــه در ازای کاال یــا خدمــات یــا بهجهــت
بازپرداخــت بدهــی ،بهطــور عمومــی مــورد
قبــول و اســتفاده باشــد و شــش ویژگــی
قابــل حمــل بــودن ،بــا دوام بــودن ،یکســان
و متحدالشــکل بــودن ،قابلیــت تشــخیص و
مقبولیــت را داراســت .همچنیــن ســه وظیفۀ
اصلــی پــول نیــز وســیلۀ مبادلــه ،وســیلۀ
ســنجش ارزش و وســیلۀ حفــظ ارزش اســت.
در واقــع همــۀ رمزارزهــا ،ارز مجــازی و
ارز دیجیتــال هســتند ولــی برعکــس آن
لزوم ـاً صــادق نیســت .توکــن نیــز نماینــدۀ
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یــک دارایــی تأییــد شــده و دارای ارزش
ماننــد ارز ،حوالــه ،آیتمهــای بازیهــای
کامپیوتــری و ...اســت .براســاس تعریــف
نهــاد نظــارت بــر بازارهــای مالــی انگلســتان،
توکــن یــک موجودیــت رمزینــه اســت کــه
یــک ارزش واقعــی یــا مجــازی را در بســتر
پلتفــرم زنجیــرۀ بلکــو ،نمایندگــی میکنــد.
در واقــع معمــوالً رمزارزهــا ،توکــن هســتند،
ولــی توکنهــا لزومــا رمــزارز نیســتند.
برخــی از فقهــا ،مــال را چنیــن تعریــف
کردهانــد« :المــال مــا بــذل بــه المــال»
یعنــی مــال آن چیــزی اســت کــه در قبــال
آن مالــی پرداخــت شــود .اشــکالی کــه
بــر ایــن تعریــف گرفتــه شــده ایــن اســت
کــه گفتهانــد تعریــف بــه لحــاظ منطقــی
مشــکل «دور» را دارد چــون باالخــره معلــوم
نمیشــود کــه خــود مــال چیســت ،زیــرا
اگــر ســوال شــود کــه آن چیســت کــه
در قبــال مــال پرداخــت میشــود گفتــه
میشــود مــال و اگــر پرســیده شــود خــود
مــال چیســت ،بــاز گفتــه میشــود مــال آن
چیــزی اســت کــه در مقابــل مــال پرداخــت
میشــود و لــذا مشــکل دور را مییابــد کــه
بــه لحــاظ منطقــی باطــل اســت .

(نیــاز مــادی یــا معنــوی)
 -2قابــل اختصــاص یافتــن بــه شــخص یــا
ملــت معیــن را داشــته باشــد.
بــا مالحظــۀ مصادیقــی کــه قانــون مدنــی
از مــال بــر شــمرده برمیآیــد کــه قانــون
مدنــی بــه اشــیا و حقوقــی مــال میگویــد
کــه دارای ارزش اقتصــادی باشــد .همچنیــن
قانــون مدنــی بــرای اثبــات ایــن کــه اموالــی
کــه بــا چشــم دیــده نمیشــوند نیــز مــال
هســتند ،امــوال را بــا حقــوق مالــی بــا هــم
آورده اســت.
لــذا در خصــوص رمزارزهــا نیــز میتــوان
گفــت خریــد آن از یــک ســو نفــع عقالیــی
دارد و از ســوی دیگر قابل داد و ســتد اســت.
درنتیجــه میتــوان گفــت رمــزارز نوعــی از
امــوال بــه شــمار م ـیرود .از نگاهــی دیگــر
رمــزارز وســیلۀ پرداخــت اســت و در واقــع
یــک نــوع خدمــت اســت و همــان کاری را
انجــام میدهــد کــه نخســتین بــار پــول
بابــت آن بهکارگرفتــه شــد.
در تحلیــل فقهــی رمزارزهــا ،زیرســاختهای
فقهــی ،اصــول کلــی و بنیــادی اســت کــه در
شــریعت و فقــه اســامی مطــرح شــده اســت.

در تعریفــی کــه از مــال آمــده و البتــه
حــاوی دور اســت ،آمــده اســت":المال مــا
یبــذل بازائــه المــال" و مرحــوم عالمــه
طباطبایــی در تعریــف آن آورده اســت:
چیــزی کــه مــورد توجــه انســان قــرار گیــرد
و انســان بخواهــد مالــک شــود .از بیــن همه
تعاریفــی کــه در خصــوص مــال اســت.

چهــار مــورد از مهمتریــن مــوارد ایــن
اصــول عبارتنــد از:
 -1اصل صحت و لزوم قراردادها
 -2عرفی بودن مفهوم پول
 -3عرفی بودن مفهوم مال و مالیت
 -4پذیرش انواع انگیزههای عقالیی

در تعریفــی از دکتــر کاتوزیــان بــه لحــاظ
حقوقــی آمــده اســت بــه چیــزی مــال
گفتــه میشــود کــه دارای دو شــرط
اساســی باشــد:
 -1مفیــد باشــد و نیــازی را بــرآورده نمایــد

 -1اصل صحت و لزوم قراردادها
رویکــرد شــریعت و فقــه اســامی در
صحیــح و الزم دانســتن قراردادهــا،
ابزارهــا و شــیوههای جدیــد ،یکــی از زیــر
ســاختهای فقهــی قامــل تأمــل در تحلیــل
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رمزارزهــا اســت .براســاس فقــه اســامی،
اصــل بــر آن اســت کــه کلیــه ابزارهــا و
راهکارهــای جدیــد کــه در زمــان مختلــف
جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای هــر عصــر و
دورهای ابــداع میشــود ،بــه لحــاظ شــرعی
مــورد تأییــد اســت ،مگــر آنکــه خــاف یکی
از ضوابــط شــریعت مثــل ربــا یــا قمار باشــد.
همچنیــن اصــل اولــی در قراردادهــا ،لــزوم
اســت ،مگــر ایــن کــه جــواز یــک قــرارداد بــا
دلیــل خــاص ثابــت شــود .میتــوان ایــن
اصــــل را اینگونــه تعریــف کرد« :هــر عهد و
پیمانــی کــه از منظــر عــرف و عقــا قــرارداد
و عقــد محســوب شــود ،از دیــدگاه شــرع،
صحیــح و الزم اســت ،مگــر اینکــه دلیــل
خــاص یــا عامــی برخــاف آن اقامــه شــود».
لــذا بعــد از احــراز عرفــی صــدق معاملــه،
اگــر بــه هــر دلیلــی در صحــت شــرعی شــک
داشــته باشــیم ،تــا زمانیکــه دلیــل خــاص
یــا عــام بــر بطــان معاملــه نباشــد ،معاملــه
از نظــر شــرعی صحیــح اســت و آثــار معاملــه
بــر آن مترتّــب میشــود.
در ایــن مطلــب ،تفاوتــی بیــن معامــات
رایــج در صــدر اســام و معامــات جدیــد
وجــود نــدارد .در رابطــه بــا معامــات
رمزارزهــا و توکنهــا نیــز کــه بهعنــوان
پدیدههــای مســتحدث در ســالهای
اخیــر رایــج شــده اســت ،اگــر نشــــان
داده شــــود کــه محدودیتهــای شــــرعی
ماننــد نبــود مالیــت ،ربــا ،ضــــرر ،غــرر،
قمــار ،و اکل مــال بــه باطــل در رابطــه
بــا آنهــا وجــود نــدارد ،آنــگاه میتــوان
بــا مراجعــه بــه اصــل صحــت و لــزوم
قراردادهــا در فقــه اســامی ایــن معامــات
را تأییــد کــرد.

 -2عرفی بودن مفهوم پول
عرفــی بــودن مفهــوم پــول در چهارچــوب
تفکر اســــامی زیرســــاخت دیگری اســت
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ـد نظــر قــرار گیــرد .درواقــع،
کــه میتوانــد مـ ّ
مفهــوم پــول ،اختــراع شــریعت نبــوده اســت
و پدیــدهای عرفــی اســت و همانطورکــه
پــول درهــم و دینــار در عصــر پیامبــر
(ص) رایــج بــود و مــورد نهــی شـــــرعی
قــرار نگرفــت ،پولهــای اعتبــاری و بــدون
پشـــــتوانۀ امــروزی نیــز همین وضـــــعیت
را دارد؛ یعنــی پدیــدهای عرفــی اســت کــه
در چهارچــوب شــریعت مــورد پذیــرش واقــع
میشــود .بنابرایــن اگــر در آینــده رمزارزهــا
کارکــرد پــول پیــدا کنــد و بتوانــد وظایــف
و کارکردهــای اصلــی پــول شــامل وســیلۀ
مبادلــه ،معیــار ســنجش ،ذخیــره ارزش و
معیــار پرداختهــای معــوق را ایفــا کنــد،
امــکان پذیــرش آنهــا بهعنــوان پــول
منطبــق بــا شــریعت وجــود خواهــد داشــت؛
البتــه بــا فــرض اینکــه شــبهاتی ماننــد
غــرر در رابطــه بــا آنهــا وجــود نداشــته
باشــد .رایــج شــدن اســتفاده از رمزارزهــا در
کنــار پولهــای بــدون پشــتوانۀ فعلــی و یــا
بهعنــوان جایگزیــن آنهــا ،بــه لحــاظ شــرعی
بــا محدودیــت خاصــی مواجــه نیســت؛ چــرا
کــه اساس ـاً پــول ،مفهومــی عرفــی اســت و
نــه ابــداع شــریعت.

 -3عرفــی بــودن مفهــوم مــال و
مالیــت
از منظــر فقــه اســـامی ،مــال و مالیــت
اسـاســاً «مفهومــی عرفــی انتزاعــی» اســـت
و نــه «مفهومــی شـــرعی» .درواقــع ،معیــار
و مرجــع بــرای تشــــخیص مــال بــودن و
مالیــت داشــــتن یک شــــیء صــــرفاً عرف
اســــت و بــرای اســــتخراج ایــن موضــــوع
نیــز بایــد بــه عــرف مراجعــه کــرد .بــر
ایــن اســاس ،اینکــه گفتــه میشــود
یــک شــیء بــه لحــاظ شــرعی فاقــد مالیــت
اســت ،عبارتــی تســامحی اســت و بــدان
معنــی اســت کــه شــارع مقــدس آثــار
مالیــت را نمیپذیــرد.

 -4پذیــرش انــواع انگیزههــای
عقالیــی
ً
تمــام انگیزههایــی (اصطالحــا دواعــی)
کــه افــراد بــه دلیــل آنهــا بــه انجــام دادن
معامــات اقــدام میکننــد ،بــه لحــاظ
شــرعی مــورد تأییــد اســت ،مگــر آنکــه
نهــی خاصــی وجــود داشــته باشــد .مثــ ً
ا
خریــد کاالهــا و خدمــات بهقصــد مصــرف،
سرمایهگذاری،کســب ســود سیاس ـتگذاری
پولــی و مالــی و غیــره صحیــح اســت .البتــه
پذیــرش تمــام انگیزههــای عقالیــی محــدود
بــه ضوابــط کلــی شــریعت اســامی ماننــد
ربــا ،قمــار ،غــرر و ضــرر اســت لــذا مثــ ً
ا
هرچنــد ســـــرگرمی بهعنــوان انگیــزه و
داعــی عقالیــی بــه لحــاظ شـــــرعی مــورد
تأییــد اســـــت امــا اگــر ایــن هــدف بــا
اســـــتفاده از روشهــای غیرشــرعی پیگیری
شــود ،بــه لحــاظ شــرعی پذیرفتــه نیســت.
مثــ ً
ا اگــر فــردی اعــام کنــد کــه از آالت
اختصاصــی قمــار صرفـاً بــا هــدف ســرگرمی
اســتفاده میکنــد ،بــاز هــم نمیتــوان ایــن
فعــل را مشــروع محســوب کــرد .چراکــه
قمــار بهصــورت کلــی در شــریعت تحریــم
شــده و اســتفاده از آن بــا هــر انگیــزهای
غیرمجــاز اســت.
زیرســاختهای فقهــی و شــرعی مناســب
جهــت اســتفاده از رمزارزهــا فراهــم اســت.
درواقــع رویکــرد شــریعت اســامی بــه
نهادهــا ،ابزارهــا ،و محصــوالت جدیــد
نهتنهــا محــدود کننــده نیســت بلکــه بــا
پذیــرش اصــول ذکــر شــده (بــه ویــژه اصــل
صحــت) بســتر الزم بــرای اســتفاده از آنهــا
فراهــم اســت .بــا اینحــال الزم اســت
بــه همــۀ ابعــاد شــریعت در فعالیتهــای
اقتصــادی توجــه شــود .چــرا کــه همانطــور
کــه ذکــر شــد ،اصــل آزادی قراردادهــا در
چهارچــوب ضوابــط شــریعت معنــا پیــدا
میکنــد و بههمیــن دلیــل بررســی ضوابــط
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فقهــی در رابطــه بــا رمزارزهــا و توکنهــا
دارای اهمیــت اســت .ایــن ضوابــط عبارتنــد
از :مالیــت ،ممنوعیــت غــرر ،ممنوعیــت
ربــا ،ممنوعیــت قمــار ،ممنوعیــت ضــرر و
ممنوعیــت اکل مــال بــه باطــل.
هــر ارز دیجیتــال یــا مجــازی که بــرای امنیت
آن از الگورتیمهــای رمزنــگاری اســتفاده
شــده اســت رمــزارز اســت .تقریبــاً تمامــی
رمزارزهــای متــداول جهــت یکپارچگــی و
امنیــت باالتــر از تکنولــوژی دفاتــر اشــتراکی
اســتفاده میکننــد .دفاتــر اشــتراکی کــه
توســط ریچــارد بــراون ایجــاد شــده اســت
بــه هــر دیتابیســی گفتــه میشــود کــه
بهصــورت محــدود (خصوصــی) یــا بــدون
محدودیــت (عمومــی) بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود .ایــن نــوع دفاتــر جامــع هســتند و
تمامــی تکنولوژیهــای دیگــر در این حــوزه را
نیــز در بردارنــد .ایــن نکتــه قابــل توجه اســت
کــه توکــن یــا ارزهــای دیجیتالــی کــه جهــت
ذخیرهســازی امــن آنهــا در دیتابیسهــا از
الگوریتمهــای رمزنــگاری اســتفاده میکننــد
و پروتکلهــای رمزنــگاری داخــل آنهــا
اســتفاده نشــده اســت ،رمــزارز بــه حســاب
نمیآینــد.
بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه در بــاال
بــرای پــول بیــان شــد میتــوان گفــت
رمزارزهــا شــش ویژگــی پــول را دارد .در
خصــوص ویژگــی ششــم پــول کــه بحــث
مقبولیــت اســت ،نبــود قانــون و ابهامــات و
تردیدهــای موجــود در خصــوص اســتفاده از
آن ،ریســک بــاالی کاهــش ســرمایه بــا توجــه
بــه نوســانات ارزش رمزارزهــا روزبـهروز بــرای
اســتفادهکنندگان از ایــن نــوع پــول اضافــه
میشــود .البتــه ایــن موضــوع بــا قبــول ایــن
نــوع پــول توســط دولتهــا فراگیــر خواهــد
شــد.
در خصــوص بحــث مالــی و حســابداری
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ارزهــای رمزنــگاری شــده ،موضوعــی اســت
کــه در حــال حاضــر هیــچ اســتاندارد
حســابداری بــرای آنهــا وجــود نــدارد امــا
بــه اســتانداردهای حســابداری موجــود
میتــوان اســتناد کــرد .اســتانداردهای
مربــوط بهصــورت جریآنهــای نقــدی
و اســتانداردهای ابزارهــای مالــی
اســتانداردهایی هســتند کــه در حســابداری
ارزهــای رمزنــگاری شــده اســتفاده
میشــوند .رمزارزهــا بهعنــوان وجــه نقــد
در نظــر گرفتــه میشــوند؛ چــرا کــه شــکلی
از پــول دیجیتــال هســتند .رمزارزهــا را
نمیتــوان معــادل وجــه نقــد همانطــور کــه
در اســتاندارد بینالمللــی شــماره  7آمــده
اســت در نظــر گرفــت .یکــی از ویژگیهــای
کلیــدی داراییهــای مالــی ایــن اســت
کهدارنــدۀ دارایــی مالــی حــق قــراردادی
بــرای دریافــت نقــد یــا دارایــی مالــی
دیگــر از واحــد تجــاری دیگــر یــا مبادلــه
داراییهــای مالــی یــا بدهیهــای مالــی
یــا مبادلــه بدهیهــای مالــی بــا واحــد
تجــاری دیگــر تحــت شــرایطی کــه بهطــور
بالقــوه بــرای دارنــده مناســب اســت ،دارد.
دارنــدگان رمزارزهــا معمــوالً هیچ قــراردادی
ندارنــد .بنابرایــن بهنظــر نمیرســد کــه

رمزارزهــا تعریــف دارایــی مالــی غیــر نقــد را
مطابــق الزامــات اســتانداردهای بینالمللــی
حســابداری شــماره  32و اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره
 9را داشــته باشــند .طبــق تعریــف ارایــه
شــده در بنــد  5اســتاندارد بینالمللــی
حســابداری شــماره  ،40ســرمایهگذاری در
امــاک عبــارت اســت از :امالکــی (زمیــن یــا
ســاختمان -یــا قســمتی از ســاختمان – یــا
هــر دو) کــه بــه قصــد دریافــت اجــاره بهــا
یــا افزایــش ارزش یــا هــر دو (توســط مالــک
یــا اجارهکننــده در اجــارۀ تأمیــن مالــی)
نگهــداری میشــود ،و بــرای مقاصــد زیــر
نگهــداری نمیشــود:
الــف -اســتفاده در تولیــد یــا عرضــه کاالهــا
یــا خدمــات یــا بــرای مقاصــد اداری
ب -فــروش در روال عــادی فعالیتهــای
تجــاری.
برخــی واحدهــای اقتصــادی رمزارزهــا را
بــرای افزایــش ارزش ســرمایه نگهــداری
میکننــد ،امــا ارزهــای رمزنــگاری
شــده ،امــاک (دارایــی) مثــل زمیــن و
ســاختمان ،براســاس آنچــه کــه در تعریــف
ســرمایهگذاری در امــاک آمــده اســت،
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نیســتند .بنابرایــن رمــز ارزهــا تعریــف
ســرمایهگذاری در امــاک براســاس الزامــات
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری شــماره
 40را ارایــه نمیکنــد.
بــر اســاس اســتاندارد حســابداری بینالمللــی
شــماره  38دارایــی نامشــهود ،دارایــی قابــل
تشــخیص غیرپولــی فاقــد ماهیــت عینــی
اســت .رمزارزهــا معمــوالً قابــل تشــخیص
و فاقــد ماهیــت عینــی هســتند .در نتیجــه
بهنظــر میرســد کــه بســیاری از رمزارزهــا
تعریــف داراییهــای نامشــهود را احــراز
میکننــد و بنابرایــن در دامنــه کاربــرد
تعریــف اســتاندارد بینالمللــی حســابداری
شــماره  38قــرار میگیرنــد .در شــرایط
خــاص و بســته بــه مــدل کســب وکار
واحــد اقتصــادی ،ممکــن اســت مناســب
باشــد تــا رمزارزهــا مطابــق اســتاندارد
بینالمللــی حســابداری شــماره  2بــا عنــوان
موجودیهــا بــه حســاب گرفتــه شــوند ،زیــرا
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری شــماره 2
بــرای موجــودی داراییهــای نامشــهود بــه
کار بــرده میشــود .اســتاندارد بینالمللــی
حســابداری شــماره  ،2موجودیهــا را
بهصــورت زیــر بهعنــوان دارایــی بیــان
میکنــد :
نگهــداری شــده بــرای فــروش در اهــداف
عــادی کســب وکار
در فرایند تولید برای فروش یا ...
در شــکلی از مــواد یــا موجودیهــا بــرای
مصــرف شــدن در فراینــد تولیــد یــا در
ارائــه خدمــات
یــک واحــد اقتصــادی ممکــن اســت رمزارزها
را بــرای فــروش در وضعیــت عــادی کســب
وکار نگهــداری کنــد و اگــر کــه ایــن مــورد
اســت ،پــس بــا رمزارزهــا ممکــن اســت
بهعنــوان موجــودی رفتــار شــود .بهطــور
معمــول ،ایــن موضــوع بــه معنــی شناســایی
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موجودیهــا بــه اقــل بهــای تمــام شــده و
خالــص ارزش فــروش اســت .بــا اینحــال،
اگــر واحــد اقتصــادی بهعنــوان کارگــزار-
معاملهگــر رمزارزهــا فعالیــت کنــد ،پــس
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری شــماره
 2بیــان میکنــد کــه موجودیهــای آن
بایــد بــه ارزش منصفانــه پــس از کســر
بهــای تمــام شــده بــرای فــروش ،ارزشــیابی
شــود .ایــن نــوع موجــودی ،اصــوالً بــا هــدف
فــروش در آینــدهای نزدیــک و خلــق ســود
ناشــی از نوســانات در قیمــت یــا حاشــیه
کارگزار-معاملهگــری ،تحصیــل شــده اســت.
بنابرایــن ،ایــن روش اندازهگیــری ممکــن
اســت تنهــا در شــرایط محــدود جایــی کــه
مــدل کســب وکار بــرای فــروش رمزارزهــا
در آینــدهای نزدیــک بــا هــدف خلــق ســود
ناشــی از نوســانات در قیمــت اســت ،بــه کار
بــرده شــود.

دربرگیرنــدۀ ایــن اســت کــه آیــا تغییــرات
در ارزش منصفانــه رمزارزهــا بعــد از دورۀ
گزارشــگری قابــل مالحظــه هســتند کــه
عــدم افشــا میتوانــد تصمیمهــای اقتصــادی
کــه اســتفادهکنندگان از صورتهــای مالــی
بــر مبنــای صورتهــای مالــی میگیرنــد را
تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
بنابرایــن ،حســابداری رمزارزهــا آنطــور کــه
در ابتــدا بهنظــر میرســید ســاده نیســت.
همانطــور کــه هیــچ اســتاندارد بینالمللــی
گزارشــگری مالــی تــا کنــون وجــود نــدارد و
بایــد بــه اســتانداردهای حســابداری جــاری و
چهارچــوب گزارشــگری مالــی مراجعــه کــرد.
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همانطــور کــه قضاوتهــای بســیاری
وجــود دارد و عــدم قطعیــت در شناســایی
و اندازهگیــری ارزهــای رمزنگاریشــده
درگیــر اســت ،مبلــغ خــاص افشــا
بــرای اطــاع اســتفادهکنندگان در
تصمیمگیــری اقتصادیشــان ،الزم اســت.
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری شــماره
 1بــا عنــوان ارائــۀ صورتهــای مالــی،
واحــد اقتصــادی را ملــزم میکنــد تــا
قضاوتهایــی را کــه مدیریــت آن در ارتبــاط
بــا حســابداری نگهــداری داراییهــا ،در ایــن
مــورد رمزارزهــا ،ب ـهکار میبــرد را اگــر آنهــا
بخشــی از قضاوتهایــی اســت کــه اثــر
قابــل مالحظـهای بــر مبلــغ شناســایی شــده
در صورتهــای مالــی دارنــد ،افشــا کنــد.
بنابرایــن اســتاندارد بینالمللــی حســابداری
شــماره  10بــا عنــوان رویدادهــای بعــد فاطمــه دادبــه :دکتــرای مدیریــت مالــی
از دورۀ گزارشــگری ،واحــد اقتصــادی را مهــدی بیرانونــد :حســابدار مســتقل،
ملــزم میکنــد تــا هــر رویــداد غیرتعدیلــی حســابدار رســمی
بــا اهمیتــی را افشــا کنــد .ایــن موضــوع

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

رمزارزها و آینده ارزی
زمانــی کــه بــه تاریــخ تکاملــی بشــر و رونــدی
کــه در طــی ســالیان متمــادی بــرای پیشــرفت
و گســترش طــی نمــوده اســت نگاهــی
میاندازیــم ،میتوانیــم ســیر تکاملــی پــول
را نیــز بهگونــهای مشــهود نظارهگــر باشــیم.
پــول ،واژهای کــه در طــی دورههــای زمانــی
اشــکال متفاوتــی را بــه خــود گرفتــه اســت و
اکنــون مســئلهای بســیار مأنــوس بــا جامعــه
مــدرن اســت .امــروزه میتــوان اشــکال
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مختلفــی از پــول را در ســطح جهانــی یافــت
کــه بــه عناصــری بســیار حائــز اهمیــت و
آیندهســاز تبدیــل شــدهاند.
بــا نگاهــی گــذرا بــه مبــادالت و بازارهــای
1
ارزی کنونــی ،بهســرعت بــا واژۀ ارز دیجیتــال
آشــنا خواهیــد شــد .واژهای کــه اگرچــه
محــدود بــه دو لغــت اســت امــا دنیایــی را در
آن ســوی خــود دارد کــه پژوهشــگران مالــی
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را بــه مطالعــات بســیاری فراخوانــده اســت.
ارز دیجیتــال کــه بهصــورت واحدهــای
الکترونیکــی در بســتر دیجیتــال ذخیــره و
منتقــل میشــود ،روشــی قابــل دســترس و
فــوری بــرای انتقــال وجــوه و انجــام مبــادالت
در مقیاسهــای متفــاوت از جملــه فراتــر از
مرزهــای بینالمللــی را فراهــم مــیآورد .ارز
دیجیتــال و زیرشــاخههای آن ،بهســرعت و
بهشــکلی روزافــزون در حــال گســترش در
جامعــۀ جهانــی هســتند .زمانــی کــه صحبــت
از ارزهــای دیجیتــال بــه میــان میآیــد،
نمیتوانیــم از رمزارزهــا 2بهراحتــی عبــور
کنیــم .میتــوان گفــت رمزارزهــا کــه نوعــی
ارز دیجیتــال غیرمتمرکــز 3هســتند ،بــا هــدف
محدودســازی عمــدی توانایــی دولتهــا در
امــور پولــی شــهروندان طراحــی شــدهاند.
ســازندگان ایــن سیســتمهای پولــی ،دولتهــا
و بانکهــای مرکــزی را عامــل نقصهــای
موجــود سیســتم مالــی میداننــد و ســعی
در حــذف کنتــرل دولتــی بــر روی سیســتم
پولــی و همچنیــن حــذف واســطهها دارنــد.
کاربــران ایــن ارزهــا بــه خوبــی بــا کاربردهــا،
ویژگیهــا و فرصتهــای آن آشــنایی
دارنــد ،بهگونــهای کــه بــا نگاهــی ســطحی
بــه مبــادالت صورتگرفتــه و جامعــه مالــی،
بیــش از پیــش شــاهد گســترش ایــن نــوع
از ارزهــا هســتیم .در میــان توســعه گســتردۀ
ایــن ارزهــا ،جامعــۀ جهانــی بــا مســئلهای
مواجــه اســت کــه آینــدۀ مالــی جهــان را در
هالــهای از ابهامــات و مســائل پیچیــده قــرار
میدهــد .بــا حضــور و گســترش روزافــزون
رمزارزهــا ،آینــدۀ ارزهــای فعلــی نظیــر دالر
کــه بخــش مهمــی از ســاختار بازارهــای مالــی
جهانــی را تشــکیل میدهنــد چــه خواهــد
شــد؟ آیــا در آینــدهای نهچنــدان دور بایــد
شــاهد مــرگ ارزهــای دگرگونکننــدۀ
اقتصــادی نظیــر دالر ،یــورو ،پونــد و ســایر
ارزهــای مطــرح جهانــی باشــــــیم؟ آینــدۀ
ارزی جهـــــان بــه چهصــورت رقــم خواهــد
خــــو ر د ؟
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رمزارزها در تقابل با دولتها
بــرای پرداختــن بــه آینــدۀ ارزی جهــان،
در ابتــدا بایــد بــه هــدف اصلــی رمزارزهــا
بپردازیــم .ارزهایــی کــه بهســرعت در حــال
مطــرح شــدن در ســطح جهانــی هســتند و
روزبــهروز بــر میــزان مقبولیتشــان در جامعــۀ
مالــی افــزوده میشــود ،چــه اندیشــهای را در
ســر میپروراننــد؟ در بیــن طراحــان ارزهــای
رمزپایــه دیدگاههــای متفاوتــی وجــود دارد
امــا بهطــور کلــی و خالصــه میتــوان گفــت
نظــر آنهــا ایــن اســت کــه عامــل مشــکالت
موجــود ،پــول متمرکــز و تحــت کنتــرل دولــت
اســت و ارز رمزپایــه راهحــل ایــن مشــکل
اســت .در حقیقــت طراحــان رمزارزهــا بــر
ایــن بــاور هســتند کــه بانکهــای مرکــزی و
سیســتمهای نظارتــی عامــل اصلــی مشــکالت
موجــود در زمینههــای مالــی هســتند و بــا
طراحــی سیســتمهای رمزپایــه ،ســعی در
حــذف مداخلــۀ آنهــا و ایجــاد فضایــی عــاری
از تأثیــرات بانکهــای مرکــزی و واســطهها
دارنــد .ارزهــای رمزپایــۀ امــروزی ،دولتهــا را
آنگونــه کــه متعــارف اســت مــورد توجــه قــرار
نمیدهنــد و اجــازه مداخلــه بــه بانکهــای
مرکــزی و ســایر ســازمانهای نظارتــی در
مدیریــت ارز را آنطــور کــه اکنــون در سیســتم
گســترش رمزارزهــا و افزایــش مقبولیــت
ارزی رایــج اســت نمیدهنــد.
روزافــزون آنهــا ،بــرای برخــی از تحلیلگــران
دیجیتــال ساتوشــی نشــانهای از یــک جنــگ ارزی بــزرگ اســت؛
بــا ظهــور طــای
ِ
ناکاموتــو ،4یعنــی بیتکویــن ،5نگرانــی جنگــی کــه در آن رمزارزهــا در یکســو
صاحبــان ارزهــای ســلطهگر جهانــی از و صاحبــان ارزهــای ســلطهگر جهانــی
بهخطــر افتــادن جایگاهشــان بــر دنیــای مالــی بهویــژه دالر ،در ســوی دیگــر قــرار دارنــد.
جهــان شــروع شــد .بیتکویــن ،نامــی بســیار مســئلۀ رمزارزهــا میتوانــد جنگــی باشــد
آشــنا بــرای فعــاالن بازارهــای ارزی ،تحلیلگران کــه دولتهــا ناچــارا ً در آن ســهیم هســتند،
را بــه چالــش جــدی تغییــر در سیســتم پولــی زیــرا جایگزینــی رمزارزهــا یــک تغییــر ســاده
جهانــی کشــانده اســت .طرفــداران بیتکویــن در ســبک پولــی نیســت ،بلکــه میتوانــد
ادعــا میکننــد کــه ایــن ارز بهعنــوان ارز تغییــری در سرنوشــت آینــدۀ مالــی جهــان
ذخیــرۀ جهــان ،6جایگزیــن دالر خواهــد شــد .باشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه رقــم
بســیاری از افــراد در جامعــۀ رمزنــگاری بــر خــوردن آینــدۀ ارزی جهــان بــا رمزارزهــا ،بــه
ایــن باورنــد کــه ارزهــای رمزپایــه بــرای ایــن سادگـــــــیها امکانپذیــر نخواهــــــد
رســیدن بــه مقیــاس جهانــی تکامــل مییابنــد بــود.
و بـهزودی شــاهد خواهیــم بــود کــه جایگزیــن
دالر آمریــکا بهعنــوان ارز ذخیــرۀ جهانــی،
بیتکویــن یــا ارز رمزپایــه دیگــری خواهــد
شــد .اگــر سیســتم رمزپایــه بتوانــد بــه
سیســتم ارزی جهانــی تبدیــل شــود ،هیــچ
ملــت واحــدی متولــی آن نخواهــد بــود .بلکــه
ایــن سیســتم جدیــد در مقیــاس جهانــی
بــرای خدمــت بــه همــۀ دولتهــا و مــردم
جهــان عمــل خواهــد کــرد .پیدایــش ارزهــای
دیجیتــال ،ظهــور بیتکویــن و احتمــاالت
پیشبینیشــده از جایگزینــی رمزارزهــا
بهعنــوان پــول رایــج بینالمللــی ،همگــی
باعــث شــد تــا مســئله ارز دیجیتــال تنهــا
یــک تغییــر ســاده در ســبک پولــی نباشــد.
زمانــی کــه توجــه و تمرکــز افــراد بهســمت
بیتکویــن و ســایر رمزارزهــا معطــوف شــد،
دولتهــا و بهویــژه ایــاالت متحــده بــا
چالشــی جــدی مواجــه شــدند .بــا گســترش
و توســعۀ رمزارزهــا ،اختیــارات دولتهــا نیــز
در زمینــه کنتــرل ارزی تقریبــاً پایــان پیــدا
میکنــد و ایــن مســئله بههیچعنــوان
خوشــایند دولتهایــی نخواهــد بــود کــه
گرداننــدگان اصلــی ارزهــای ســلطهگر
هســتند.
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ایستادگی و یا نابودی دالر؟
اگرچــه رمزارزهــا و ســایر ارزهــای دیجیتــال،
در پــی قرارگیــری در جایــگاه تمامــی ارزهــا
بهعنــوان یــک سیســتم پولــی جدیــد هســتند
امــا در ایــن بیــن مانــع بزرگــی وجــود دارد کــه
بایــد بیــش از ســایر ارزهــا بــه آن پرداختــه
شــود و آن مانــع ،غــول بــزرگ دالر اســت .حال
کــه مــا متصــور جنگــی ارزی میــان رمزارزهــا و
ارزهــای مطــرح جهانــی شــدیم ،وضعیــت دالر
بهعنــوان ارزی جهانــی و قدرتمنــد در ایــن
نبــرد چگونــه خواهــد بــود؟ دالر ،واحــد پولــی
اســت کــه ســتون فقــرات سیســتم مالــی
جهانــی را تشــکیل میدهــد .تاکنــون دالر
علیرغــم بحرانهــای گســترده در بازارهــای
نوظهــور در دهــه  1990و تحــوالت مالــی
اواخــر  ،2000بهطــور کلــی مرکــز تکقطبــی
سیســتم پولــی بینالمللــی بــوده اســت .بــا
اینکــه طــی چنــد دهــه گذشــته ،تالشهــای
زیــادی بــرای از بیــن بــردن دالر بهعنــوان
اصلیتریــن ارز ذخیــرۀ جهــان صــورت گرفتــه
اســت امــا ایــن تالشهــا تاکنــون بســیار
بینتیجــه بــوده اســت .مدتهــا قبــل از
رســیدن بیتکویــن ،پونــد انگلیــس ،یــن
ژاپــن ،پــزوی اســپانیا و اکنــون یــوان چیــن
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وجــود داشــتند امــا هیچیــک از ایــن ارزهــا
بهتنهایــی یــا بــا هــم ،قــادر بــه از بیــن بــردن
یــا کاهــش ســلطه دالر نبودنــد .حتــی اگــر
یــورو جایگزیــن بســیاری از ارزهــا در منطقــۀ
یــورو شــد ،تأثیــر خالــص آن بــر ســلطه دالر
بســیار ناچیــز بــود .بــا اوج گرفتن اقتصــاد چین
(یعنــی دومیــن اقتصــاد بــزرگ در جهــان)،
برخــی آرزو داشــتند کــه روزهــای ســلطنت
دالر بــه پایــان خــود رســیده باشــد امــا یــوان
نیــز تاکنــون نتوانســت آنطــور کــه امیــد بــود،
بــه برکنــاری کامــل دالر منجــر شــود .دالر در
طــول دورۀ پــس از جنــگ جهانــی دوم نقــش
غالــب در سیســتم پولــی بینالمللــی را داشــته
اســت امــا بــا ایــن حــال ،در چنــد دهۀ گذشــته
عوامــل مختلفــی بــه افزایــش عدماطمینــان
در مــورد آینــدۀ دالر کمــک کردهانــد تــا
بحثهــای نظــری گســتردهای در مــورد اتمــام
ســلطهگری دالر آغــاز شــود .بــا وجــود ســلطۀ
دالر بــر سیســتم مالــی جهانــی ،پیامدهــای
مالــی و اجتماعــی تحقــق یافتــه  GFCنیــز
عالقــه بــه جس ـتوجوی یــک گزینــۀ مناســب
بهجــای دالر آمریــکا را افزایــش داد .برخــی
از تحلیلگــران پیشبینــی میکننــد کــه طــی
چنــد ســال آینــده بازارهــا ،اعتمــاد بــه دالر را

از دســت خواهنــد داد .گلدمــن ســاچس در
جــوالی  2020اظهــار داشــت« :دالر آمریــکا در
آســتانۀ ازدس ـتدادن موقعیــت خــود بهعنــوان
ذخیــرۀ جهانــی اســت ،زیــرا نگرانیهــای تــورم
در ایــاالت متحــده افزایــش مییابــد».
دولتهــا و افــراد زیــادی نیــز از ایــن
ســلطهگری دالر ناراضــی هســتند .یکــی از
اصلیتریــن درخواســتهای ارز دیجیتــال
از ســوی دولتهایــی ماننــد چیــن و روســیه
اســت کــه خواســتار برچیــده شــدن ســلطه
دالر هســتند .ارز دیجیتــال بــه ایــن دولتهــا
امــکان گرفتــن عنــوان ارز ذخیــرۀ جهانــی از
دالر را میدهــد .آنهــا بهخوبــی میداننــد کــه
ارز دیجیتــال چگونــه میتوانــد بــه آنهــا کمــک
کنــد و دالر را بهعنــوان ارز ذخیــرۀ جهــان از
تخــت ســلطنت پاییــن بیــاورد .آنهــا از اینکــه
دالر آمریــکا از عنــوان ارز ذخیــرۀ جهانــی
برخــوردار اســت بســیار ناراضــی هســتند .آنهــا
احســاس میکننــد ایــن وضعیــت ایــاالت
متحــده ،یــک مزیــت ناعادالنــه نســبت بــه
ســایر دولتهــا اســت و ادعــا میکننــد
کــه ایــاالت متحــده بارهــا از وضعیــت خــود
بهعنــوان صــادر کننــدۀ ارز ذخیــره بــه ضــرر
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ملتهــای دیگــر اســتفادهکرده اســت.
بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه ارزهــای
دیجیتــال میتواننــد ارائــه دهنــد ،میتــوان
گفــت کــه جایگزینــی منطقــی بــرای دالر
آمریــکا یــک ارز ذخیــرۀ جهانــی دیجیتــال
اســت .اگرچــه دالر آمریــکا بیــش از نیمقــرن
اســت کــه از وضعیــت هژمونیــک برخــوردار
اســت امــا بــه لطــف موفقیــت گســترده
بیتکویــن و ســایر ارزهــای رمزپایــه ،بســیاری
معتقدنــد کــه روزهــای ســلطه دالر بــه انتهــای
خــود رســیده و بیتکویــن میتوانــد بــه ارز
ذخیــره تبدیــل شــود .جامعــه رمزنــگاری ادعــا
میکنــد کــه بیتکویــن بهتریــن گزینــه
بــرای دالر اســت .دولتهــای چیــن و روســیه
نیــز بــه خوبــی میداننــد کــه ارز دیجیتــال،
بهتریــن راه بــرای بهچالشکشــیدن ســلطه
دالر اســت .یــک ارز دیجیتــال جهانــی
میتوانــد صریحــاً بــه هژمونــی دالر حملــه
کنــد و بــه برکنــاری آن منجــر شــود.
بــا وجــود تمــام امیدهایــی کــه بــه جایگزینــی
رمزارزهــا در سیســتم پولــی جهانــی و بهویــژه
دالر وجــود دارد ،برخــی از تحلیلگــران ایــن
احتمــال را در آینــدهای نزدیــک رد میکننــد.
مــارک چندلــر ،استراتژیســت ارشـــــــد
بــــــازار ارز و نویســــــنده کتـــــــاب
 Making Sense of the Dollarدر یــک
توگــوی رســمی اظهــار کــرد« :دالر
گف 
بزرگتریــن ،عمیقتریــن و شــفافترین
پشــتوانۀ بــازار اوراق قرضــۀ دولتــی اســت.
مــن فقــط نمیدانــم کــه بیتکویــن چگونــه
میتوانــد از ایــن منظــر جایگزیــن دالر
آمریــکا شــود ».گیتــا گوپینــات ،اقتصــاددان
ارشــد صنــدوق بینالمللــی پــول ،در مجلــه
فایننشــیال تایمــز گفــت« :اگرچــه ارزهــای
رمزپایــه بهصــورت امکانــی حیــرتآور ظاهــر
شــدهاند امــا فاقــد زیرســاختها و مقبولیــت
جهانــی الزم بــرای قرارگیــری بهجــای
دالر بهعنــوان ارز برتــر ذخیــرۀ جهانــی
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هســتند ».درســت اســت کــه در طــی چنــد
ســال گذشــته و در بیــن ســرمایهگذاران و
بازرگانــان ،عالقــه بــه بیتکویــن و ســایر
رمرزازهــا وجــود داشــته اســت امــا اعتیــاد
بیچــونو چــرای مــردم و ملتهــا بــه دالر
آمریــکا در طــی بیــش از یــک قــرن گذشــته،
انکارناپذیــر اســت.
بانــک دولچــه ،یکــی از برتریــن بانکهــای
جهــان ،اظهــار مــیدارد کــه در بررســیهای
صورتگرفتــه بهنظــر میرســد مــردم هنــوز
پــول نقــد میخواهنــد .دو ســوم از افــراد
مــورد بررســی ،بــا توجــه بــه عدماطمینــان
اقتصــادی پیرامــون جنــگ تجــاری آمریــكا و
چیــن ،درگیریهــا در خاورمیانــه و تأثیــرات
احتمالــی برگزیــت ،افزایــش منابــع نقــدی را
درنظــر گرفتهانــد .بانــک دولچــه اســتدالل
میکنــد کــه بعیــد اســت پــول نقــد بــه ایــن
زودی از بیــن بــرود]1[.
دولتها کنار نمیایستند
دانســتیم کــه از دیــدگاه طراحــان رمزارزهــا
عامــل مشــکالت موجــود مالــی ،دولتهــا
و ســایر واســطههای ارزی هســتند و
همچنیــن یکــی از اهــداف ارزهــای رمزپایــه
نیــز حــذف اینگونــه واســطهها از سیســتم
مالــی اســت امــا آیــا تصــور میکنیــد کــه
دولتهــا بــه ســادگی از انحصــاری کــه طــی
چندیــن هــزار ســال گذشــته در ســاخت و
صــدور پــول داشــتند و مزایــای بیشــمار آن
دســت خواهنــد کشــید؟ دولتهــا (صاحبــان
ارزهــای برتــر جهانــی) ،مقاومــت جــدی در
برابــر ایــن امــر را نشــان خواهنــد داد .بــدون
شــک دولتهــا تدبیــری بــرای ایــن موضــوع
خواهنــد اندیشــید .شــاید تاکنــون نیــز در
حــال آمادهســازی مقدمــات یــک نبــرد
در زمینــۀ ارزهــا بــرای حفــظ ســلطۀ خــود
هســتند .فــارغ از اینکــه بخواهیــم بــه ارزی
بیندیشــیم کــه بــرای جهانیــان و ملتهــا
منفعــت بیشــتری را بههمــراه دارد ،بایــد

بدانیــم کســانی کــه اکنــون صاحبــان قــدرت
هســتند ،نمیخواهنــد از تخــت ســلطنت
خــود بدینگونــه کنــار بیاینــد .ایــن مســئله
خوشــایند مــا باشــد یــا نباشــد ،بایــد بپذیریــم
کــه دولتهــا متصدیــان دنیــا هســتند .آنهــا
نمیخواهنــد كنتــرل خــود را در سیســتم
پولــی جهانــی كنــار بگذارنــد و اجــازه دهنــد
ایــن سیســتم توســط ارزهــای رمزنــگاری
شــده تصاحــب شــود .آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه
سیســم ارزی بایــد بهگونــهای طراحــی شــود
کــه بانکهــای مرکــزی بتواننــد از ابزارهــای
سیاســت پولــی بــرای نظــارت و کنتــرل
سیســتم ارزی اســتفاده کننــد ،اگرچــه ایــن
مســئله ممکــن اســت در تضــاد بــا اهــداف
طراحــان رمزارزهــا باشــد.
هیچگونــه تضمینــی نیســت کــه آینــده،
آنگونــه کــه طراحــان و حامیــان رمزارزهــا
میخواهنــد پیــش بــرود .آنهــا سیســتمی را
طراحــی کردنــد تــا از فنــاوری بــرای کاهــش
قــدرت دولتهــا اســتفاده شــود امــا بایــد
بدانیــم کــه فنــاوری ،یــک شمشــیر دو لبــه
اســت؛ همانگونــه کــه فنــاوری میتوانــد
بــرای محــدود کــردن قــدرت دولــت اســتفاده
شــود ،همانگونــه نیــز میتوانــد بــرای
طراحــی سیســتم پولــی مــورد اســتفاده گیــرد
کــه قــدرت دولــت هــا را افزایــش دهــد.
ارزهــای دیجیتــال همانگونــه کــه میتواننــد
دولتهــا ،بانکهــای مرکــزی و واســطهها
را حــذف کننــد ،همانگونــه نیــز میتواننــد
بــازوی کمکــی بــرای افزایــش قــدرت
دولتهــا شــوند! بــرای مثــال اگــر دولتهــا
ارز دیجیتــال خــود را گســترش دهنــد ،آن
زمــان اســت کــه ایــن فنــاوری نهتنهــا در
اختیــار کامــل دولتهــا قــرار خواهــد گرفــت
بلکــه میتوانــد کیلومترهــا از خواســتۀ واقعــی
طراحــان رمــز ارزهــا و ساتوشــی فاصلــه بگیــرد
و در تقابــل بــا رمزارزهــا بهپاخیــزد .اکنــون
نیــز بســیاری از کشــورها در حــال راهانــدازی
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خــود هســتند ،CBDC .ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی یــک کشــور اســت کــه در حقیقــت
معــرف ارز ســنتی آن کشــور اســت امــا در
قالــب دیجیتــالCBDC .هــا اساسـاً بــا ارزهــای
رمزپایــه متفاوت هســتند .رمزارزهــا غیرمتمرکز
هســتند ،امــا بانــک مرکــزی بــا تمرکززدایــی
از ارزهــای دیجتــال موافــق نیســت و CBDC
ماهیتــی متمرکــز دارد .دالیــل بســیاری
بــرای ایجــاد ایــن ارزهــا توســط بانکهــای
مرکــزی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا ،ایجــاد
حالــت دفاعــی در برابــر رمزارزهــا میباشــد.
بانکهــای مرکــزی نمیخواهنــد از صحنــه
ارزی حــذف شــوند و معتقدنــد کــه رمزارزهــا
بــا کاهــش سیســتم کنترلــی ،میتواننــد
تنشهایــی را در سیســتمهای نظارتــی ایجــاد
کننــد .موفقیــت CBDCهــا میتوانــد ســکوی
پرشــی بــرای بانکهــای مرکــزی و در نهایــت
دولتهــا باشــد .ایــن فنــاوری میتوانــد بــه
ســود برخــی از دولتهــا و بــه ضــرر برخــی
دیگــر باشــد .بــرای مثــال ،اســتفاده ایــاالت
متحــده از ارز دیجیتــال میتوانــد نهتنهــا
منجــر بــه نابــودی دالر نگــردد ،بلکــه بــرای
ایــاالت متحــده ســود چشــمگیری را نیز داشــته
باشــد .ایــن ارزهــا بــه ایــاالت متحــده اجــازه
میدهــد تــا بهطــور قابــل توجهــی برنامــه
خــود را پیــش ببــرد و بســیار بیشــتر جریــان
پــول بینالمللــی را کنتــرل کنــد .ایــن مســئله
میتوانــد بهشــکل یــک دالر دیجیتــال رقــم
بخــورد .ایــاالت متحــده بــا یــک دالر دیجیتــال
ممکــن اســت هژمونــی خــود را بــر روی
سیســتم مالــی جهانــی ،بــرای یــک قــرن دیگــر
نیــز تضمیــن کنــد.
در مثالــی دیگــر میتــوان نگاهــی بــه چیــن
انداخــت؛ چیــن در حــال کار بــر روی یــک ارز
دیجیتــال بــا پشــتیبانی بانــک مرکــزی خــود
اســت کــه میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار
قدرتمنــد یــا نــرم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
در حقیقــت ،اگــر شــرکتهایی کــه در چیــن
تجــارت میکننــد مجبــور بــه پذیــرش یــوان
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دیجیتــال شــوند ،میتواننــد برتــری دالر در
بــازار مالــی جهانــی را از بیــن ببرنــد.
درمــورد اینکــه ارز دیجیتــال بــرای دولتهــای
مختلــف ســود اســت یــا تهدیــد ،میتــوان
گفــت ایــن مســئله شــبیه بــه یــک جنــگ
تســلیحاتی اســت .تســلیحات در یــک جنــگ،
بســته بــه اینکــه زودتــر در دســت کدامیــک
از طرفیــن جنــگ قــرار میگیــرد ،میتوانــد
هــم ســودمند باشــد و هــم بــه تهدیــد منجــر
شــود؛ در اینجــا نیــز بســتگی دارد کدامیــک
از صاحبــان ارزهــای مطــرح جهانــی ،زودتــر بــه
اســتفاده و بهکارگیــری هوشــمندانه و صحیــح
ایــن ارزهــا بپردازنــد .مســئلهای کــه مشــهود
اســت ،برتــری دولتــی اســت کــه بتوانــد یــک
ارز دیجیتــال بــا قابلیــت تبدیــل بــه ارز ذخیــرۀ
جهانــی معرفــی کنــد .شــاید معرفــی چنیــن
ارزی بتوانــد بــرای ســالیان ســال ،هژمونــی ارز
برتــر را از آن خــود کنــد.
و اما در آینده ...
بــا اینکــه بــا ظهــور رمــز ارزهــا و مطــرح
شــدن روزافــزون آنهــا (بهویــژه بیتکویــن)
موجــب شــد تــا افــراد زیــادی از دیــدن آینــدۀ
مســتقل بــرای ارزهــا و ایجــاد یــک ارز واحــد
جهانــی بــدون دخالــت دولتهــا بــه وجــد
بیاینــد ،بهنظــر میرســد کــه نمیتــوان آینــده
را بــدون دولتهــا متصــور شــد .بســیاری بــر
ایــن باورنــد کــه جنــگ ارزی امــروز ،جنگــی
بیــن ارزهــای دیجیتــال (رمزارزهــا) و ارزهــای
مطــرح جهانــی اســت .در حالــی کــه شــاید
واقعیــت ،بهگونــهای دیگــر بــه تصویــر
کشیدهشــده باشــد .معــدود افــرادی بــر ایــن
باورنــد کــه جنــگ ارزی امــروز ،بیــن خــود
دولتهــا بــرای تصاحــب یــک قــدرت برتــر
بهشــکل ارز دیجیتــال اســت .بهعبــارت
دیگــر میتــوان گفــت کــه مســئلۀ تقابــل
بیــن بیتکویــن و دالر یــا تقابــل بیــن ســایر
رمزارزهــا بــا ارزهــای مطرحــی همچــون یــورو،
پونــد و یــوان نیســت؛ وضعیــت موجــود ،جنگی
بــرای حــذف دولتهــا نیســت بلکــه نبــرد

کنونــی ،نبــردی میــان خــود دولتهــا اســت
بــرای آنکــه بــه قدرتــی برتــر دســت پیــدا
کننــد و شــاید بتواننــد ارزی بــا ویژگیهــای
بهتــر را جایگزیــن دالر کننــد؛ ارزی کــه بازهــم
تحــت کنتــرل خــود دولتهــاباشــد امــا دیگــر
دالر نباشــد .بنابرایــن جامعــۀ مالــی شــاید تــا
ســالها نیــز نتوانــد بــه حــذف دولتهــا،
بانکهــای مرکــزی ،سیســتمهای نظارتــی
و در نهایــت ارزهــای مطــرح جهــان توســط
رمزارزهــا بیندیشــد.
چش ـمانداز طراحــان ارزهــای رمزنگاریشــده،
تبدیــل ایــن ارزهــا بــه سیســتم غالــب ارزی
اســت زیــرا آنهــا معتقدنــد کــه بــهزودی و
بهطــور گســترده مشــخص میشــود کــه
ایــن ارزهــا جایگزینــی برتــر بــرای ارزهایــی
هســتند کــه اکنــون توســط دولتهــا
ارائــه میشــوند .آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه
جهــان ب ـهزودی بــه برتــری ارزهــای رمزپایــه
پیخواهــد بــرد و ارزهــای صــادر شــده
توســط دولتهــا در نهایــت بــه نفــع ارز
رمزپایــۀ غیرمتمرکــز کنارگذاشــته خواهــد
شــد .بــا وجــود آنکــه طراحــان رمزارزهــا
و برخــی از تحلیلگــران ،امیــد بســیاری بــه
مطــرح شــدن ایــن ارزهــا در جهــان دارنــد
و آنهــا را جایگزینــان زودهنــگام ارزهایــی
همچــون دالر و یــورو میداننــد امــا بایــد
اظهــار داشــت کــه پیشبینــی آینــده ارزهــای
مطــرح جهانــی کار آســانی نیســت .بــا تمامــی
امیدواریهایــی کــه حامیــان رمزارزهــا
دارنــد ،مــا نمیدانیــم کــه آینــدۀ ارزهایــی
همچــون دالر ،یــورو ،پونــد و ســایر ارزهــای
مســلط بــر جامعــه مالــی جهانــی چیســت امــا
مســئلهای کــه میتــوان تــا بدینجــا نتیجــه
گرفــت ایــن اســت کــه رمزارزهــا ،نمیتواننــد
بــه ایــن زودیهــا در جایــگاه سیســتم ارزی
جهانــی قــرار گیرنــد ،اگرچــه در آیندههــای
دور شــاید بتــوان بیــش از پیــش بــه سیســتم
رمــزارزی جهانــی و برچیدهشــدن ارزهــای
مطــرح اندیشــید.
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بایــد بدانیــم کــه مســئلۀ اصلــی ایــن نیســت
کــه مــا در نهایــت میتوانیــم بــه یــک سیســتم
ارز دیجیتــال در مقیــاس جهانــی برســیم یــا نــه
زیــرا ارز دیجیتــال مزایــای بســیاری را نســبت
بــه ارز معمولــی دارد و اگرچــه مــا تاریــخ دقیــق
آن را نمیدانیــم امــا در نهایــت روزی در عرصــۀ
جهانــی جایگزیــن خواهــد شــد .در حقیقــت،
موضــوع حائــز اهمیــت آن اســت کــه ارز
دیجیتــال در چــه ســاختاری بــه جهــان عرضــه
خواهــد شــد؟ آیــا مــا شــاهد گســترش ارزهــای
دیجیتــال متمرکــز دولتــی خواهیــم بــود یــا
رمزارزهــای غیرمتمرکــز ،صاحبــان قــدرت
آینــده خواهنــد بــود؟ آیــا در آینــده شــاهد دالر
دیجیتــال خواهیــم بــود یــا آرزوی دیرینــۀ افــراد
زیــادی در نابــودی دالر بــه واقعیــت خواهــد
پیوســت و شــاهد ارزی دیجیتــال و منحصــر
بــه قــدرت برتــر دیگــری ماننــد چیــن خواهیــم
بــود؟ چــه کســانی برنــدگان و بازنــدگان ایــن
نبــرد خواهنــد بــود؟ اینهــا ســؤاالتی هســتند
کــه مــا نمیتوانیــم بهطــور قاطعانــه بــه
آنهــا پاســخ دهیــم .مــا هنــوز نمیدانیــم کــه
صاحبــان بــزرگ ارزهــای مطــرح جهانــی ،چــه
اســتراتژیهایی را بــرای پیــروزی در ایــن
نبــرد در ذهــن خــود دارنــد امــا چیــزی کــه
مشــهود اســت ،ایســتادگی بســیار جــدی دالر و
حامیانــش در ایــن میــدان اســت.
محققــان بســیاری ،ســعی در پیشبینــی
آینــدۀ ارزی جهــان دارنــد .اگرچــه برخــی
از افــراد هنــوز رمزارزهــا را آمــادۀ رویارویــی
بــا ارزهــای مطــرح جهانــی نمیداننــد امــا
دســتهای دیگــر نیــز معتقدنــد کــه نمیتــوان
از آینــدۀ روبهرشــد ایــن ارزهــا چشمپوشــی
کــرد .برخــی دیگــر پــا را فراتــر نهــاده و صحبــت
از جایگزینــی زودهنــگام رمزارزهــا بــر تخــت
قــدرت و ســلطهگری دالر میکننــد .بــا وجــود
تفاوتهــای موجــود در پیشبینیهــا ،اغلــب
در یــک مســئله اتفاقنظــر وجــود دارد« :آینــدۀ
دنیــای مالــی هرگــز ماننــد گذشــته نخواهــد
بــود» .ارزهــای رمزپایــه میتواننــد ابــزاری
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قدرتمنــد بــرای یــک جنــگ ارزی باشــند و
ســبب دگرگونــی آینــده مالــی جهــان شــوند.
شــاید ســالها بعــد ،بیتکویــن و ســایر
رمزارزهــا را بهگونــهای بهخاطــر بیاوریــم
کــه پرنــده رایــت را بهخاطــر میآوریــم و
در هــر دو مــورد از اختراعاتــی صحبــت کنیم
کــه رونــد تاریــخ بشــر را تغییــر دادهانــد و
شــاید هــم بعــد از گذشــت ســالها ،هنــوز
در حــال نظریهپــردازی در ارتبــاط بــا
هژمونــی دالر و روشهــای برانــدازی آن
باشــیم!
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پی نوشت ها:

1- Digital currency
 -2اگرچــه ایــن نــوع از ارزهــا ،بــا نــام ارز مجازی
رواج یافتهانــد ،امــا بهتــر اســت از مــواردی ماننــد
رمــزارز ،ارز دیجیتــال ،ارزهــای رمزپایــه و یــا ارز
رمزنگاریشــده اســتفاده گــردد .کلمــه مجــازی
مصــداق مــواردی اســت کــه در حقیقــت وجــود
ندارنــد و بــار معنایــی منفــی آن ،میتوانــد در
فرهنــگ مــا بــر روی اســتفادهکنندگان و رواج
یافتــن ایــن ارز تأثیــر ســوء بگــذارد.
 -3پــول دیجیتــال میتوانــد متمرکــز
( )centralisedباشــد ،در ایــن صــورت یــک
نقطــه مرکــزی بــرای کنتــرل حجــم پــول
وجــود دارد .همچنیــن میتوانــد غیرمتمرکــز
( )decentralisedباشــد ،در ایــن صــورت
منابــع مختلــف ،عرضــه پــول را کنتــرل
میکننــد .
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 Volatility Based on a GARCH Model.
SSRN Electronic Journal.
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برای اینکه مدیر بزرگی شوید ،نیازمند
«چهارچوب فکری» (مایندست)
صحیح هستید
ســازمانها در سراســر جهــان ســاالنه تقریبـاً 356
میلیــارد دالر بــرای اقدامــات مربــوط بــه توســعۀ
رهبــری هزینــه میکننــد .ایــن درحالیســت
کــه طــی تحقیقــات بــه عمــل آمــده در ســال
 75 ،2013درصــد از آنهــا ،برنامههــای توســعه
رهبــری خــود را مؤثــر ارزیابــی نکردنــد .امــا چــرا
ســازمانها ،منافــع زیــادی از اقدامــات خــود و
هزین ـهای کــه بابــت برنامههــای توســعه رهبــری،
صــرف میکننــد ،بدســت نمیآورنــد؟ تحقیقــات
اخیــر نشــان میدهــد ایــن موضــوع احتمــاالً بــه
ایــن دلیــل اســت کــه برنامههــای توســعه رهبــری
از یــک ویژگــی خــاص و اساســی کــه همــان
«چهارچــوب فکــری» (مایندســت) اســت ،غافــل
میشــوند؛ بعــاوۀ اینکــه مدیــران چگونــه فکــر
میکننــد ،یــاد میگیرنــد و رفتــار میکننــد.
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«چهارچــوب فکــری» ،لنزهــای ذهنــی مدیــران
اســت کــه بــه آنهــا دیکتــه میکنــد چــه
اطالعاتــی را بــرای درک و هدایــت موقعیتهایــی
کــه بــا آن مواجــه میشــوند ،دریافــت و اســتفاده
کننــد .در حقیقــت« ،چهارچــوب فکــری» ،باعــث
آنچــه کــه مدیــران انجــام میدهنــد و چرایــی
آن اســت .بــه عنــوان مثــال «چهارچــوب فکــری»
توضیــح کــه چــرا دو مدیــر ،زمانــی کــه بــا یــک
موقعیــت مشــابه ماننــد عــدم توافــق بــا زیردســت
خــود مواجــه میشــوند ،عکسالعمــل متفاوتــی
انجــام میدهنــد .یــک مدیــر ممکــن اســت ایــن
موقعیــت را ماننــد تهدیــدی ببینــد کــه بازدارنــدۀ
اختیــارات وی اســت امــا مدیــر دیگــری آن
موقعیــت را بهعنــوان فرصتــی بــرای یادگیــری
و توســعه بیشــترارزیابی کنــد .در واقــع وقتــی
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اقدامــات توســعۀ رهبــری« ،چهارچــوب فکــری»
را نادیــده میگیــرد ،از ایــن موضــوع کــه چگونــه
مدیــران ،مســائل و فرصتهایــی ماننــد ایــن را
مشــاهده و تفســیر میکننــد ،غفلــت مــیورزد.

ـر
بیشــتر از فعالیتهــا دارنــد .آنهــا همچنیــن مصـ ّ
و مقــاوم ،تطبیقپذیــر و منعطــف ،عالقهمنــد
بــه همــکاری و مشــارکت هســتند و بــه اجــرا در
اســتاندارهای بــاال تمایــل بیشــتری دارنــد.

اگــر «چهارچوبهــای فکــری» خیلــی
مهــم هســتند ،کدامیــک بایــد توســط
رهبــران توســعه داده شــوند؟
چهــار مجموعــۀ متمایــز از «چهارچوبهــای
فکــری» شناســایی شــدهاند کــه بــر توانایــی
مدیــران بــرای درک افــراد ،هدایــت موفقتــر
تغییــر و انجــام دادن مؤثرتــر نقشهــای رهبــری،
تاثیــر میگذارنــد.

«چهارچوبهــای فکــری» مشــورتی و اجــرا
کنند ه
مدیــران بــا «چهارچــوب فکــری» مشــورتی،
پذیــرش باالیــی بــرای دریافــت انــواع اطالعــات
بهعنــوان روشــی بــرای اطمینــان از اینکــه تــا حــد
امــکان بهصــورت بهینــه فکــر و اقــدام میکننــد،
دارنــد .مدیــران بــا «چهارچــوب فکــری» اجــرا
کننــده ،همانطــور کــه ایــن نــام پیشــنهاد میکنــد،
بیشــتر بــر اجــرای تصمیمــات تمرکــز میکننــد و
ایــن موضــوع ذهــن آنهــا را نســبت بــه ایدههــا و
اطالعــات جدیــد و متفــاوت ،بســته نگــه م ـیدارد.
بــا مقایســۀ ایــن دو ،در مییابیــم کــه مدیــران بــا
«چهارچــوب فکــری» مشــورتی ،تصمیمــات بهتری
میگیرنــد .زیــرا آنهــا منصفتــر و دقیقتــر
هســتند و کمتــر در پــردازش و تصمیمگیــری،
تصمیمهــای یــک جانبــه میگیرنــد.

«چهارچوبهای فکری» رشد و ثابت
«چهارچــوب فکــری» رشــد ،بــاوری اســت کــه
مــردم نســبت بــه تغییــر اســتعداد ،تواناییهــا و
هــوش خــود دارنــد .متقابـ َ
ا افــراد بــا «چهارچوب
فکــری» ثابــت ،اعتقــادی بــه ایــن تغییــر
ندارنــد .حاصــل چندیــن ســال پژوهــش نشــان
میدهــد آنهایــی کــه «چهارچــوب فکــری»
رشــد دارنــد ،از نظــر ذهنــی آمادگــی بیشــتری
بــرای پذیــرش چالشهــا دارنــد ،از مزیتهــای
فیدبــک گرفتــن بهــره میبرنــد ،اســتراتژیهای
حــل مســألۀ مؤثرتــری را اتّخــاذ میکننــد،
فیدبکهــای توســعهدهنده بــه زیردســتان خــود
مصرتــر در پــی
ارائــه مینماینــد و پرتالشتــر و ّ
تحقّــق اهــداف خــود هســتند.
«چهارچوبهــای فکــری» یادگیــری و
عملکــرد
«چهارچــوب فکــری» یادگیــری ،بــه معنــی
خودانگیختگــی بــرای افزایــش شایســتگی خــود و
تس ـلّط بــر چیزهــای جدیــد اســت« .چهارچــوب
فکــری» عملکــرد ،بــرای کســب قضاوتهــای
مطلــوب یــا اجتنــاب از قضاوتهــای منفــی
دربــارۀ شایســتگی خــود ،انگیــزه دارد .مدیــران
بــا «چهارچــوب فکــری» یادگیــری در مقایســه
بــا «چهارچــوب فکــری» عملکــرد از نظــر ذهنــی
آمادگــی بیشــتری بــرای افزایــش شایســتگی،
یادگیــری عمیــق ،دریافــت فیدبــک و خروجــی
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«چهارچوبهــای فکــری» ترفیــع و
پیشــگیر ی
مدیــران بــا «چهارچــوب فکــری» ترفیــع ،بــر
پیــروزی و بدســت آوردن ،تمرکــز میکننــد.
آنهــا یــک هــدف و مقصــد ویــژه را شناســایی
میکننــد و پیشــروی بــه ســمت آن را
اولویــت خودشــان قــرار میدهنــد .مدیــران بــا
«چهارچــوب فکــری» پیشــگیری ،بــر اجتنــاب از
باخــت و جلوگیــری از مســائل ،بــه هــر قیمتــی
تمرکــز میکننــد .پژوهشهــا نشــان میدهــد
آنهایــی کــه «چهارچــوب فکــری» ترفیــع دارنــد،
بیشــتر بــه مثبــت اندیشــی ،تمایــل دارنــد،
نســبت بــه تغییــر ،انعطــاف بیشــتری از خــود
نشــان میدهنــد ،در مقابــل چالشهــا و
شکســتها ،مقاومتــر و سرســختر هســتند
و ســطوح باالتــری از عملکــرد و رفتارهــای
نوآورانــه را در مقایســه بــا رهبرانــی کــه
«چهارچوبهــای فکــری» پیشــگیری دارنــد،
بــروز میدهنــد.

وقتــی شــناخت بهتــری از ایــن «چهارچوبهــای
فکــری» داشــته باشــید ،میتوانیــد برنامههــای
آموزشــی رهبــری خــود را بــرای اثربخشــی
بیشــتر ،متناســب کنیــد .یــک مثــال خــوب از
یــک ســازمان کــه قــدرت «چهارچوبهــای
فکــری» را بهعنــوان یــک اهــرم تقویتکننــده
ب ـهکار بــرده اســت ،شــرکت مایکروســافت اســت.
از ســال  2001تــا  ،2014ارزش بــازار و قیمــت
ســهام مایکروســافت تــا حــد زیــادی یکســان
باقــی مانــد امــا در ســال  ،2014زمانیکــه
ســاتیا نــادال مســئولیت را بهعهــده گرفــت،
مأموریــت خــودش را بــر بازآفرینــی رهبــری و
فرهنــگ در مایکروســافت بنــا نهــاد .بــه اعتقــاد
نــادال« ،چهارچوبهــای فکــری» بهویــژه
«چهارچوبهــای فکــری» رشــد ،تمرکــز اصلــی
وی در زمــان نوســازی مایکروســافت بودنــد .بــا
ایــن شــیوۀ رهبــری ،ارزش بــازار شــرکت و قیمــت
ســهام ،بیــش از ســه برابــر شــد.
ایــن فقــط یــک نمونــه اســت کــه نشــان
میدهــــد اگــــر سازمانهــــا بخواهنــد
سرمایهگذاریهایشــان در توســعۀ رهبــری
بهطــور کامــل تســویه شــود ،میبایســت
توســعۀ «چهارچوبهــای فکــری» ،بــه ویــژه
رشــد ،یادگیــری ،مشــورتی و ترفیــع را در
اولویــت اقدامــات خــود قــرار دهنــد .همانطــور
کــه مدیــران بــه توســعۀ هــر یــک میپردازنــد،
روش فکــر کــردن ،یادگیــری و رفتارهــای آنهــا
بهطــور طبیعــی بهبــود پیــدا میکنــد .زیــرا
آنهــا موقعیتهــا را بهطــور مؤثرتــری ،مشــاهده و
تفســیر میکننــد.
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 the Right Mindsetاســت کــه توســط Ryan
 Gottfredsonو Chris Reinaدر ژانویــه
 2020در مجلــه  HBRمنتشــر شــده اســت.
مســعود صــادق پــور :کارشــناس ارشــد
مدیریــت کســب و کار ( ،)MBAمدیــر عامــل
شــرکت هــم پیمان همــکاران سیســتم در اســتان
قزویــن
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ظهــور بیمــاری همهگیــر ناشــی از ویــروس
کرونــا ،یــک واقعــۀ منحصربهفــرد بــوده
اســت .محدودیتهــای مســتمر ایــن بیمــاری
در فعالیتهــای تجــاری و زندگــی انســان
باعــث بــروز مشــکالت جــدی شــده اســت.
ایــن همهگیــری اثــرات مهمــی بــر روی
ســطح فعالیتهــای تجــاری را در پــی داشــته
اســت .دومیــن اثــر مربــوط بــه اندازهگیــری
فعالیتهایــی از قبیــل تهیــه و تنظیــم
صورتهــای مالــی اســت .رادیــگان()2020
بیــان مــیدارد کــه بیمــاری فراگیــر
کوویــد 19-پتانســیل باالیــی بــرای ایجــاد

تغییــرات قابلمالحظ ـهای بــرای حســابداران
حرفــهای کــه مشــغول تهیــۀ صورتهــای
مالــی شــرکتها هســتند و همینطــور بــرای
حسابرســان دارد.
در ســـرتاســــر جهــان تدوینکننــدگان
اســــتانداردهـــــای بینالمللـــــی ،بــه
انتشاردهندگـــــان صورتهـــــای مالـــی
شــرکتها مشــاوره میدهنــد تــا ارتبــاط
کاری نزدیکــی بــا کمیتههــای حسابرســی و
حسابرســان بــرای اطمینــان از گزارشهــای
مالــی و بررســی فرآیندهایــی کــه تحــت
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تاثیرکووید19-قــرار گرفتــه ،داشــته باشــند.
کشــور چیــن در تاریــخ  31دســامبر 2019
در مــورد ویــروس غیرمعمــول کرونــا در
شــهر ووهــان چیــن بــه ســازمان بهداشــت
جهانــی ( )WHOاطالعرســانی کــرد و
اطالعــات دقیــق در مــورد عالئــم و خطــرات
ایــن ویــروس طــی ســال  ،2020در جهــان
شــناخته شــد .بنابراین از دیدگاه حســابداری،
ظهــور ویــروس کرونــا در چندیــن کشــور و
اکثــر شــرکت هــا ،آثــار غیرتعدیلــی در ســال
 2019داشــته اســت.
از آنجاییکــه شــیوع اصلــی ویــروس
کرونــا در بیشــتر مناطــق جهــان در ژانویــه
 2020رخ داده اســت ،موسســه حسابرســی
 )2020(PWCبیــان میکنــد ،کرونــا ویــروس،
آثــار غیرتعدیلــی بــر روی صورتهــای مالــی
دارد .دیــو و ماهانتــا( )2020تحقیقــی را انجام
دادهانــد کــه نتایــج آن بــه شــرح زیــر اســت:
هــر شــرکتی بایــد ماهیــت واقعــی رویدادهــا و
پیشبینــی آثــار مالــی کــه بــه عنــوان رویــداد
غیرتعدیلــی پــس از تاریــخ گزارشــگری مالــی
هســتند ،افشــاء کننــد .همچنیــن میتــوان
آثــار کرونــا ویــروس را بــه عنــوان یــک رویــداد
تعدیلــی بــرای پایــان دورهی گزارشــگری 31
دســامبر 2020در نظــر بگیرنــد.
پیشبینــی اثــرات کرونــا ویــروس میتوانــد
بســیار دشــوار باشــد؛ ایــن اثــرات را بایــد بــه
ســه بخــش اصلــی تقســیم کــرد:
 -1تأثیــر شــدید اقتصــادی مســتقیم در
صورتهــای مالــی بســیاری از شــرکت یــا
گرو ههــا
 -2عــدم اطمینــان در ارزیابــی داراییهــا و
بدهیهــا
 -3بررســی فــرض تــداوم فعالیت شــرکتها
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و انبوهی از مســائل حسابرســی
اثرات کووید– 19بر حسابداری
ایــن امــکان وجــود دارد کــه متغیرهــای
اقتصــادی ،شــرکتهایی را کــه در صنایــع
مختلــف فعالیــت دارنــد ،مجــاب کنــد کــه
مخــارج غیرضــروری را بــه تعویــق بیاندازنــد
و در همــان زمــان شــرکتها در حــال امتیــاز
دادن بــه وامگیرنــدگان و مشــتریان باشــند.
شــرکتها در زمانیکــه کارکنــان کار
نمیکننــد و درآمــد اصلــی ندارنــد ،حقــوق
پرداخــت میکننــد برآوردهــای مختلــف
حســابداری را بــا لحــاظ کــردن آثــار ایــن
ویــروس انجــام میدهنــد .ممکــن اســت
کیفیــت گزارشــات مالــی ســؤال برانگیــز شــود
و مدیــران و حســابداران را قضــاوت کننــد.
رویدادهایــی کــه پــس از تاریــخ گزارشــگری
رخ داده اســت آیــا بــه عنــوان رویــداد
تعدیلــی و غیرتعدیلــی محســوب میشــوند
یــا خیــر؟ در ایــن راســتا ضــروری اســت
مدیریــت بهطــور مــداوم رویدادهــا و آثــار
آنهــا را بررســی کنــد.
مدیــران مالــی و متخصصــان حســابداری
ممکــن اســت مجبــور شــوند ،بســیاری
از قضاوتهــای خــود را در بهکارگیــری
اســتاندارد حســابداری شــناخت درآمــد بــه
علــت شــیوع ویــروس کرونــا تغییــر دهنــد.
بنابرایــن کاهــش درآمــد و حاشــیۀ ســود
نیــز طبعـاً وجــود خواهــد داشــت .همچنیــن
ممکــن اســت قراردادهــای مشــتریان بــه
دالیلــی از جملــه مالحظــات رویههــا و
سیاسـتها ،از نظــر امتیــاز قیمــت ،تخفیــف،
بازپرداخــت وجــوه ،پــاداش عملکــرد ،نیــاز
بــه ارزیابــی مجــدد و تغییراتــی داشــته
باشــد .الزم بــه تأکیــد اســت بــر اســاس

 IFRS 15فهــم و درک و شــناخت شــرایط
قــرارداد قبــل از شناســایی درآمــد بســیار
حائــز اهمیــت اســت.
بــه همیــن ترتیــب ،متخصصــان و مدیــران
مالــی شــرکتها بایــد نــگاه دقیقتــری
نســبت بــه شناســایی زیــان کاهــش ارزش
داراییهــا داشــته باشــند زیــرا ســقوط
شــدید ارزش دارایــی در بازارهــای مالــی رخ
داده اســت.
ویــروس کرونــا بهصــورت موقــت موجــب
توقــف تولیــد و همچنیــن منجــر بــه
محدودیــت در مســافرت و فعالیتهــای
واردات و صــادرات کاالهــا در بســیاری از
کشــورها شــده اســت.
تمــام ایــن مــوارد ممکــن اســت بــه عنــوان
شــاخص کاهــش ارزش داراییهــا در نظــر
گرفتــه شــود ،زیــرا شــرکتها قــادر بــه
بازیافــت مبلــغ دفتــری داراییهــا از طریــق
اســتفاده مســتمر یــا فــروش یــا واگــذاری
آنهــا نیســتند .شــرکتها بایــد بررســی
کننــد کــه آیــا در حــال تجربــۀ شــرایط
خاصــی از قبیــل کاهــش درآمدهــا ،لغــو
سفارشــات ،تعطیلــی بنگاههــای تولیــدی
و خدماتــی یــا کاهــش قیمــت ســهام و...
هســتند یــا خیــر؟ ممکــن اســت تمامــی
ایــن مــوارد شــاخصی باشــد ،بــرای آزمــون
کاهــش ارزش داراییهــای واحــد تجــاری.
یکــی دیگــر از بخشهــا یــا قســمتهای
خاکســتری در صورتهــا و گزارشهــای
مالــی کاهــش ارزش ســرقفلی اســت .در
صــورت وضعیــت مالــی برخــی از شــرکتها
کــه دارای پیچیدگــی و مشــکالت
بیشــماری باشــند ،احتمــال بررســی
بیشــتری بــر روی صــورت ســود و زیــان و
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کاهــش ارزش ســرقفلی وجــود دارد.
دولــت در راســتای مقابلــه بــا تأثیــر ویــروس
کرونــا میتوانــد اقدامــات حمایتــی از
قبیــل ،تخصیــص یارانــۀ مســتقیم اعطــای
معافیتهــای مالیاتــی یــا کاهــش مالیاتهــا،
اعطــای اعتبــار و کاهــش نــرخ بهــره ،اعطــای
تســهیالت بــا نــرخ کــم ارائــه کنــد ،ایــن
اقدامــات دولــت تأثیــرات قابلتوجهــی در
گزارشهــای مالــی را در پــی دارد.
اندازهگیــری ارزش منصفانــه بــه دالیلــی
از جملــه شــرایط عــدم اطمینــان و
نوســانات بازارهــا تحــت تأثیرکوویــد19-
قــرار میگیــرد .مدیــران شــرکتها
بایــد افشــای مناســبی در گزارشهــای
مالــی داشــته باشــند تــا تحلیلگــران و
اســتفادهکنندگان گزارشهــای مالــی
قابلیــت درک ایــن ســؤال را داشــته باشــند
کــه آیــا شــیوع ویــروس در اندازهگیــری
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مدنظــر قــرار گرفتــه قضــاوت صحیــح حســابرس و مدیــران
ارزش منصفانــه ّ
اســت یــا خیــر؟ همچنیــن در ســال  2020میتوانــد بســیار مهــم باشــد.
صــورت وضعیــت مالــی ممکــن اســت
نیــاز بــه بازبینــی مجــدد داشــته باشــد تــا اگــر تأمینکننــدگان بــه علــت تعطیلــی
اطمینــان حاصــل شــود کــه ارقــام منعکــس موقــت عملیــات قــادر بــه ایفــای تعهــدات
شــده نســبت بــه شــرایط کنونــی ارقامــی خــود نباشــند بایــد در حســابهای خــود
ذخیــره شناســایی کننــد .بنابرایــن مدیــران
واقعــی و قابــل اتــکا باشــند.
و حســابداران بایــد جهــت شناســایی ذخیــره
ارزیابــی موجــودی کاال هنــوز یکــی از و افشــای مناســب در صورتهــای مالــی از
حوزههــای مهــم حســابداری اســت کــه بــا قضــاوت حرف ـهای و منطقــی اســتفاده کننــد.
شــیوع ویــروس کرونــا میتوانــد آثــار بــا
اهمیــت نامســاعدی را در پــی داشــته باشــد .بــا فراگیــری و اپیدمــی شــدن کویــد-
ایــن مــوارد از تعطیلــی اجبــاری کارخانههــا ،19 ،تهیهکننــدگان و تنظیمکننــدگان
کاهــش خالــص ارزش قابــل بازیافــت بــه صورتهــای مالــی بــرای برنامههــای
علــت کاهــش تقاضــای مشــتریان و احتمــاالً احتمالــی شــامل فراهــم شــدن نیازهایــی از
عملکــرد نامناســب از قراردادهــای خریــد و قبیــل تأمیــن کســری بودجــه کــه در نتیجــه
فــروش ناشــی میشــود .همچنیــن شناســایی رکــود اقتصــادی بــا آن روبــرو میشــوند بایــد
ارزش ســهام در پایــان ســال مالــی بــا توجــه الگویی مناســب داشــته باشــند .از ســویی دیگر
بــه کاهــش ارزش بازارهــای مالــی میتوانــد خالــص ارزش بازیافتنی ،قرارگرفتــن در معرض
بحــث برانگیــز و غیرممکــن باشــد ،بنابرایــن خطــر ،برآوردهــای حســابداری ،تعدیــل و
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اصــاح تســهیالت دریافتــی از جملــه مفاهیــم
و چالشهــای صورتهــای مالــی اســت کــه
حســابداران حرفــهای و شــرکتها بــا آن
مواجــه هســتند.
موضوعــات و مســائل مرتبــط بــا تــداوم
فعالیــت یکــی از مســئولیتهای مدیریــت،
ارزیابــی تــوان شــرکت بــرای تــداوم فعالیــت
اســت .مدیریــت بایــد در نظــر داشــته باشــد،
وجــود و اثــرات پیشبینــی شــیوع کرونــا
ویــروس را بــرای فعالیتهــای شــرکت و
ارزیابــی مناســب خــود را در خصــوص مســائل
تــداوم فعالیــت در نظــر بگیــرد .ایــن ارزیابــی
بایــد تــا تاریــخ صورتهــای مالــی کــه
منتشــر میشــود انجــام بپذیــرد.
موضوعــی کــه توســط متخصصان حســابداری
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت ،قابلیــت
بازیافــت مطالبــات از بدهــکاران اســت کــه
ایــن مســئله میتوانــد از حــد معمــول و
ممکــن بســیار بزرگتــر باشــد و اثراتــی منفــی
روی تــداوم فعالیــت داشــته باشــد .همچنیــن
بــرای چنیــن فعالیتهایــی نیــاز اســت کــه
تجزیــه و تحلیــل حساســیت عملکرد بــر روی
آنهــا انجــام پذیــرد کــه آیــا شــرایط عــدم
اطمینــان حائــز اهمیتــی وجــود دارد کــه بــر
روی توانایــی تــداوم فعالیــت شــرکت اثرگــذار
باشــد؟
یکــی دیگــر از موضوعــات کلیــدی مرتبــط
بــا تــداوم فعالیــت جریــان وجــوه نقــد اســت.
یــک ســوال ایــن اســت کــه آیــا واحد تجــاری،
وجــه نقــد کافــی بــرای ادامــه فعالیت بــرای 6
تــا  12مــاه آینــده را دارد؟
مســلماً بــر اثــر شــیوع کویــد 19-شــرکتها
ممکــن اســت ،چالشهایــی را در زمینــۀ
جریــان وجــوه نقــد که مــواردی چــون توقف

34

عملیــات ،کاهــش درآمــد عملیاتــی و افزایــش
هزینههــای عملیاتــی را ناشــی میشــود،
تجربــه کننــد .در نتیجــۀ چنیــن رویدادهایــی
نیازمنــد افشــای اضافــی در صورتهــای
مالــی اســت کــه طبعــاً حســابرس واحــد
تجــاری بــه ایــن موضــوع در گــزارش خــود
نیــز اشــاره خواهــد کــرد.

برایــن برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد
کــه گــزارش احتمالــی تأثیــر کویــد 19-فقــط
بــه صورتهــای مالــی ســاالنه و میــاندورهای
محــدود نمیشــود ،بلکــه آثــار آن را بایــد در
مدنظــر قــرارداد.
افشــای مدیریــت ریســک نیــز ّ
همچنیــن در راســتای افزایــش کیفیــت
گزارشهــای مالــی بــه اســتفادهکنندگان
در حسابرســی صــورت مالــی بایــد از تردیــد
حرفهای استفاده کنند.
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حســابداران و حسابرســان انتظــار مــیرود
اثــرات شــیوع کویــد 19-در تهیــۀ صورتهــای رویــا دارابــی :دکتــرای حســابداری-
مالــی ســاالنه و میــان دورهای را بررســی کننــد .حســابدار رســمی -دانشــیار دانشــگاه آزاد
افشــای مربــوط و بهموقــع در خصــوص تأثیرات اســامی واحــد تهــران جنــوب
احتمالــی کویــد 19-بــر صــورت وضعیــت امیرحســین اســدی :دانشــجوی دکتــرای
مالــی ،عملکــرد و نقدینگی شــرکت و ارتباطات حســابداری دانشــگاه آزاد واحــد تهــران
آنهــا بــرای جلــب اعتمــاد ســرمایهگذاران و جنــوب -حســابدار رســمی
ذینفعــان بســیار حائــز اهمیــت اســت .عــاوه

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حســابداری ســبز

مقدمه
امــروزه جوامــع بینالملــل اهمیــت محیــط
زیســت و تأثیــر آن بــر روی زندگــی انســان و
تمــام موجــودات و گیاهــان را بیشــتر از پیش
میدانــد و بـــا توجـــه بـــه رشـــد روزافـــزون
جمعیـــت و محـــدود بـودن منابـــع طبیعـی
در دســـترس ،امـــروزه مســـئلۀ حفاظــــت
از محیــــط زیســــت یكــــی از مهمتریــــن
معضـلـــات جامعــۀ بشــــری اســت .نكتــۀ
حائــــز اهمیــت ایــــن اســت كــه حفــظ

مترجم:

حسین پورطاهر اقدم

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

محیــط زیســــت ،محــدود بــه مرزهــای
سیاســی و جغرافیایــی نیســت و اهتمــام
جمعــــی همــۀ ســاكنان كــــرۀ زمیـن را
میطلبـــد .بـا نگـــرش سیســـتمی ،مسـئلۀ
حفــــظ محیــــط زیســــت بــــه یــــك
سیســــتم مدیریــــت زیســـت محیطــی
نیـــاز دارد كـــه به صـــورت یكپارچـــه بــــا
ســایر سیســتمهای مدیریتــی بــه اجــرا
درآیــــد .تمــام شــرکتها و صنایعــی کــه
فعالیتهــای آنهــا دارای آثــار گســتردۀ
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محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت ،بــا
جــدی در زمینــۀ انتشــار اطالعــات
چالــش
ّ
در مــورد فعالیتهــای زیســتمحیطی
خــود روبــهرو هســتند.
تاریخچه حسابداری محیط زیست
در ابتــدا و از اواســط دهــه  70میــادی
شــرکتهای صنعتــی بــا مفهــوم گزارشــگری
بدهیهــای زیســت محیطــی روبـهرو شــدند.
شــرکتهای یــاد شــده ،نخســت تمایلــی بــه
افشــای زیانهــای وارده بــه محیــط زیســت
در صورتهــای مالــی خــود را نداشــتند
امــا بــر اثــر مــرور زمــان و افزایــش میــزان
خســارتها ،شــرکتها ناگزیــر بــه رعایــت
ایــن مســائل شــدند.
در ســال  1975هیئــت تدوین اســتانداردهای
حســابداری ،نشــریۀ شــماره  5خــود را
تحــت عنــوان حســابداری رویدادهــای

شرح

احتمالــی جهــت کمــک بــه شناســایی ایــن
وضعیــت منتشــر کــرد کــه میبایســت
خســارتهای احتمالــی بــه محیــط زیســت
(در صــورت محتمــل بــودن وقــوع و قابــل
بــرآورد بــودن مبلــغ زیــان) در صورتهــای
مالــی ،گــزارش شــود .بدهیهــای جبــران
خســارتهای وارده بــه محیــط زیســت بــه
عنــوان زیــان احتمالــی شــناخته میشــد
ا ّمــا بهدلیــل مشــکالت آینــده کــه در
بــرآورد میــزان ایــن زیانهــا وجــود داشــت
شــرکتها و صنایــع مختلــف ،رویههــای
متفاوتــی را جهــت بــرآورد ایــن زیانهــا بــه
کار میبرنــد بهطــوری کــه هیــچ شــرکتی
بــه درســتی از رهنمــود مزبــور پیــروی
نمیکــرد .بنابرایــن نیــاز بــه اصــاح و
تدویــن رهنمــود جدیــد احســاس میشــد.
در ســال  1976تفســیر شــماره 14
توســط هیئــت تدویــن اســتانداردهای

حســابداری تحــت عنــوان بــرآورد مبلــغ
یــک زیــان منتشــر شــد ولــی هیچگونــه
اظهــار نظــری در مــورد بــه تأخیــر انداختــن
ثبــت هزینههــای زیســت محیطــی نکــرد.
خســارتهای ضایعــات بــه منابــع ،منجــر
بــه افزایــش تقاضــای جامعــه جهــت
برقــراری قانــون در ایــن مــورد شــد .کنگــرۀ
آمریــکا در پاســخ بــه ایــن موضــوع ،قانــون
حفاظــت و بازیافــت منابــع محیــط زیســت را
در ســال  1976میــادی بــه تصویــب رســاند
ا ّمــا ایــن قانــون نیــز نتوانســت کاری از
پیــش ببــرد .بنابرایــن دومیــن قانــون فــدرال
تحــت عنــوان قانــون جامــع مســئولیت
غرامــت و بدهــی محیــط زیســت در ســال
 1980میــادی تصویــب شــد براســاس ایــن
قانــون  1/6میلیــارد دالر وجــوه ســپرده بــرای
هزینههــای پاکســازی مکانهایــی کــه
بــه محیــط زیســت خســارت وارد میکننــد

موضوعات و دامنۀ کاربرد حسابداری سبز
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هزینههای بازیافت منابع

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

هزینههای تجدید محیط زیست

هزینۀ فعالیتهای تجدید محیط زیست (کاهش آلودگیهای خاک و آبهای زمینی ،جبران
خسارتهای محیط زیست و غیره)

هزینههای مدیریت

هزینههای مدیریتی حمایت از محیط زیست از جمله فعالیتهای توسعه محیط زیست و
هزینههای مرتبط با کسب و حفظ گواهی ایزو 10041

هزینههای پیشرفتهای اجتماعی

هزینههای حمایت از محیط زیست که ناشی از مشارکت در سازمانهای مرتبط با حفظ محیط
زیست و غیره است

هزینههای تحقیق و توسعه

هزینههای حمایت از محیط زیست که ناشی از هزینههای مربوط به تحقیقات و توسعه است
و هزینۀ راه حلهای محیطی برای فعالیتهای تجاری (هزینههای محصول سبز /برنامهریزی
فناوریهای محیطی و توسعه و هزینههای محیطی کسب و کار و غیره)
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اختصــاص داده شــد .مکانهــای ایجــاد
خســارت توســط ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت ایــاالت متحــده تجزیــه و تحلیــل و
بررســی میشــدند.
در ســال  1990میــادی هیئــت تدویــن
اســتانداردهای حســابداری نشــریه شــماره
 90-8تحــت عنــوان ســرمایهای کــردن
هزینههــای آلودگــی محیــط زیســت را
منتشــر کــرد .هیئــت بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه مخــارج بدهیهــای محیــط زیســت
بایــد براســاس طرحــی مشــخص جهــت
کاهــش آلودگــی تعییــن شــود.
مــدل نظــری حســابداری زیســت
محیطــی
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
شــده اســت و تأثیــرات صنعــت بــر محیــط
زیســت رابطــۀ گســتردهای بیــن صنعــت و
محیــط زیســت ایجــاد کــرده اســت لــذا الزم
اســت سیســتمی وجــود داشــته باشــد کــه
تأثیــرات صنعــت بــر محیــط زیســت را کــه
سیســتم ســنتی حســابداری توانایــی الزم را
در ایــن خصــوص نــدارد ارزیابــی کنــد.
ارزیابی حسابداری سبز
حســـابداری محیـــط زیســـت ،ابـــزار
انعطافپذیـــری اســــت كــــه میتوانــد
چارچوبهــــای مختلفــــی را پوشــــش
دهــــد و در مقیاسهــــای مختلــــف
مــــورد اســــتفاده قــرار گیــــرد .مقیــاس
و درجـــۀ حســــابداری زیســــت محیطــــی
بــــه منابــــع ،نیازهــــا و اهـــداف شـــركت
بسـتگی دارد .مقیـــاس حسـابداری محیــط
زیســــت ،از چارچــــوب و دامنــــۀ كاربــرد
آن منتــــج میشــود .افشــــای هزینههــای
زیســــت محیطــی در راســــتای حفــــظ
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ثـــروت سـهامداران ،موجـــب افزایـش ارزش
بنـــگاه انتفاعــــی را فراهــــم میســــازد.
اگرچــــه منافــــع اینگونـــه هزینههــا قابـــل
تقویـــم بـه ریـال نیسـت ولـی درعیـن حـال
ایجـــاد تمایـــز در بنـگاه انتفاعـــی به مثابــه
صنعــــت ســــبز موجــــب میشــود و بــه
رغــم وجــــود مزیتها در حفــــظ بــــازار
رقابتــــی در میــــان صنایــــع مشــــابه
غیرســــبز ،از طـــــریق ایجــاد محبوبیــت
اجتماعــــی ،آثــــار مفیــــد و مؤثــــری بــر
قیمـــت سـهام اینگونـــه بنگاهها در بـــورس
اوراق بهــادار خواهــد داشــت .اســتفاده از
سیســــتم هزینهیابــــی مناســــب زیســت
محیطــی میتوانــــد بــــه مدیریــــت
شرکتها در اتخــــاذ تصمیمــــات منطقــی
یــــاری رســاند.
در آخر:
احتــرام بــه محیــط زیســت و پاســداری از آن
موجــب بــاال رفتــن کیفیــت زندگــی بشــر
میشود و مســـئلۀ بحـــران محیـــط زیســـت
به عنـــوان یكـــی از مهمتریــــن معضــــات
جامعــــۀ بشــری امــــروز در جهـان مطـرح
اســـت .در ایـران نیـز ایـــن بحـران هــر روز
ابعــــاد شــــدیدتری مییابــــد .ازایــــنرو،
بهكارگیـــری حســـابداری محیـــط زیســـت
بــه عنـــوان تالشــی در جهــــت حفاظــــت
از محیــــط زیســــت مــورد توجــه اســت.
در صــــورت اســـــتقرار نظــــام مطلــــوب
حســــابداری محیــــط زیســــت در
كشــــور ،حســــابداران میتواننــــد بــازوی
قدرتمنــــدی بــرای دولـت و جامعـۀ مدنـی
در زمینـــۀ كنترلهـــای اقتصــادی و مالــی
باشــــند .حســــابداری ســــبز یکــــی از
جنبههــای نوظهــــور دانــــش حســــابداری
اســــت کــــه در آینــــدهای نزدیــــک،
تأثیرگــــذاری خــــود را بیــــش از پیــــش
آشـــــکارمیسازد .اســــتفاده از عناصـــــر
اســـــاسی حســــابداری ســــبز ،نقــــش

محیــــط زیســــت را در اقتصـــــاد نشــان
مـــــیدهد و تحلیــــل ســــادهتری را از
سؤاالت اقتصــــاددانان بــــا کمــــک اندازه
گیریهــای حســابداری ســبز در اختیــار
میگـــذارد و بنابرایـن اقتصـــاد را بـه راهـی
عملـی هدایــــت میکنــد .بــا توجــه بــه
ایــن واقعیــت ،مخــــارج زیســت محیطی
شرکتها بــــا اهمیــــت اســــت و بایــد در
محاســبات بــه عنــوان مخــارج کلــی در
محاســــبۀ بهــــای تمام شــــده و هزینــــۀ
مــدنظــر قــــرار گیــرد.
تولیــــدات ّ
منابع:
 -1پـــــاک مـــــرام ،عســگــــــر و
همــکـــاران" ،چشــم انــدازی نظــری
بــــرای حســــابداری محیــــط زیســـت
و گـزارشـــــگری آن" ،حسـابـــــدار
رســـــمی ،شـــــماره ، 23پاییـــــز 1392
 -2بیـگزاده ،صدیــف" ،ارزشگــذاری منابــع
زیس ـتمحیطی" ،پیــام ســبز1382 ،
-3دیویــد .ام .بــوژه " .اشــارهای بــه
حســابداری ســبز" ،مجلــه بانــک و
اقتصــاد ،شــماره  ،77دی 1385
• A Roauf A
hamid,Mohamed,"Theoretical
Framework for Environmental Accounting Application
on the Epyption Petroleum
sector",The Epyption Forum
on Environment and Sustainable Development. Cairo,2002.
• Abdle Raouf,Mohamed.
"Green Contracting",at: www.
shell. com/financial-Correspondent
حســین پورطاهــر اقــدم :کارشــناس
ارشــد حســابداری
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چالشهای گزارشگری
یکپارچه در ترکیه
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مهدی یزداندوست

گزارشــگری یکپارچــه 1در ســالهای اخیــر
رشــد ســریعی در سراســر جهــان پیــدا کــرده
اســت و بســیاری از شــرکتهای بــزرگ اکنــون
اطالعــات مربــوط بــه نحــوۀ ارزشآفرینــی خود
را بازههــای زمانــی کوتاهمــدت ،میانمــدت
و بلندمــدت اعــام میکننــد .در چارچــوب
تدوینــی شــورای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی یکپارچــه ،2شــش نوع ســرمایه مشــخص
شــده اســت کــه ســازمانها بهطــور بالقــوه
آنهــا را ایجــاد یــا از آنهــا اســتفاده میکننــد؛
ســرمایههای مالــی ،تولیــدی ،معنــوی،
انســانی ،اجتماعــی و رابطـهای و طبیعــی .روش
گزارشــگری یکپارچــه ،ســازمانها را بــه ســمت
گــزارش کــردن عملکردهــای غیرمالــی و مالــی
خــود ســوق میدهــد و در همیــن حیــن بــه

مدیــران و ســرمایهگذاران اجــازه میدهــد تــا
درک بهتــری از پیوندهــای میــان عملکردهــای
غیرمالــی و مالــی بــه دســت آورنــد .ایــن روش
همچنیــن ســازمانها را بــه اتّخــاذ طــرز تفکــر
یکپارچــه در فرآینــد تصمیمگیــری خــود
تشــویق میکنــد.
تحقیقــات اخیــر نشــان دادهانــد کــه گزارشــگری
یکپارچــه در کشــور ترکیــه همچنــان در مراحل
اولیــه خــود قــرار دارد .بااینحــال همانطــور
کــه در یکــی از گزارشهــای منتشرشــده
در ابتــدای امســال بــا عنــوان «گزارشــگری
یکپارچــه در ترکیــه :وضعیــت فعلــی و
3
برداشــتها و تصــورات گروههــای ذینفــع
» اشــاره شــده اســت در ایــن کشــور عالقــۀ
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زیــادی بــرای کســب دانــش بیشــتر در ایــن
زمینــه و حمایــت از تحقیقــات آن ایجــاد شــده
اســت.
ایــن تحقیــق توســط مرکــز مالــی ،حاکمیــت
5
شــرکتی و پایــداری 4دانشــگاه فنــی ییلدیــز
و بــا همــکاری انجمــن حســابداران خبــره
7
انگلســتان 6و مؤسســۀ کــی پـیام جــی ترکیــه
و بــا حمایــت شــبکه گزارشــگری یکپارچــۀ ایــن
کشــور انجــام شــده اســت .بــرای انجــام ایــن
پژوهــش بــا طیــف وســیعی از شــرکتکنندگان
مختلــف کــه شــامل مدیــران ارشــد شــرکتها،
ســرمایهگذاران نهــادی ،مشــاوران حــوزه
گزارشــگری یکپارچــه ،ســازمانهای
غیردولتــی ،ســازمانهای نظارتــی و اجرایــی و
محققــان مختلــف بــود مصاحبــه شــده اســت.
بــه گفتــه هلــن برنــد 8یکــی از مدیــران ارشــد
انجمــن حســابداران خبــرۀ انگلســتان« ،ایــن
گــزارش بــرای اولیــن بــار تــاش میکنــد تــا
بــا مصاحبــه بــا افــرادی کــه آینــدۀ گزارشــگری
یکپارچــۀ کشــور ترکیــه را شــکل خواهنــد داد،
زمینــۀ الزم را بــرای تدویــن نقشــه راه کاربــرد
گســتردۀ روش گزارشــگری یکپارچــه در ایــن
کشــور فراهــم کنــد».
وضعیت کنونی
در حــدود  50درصــد از مدیــران اجرایــی
شــرکتهایی کــه بــا آنهــا مصاحبــه انجــام

شــده اســت هیــچ اطالعــی از گزارشــگری
یکپارچــه نداشــتند .در حــدود 22درصــد
دیگــر نیــز از ایــن روش آگاه بودنــد امــا هیــچ
برنام ـهای بــرای آمادهســازی گــزارش یکپارچــه
نداشــتند .بااینحــال در حــدود 15درصــد
از آنهــا تصــور میکردنــد کــه گزارشــگری
یکپارچــه بــرای شــرکت آنهــا مفیــد اســت
و بــرای آمادهســازی گــزارش یکپارچــه
برنامهریــزی کــرده بودنــد6 ،درصــد کارهــای
مقدماتــی گــزارش یکپارچــه را آغــاز و 7درصــد
دیگــر نیــز پیــش از ایــن گــزارش یکپارچـهای را
آمــاده کــرده بودنــد.
در میــان تمــام مدیــران اجرایــی شــرکتها
تقاضــای زیــادی بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
در مــورد گزارشــگری یکپارچــه وجــود داشــت
و ایــن مســئله حتــی در مــورد افــرادی کــه
همچنــان هیــچ برنامــهای بــرای آمادهســازی
گــزارش یکپارچــه نداشــتند نیــز صــادق بــود.
بااینحــال اکثریــت آنهــا اذعــان داشــتند
کــه معیارهــای عملکــرد مالــی ،اصلیتریــن
معیارهــای فرآینــد تصمیمگیــری شــرکت
آنهــا بــود .اکثــر آنهــا تصــور میکردنــد کــه
افشــای اطالعــات غیرمالــی مربــوط بــه راهبــرد
شــرکت مســئلۀ ظریفــی اســت کــه بایســتی
بــا احتیــاط انجــام شــود (ازجملــه 56درصــد
از مدیــران اجرایــی شــرکتهایی کــه پیــش
از ایــن گــزارش یکپارچــهای را منتشــر کــرده
بودنــد و 80درصــد مدیــران شــرکتهایی کــه

کارهــای مقدماتــی تنظیــم گــزارش یکپارچه را
آغــاز کــرده بودنــد).
چارچوبــی کــه شــاکلۀ اصلــی گزارشــگری
یکپارچــه را تشــکیل میدهــد ،از همــان
اصولــی تشــکیل شــده اســت کــه بــر مبنــای
توانمندســازی شــرکتها در راســتای اســتفاده
از مفاهیــم ایــن نــوع گزارشــگری در شــرایط
خــاص شــرکت خــود طراحــی شــدهاند.
مدیــران شــرکتها مزایایــی را بــرای ایــن
رویکــرد قائــل بودنــد .بهعنــوان مثــال
60درصــد از مدیــران اجرایــی شــرکتهایی
کــه پیــش از ایــن ،گــزارش یکپارچــهای را
منتشــر کــرده بودنــد اذعــان داشــتند کــه
چارچــوب موردنظــر ،انعطافپذیــری الزم را
در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد و تمــام آنهــا
معتقــد بودنــد کــه بــه کار آنهــا «اصالــت»
میبخشــد .بااینحــال بــه نظــر بســیاری از
شــرکتکنندگان ایــن نظرســنجی ،چارچــوب
موردنظــر امــکان مقایســۀ عملکــرد شــرکتها
بــا یکدیگــر را کاهــش میدهــد (از جملــه
50درصــد از افــرادی کــه پیــش از ایــن،
گــزارش یکپارچــه آمــاده کــرده بودنــد و تمــام
افــرادی کــه در مراحــل مقدماتــی آمادهســازی
ایــن گــزارش قــرار داشــتند) .گروههــای
ذینفــع ایــن پژوهــش از جملــه ســازمانهای
نظارتــی و اجرایــی ،ســازمانهای غیردولتــی،
انجمنهــای علمــی و مشــاورهای معمــوالً
انعطافپذیــری و اصالــت ناشــی از کاربــرد ایــن

کشور ترکیه در زمینه گزارشگری
یکپارچه با چه چالشهایی روبهرو
است؟

پیش از این گزارش
یکپارچهای را آماده کردهاند

مراحل مقدماتی آمادهسازی
گزارش یکپارچه را آغاز کردهاند

قصد آمادهسازی گزارش
یکپارچه را دارند

تصمیمگیری در مورد اینکه چه موضوعاتی
مهمی بایستی در این گزارش گنجانده شوند

%52

%65

%65

تصمیمگیری در مورد دامنه و محتوای گزارش

%44

%85

%67

محاسبه احتمال رویداد ریسک

%72

%80

%64

اندازهگیری فرصتها

%68

%65

%71

اندازهگیری نهادههای سرمایه غیرمالی

%60

%80

%71
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چارچــوب را تحســین میکردنــد.
برخــی از شــرکتهای ترکیــهای کــه پیــش
از ایــن روش گزارشــگری یکپارچــه را بــه کار
گرفتــه بودنــد بــه مزایــای آن اشــاره داشــتند.
ایــن رویکــرد بــه آنهــا کمــک میکــرد تــا
دیــد جامعــی نســبت بــه راهبردهای شــرکتها
پیــدا کننــد و عملکــرد آنهــا در حوزههــای
مختلــف را بــه یکدیگــر پیونــد دهنــد و
چشــمانداز آیندهنگرانهتــری را اتخــاذ کننــد.
ســایر مزایــای اضافــی فرآینــد آمادهســازی
گــزارش یکپارچــه عبــارت بودنــد از بهبــود
روابــط گروههــای ذینفــع و ســرمایهگذاران
و درک بهتــر نحــوه همــکاری بخشهــای
مختلــف کســبوکارها بــا یکدیگــر بهمنظــور
ارزشآفرینــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن.
بااینحــال شــرکتکنندگان ایــن پژوهــش
همچنیــن بــه برخــی از چالشهــای
آمادهســازی ایــن گزارشهــای یکپارچــه
بهویــژه در زمینــۀ اندازهگیــری نهادههــای
ســرمایۀ غیرمالــی و تعییــن احتمــال وقــوع
ریســکهای مختلــف اشــاره داشــتند .نگرانــی
اصلــی شــرکتهایی کــه در مراحــل مقدماتــی
آمادهســازی گــزارش یکپارچــه قــرار داشــتند
چالشهــای مربــوط بــه تعییــن دامنــه و
محتــوای گــزارش آنهــا بــود .چالشهــای
دیگــری کــه در پیــش روی تمــام شــرکتها
قــرار داشــتند از نحــوه ارزیابــی فرصتهــا و
تعییــن موضوعــات مهمــی کــه درج آنهــا در
ایــن گــزارش ضــرورت داشــت ناشــی میشــدند.
ســایر گروههــای شــرکتکننده در ایــن پژوهــش
نیــز چالشهــای دیگــری را شناســایی کردنــد.
بهعنــوان مثــال مطابــق نظــرات محققانــی کــه
بــا آنهــا مصاحبــه کردیــم چالشهــای اصلــی
فرآینــد آمادهســازی ایــن گــزارش اندازهگیــری
تولیــد عناصــر ســرمایه غیرمالــی و مشــکالت و
هزینههــای ســاختاری مربــوط بــه تشــکیل
نظامهــای اطالعاتــی در شــرکتها بــرای
حمایــت از ایــن فرآینــد بودنــد.

40

مراحل بعدی
اکثریــت شــرکتکنندگان ایــن پژوهــش
(73درصــد) تصــور میکردنــد کــه گزارشــگری
یکپارچــه در کشــور ترکیــه بایســتی بهصــورت
داوطلبانــه آمــاده شــود .بدیــن ترتیــب بهتریــن
راه تشــویق شــرکتها بــه ســمت آمادهســازی
گزارشهــای یکپارچــه چــه خواهــد بــود؟
اکثریــت مدیــران اجرایــی شــرکتها بــر
لــزوم ارائــه حمایــت مشــاورهای حرفــهای و
آمــوزش در طــی ایــن فرآینــد تأکیــد داشــتند.
مدیــران تمــام شــرکتهایی کــه پیــش از ایــن
گــزارش یکپارچ ـهای را آمــاده کــرده بودنــد بــر
لــزوم اســتفاده از کارکنــان واجــد شــرایط در
طــی فرآینــد آمادهســازی آن اشــاره داشــتند.
شــرکتهای مشــاورهای نیــز بیشــترین تأکیــد
را بــر لــزوم بــاور مدیــران ارشــد شــرکتها بــه
گزارشــگری یکپارچه و پشــتیبانی از آن داشتند.
محققــان ایــن گــزارش توصیههــای متعــددی
را در زمینــۀ حمایــت از رواج کاربــرد روش
گزارشــگری یکپارچــه در کشــور ترکیــه ارائــه
میکننــد .آنهــا اوالً پیشــنهاد میکننــد کــه
مقامــات نظارتــی بایــد مســئولیت هدایــت
شــرکتها بــه ســمت اتخــاذ رویکــرد
گزارشــگری یکپارچــه را بــر عهــده بگیرنــد
چراکــه ایــن گزارشهــا اطالعــات مفیــدی در
اختیــار ســرمایهگذاران قــرار میدهنــد و بــه
اتخــاذ تصمیمــات آگاهانــه توســط آنهــا کمک
میکننــد .همچنیــن توصیــه میکننــد کــه
شــبکه گزارشــگری یکپارچــه ترکیــه کــه بــرای
بســیاری از شــرکتکنندگان ایــن پژوهــش
اصلیتریــن منبــع کســب اطالعــات اولیــه در
مــورد روش گزارشــگری یکپارچــه بهحســاب
میآمــد ،بایســتد مســئولیت اجــرای پروژههــا،
برگــزاری جلســات آموزنــده و ســازماندهی
برنامههــای آموزشــی بــرای شــرکتها را
بهمنظــور ارتقــای ســطح آگاهــی و تعمیــق
درک آنهــا از گزارشــگری یکپارچــه برعهــده
بگیــرد.
محققــان ایــن پژوهــش بــا تشــخیص ضــرورت

کســب دانــش مرتبــط بــا گزارشــگری
یکپارچــه ،پیشــنهاد میکننــد کــه بایــد
دانشــگاهها طــرز تفکــر یکپارچــه و مطالــب
مربــوط بــه ارزشآفرینــی را در برنامههــای
آموزشــی دورههــای کارشناســی و کارشناســی
ارشــد مرتبــط بــا ایــن حــوزه بگنجاننــد .آنهــا
همچنیــن ســازمانهای نظارتــی و اجرایــی را
بــه حمایــت از برنامههــای آموزشــی مربــوط
بــه تفکــر و گزارشــگری یکپارچــه و افزایــش
آگاهــی عمومــی نســبت بــه ایــن مســئله ،فــرا
میخواننــد.
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Stakeholders’ Perceptions and
Expectations
4- Centre for Finance, Corporate
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7- KPMG Turkey
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شیوههای مدیریتی و کنترلی
حسابداری زیستمحیطـی
مجموعــه قواعــدی کــه موجــب بهبــود
سیســتم حســابداری در شناســایی ،ثبــت
و گزارشــگری کــه آثــار ناشــی از تخریــب
و آلودگــی محیطزیســت میشــود را
حســابداری محیطزیســت میگوینــد.
حســابداری زیســتمحیطی اطالعاتــی را در
اختیــار مدیــران قــرار میدهــد کــه بهوســیله
آن میتواننــد ضمــن ارزیابــی عملکــرد ،در
تصمیمگیــری نیــز بــه آنهــا کمــک کنــد.
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محیــط پیرامــون مــا پــر از آثــار مخــرب
انســانی اســت .مســلماً نــه میتــوان دســت
از صنعتــی شــدن برداشــت و نــه میتــوان

خســارت و تهدیــدات وارد شــده را جبــران
کــرد امــا میتــوان جلــوی خســارت بیشــتر
را گرفــت .پــس واحدهــای تولیــدی بایــد
بتواننــد یــک تــوازن بیــن تولیــدات و توجــه بــه
محیطزیســت ایجــاد کننــد .بــه عبــارت دیگــر،
شــرکتها نبایــد بهگونــهای عمــل کننــد کــه
نشــاندهندۀ بیتوجهــی آنهــا بــه مســائل
زیســتمحیطی باشــد چــرا کــه ایجــاد ایــن
ذهنیــت در عمــوم میتوانــد بــه کاهــش خریــد
محصــوالت شــرکت منجــر شــود کــه حاصــل
آن اثــر منفــی بــر ســودآوری شــرکت اســت.
حســابداری محیطزیســت شــامل اندازهگیــری
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و مشــخص کــردن هزینههایــی جانبــی
اســت کــه بــرای کاهــش آلودگیهــای
محیطزیســت الزم اســت .بــه بیــان دیگــر
حســابداری زیســتمحیطی شــامل فعالیتهــا
یــا رویدادهایــی اســت کــه تــوان سیســتمهای
حســابداری را جهــت شناســایی ،ثبــت و
گزارشــگری اثــرات ناشــی از تخریــب و آلودگــی
زیســتمحیطی افزایــش میدهــد و میتوانــد
در شــرکتهای بــزرگ و کوچــک ،صنایــع
مختلــف و در مقیاسهــای مختلــف بــا روشــی
نظاممنــد یــا بــر اســاس مبانــی مــورد نظــر
بــکار گرفتــه شــود .شــکل انتخــاب حســابداری
زیســتمحیطی بهوســیلۀ شــرکتها ،هــدف
و دالیــل اســتفاده از آن را نشــان میدهــد.
امــروزه بــه واســطۀ ضــرورت اندازهگیــری و
گزارشــگری هزینههــای کیفیــت بــر اهمیــت
حســابداری محیطزیســت افــزوده شــده اســت.
طبــق اصــول حســابداری محیطزیســت،
ســازمآنها بهعنــوان یــک شــخصیت حقوقــی
مســتقل مالــک داراییهــای مشــخصی هســتند
کــه بخــش قابــل توجهــی از آن ،منابــع طبیعــی
اســت .در حســابداری محیطزیســت ســازمان
عــاوه بــر اندازهگیــری و گزارشــگری منابــع
طبیعــی میبایســت هرگونــه فعالیتــی را نیــز که
بــه محیطزیســت آســیب میرســاند گــزارش و
افشــا کنــد زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن
فعالیتهــا بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم
بــر داراییهــا و عملکــرد شــرکت تاثیــر خواهــد
گذاشــت و بهعنــوان ابــزاری مهــم در فراینــد
تصمیمگیــری مدیریــت ،بــا تأکیــد خــاص بــر
مدیریــت هزینههــای زیســتمحیطی ،نمــود
پیــدا میکنــد و میتوانــد در مســیر کاهــش
و کنتــرل مصــرف منابــع طبیعــی و جلوگیــری
از هــدر رفتــن ســرمایههای ملــی کشــور ،موثــر
و کارســاز باشــد.
محدودیتهــای متعــددی در روشهــای
حســابداری مدیریــت ســنتی بــا هــدف
بهبــود عملکــرد زیســتمحیطی در مدیریــت
هزینههــای زیســتمحیطی ،مشــاهده شــده
اســت .چنیــن محدودیتهایــی درروشهــا
یــا سیســتمهای حســابداری مدیریــت بدیــن
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معناســت کــه فرصتهــای بســیاری بــرای
کاهــش و بهبــود هزینههــای زیســتمحیطی،
از دســت رفتــه اســت.
مراحــل اجــرای حســابداری زیســتمحیطی را
میتــوان بــه شــرح زیــر بیــان نمــود:
 -1شناســایی آثــار زیسـتمحیطی :پــس از این
کــه فراینــد ورود تــا خــروج مــواد و انــرژی از
ابتــدا تــا انتهــا بررســی شــد بایــد جریآنهای
عمــدۀ مــاده و انــرژی را کــه در نمــوداری
بــا عنــوان نمــودار جریــان شناســایی شــده
اســت بهصــورت مقــداری مشــخص کــرد؛
یعنــی ،بــرای تمــام ورودیهــا و خروجیهــا
شــامل کاال ،خدمــات و ضایعــات ،مقادیــر
مناســب و قابــل اتکایــی در الگــو قــرار داد.
 -2شناســایی هزینههــای زیســتمحیطی
شــرکت و جمــعآوری اطالعــات اولیــه در
مــورد تنــوع ،پراکندگــی ،وســعت و علــت
آنهــا و مســلماً نحوۀ افشــای مخــارج متفاوت
اســت؛ هزینههــای زیســتمحیطی کــه در
نتیجــۀ مخــارج جــاری ایجــاد میشــود
بهوضــوح در صورتهــای مالــی شناســایی
خواهــد شــد و هزینههــای زیســتمحیطی
کــه در نتیجــۀ مخــارج آینــدۀ مــورد انتظــار
متحمــل میشــود ،در صورتهــای مالــی
شناســایی کــه دارای معیارهــای شناســایی
بدهــی باشــد قابــل تشــخیص اســت.
 -3در مــورد جریانهــای مــاده و انــرژی،
دادههــای غیرمالــی در شــرکت ردیابــی و
گــزارش شــود ،جمــعآوری و گزارشــگری
منظــم معیارهــای غیــر مالــی ،از نیــروی
کاری حمایــت میکنــد کــه عملکردشــان
بــرای دســتیابی بــه محیطــی خــوب ،حیاتی
و ضــروری اســت .منظــور از داده غیرمالــی
توجــه بــه نیــروی کاری ماهــری اســت کــه
موجــب بهبــود تولیــد و کارایــی باالتــر آن
میشــود.
تصمیمگیــری
الگوهــای
 -4بررســی
مــورد اســتفاده در شــرکت از نظــر
حساســیت نســبت بــه آثــار و هزینههــای

زیســتمحیطی ،کنتــرل هزینههــا در
مرحلــه طراحــی ،تولیــد و خدمــات مربــوط
بــه محصــول
 -5دخالــت دادن هدفهــای زیســتمحیطی
و معیارهــای غیرمالــی عملکــرد در نظــام
بودجهریــزی و ارزیابــی عملکــرد( ،نادیــده
گرفتــن دادههــای مالــی میتوانــد بــه
سیاســتهای محیطــی آســیب برســاند)
 -6ابــداعروشهــای مناسـبتر بــرای تخصیــص
هزینههــای زیســتمحیطی بــه تولیــدات،
فرایندهــا و واحدهــای ســازمانی ،بــا اســتفاده
ازروشهــای هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت
و مدیریــت بــر مبنــای فعالیــت میتــوان
هزینههــا را بــه فعالیتهــای ایجــاد کننــده
آنهــا ربــط بدهــد.
 -7گســـــــترش دامنــۀ حســـــابداری
زیســتمحیطی از طریــق تجزیــه و تحلیــل
چرخــۀ حیــات و زنجیــرۀ ارزش .در ایــن
بخــش کل فراینــد از مرحلــهای کــه مــاده
از زمیــن اســتخراج میشــود تــا مرحلــهای
کــه مــواد اولیــه تولیــد میشــود و همچنیــن
از مرحلـهای کــه محصــول بــه خریــدار ارائــه
میشــود تــا مرحلــهای کــه مصــرف ،ضایــع
و هــدر رفتــه و بــه زمیــن بــر میگــردد و
در صورتــی کــه قابــل بازیافــت باشــد پــس از
بازیافــت مجــدد ،بایــد بررســی شــود.
 -8بــا انتشــار گزارشهــای زیســتمحیطی،
اعتقــادات و مســئولیتهای شــرکت در
خصــوص محیطزیســت بهتــر افشــا میشــود
و بهاطــاع افــراد ذی نفــع میرســد.
 -9هــدف ســازمان را بایــد توســعۀ پایــدار
قــرار داد ،بایــد تــاش کــرد تــا بتــوان
بهبــود مســتمر کیفیــت زندگــی را در آینــده
تضمیــن کــرد.
حســابداری زیســتمحیطی بــا شناســایی،
طبقهبنــدی و اندازهگیــری هزینههــای
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زیســتمحیطی و منظــور کــردن آن در
هزینههــا بــه قیمتگــذاری بهتــر محصــول
کمــک میکنــد .ایــن مســأله موجــب ایجــاد
مزایــای رقابتــی و فرصتهــای تجــاری
آتــی میشــود .حســابداری نقــش تعییــن
کننــده در اندازهگیــری فعالیتهــای
اقتصــادی زیســتمحیطی ،اتخــاذ تصمیــم
در مباحــث مرتبــط بــا محیطزیســت،
مدیریــت هزینههــای زیســتمحیطی ،توجیــه
ســبز فرآینــد و محصــوالت و آمــاده کــردن
صورتهــای مالــی طبــق اصــول پذیرفتــه
شــدۀ حســابداری دارد .مقابلــه بــا آلودگــی
محیطزیســت و تعقیــب و مجــازات مرتکبیــن
جرائــم علیــه محیطزیســت ،تدویــن و تنظیــم
قوانیــن و مقــررات در حوزههــای مختلــف
محیطزیســت گام مهــم و موثــر دیگــر اســت.
برخــی از قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا صنایــع
آالینــده نیازمنــد اصــاح و بازبینــی اســت .وضع
قوانیــن و اصــاح آنهــا موجــب توجــه بیشتــر
شــرکتها و کارخانههــا نســبت بــه جلوگیــری
یــا کاهــش ایجــاد آالیندههــا در ســطح کشــور
خواهــد شــد.
حســابداری زیس ـتمحیطی بــه دنبــال آشــکار
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ســاختن زوایــای پنهــان حســابداری اســت تــا
بــه ایــن وســیله هزینههــای زیســتمحیطی
را قابــل رؤیــت و بــه درک ابعــاد مختلــف آن
کمــک کنــد .ایــن امــر بهنوبــۀ خــود ،مدیریــت
هزینههــای زیســتمحیطی و کاهــش
هزینههــا را از طریــق برقــراری ارتبــاط بیــن
هزینههــا و فعالیتهــای بوجــود آورنــده آنهــا
تســهیل میکنــد.

دســت پیــدا کننــد مدیــران بهتــر میتواننــد
در تصمیمگیــری در مــورد قیمتگــذاری و
هزینههــا عمــل کننــد کــه ایــن موضــوع در
ســطح کالن میتوانــد بــه توســعه اقتصــادی
کمــک کنــد .بنابرایــن وقتــی شــرکتها درگیر
هزینههــای زیســتمحیطی باشــند ،بــه
دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش هزینههــای
زیســتمحیطی نیــز خواهنــد بــود .تفــاوت
اصلــی بیــن کنتــرل محیطزیســت و کنتــرل
فرآیندهــای مالــی یــا هــر فرآینــد دیگــر ایــن
اســت کــه در مناطقــی اعمــال میشــود کــه
ارتبــاط مســتقیم بــا حفاظــت از محیطزیســت
دارنــد .بهعنــوان مثــال ،مصــرف منابــع،
اســتفاده از انــرژی ،تولیــد زبالــه ،ســر و صــدا
و غیــره.

همانطــور کــه در شــکل بــاال مشــاهده
میکنیــد ،حســابداری مالــی و حســابداری
مدیریــت بهطــور توأمــان میتواننــد بــه
حســـــــابداری زیســــــتمحیطی برســند.
حســابداری مالــی بــا تکیه بــر اطالعات شــرکت
و بهجهــت رفــع نیــاز اســتفادهکنندگان
بیرونــی بــه افشــای بدهیهــا و هزینههــای
زیســتمحیطی بپــردازد امــا در مقابــل روشهــای کنتــرل محیطزیســت را میتــوان
حســابداری مدیریــت بــا تکیــه بــر نیــاز مدیــران بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
و اســتفادهکنندگان داخلــی بــر خــط تولیــد
تمرکــز دارد و بــه دنبــال اندازهگیــری بهــای -1روشهــای متمرکــز بــر امــور مالــی:
مــواد و هزینههــای زیســتمحیطی اســتفاده
انجــام یــک تمایــز زیســتمحیطی از
شــده بــرای انجــام عملیــات اســت .زمانــی
کنتــرل مالــی و حســابداری ،بهعنــوان
کــه شــرکتها بتواننــد بــه ایــن اطالعــات
مثــال تجزیــه و تحلیــل عواقــب مالــی
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فعالیتهــای مرتبــط بــا محیطزیســت
 -2روشهــــای ســـــازگار بـــا
محیطزیســت :ایجــاد و اســتفاده از
کنتــرل محیطزیســت بهعنــوان توســعه
کنتــرل مالــی و حســابداری ،بهعنــوان مثــال
جهــت جمـعآوری دادههــا و مدیریــت اثــرات
زیســتمحیطی فعالیــت اقتصــادی
 -3روشهــــای اقتصـــــادی و
زیســتمحیطی یکپارچــه :کنتــرل و
مدیریــت عواقــب مالــی اقدامــات مرتبــط
بــا محیطزیســت و اثــرات زیســتمحیطی
فعالیــت اقتصــادی
روشهــای زیــادی بــرای اعمــال محاســبه
هزینههــای زیســتمحیطی وجــود دارد،
زیــرا هــر شــرکت میتوانــد مناســبترین
گزینــه را بــرای خــود پیــدا کنــد و از آن
بهطــور دائمــی اســتفاده کنــد .هزینههــای
زیســتمحیطی ،هزینههــای مرتبــط بــا
مدیریــت محیطزیســت ،اقدامــات حفاظــت
از محیطزیســت و تأثیــر آن بــر محیــط
طبیعــی را درک میکنــد .هزینههــای بیشــتر
زیســتمحیطی را میتــوان بــه دو روش
تفکیــک کــرد:
 -1بــه شــرکت تعلــق دارد :هزینههــای
محیطــی داخلــی و خارجــی :هزینههــای
زیســتمحیطی داخلــی هزینههایــی اســت
کــه شــرکت تولیــد کننــده بایــد متحمــل
شــود .در مقابــل ،هزینههــای خارجــی
نتیجــه فعالیــت اقتصــادی ،تأثیــر منفــی
دســت نیافتنــی و بـیارزش بــازار (بهعنــوان
مثــال حمــل و نقــل زیســتمحیطی) بــر
خانوارهــا ،بنگاههــای اقتصــادی یــا جامعــه
بهصــورت افزایــش هزینههــا (بهعنــوان
مثــال تعمیــر بناهــای آســیب دیــده) یــا
محدودیتهــای نامحســوس (بهعنــوان
مثــال تأثیــر منفــی بــر ســامت انســان،
از دســت دادن عملکــرد تفریحــی
جنگلهــا )
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 -2در مــورد ظهــور هزینههــا :هزینههــای
حفاظــت از محیطزیســت و هزینههــای
بارگیــری محیــط ،هزینههــای حفاظــت
از محیطزیســت (هزینههــای تخلیــه
محیطزیســت نیــز نامیــده میشــود)
کاالهــای مصرفــی اســت کــه توســط
شــرکت بــرای حفاظــت از محیطزیســت
در شــرکت ارزشگــذاری شــده و بهطــور
هدفمنــد اســتفاده میشــود .شــامل:
هزینههــای ســرمایهگذاری و جــاری بــرای
حفاظــت از محیطزیســت درحــال گســترش
و یکپارچــه (بهعنــوان مثــال هزینههــای
پرســـــــنل ،هزینههـــــای تعمیــــرات،
هزینههــای اســـــتهالک ،پرداخــت ســود)
هزینههـــــای سیستــــم مدیریـــــت
محیطزیســت (بهعنــوان مثـــــــــال
هزینههــای نگهــداری شــخص مســئول
مدیریــت محیطزیســت ،مــواد خوراکــی،
هزینههــای ثبــت نــام و غیــره)
هزینههــای خدمــات خارجــی (بهعنــوان
مثــال کنتـــــــرل کیفیـــــت ،مشــاوره
محیطز یســت )
هزینههــای بــار محیطــی ،هزینههــای
خســاراتی اســت کــه قبــ ً
ا بــه محیطزیســت
وارد شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،ایــن مــوارد
عبارتنــد از:
مالیاتهـــــای زیســـتمحیطـــــــی،
مجازاتهــا ،کمکهـــــــای مالیاتـــــی
(بهعنــوان مثــال جریمههــای نقــض قوانیــن
زیســـــتمحیطی).
مشارکت در بیمه محیطزیست
هزینههــای تنظیــم خســارت ناشــی از
محیطزیســت (بهعنــوان مثــال جبــران
خســارت در چهارچــــــوب مســئولیت)
(تایگاشــینوا و اخمتــوا)2018 ،
نتیجهگیری
مدیریــت بهینــۀ هزینههـــای زیســتمحیطی
میتوانــد بســتر را بــرای اجــرای بهتــر سیســتم
مدیریــت زیسـتمحیطی فراهــم کنــد و مســلماً
ایــن بهبــود سیســتم میتوانــد زمینــه را بــرای
ســامت جامعــه فراهــم کنــد البتــه ایــن مهــم

زمانــی قابــل دســترس اســت کــه هــر واحــد
تولیــدی تجــاری بتوانــد بــه ایــن سیســتم
هزینهیابــی زیســتمحیطی دســت یابــد.
مســلماً وقتــی واحدهــای تجــاری بــا هزینههای
زیســتمحیطی درگیــر باشــند بــه دنبــال
راهکارهایــی بــرای کاهــش آلودگــی خواهنــد
بــود کــه ایــن امــر ســامت جامعــه را خــود بــه
خــود بهبــود میبخشــد .زمانــی کــه واحدهــای
تجــاری درگیــر هزینههــای زیســتمحیطی
میشــوند ســعی میکننــد محصوالتــی را
تولیــد کننــد کــه بــا محیطزیســت ســازگار
باشــد .ایــن روش حتــی باعــث کاهــش هزینــۀ
تولیــد محصــوالت نیــز ممکــن اســت بشــود.
هــر مدیــر بایــد بتوانــد بــر محیــط پیرامونــی
خــود نیــز کنتــرل داشــته باشــد کــه بســته بــه
نیــاز ،شــرایط و وضعیــت شــرکت بــرای تولیــد
متفــاوت اســت.
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مشاغل تا  15تیرماه

اخبار
ایران و
جهان

تمدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتی و ارســال
فــرم تبصــره مــاده  100قانــون مالیــات هــای
مســتقیم تــا  15تیرمــاه خبــر داد.

بــه گــزارش رســانه مالیاتــی ایــران ،دکتــر
امیدعلــی پارســا ،بــا اعــام ایــن خبــر عنــوان
کــرد :تمدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه صاحبــان

مشــاغل تــا  15تیرمــاه ،بنــا بــه درخواســت اتــاق
اصنــاف ایــران و تصویــب ســتاد ملــی مدیریــت

کرونــا ،صــورت گرفتــه اســت.

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت و شــرایط خــاص

ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور،
اظهــار داشــت :صاحبــان مشــاغل تــا  15تیرمــاه
فرصــت دارنــد ضمــن مراجعــه بــه ســایت
ســازمان امورمالیاتــی کشــور به نشــانی www.

 intamedia.irنســبت بــه ارائــه اظهارنامــه

مالیاتــی و یــا ارســال فــرم تبصــره مــاده 100

قانــون مالیــات هــای مســتقیم اقــدام نمــوده و

از تســهیالت و معافیــت هــای قانونــی بهــره مند

گردنــد.

درخواست آیفک از هیات استانداردهای

بینالمللی حسابداری برای تشکیل هیات
استانداردهای بینالمللی پایداری

فدراســیون بینالمللــی حســابداران از هیــات
اســتانداردهای

حســابداری

خواســت تــا در راســتای تقویــت گزارشــگری

شــرکتی ،هیــات جدیــدی تحــت عنــوان هیــات
اســتانداردهای پایــداری را ایجــاد کند تــا در کنار

هیــات اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری
و زیرنظــر بنیــاد اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی فعالیــت کنــد .آیفــک از بنیاد
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی
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همــکاری کــرده اســت.

هیــات جدیــد میتوانــد از اســتقالل و راهبــری

رئیــس کل ســازمان امورمالیاتــی کشــور ،از

بینالمللــی

نیــز بــرای ایجــاد هیــات جدیــد درخواســت

موفــق بنیــاد اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی بــرای تدویــن اســتانداردهای

جهانــی پایــداری و منطقــی کــردن اکوسیســتم

پراکنــدهی فعلــی اســتفاده کنــد .بــرای موفقیت
ایــن هیــات ،همچــون هیــات اســتانداردهای

بینالمللــی حســابداری ،حمایــت شــفاف

نهادهــای جهانــی و بودج ـهی مناســب حیاتــی
اســت .طبــق ســاختار اصلــی آیفــک ،هیــات

اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری همچنان
بــر اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی
متمرکــز میکنــد و بــا هیــات اســتانداردهای
بینالمللــی پایــداری همــکاری میکنــد تــا از
تداخلهــا و شــکافها جلوگیــری بــه عمــل

آیــد.

هیــات اســتانداردهای بینالمللــی پایــداری
خــود رویکــرد ســاختاری را اتخــاذ میکندکــه
بــا اهــرم تخصــص و الزامــات افشــای اطالعــات

بســیار بــا اهمیــت ،کار میکنــد.

ایــن رویکــرد ســاختاری شــامل مــوارد زیــر

اســت:

الزامــات مربــوط بــه اطالعــات غیرمالــی

بااهمیــت بــا تمرکــز بــر عملکــرد شــرکت،

ویژگیهــای ریســک ،تصمیمــات اقتصــادی
و ارزشآفرینــی.

همــکاری بــا هیــات اســتانداردهای بینالمللی
حســابداری بــا توجــه بــه الزامات گزارشــگری

طراحــی شــده بــرای پاســخ بــه توســعهی
پایــدار در ســطح کالن و تأثیــرات شــرکت بــر
اقتصــاد ،محیطزیســت و مــردم.

ایــن الزامــات ممکــن اســت در نهایــت
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در اســتانداردهای هیــات اســتانداردهای

مــورد رســيدگي و محیــط آن و ارزیابی ريســك

از ریســکهای تحریفــات بااهمیــت تأثیــر

تأییــد شــوند.

اســتاندارد پیشــنهادی ،مبتنــی بــر اســتاندارد

منعکسکننــدهی ایــن تحــول مستمراســت،

آیفــک خاطرنشــان میکنــد جهت پاســخگویی

شناســایی و ارزیابــی ريســكهاي تحريفــات

از طریــق شناســایی و پاســخ بــه ریســک

و ســایر ذینفعــان بــرای ایجــاد یــک سیســتم

منظــور ارتقــاي الزامــات و راهنماییهــای

واحدهــای تجــاری ،کیفیــت حسابرســیها را

مقایســه ،قابــل اتــکا و قابــل اطمینــان را در

ناشــی از تحریفهــاي بــا اهميــت ،بــه ویــژه

پایــدار فراهــم میکنــد ،نیازمنــد راهحــل

داخلــی واحــد مــورد رســيدگي میپــردازد،

ناکارآمــدی ،افزایــش هزینــه و عــدم اعتمــاد

همچنیــن بــا راهنماییهــای گســترده و

حســابداران معتقــد اســت کار مهمــی کــه در

فعلــی را بــه روز میکنــد .عــاوه بــر ایــن،

کمــک بــه سیســتم جهانــی در حــال ظهــور،

قابلمالحظــه تجدیدنظــر میکنــد.

بینالمللــی پایــداری ادغــام یــا توســط آن

تحريفــات بااهميــت را اصــاح ميكنــد.

میگــذارد .بنابرایــن اســتاندارد پیشــنهادی کــه

بینالمللــی حسابرســی شــمارهي ( 315

بــا بهبــود فراینــد ارزیابــی ریســک حســابرس

بــه تقاضــای ســرمایهگذاران ،سیاســتگذاران

بااهميــت) اســت .اســتاندارد پیشــنهادی بــه

تحریفــات بااهیــت در صورتهــای مالــی

گزارشــگری کــه اطالعــات یکنواخــت ،قابــل

مربــوط بــه شناســایی و ارزیابــی ريســكهاي

بهبــود میبخشــد.

رابطــه بــا ارزشآفرینــی شــرکت و توســعهی

راهنماییهایــی کــه بــه سیســتم کنتــرل

https://www.journalofaccoun-

جهانــی هســتیم .یــک رویکــرد پراکنــده باعــث

طراحــی شــده اســت .ایــن اســتاندارد

posed-sas-risk-assessment.html

میشــود .از ایــنرو ،فدراســیون بینالمللــی

جدیــد در مــورد فنــاوری اطالعــات ،اســتاندارد

انعقاد قرارداد همكاري انجمن حسابداران

حــال حاضــر در جریــان اســت بایــد بــا هــدف

اســتاندارد پیشــنهادی در تعریــف ريســكهاي

مايند بريج كانادا

ادامــه یابــد.

tancy.com/news/2020/aug/pro-

رسمي كاليفرنيا و شركت فناوري اطالعات

انجمــن حســابداران رســمي كاليفرنيــا ارتبــاط

اســتاندارد فعلــي بــر ريســكهايي تمركــز

و همــكاري اســتراتژیک خــود بــا شــرکت

خــاص نیــاز دارنــد .تعریــف اصــاح شــدهی

اعضــای خــود در زمینههــاي هوشمصنوعــی

ریس ـکها در صــدر طیــف ریس ـکهای ذاتــی

راهحلهــای نرمافــزاری ايــن شــركت بــراي

https://www.iasplus.com/en/

ميكنــد كــه بــه مالحظــات حسابرســی

کانادایــی مايندبريــج را بــا هــدف آمــوزش

board

پیشــنهادی نشــان میدهــد کــه ایــن

و تجزیــه و تحلیــل دادههــا و همچنیــن معرفــی

قــرار دارنــد.

حســابداران رســمي ايالــت كاليفرنيــا ،رســماً

news/2020/09/ifac-sustainability-

پيشنهاد استاندارد جدید برای بهبود

فرآيند ارزيابي ريسك حسابرسان

اعــام نمــود .ايــن شــركت فنــاوري محــور،

اســتاندارد پیشــنهادی همچنیــن شــامل

بیــش از  300مشــتری در  14کشــور جهــان

بــرای بهبــود بهکارگیــری تردیــد حرف ـهای در

بــه حســابداران کمــک میکنــد تــا ثبتهــاي

راهنماییهــای جدیــد در نظــر گرفتــه شــده

دارد و راهحلهــاي مبتنــي بــر فنــاوري آن

حســابداران رســمي آمريــكا اســتاندارد

انجــام رویههــای ارزیابــی ریســک اســت.

مالــی را بــا هوشمصنوعــی ،یادگیری ماشــین و

بــا هــدف بهبــود ارزیابــی حسابرســان از

بــاب دوهــر ،مدیــر ارشــد حسابرســی انجمــن

کننــد .آنتونــی پوگلیــس ،رئیــس و مدیرعامــل

صورتهــای مالــی طراحــی شــده اســت.

خبــری اذعــان کــرد ،نحــوهی هدایــت یــک

كــرد ،ايــن انجمــن متعهــد بــه پيشــرفت

شــمارهي  122و بخشهــاي مختلــف

بــه ثبــت ،پــردازش و تلخیــص اطالعــات مالــی

خواســتههای فعلــی و آتــي كســب و كارهــاي

رســمي آمريــكا پيرامــون شناســايي واحــد

اســت وایــن تحــول بــر ارزیابــی حســابرس

فنــاوري محــور مايندبريــج بــه اعضــای انجمــن

هيــات اســتانداردهاي حسابرســي انجمــن
جدیــدی را پیشــنهاد کــرده اســت کــه

تکنیکهــای تجســم فكــري ،تجزیــه و تحلیــل

ريســك تحریــف بااهميــت در حسابرســی

حســابداران رســمی آمریــکا در بیانیــهی

انجمــن حســابداران رســمي كاليفرنيــا اعــام

بیانیــهي پیشــنهادی ،اســتاندارد حسابرســی

كســب و كار و شــیوهای کــه واحدهــای تجــاری

حرفــهي حســابداری بــرای پاســخگویی بــه

اســتانداردهاي حرفــهاي انجمــن حســابداران

میپردازنــد بــه ســرعت در حــال تغییــر

تجــاري اســت .بــر هميــن اســاس شــركت
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حســابداران رســمي ايالــت كاليفرنيــا ایــن
توانايــي را میدهــد تــا در میــان بازارهــای
تخصصــی و پیچیــده ،بیشتــر بــه تجزیــه و

تحلیــل و ارائ ـهي راهنماييهــاي مفيــد بــراي
مشــتریان بپردازنــد.

مديرعامــل شــركت ماينــد بريــج نيــز

اذعــان كــرد ،همــكاري ايــن شــركت بــا
انجمــن حســابداران رســمي كاليفرنيــا باعــث

پیشــرفت مهــارت اســتفاده از هــوش مصنوعی
اعضــای آن در تجزیــه و تحلیــل دادههــای

مالــی خواهــد شــد کــه در نهایــت بــه نفــع

مشــتریان و اعضــای آن خواهــد بــود .امــروزه

ســازمانهاي زيــادي در سراســر جهــان بــراي
شناســايي ريســكها و اســتخراج اطالعــات
مالــي خــود بــه ماينــد بريــج اتــكا كــرده و از
تخصــص آن اســتفاده ميكننــد .ايــن شــركت

اعــام كــرد ،مشــتاقانه منتظــر گســترش روابط

خــود بــا جوامــع حســابداران رســمي و تأمیــن

نیازهــای جامع ـهي حســابداری ،حسابرســی و
امــور مالــی اســت.

https://www.accountingtoday.
com/news/calcpa-announcespartnership-with-mindbridge
بررسي شکاف انتظارات حسابرسی در

آغــاز كــرده اســت.

شــده اســت".

ایــن نهــاد اســتانداردگذار در تــاش اســت تــا

ایــن مباحثــه گامــی مهــم در درک نیازهــای

تفــاوت بیــن ادراکات عمومــی در رابطــه بــا

گزارشهــای

اســتفادهكنندگان

مالــی،

نقــش حســابرس و مســئولیتهای وي بــا

چگونگــی تأثیــر تغییــرات محیــط گزارشــگری

ترتيــب بــا آغــاز نظرســنجي از ذينفعــان و

تقلــب و تــداوم فعاليــت و محدودیتهــای

صورتهــای مالــی را کشــف کنــد .بــه ايــن

دريافــت دیــدگاه افــراد پيرامــون ايــن موضــوع

مالــی بــر نقــش حسابرســان در زمينههــاي

اســتانداردهای موجــود اســت .نظرســنجي

كــه آيــا در مــورد تقلــب و تــداوم فعاليــت

از ذينفعــان و مشــورت خواهــي پيرامــون

تکامــل) انتظــار وجــود دارد؟ همچنيــن بــه

 2021ادامــه دارد.

شــکاف (شــكافهاي دانــش ،عملکــرد و

دنبــال يافتــن راههايــي بــراي كاهــش ايــن

شكافهاســت .از ذینفعــان خواســته شــده

اســت تــا مشــخص کننــد آیــا اســتانداردهای

موضوعــات مطــرح شــده تــا  21ژانويــهي

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

حسابرســی موجــود مربــوط بــه تقلــب و

تــداوم فعاليــت بــراي پاســخ بــه ســرعت تغييــر

در محيــط گزارشــگري خارجــي ،نيــاز بــه

بهروزرســاني دارنــد يــا خيــر؟ و اگــر ايــن نيــاز

وجــود دارد بايــد در چــه زمینههایــی باشــند.
هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي
و اطمينانبخشــي اذعــان ميكنــد کــه

بازخوردهــاي جمــعآوری شــده ،تصمیمــات
مربــوط بــه اقدامــات بعــدی در مــورد ایــن

expectation-gap
بررسي شکاف انتظارات حسابرسی در

زمینههاي کشف تقلب و تداوم فعاليت

توسط هيات استانداردهاي بينالمللي

حسابرسي و اطمينان بخشي

هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي
و اطمينانبخشــي طــرح مباحثــهاي در

مقولــهي ارزيابــي تــداوم فعاليــت و تقلــب

موضوعــات را شــكل ميدهــد.

در مــورد نقــش حسابرســان را بــا هــدف

رئيــس هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي

ذینفعــان در اکوسیســتم گزارشــگری مالــی،

جمــعآوري ديــدگاه طیــف وســیعی از

زمینههاي کشف تقلب و تداوم فعاليت

حسابرســي و اطمينانبخشــي بيــان كــرد:

آغــاز كــرده اســت.

حسابرسي و اطمينان بخشي

بــه طــور مســتمر در حــال گســترش هســتند،

ایــن نهــاد اســتانداردگذار در تــاش اســت تــا

میشــوند کــه بــراي افزايــش اعتمــاد بــه

نقــش حســابرس و مســئولیتهای وي بــا

توسط هيات استانداردهاي بينالمللي

هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي
و اطمينانبخشــي طــرح مباحثــهاي در

مقولــهي ارزيابــي تــداوم فعاليــت و تقلــب

در مــورد نقــش حسابرســان را بــا هــدف

جمــعآوري ديــدگاه طیــف وســیعی از
ذینفعــان در اکوسیســتم گزارشــگری مالــی،
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"مســائل مربــوط بــه تقلــب و تــداوم فعاليــت

از ايــن رو بــه عنــوان حوزههايــي مطــرح

تفــاوت بیــن ادراکات عمومــی در رابطــه بــا

حسابرس ـيها نیــاز بــه توجــه و بهبــود بالقــوه

صورتهــای مالــی را کشــف کنــد .بــه ايــن

اســتراتژیك و برنامههــاي کاری هيــات

دريافــت دیــدگاه افــراد پيرامــون ايــن موضــوع

دارنــد .ايــن دو موضــوع در صــدر اولویتهــای

اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي و

اطمينانبخشــي اســت کــه بــه تازگــی صــادر

ترتيــب بــا آغــاز نظرســنجي از ذينفعــان و

كــه آيــا در مــورد تقلــب و تــداوم فعاليــت
شــکاف (شــكافهاي دانــش ،عملکــرد و
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میــان ارزش دفتــری و ارزش بــازار مشــکلی

شكافهاســت .از ذینفعــان خواســته شــده

https://www.accountancydaily.

حــل و فصــل مشــکل از طریــق شــناخت اقــام

دنبــال يافتــن راههايــي بــراي كاهــش ايــن

اســت تــا مشــخص کننــد آیــا اســتانداردهای

co/iaasb-examine-going-concern-

حسابرســی موجــود مربــوط بــه تقلــب و تــداوم

فعاليــت بــراي پاســخ بــه ســرعت تغييــر

در محيــط گزارشــگري خارجــي ،نيــاز بــه

بهروزرســاني دارنــد يــا خيــر؟ و اگــر ايــن نيــاز

وجــود دارد بايــد در چــه زمینههایــی باشــند.

وجــود دارد ،نیــاز بــه وجــود راهکارهایــی بــرای

expectation-gap
بحث تنظیمکنندگان استانداردهای

حسابداری پیرامون اقالم نامشهود

در جلسـهی مجمــع بینالمللــی تنظیمکنندگان

هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي

اســتانداردهای

بازخوردهــاي جمــعآوری شــده ،تصمیمــات

انگلســتان و ایــاالت متحــده در مــورد چشـمانداز

و اطمينانبخشــي اذعــان ميكنــد کــه

حســابداری،

نهادهــای

اســتانداردگذار حســابداری کانــادا ،آلمــان ،ژاپــن،

مربــوط بــه اقدامــات بعــدی در مــورد ایــن

موضوعــات را شــكل ميدهــد.

گزارشــگری مالــی مربــوط بــه اقــام نامشــهود به
بحــث و تبادلظــر پرداختنــد.

رئيــس هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي

پنــج نهــاد تنظیمکننــدهی اســتاندارد

"مســائل مربــوط بــه تقلــب و تــداوم فعاليــت

آنهــا نیــز دیدگاههــای مختلفــی در مــورد

از ايــن رو بــه عنــوان حوزههايــي مطــرح

برخــی تفــاوت ميــان ارزش دفتــری و ارزش

حسابرســيها نیــاز بــه توجــه و بهبــود

برخــی معتقدنــد تفــاوت ميــان ارزش دفتــری

اولویتهــای اســتراتژیك و برنامههــاي کاری

افشــای اطالعــات حــل شــود ،بعضــی دیگــر

و اطمينانبخشــي اســت کــه بــه تازگــی

ارزش دفتــری و ارزش بــازار وجــود ندارنــد.

حسابرســي و اطمينانبخشــي بيــان كــرد:

دریافتنــد کــه حتــی در گــروه  5عضــوی

بــه طــور مســتمر در حــال گســترش هســتند،

حســابداری اقــام نامشــهود وجــود دارد.

میشــوند کــه بــراي افزايــش اعتمــاد بــه

بــازار واحدتجــاری را مشــکل میداننــد،

بالقــوه دارنــد .ايــن دو موضــوع در صــدر

و بــازار مشــکلی اســت کــه میتوانــد بــا

هيــات اســتانداردهاي بينالمللــي حسابرســي

اذعــان كردنــد مشــکلی در تفــاوت میــان

صــادر شــده اســت".

هــدف از برگــزاری ایــن جلســه بــه تعــادل

ایــن مباحثــه گامــی مهــم در درک نیازهــای

رســاندن دیدگاههــای جایگزیــن بــرای

چگونگــی تأثیــر تغییــرات محیــط گزارشــگری

جامعـهی حســابداری و ایجــاد محرکــی بــرای

اســتفادهكنندگان

گزارشهــای

مالــی،

حمایــت از مســائل مطــرح شــده از ســوی

مالــی بــر نقــش حسابرســان در زمينههــاي

تحقیقــات دانشــگاهی مربوطــه اســت.

اســتانداردهای موجــود اســت .نظرســنجي

کریســتین بوتوســان ،عضــو هیــات مدیــرهی

موضوعــات مطــرح شــده تــا  21ژانويــهي

بــه دیــدگاه کســانی کــه معتقدنــد در تفــاوت

تقلــب و تــداوم فعاليــت و محدودیتهــای
از ذينفعــان و مشــورت خواهــي پيرامــون
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هیــات انجمــن حســابداران مالــی ،بــا اشــاره

نامشــهود را مطــرح کــرده اســت .اســتدالل

هــای وی شــامل مــوارد زیــر اســت:

ناتوانــی در شــناخت اقــام مهــم داراییهــای

نامشــهود ،ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان

ســهام و عملکــرد مالــی را کمتــر از واقــع

بیــان میکنــد.

ناتوانــی در شــناخت مــوارد مهــم داراییهای

نامشــهود ،ارتبــاط آن بــا صورتهــای مالــی

را کاهــش میدهــد.

شــناخت برخــی اقــام بهتــر از عدم شــناخت
آنهاســت ،چالشهــای اندازهگیــری و

همچنیــن نگرانیهــای مربــوط بــه قابلیــت
تأییــد نبایــد مانــع شــناخت شــوند.

وی همچنیــن در مــورد مبانــی اندازهگیــری

و کاربــرد آنهــا در اندازهگیــری داراییهــای
نامشــهود اظهــار نظــر کــرد و بیــن داراییهــای

مبادلــهاي کــه بــه صــورت مســتقل اســتفاده

میشــوند و بــه راحتــی قابــل تبدیــل بــه
وجــه نقــد هســتند و داراییهــای در حــال
اســتفاده کــه بــه صــورت ترکیبــی اســتفاده
میشــوند و بــه راحتــی بــه وجــه نقــد تبدیــل

نمــی شــوند ،تفــاوت قائــل شــد .بوتوســان
خاطرنشــان کــرد کــه اکثــر اقــام نامشــهود

از نــوع در حــال اســتفاده هســتند و مبنــای

انــدازه گیــری مربوطــه بایــد بهــاي تاریخــی یــا
بهــاي جایگزینــی باشــد .بــا ایــن وجــود ،ايــن

نــوع بهايابــي دشــوار اســت .بــه ایــن ترتیــب،
تعییــن ارزش منصفانــه داراییهــای نامشــهود

نيــز دشــوار اســت زیــرا دارایــی هــای نامشــهود
منحصــر بــه فــرد هســتند.

مديــر هيــات اســتانداردهاي حســابداري

كانــادا نيــز دیــدگاه کســانی کــه معتقدنــد
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مشــکلی وجــود نــدارد یــا مشــکلی وجــود

كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا

حــل نباشــد ،را مــورد بررســي تحليلــي قــرار

اعــام كــرد ،قوانیــن حاکــم بــر برنامــهي

نــدارد کــه بــا افشــای اطالعــات اضافــی قابــل

كميســيون بــورس و اوراق بهــادار آمريــكا

داد .وی خاطرنشــان کــرد ،تحقیقــات نشــان

افشــاي تخلفــات خــود را اصــاح كــرده اســت.

بازارمرتبــط بــا اطالعــات مالــی را کاهــش

اصــاح قوانيــن افشــاي تخلفــات مكانيزمي را

تجــاري ،هــدف صورتهــای مالــی نیســت.

كمتــر از  5میلیــون دالر ،تحــت شــرايط

میدهــد تفــاوت ميــان ارزش دفتــري و ارزش

نمیدهــد و نشــان دادن ارزش بــازار واحــد

بــرای افشــاگران تخلفــات بــا پــاداش بالقــوهي

وي مزایــای افشــای اجبــاری و داوطلبانــه

خــاص ،فراهــم ميكنــد .ايــن موضــوع
درحالــي اســت كــه تقریبــاً  75درصــد

اجبــاری میتوانــد مــورد حسابرســي قــرار

 5ميليــون دالر قــرار ميگيــرد .از ايــن پــس،

افشــای داوطلبانــه انعطافپذیــری بیشتــری

بــر اســاس معيارهايــي كــه در قوانيــن اعــام

بیشتــر را فراهــم میکنــد .وی در مــورد

بهــادار تعييــن شــده اســت ،تاييــد و پرداخــت

را بررســی و خاطرنشــان كــرد كــه افشــای

پــاداش افشــاگران تخلــف دربــازهي كمتــر از

گیــرد و قابــل مقایســه و يكنواخــت باشــد .امــا

مبلــغ جايــزهي افشــاگران تخلفــات منحصــرا ً

ایجــاد میکنــد و امــکان افشــای اطالعــات

شــده توســط كميســيون بــورس و اوراق

افشــای احتمالــی مــوارد زیــر را ذکــر کــرد:

ميشــود.

ارائــهي اطالعــات تفکیــک شــده در مــورد

مخــارج ســرمایهي فکــری (اقــام نامشــهود

آينــده نگــر)

جــی کالیتــون ،رئیــس كميســيون بــورس و

ايجــاد یــک طبقــهي اضافــی بــرای

اوراق بهــادار آمريــكا اعــام كــرد ":افشــاگران
معمــوالً در گــزارش دادن اطالعــات خــود بــه

وجــوه نقــد

را متحمــل ميشــوند و كميســيون متعهــد

فعالیتهــای نامشــهود در صــورت جریــان

كميســيون ريســكهاي حرفــهاي و شــهرت

ايجــاد صــورت داراییهــای نامشــهود یــا

ي شــود کــه بــرای انجــام ایــن ريســكها
مـ 

انعــكاس مخــارج مرتبــط بــا اقــام نامشــهود

تخلفــات بــه آنهــا پــاداش پرداخــت کنــد".

جریــان ســرمایه فکــری

در يادداش ـتهاي توضيحــي

و مشــاركت در فعاليتهــاي بازدارنــدهي

اصالحــات قوانيــن پرداخــت پــاداش بــه

وی پیشــنهاد كــرد ،بهتــر اســت واحدهــاي

افشــاگران تخلــف بــه كميســيون کمــک

نامشــهود را بــه بحــث در مــورد اســتراتژیها

ســرعت بیشتــر در اختیــار افشــاگران قــرار

معیارهــای ســرمایهي انســانی تكمیــل كنــد.

 30روز پــس از ثبــت فــدرال الزماالجــرا

تجــاري خــارج از صورتهــای مالــی فعالیتهــای

ميکنــد تــا مبالــغ پــاداش بیشتــری را بــا

و اهــداف ســازمانی پیونــد دهنــد و آن را بــا

دهــد .اصالحــات قوانيــن افشــاگري تخلفــات

https://www.iasplus.com/en/
news/2020/09/intangibles
تغيير قوانين افشاگران تخلفات توسط
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خواهــد بــود.

https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/sep/sec-

amends-rules-whistleblowersshareholder-proposals.html

نگرانی كميتههای حسابرسی شركتها از

ويروس همهگير كوويد 19

بــر اســاس گــزارش جديــد موسســهی
حسابرســي و خدمــات مشــاورهي مديريــت

كیپیامجــی ،فــراز و فرودهــای اقتصــادی
در طــول زمــان شــیوع ویــروس کرونــا باعــث

شــده اســت کــه کمیتههــای حسابرســی
در شــرکتهای ســهامي عــام و كميســيون

بــورس و اوراق بهــادار بــر افشــای نحــوهي
تاثيــرات جــاري و احتمالــي ويــروس كوويــد

 19بــر صورتهــای مالــی تمركــز كننــد.

در ايــن گــزارش توضیــح داده شــده اســت

کــه شــرکتها بــه دلیــل تاثيــر اختــاالت
ناشــي از همهگیــری بــر فعالیتهــای

كســب و كار ،در حــال ارزیابــی مجــدد،
بهبــود یــا ایجــاد کنتر لهــای داخلــی
جدیــد هســتند و حسابرســان داخلــی
نيــز برنامههــا و فعالیتهــای حسابرســی

خــود را بــه روزرســاني میکننــد .بــر
ایــن اســاس ،حــوز هي پیشبینــی چالــش

برانگیزتــر شــده اســت ،بــه عنــوان نمونــه

تعييــن مفروضــات ارزشــيابي مجــدد
ســرقفلی و داراییهــای غیرمالــی ،و

همچنیــن تحقــق داراییهــاي معــوق
مالیاتــي ،تعییــن وضعيــت فــرض تــداوم

فعاليــت و تعييــن زيانهــاي كاهــش ارزش

داراييهــا ،دشــوارتر شــده اســت.

کمیتههــای حسابرســی نيــز در حــال ســازگار
شــدن بــا محیــط جدیــد هســتند ،زیــرا

شــرکتهای آنهــا امــکان انعطافپذیــری

بیشتــری را بــرای کار از راه دور فراهــم

حسابدار

شمارۀ ۳۳6
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كرد هانــد.

عنــوان زمینههايــي عنــوان كردنــد كــه بايــد

روی بالکچیــن بیتکویــن کار میکنــد.

نظرســنجي اخيــر كميتــهي حسابرســي

قــرار بگيرنــد .همهگیــری ویــروس همچنیــن

داده اســت:

موسســهي

بیشتــر مــورد توجــه هياتهــاي مدیــره

كيپيامجــي

از

جملــه

بزرگتریــن زمینههــای نگرانــی مطــرح
شــده توســط  114عضــو کمیتـهي حسابرســی

ایــاالت متحــده بــه ترتيــب عبارتنــد از:
افشــای اطالعــات در مــورد اثــرات جــاري و

بالقــوهي ويــروس كوويــد  79 ( 19درصــد)،

بــرآورد جریانهــاي نقــدی آتــي ( 48درصــد)

و تعييــن زيــان کاهــش ارزش داراییهــای
غیرمالــی ماننــد ســرقفلی و ســایر داراییهــای

نامشــهود ( 43درصــد).

اعضــای کمیتههــاي حسابرســی اظهــار

داشــتند کــه محیــط کار از راه دور كــه
تحــت تاثيــر ويــروس كوويــد  19قــرار گرفتــه

تاکنــون تأثیــر اندكــي بــر کارایــی و اثربخشــی
تعامــات آنهــا بــا تیمهــاي مدیریــت

و حسابرســان داشــته اســت .بیشتریــن

اختــاالت ذکــر شــده شــامل برنامههــای

بازگشــت بــه کار ( 73درصــد) ،دسترســی بــه
سیســتمهاي مبتنــي بــر فنــاوری اطالعــات و
احــراز هویــت بــرای کاركنــان از راه دور (69

درصــد) و امنیــت ســایبری ( 66درصــد) بــود.
اعضــای کمیتههــاي حسابرســی انتظــار

دارنــد ،در ارتبــاط بــا تأثیــرات ويــروس كوويــد
 19و اعتراضــات اخيــر عليــه تبعيــض نــژادي
سيســتماتيك ،هیــات هــای مدیــره توجــه

بیشــتریی بــه مســائل زیســت محیطــي،
اجتماعــی و حاکمیتــي داشــته باشــند.

شــركتكنندگان در ايــن نظرســنجی ســامت،

ایمنــی و رفــاه کاركنــان ( 85درصــد) ،تنوع در
شــرکت از جملــه اعضــاي هیــات مدیــره(53

درصــد) و شــهرت شــرکت( 39درصــد) را بــه
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حسابدار
شمارۀ ۳۳6

راهنمــای جدیــد پنــج بخــش زیــر را پوشــش

باعــث شــده اســت کــه بســیاری از کمیتههــای

ارائ ـهی تعریــف شــرکت ســرمایهگذاری،

ریســک ،دامنــهي برنامههــای کاری خــود را
نیــز مجــددا ً ارزیابــی کننــد .بیشتــر اعضــای

بــا دارایــی دیجیتــال مبــادرت مـیورزد.

حســابداری داراییهــای دیجیتالــی توســط

پاســخ دادنــد ،مســئولیتهای نظارتــي

ایــن دارایــی را بــه عنــوان ســرمایهگذاری

بــه ويــروس كوويــد  19بــه ترتيــب مــوارد

شناســایی ،اندازهگیــری و نحــوهی ارائ ـهی

درصــد) ،ريســكهای انطباقهــای قانونــی و

مالحظاتــی بــرای داراییهــای رمزنــگاری

درصــد) و حریــم خصوصــی ( 42درصــد).

الــزام دارنــد.

حسابرســی عــاوه بــر مســئولیت نظــارت بــر

زمانــی کــه بــه انجــام معامــات مرتبــط

کمیتههــاي حسابرســی کــه بــه نظرســنجی

یــک شــرکت ســرمایهگذاری ،زمانــی کــه

خــود را بــرای انــواع ريســكهاي مربــوط

در اختیــار دارد.

ذيــل عنــوان كردنــد :ريســكهاي مالــی (83

داراییهــای دیجیتــال ویــژهی کارگــزاران.

نظارتــی ( 70درصــد) ،امنیــت ســایبری (62

شــده کــه بــه اندازهگیــری ارزش منصفانــه

https://www.accountingtoday.

حسابداری ارزهای رمزنگاری شده

com/news/coronavirus-is-worrying-corporate-audit-committees

رئیــس کار گــروه داراییهــای دیجیتــال

انتشار راهنمای حسابداری داراییهای

اینبــاره اذعــان کــرد" :مــا اطمینــان داریــم

دیجیتال توسط انجمن حسابداران رسمی

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا در

کــه ایــن راهنمــای عملــی بهروزرســانی

آمریکا

شــده بــه بیشتــر ســواالتی کــه در فضــای

راهنمــای حســابداری داراییهــای دیجیتــال،

پاســخ خواهــد داد ".همچنیــن کارگــروه

بــرای کمــک بــه حســابداری و حسابرســی

و پشــتیبانی الزم از ایــن فضــای مهــم و در

اســت و موضوعاتــی از جملــه محاســبهی

اســتفاده از ایــن راهنمــا اختیــاری بــوده و ایــن

چگونگــی حســابداری داراییهــای دیجیتــال

منتشــر شــده در مــاه جــوالی منتشــر شــده

کارگــزاران را در بــر میگیــرد .ایــن راهنمــای

https://www.journalofaccoun-

داراییهــای دیجیتــال بهوجــود آمــده اســت،

شــامل  13پرســش و پاســخ اســت کــه

داراییهــای دیجیتــال بــه ارائــهی راهنمایــی

داراییهــای دیجیتــال تدویــن شــده

حــال تکامــل ،ادامــه میدهــد .گفتنــی اســت

ارزش منصفانــه ،ارزهــای رمزنــگاری شــده و

نســخه بــا هــدف بــه روز رســانی نســخهی

توســط شــرکتهای ســرمایهگذاری و

اســت.

عملــی ،داراییهــای دیجیتــال را بــه عنــوان
"ثبتهــای دیجیتالــی" تعریــف میکنــد،

کــه بــرای تأییــد و اهــداف امنیتــی رمزنــگاری

tancy.com/news/2020/oct/aicpaguidance-fair-value-stablecoins.
html

میشــوند .از جملــه داراییهــای دیجیتالــی
میتــوان بــه بیتکویــن اشــاره کــرد کــه بــر

افزایش سطح افشاهای کمیتههای
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در رابطــه بــا ایــن تغییــرات اطالعیــهی

حسابرسی شرکتهای سهامی عام

منظــم بازارهــای ســرمایه کمــک میکنــد .از

منتشــر شــد کــه در آن کمیســیون بیــان کــرد،

بــر اســاس گــزارش جدیــدی از مرکــز کیفیــت

کمیتههــای حسابرســی آنهــا میخواهیــم

بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا دریافتنــد كــه

در راســتای ایفــای وظیفــهی مباشــرتی

ســطح مناســبی از جزئیــات را در افشــاهای

فنــی قوانیــن اســتقالل میشــود ایــن

ســرمایهگذاران نســبت بــه نقــش اصلــی

بررســیهای بالقــوه و وقتگیــر کــرده اســت.

گــزارش شــده توســط شــرکتها ،اطمینــان

ســوی حسابرســان و کمیتههــای حسابرســی

حاکــی از ایــن موضــوع اســت کــه برخــی

ســرمایهگذاران اســت.

در حــال کاهــش اســت .بــه عنــوان نمونــه،

دســامبر گذشــته ،کمیســیون بــورس و اوراق

کمیتــهی حسابرســی مســئول مذاکــرات

اســتقالل را مطــرح کــرد .اصالحــات نهایــی
کــه اخیــرا ً تصویــب شــد الزامــات اســتقالل

حسابرســی ،شــرکتهای دارای منافــع عــام

وپاســخگویی خــود در حــال افزایــش ســطح
افشــاهای کمیتههــای حسابرســی هســتند .بــر

اســاس نتایــج ارزیابــی شــفافیت کمیتههــای

حسابرســی در ســال  ،2020افشــای اطالعــات

مربــوط بــه مســئولیت کمیتههــای حسابرســی

در زمینههــای نظــارت بــر ریســک امنیــت
ســایبری کــه منجــر بــه بهبــود رونــد
افشــای اطالعــات میشــود ،طــی  5ســال

گذشــته چهــار برابــر افزایــش یافتــه اســت
و بــرای  500شــرکت برتــر بورســی از 11

درصــد در ســال  2016بــه  39درصــد

رســیده اســت .افزایــش ســطح افشــاهای

کمیتههــای حسابرســی واکنــش مناســبی
از ســوی شــرکتهای دارای منافــع عــام و

کمیتههــای حسابرســی اســت کــه از آنهــا
خواســته شــده اســت رونــد افزایــش شــفافیت

ایــن رو مــا از شــرکتهای ســهامی عــام و

طــی ســالهای گذشــته ،كارکنــان کمیســیون

رونــد افزایــش شــفافیت را تســریع کــرده و

برخــی از روابــط و خدمــات باعــث نقــض

کمیتههــای حسابرســی فراهــم کننــد تــا

امــر کمیتههــای حسابرســی را ملــزم بــه

نظارتــی ایــن کمیتههــا بــر اطالعــات مالــی

مســتلزم صــرف وقــت و توجــه بســیاری از

بیشتــری داشــته باشــند .اگرچــه یافتههــا

خــارج از تالشهــای آنــان بــرای حمایــت از

از انــواع افشــاهای کمیتههــای حسابرســی

درصــد شــرکتهایی کــه اعــام میکننــد

راجــع بــه حقالزحم ـهی حســابرس اســت ،از

 19بــه  18درصــد کاهــش یافتــه اســت.

حسابرســان را طــوری تغییــر میدهــد کــه

https://www.accountingtoday.

کــه ممکــن اســت اســتقالل و بیطرفــی

com/news/public-companiesincrease-audit-committee-disclo-

را تســریع کــرده و ســطح مناســبی از جزئیــات
را در افشــاهای کمیتههــای حسابرســی ارائــه

دهنــد .نمونــهای از افشــاهای جدیــد کــه در
ارزیابــی شــفافیت کمیتههــای حسابرســی
امســال دنبــال شــده اســت شــامل افشــای

مــوارد مهــم حسابرســی و تاثیــر ویــروس

کوویــد  19بــوده اســت .ســایر موضوعــات

کــه افشــای آنهــا در ســال  2020افزایــش
یافتــه اســت عبارتنــد از ،افشــای خدمــات

غیرحسابرســی ( 84درصــد  500شــرکت
برتــر بورســی) و افشــای معیارهــای ارزیابــی
موسســات حسابرســی (  51درصــد 500

شــرکت برتــر بورســی) .جولــی بللیندســی،

مدیــر مرکــز کیفیــت حسابرســی در بیانی ـهای

اذعــان کــرد ،شــفافیت در مــورد نــوع و نحوهی
نظــارت كمیتههــای حسابرســی ،بــه فعالیــت
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بهــادار آمریــکا پیشــنهاد تغییــر در قوانیــن

sures-in-proxy-statements
تسهیل قوانین استقالل حسابرسان

توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار

روابــط و خدمــات خاصــی را ارزیابــی میکنــد
حسابرســان را تهدیدکنــد.

جــی کالیتــون ،رئیــس کمیســیون بــورس
و اوراق بهــادار آمریــکا ،در بیانیــهای اذعــان

کــرد ،اصالحــات امــروز نشــاندهندهی
دیــدگاه دیرینــهی ایــن کمیســیون نســبت

آمریکا ()SEC

بــه ایــن موضــوع اســت کــه حسابرســی بایــد

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا

و ماهــر صــورت گیــرد تــا بــه حفاظــت از

در مــورد پذیــرش اصالحــات مربــوط بــه

توســط یــک متخصــص مســتقل ،بیطــرف

ســرمایهگذار و اعتمــاد ســرمایهگذار کمــک

الزامــات دیرینــهی خــود در مــورد اســتقالل کنــد .الزامــات بــه روز شــدهی اســتقالل
حسابرســان رای داد ،تــا برنامــهی تســهیل حسابرســان بــا افزایــش تمرکــز مشــتریان،
مقــررات کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار

کمیتههــای حسابرســی و حسابرســان در

محدودیتهــای حاکــم بــر روابــط بیــن

بیطرفــی حســابرس را تهدیــد کنــد ،حمایــت

دهــد.

جدیــد همچنیــن بــا افزایــش تعــداد موسســات

آمریــکا در ســالهای اخیــر ،بخشــی از

زمینههایــی کــه ممکــن اســت اســتقالل و

حسابرســان و مشــتریان آنهــا را کاهــش

از ســرمایهگذار را افزایــش میدهــد .الزامــات

حسابرســی واجــد شــرایط کــه یــک ناشــر

حسابدار
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بورســی میتوانــد انتخــاب کنــد ،رقابــت و

کیفیــت حسابرســی را بهبــود میبخشــد.

ایــن تغییــرات از ســال  2003تاکنــون
اساســیترین تغییــرات در قوانیــن اســتقالل

حســابرس اســت ،اگرچــه ســال گذشــته

تغییراتــی در تعریــف مشــتری حسابرســی
اعمــال شــد تــا برخــی از نهادهــای وابســته

را هنــگام تصمیمگیــری دربــارهی مــواردی

کــه اســتقالل حســابرس را مختــل میســازد،
مســتثنی کننــد.

آمریــکا ،آلیســون هرنلــی و کارولین آ.کرنشــاو،
در بیانیــهای مشــترک از اقــدام کمیســیون

بــرای کاهــش بیشتــر محدودیتهــا انتقــاد

کردنــد .آنهــا بیــان کردنــد ایــن بــرای
دومیــن بــار اســت کــه در فاصلــهی زمانــی
نســبتاً کوتــاه قوانیــن اســتقالل حسابرســان
تســهیل میشــود .در میــان ســایر تغییــرات،

قوانیــن جدیــد یــک اســتاندارد شــفاف را

جایگزیــن اســتانداردی میکنــد کــه بــه
حسابرســان در هنــگام ارزیابــی اســتقالل

خــود اختیــار بیشتــری میدهــد و ریســک

بیشتــری را هنــگام اســتفادهی نادرســت یــا

ناهماهنــگ از آن بــه همــراه دارد .عــاوه بــر
ایــن ،طبــق قوانیــن نهایــی ،هیــچ مکانیســمی

بــرای اطمینــان از ایــن موضــوع وجــود نــدارد
کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا

و ســرمایهگذار بتواننــد نحــوهی انجــام ایــن

ارزیابیهــا توســط حسابرســان را ببیننــد.

البتــه همانطــور کــه در ســالهای اخیــر
اغلــب رخ داده اســت ،ایــن تغییــرات مطلــوب
ســرمایهگذاران نیســت.

اصالحــات نهایــی تعاریــف شــرکت یــا شــخص

وابســته بــه مشــتری و شــرکت ســرمایهگذار
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اشــخاص وابســته ،از جملــه اشــخاص تحــت

بــا ایــن حــال ،آلیســون هــرن لــی و کارولیــن

تعریــف دورهی حسابرســی و تعامــل حرف ـهای

اســتقالل حسابرســان را بــه خطــر میانــدازد

کنتــرل مشــترک تغییــر میدهــد .همچنیــن
را اصــاح خواهــد کــرد تــا دورهی بازبینــی

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

آ .کرنشــاو ادعــا میکننــد کــه تغییــر قوانیــن
و مخالــف آن هســتند .آنهــا معتقدنــد اگرچــه

را بــرای شــرکتهای آمریکایــی کــه قصــد

منطقــی اســت کــه هــر چنــد وقــت یکبــار

الزامــات اســتقالل ،از ســه ســال بــه یــک ســال

صــورت لــزوم آنهــا را بــر اســاس نیــاز بــه روز

عمومــی شــدن را دارنــد بــرای انطبــاق بــا
تقلیــل دهــد.

عملکــرد قوانیــن خــود را ارزیابــی کنیــم و در
نماییــم ،امــا مــا نگــران هســتیم کــه عقربـهی
اســتقالل حسابرســان فقــط در یــک جهــت

در ایــن اصالحــات عبــارت ســهامداران عمــده

حرکــت کــرده اســت ،و ایــن جهــت بــه ســمت

قابــل مالحظــه ،جایگزیــن خواهــد شــد .بــه

ایــن دو اذعــان کردنــد ایــن تغییــرات فرصــت

نیــز بــا مفهــوم مالــکان منتفــع بــا نفــوذ

دو عضــو کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
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را بــرای پرداختــن بــه برخــی از روابــط بــا

تســهیل اســتانداردها و کاهش شــفافیت باشــد.

ایــن ترتیــب یــک قانــون جدیــد جایگزیــن

بیشتــری بــرای خطــا و عــدم اطمینــان در

را کــه در نتیج ـهی ادغــام یــا تحصیــل ایجــاد

کــرده و قابلیــت مشــاهدهی نحــوهی ارزیابــی

میشــود کــه نقضهــای ســهوی اســتقالل
میشــود ،از بیــن میبــرد.

کالیتــون ایــن تغییــرات را ســاده و بــه نفــع
بازارهای ســرمایه عنــوان کــرد .وی در بیانیهای
اظهــار کــرد ،قوانیــن اســتقالل حســابرس مــا

گســترده و محدودكننــده هســتند ،اگرچــه

اســتانداردهای اســتقالل حسابرســان ایجــاد
حسابرســان را كاهــش میدهــد.

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

بایــد اینگونــه باشــند ،زیــرا حتــی نقــض

حسابرسان و تکنولوژی واقعیت مجازی

سســت کنــد .بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل تکامــل

بــرای آمــوزش حسابرســی و مدیریــت

میتواننــد پیامدهــای منفــی ناخواســتهای

اســتفاده از واقعیــت مجــازی توســط صنایــع
مختلــف ،مطمئنــاً واقعیــت مجــازی در

منفــی بــر رابطـهی نزدیــک و مهــم حســابرس

ریســک اســتفاده خواهــد شــد .بهعنــوان

اســتقالل ظاهــری نیــز میتوانــد اعتمــاد را

در حــال حاضــر ،واقعیــت مجــازی بیشتــر

بازارهــا ،قوانیــن گســترده و محــدود کننــده

ریســک اســتفاده میشــود .امــا بــا افزایــش

را بــه همــراه داشــته باشــند .در ایــن حالــت،
قوانیــن محدودکننــده ممکــن اســت بــه شــکل

فعالیتهــای واقعــی حسابرســی و ارزیابــی

و صاح ـبکار تأثیــر بگــذارد .اصالحــات ســاده

مثــال ،در صنعــت ساختوســاز ،حسابرســان

اســتقالل حســابرس و صاحــبکار ،تأثیــرات

مراحــل حسابرســی و فرآينــد رســيدگي را

یــا از بیــن میبــرد .چنیــن تغییراتــی بــرای

انجــام دهنــد .آنهــا میتواننــد طراحــی

اســتقالل حســابرس مهــم اســت.

بــودن را بررســی کننــد و ریســکها را

و بهروزرســانی شــده بــدون کاهــش تعهــدات

و متخصصــان مدیریــت ریســک میتواننــد

ســوء بــر انتخــاب حســابرس را کاهــش داده

بــدون مراجعــه بــه محــل واقعــی پــروژه

تــداوم کارایــی و بهــرهوری قوانیــن مرتبــط بــا

سيســتمهاي كنترلــي را مــرور کننــد ،کامــل
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ارزیابــی کننــد .فناوریهــای تشــخیص اشــیا

و اجســام میتوانــد بــه حسابرســان در انجــام
بازرســیهای دســتی موجــودي مــواد و كاال

و وضعيــت داراييهــا ،حتــی فرســودگی

قطعــات و تجهیــزات ،کمــک کننــد.

بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازي،
حسابرســان میتواننــد از قبــل جزئیــات و

اطالعــات مربــوط بــه قطعــات و تجهیــزات
ماننــد شــمارهي قطعــه ،تاریــخ خریــد،

ســوابق نگهــداری (انبــارداري) و ســایر
مــوارد را مشــاهده کننــد و در ایــن صــورت

حسابرســان مشــاهدات خــود را بــه طــور

خــودکار ثبــت کننــد ،دادههــا بــه راحتــی

ثبــت و ضبــط میشــوند .همچنیــن از
فناوریهــای واقعیــت مجــازی میتــوان

بــرای حسابرســی و بررســیهای مالــی
اســتفاده کــرد .نمایــش دادههــای مالــی

در نمودارهــای ســه بعــدی بهجــای
دو بعــدی ،چشــمانداز متفاوتــی را

بــرای اســتفادهكننده فراهــم میکنــد.

شبیهســازیهای

مالــی

را

میتــوان

در لحظــه (زمــان واقعــي) انجــام داد ،و

اينگونــه ميتوانيــم مشــاهده کنیــم

کــه چگونــه تغییــرات یــک متغیــر

پیشبینیهــاي ســازمان را تحــت تاثيــر
قــرار ميدهــد.

مجــازی بــرای انجــام شبیهســازی مونــت

کارلــو یــا تجزیــه و تحلیــل آن اســتفاده شــود،

چــه اتفاقــی میافتــد.

مجــازی در حسابرســی و ارزیابــی
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محتــوا :چالــش و مانــع اصلــی اســتفادهي

گســترده از واقعیــت مجــازی در حسابرســی و

ارزیابــی ریســک ،عــدم وجــود محتوا اســت .در
حالــی کــه محتــوا در حــال افزایــش اســت ولی
هنــوز ســازمانهای نســبتاً بــه طــور مشــخص

از فنــاوری واقعیــت مجــازی در كســب و كار

خــود اســتفاده میکننــد.

بهــا :فنــاوری واقعیــت مجــازی نســبتاً ارزان
اســت و هرکســی میتوانــد سیســتمهای

واقعیــت مجــازی ارزان قیمــت و هدســت
بخــرد؛ ولــی بــه دليــل وجــود مشــکل محتــوا،

هنــوز هــم منابــع قابلتوجهــی بــرای ایجــاد
محتــوا بــرای اســتفاده در کســب و کارهــا
مــورد نیــاز اســت.

تجربــهي کاربــر :برخــي از افــراد هنــگام

اســتفاده از فناوریهــای واقعیــت مجــازی
(دســتگاه شــبيه ســازي) دچــار ســرگیجه،

حالــت تهــوع و حتــی تشــنج میشــوند.
اصطالحــاً ايــن بیمــاری را ســندرم حرکــت

ديجيتــال مينامنــد کــه شــما میتوانیــد
حرکــت را مشــاهده کنیــد امــا بــدن شــما آن
را احســاس نمیکنــد .بــرای کاربــردی شــدن

در نظــر گرفــت.

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

چالشهــای اســتفاده از واقعیــت

چالشهایــی و موانعــی در

حسابرســی و ارزیابــی ریســک وجــود دارد.

ایــن فنــاوری زمــان قابــل مالحظــه ای را بایــد

در صورتیکــه از فناوریهــای واقعیــت

ریســک

گســترده و فراگیــر از واقعیــت مجــازی در

اســتفادهي

را مختــص بــه بــازی و ســرگرمی میداننــد.

امنیــت ســایبری :ماننــد هــر سیســتم مبتنــی

حمــات امنیــت ســایبری اســت .اطالعاتــی

کــه واقعیــت مجــازی تجســم را بــر اســاس آن
انجــام میدهــد ،قابــل دســتکاری و تخریــب
اســت.

واقعیــت مجــازی در آینــده حسابرســی

و مدیریــت ریســک

بــا توجــه بــه اینکــه نقــش مهــم فنــاوری را
در حرفــه ی حسابرســی و حــوزه ی مدیریــت
ریســک نمــی تــوان نادیــده گرفــت ،بایــد

بپذیریــم واقعیــت مجــازی میتوانــد تفــاوت
زیــادی ایجــاد کنــد.

در حــال حاضــر حسابرســان و متخصصــان
مدیریــت ریســک قــادر بــه انجــام وظایفــی

هســتند کــه پیــش از ایــن ،بــه دلیــل خطــرات
ایمنــی و ســامتی ،امکانپذیــر نبــود .در ســال

 ،2016پژوهشــي در مــورد تجزیــه و تحلیــل
ریســک بــا اســتفاده از فنــاوری واقعیــت
مجــازی انجــام شــد ،محققــان دریافتنــد

کــه قــادر بــه شناســایی تعــداد بیشتــری
از ریســکها بــا اســتفاده از مدلهــای

پیچیــدهي واقعیــت مجــازی نســبت بــه
ارزیابــی مبتنــی بــر ســند و شــواهد خواهنــد

بــود .ایــن موضــوع ثابــت میکنــد کــه
حسابرســان و متخصصــان مدیریــت ریســک

نبایــد فقــط فنــاوری را حسابرســی و ارزیابــی
کننــد ،همچنیــن بایــد بداننــد کــه چگونــه
میتــوان از فنــاوری در انجــام فعالیتهــای
حسابرســی و ارزیابــی ریســک بــه درســتی

اســتفاده کــرد.

https://www.agiaph.org/sites/
default/files/Use%20of%20Virtual%20Reality%20in%20Auditing%20addtl%20handouts.pdf
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سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن ۸۸۵۲۸۱۹۵ :و ۸۸۱۷۶۱۰۱-۲
فاکس۸۸۵۲۰۶۷۹ :
نشانی :تهران -خیابان سهرودی شمالی -خیابان سلطانی -پالک  -۱۶طبقه
دوم -واحد ۵
info@atiehNegarAudit. ir

۶

مؤسسه حسابرسی آریاروش
عضو انجمن حسابداران خبرهايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• حبیب جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سیدمحمد بزرگزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۲

آرشین حساب

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• ارسالن اسمعیلی کاکرودی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهدیرضا قاسمیان(حسابدار رسمی)
• عباس ابراهیمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی
دادگستری)
خدمات :حسابرسی مستقل و بازرس قانونی ،حسابرسی مالیاتی ،نظارت بر امور
تصفیه ،حسابرسی داخلی ،خدمات حسابرسی ،اصالح حساب ،طراحی و اجرای
سیستمهای حسابداری و اطالعات مدیریت ،مشاوره مالی ،مدیریتی و مالیاتی،
کارشناس رسمی دادگستری ،حسابرسی خاص ،ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی
و مدیریتی.
تلفن 88480966 :و 88384770
فاکس88480854 :
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از خیابان بهشتی -کوچه نادر -پالک
 -6طبقه  -4واحد 14
Email:Arshinhesab@iacpa. ir
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• محمدکاظم مالئک صفت(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• سیروس شمس(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر مسلمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمیدرضا ارجمندی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی جاننثاری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• جواد راثی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بهنام دائیمژدهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمود رجائی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• جهانگیر ذوالفقاری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علی آقا عزیزی بزرگی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمي، کارشناس
رسمی قوهقضائیه)
• سید مهدی تیموریان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس
رسمی دادگستری)
خدمات :حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها ،حسابرسی داخلی،
حسابرسی عملیاتی ،خدمات مالی و مشاوره مالیاتی ،ارزیابی سهام ،طراحی
و پیادهسازی سیســتمهای مالی ،نظارت بر امور تصفیه شرکتها ،تهیه
صورتهای مالی بر مبنای  IFRSو بررسی مالی پروژههای سرمایهگذاری
تلفن 88937317-19 :و  ۸۸۸۹۹۸۲۶و ۸۸۹۰۱۵۴۹
تلفکس۸۸۸۹۹۹۶۲ :
فاکس88901834 :
نشانی :تهران -خیابان اســتاد نجاتالهــی ،کوچه خسرو ،پالک ،31
طبقه سوم و چهارم
www. armanarvin. com

Email: info@armanarvin. com

خدمات :حسابرســی صورتهای مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی
مالــی و مالیاتی ،انجــام وظائف بــازرس قانونی ،مشــاوره ،طراحی و

پیادهسازی سیســتمهای مالی و ارائه انواع خدمات مالی ،نظارت بر امور
تصفیه ،خدماتی که توســط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد
باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته میشود

نشانی :تهــران :بلوار آفریقا ،باالتر از میرداماد ،بلوار ستاری ،پالک ،74

طبقه  ،4واحد 15

تلفن 88198396 - 88660824 - 88674704 :فکس88198401 :
صندوقپستی15875-7919 :

کدپستی1968953691 :

t. me/podcast_iica_ir
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حسابداراندرخبرۀ ایران
نشریۀ انجمن
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
فهرست
این

۷

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• مهرداد آلعلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فرهاد فرزان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید مرتضی فاطمی اردستانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،بازرسی
قانونی ،رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب ،خدمات حسابداری و
مشاورهای ،ارزیابی سهام ،طراحی سیستمهای مالی

تلفن88939513-88929709-88929708 :
فاکس88929642 :
نشانی :خیابان کریمخان زند -خیابان دکتر عضدی(آبان
جنوبی) شماره  -52طبقه دوم
صندوق پستی14335-797 :

Email:info@azmoudegan. com

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه

۹

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عبدالرضا(فرهاد) نوربخش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر نجفیمهری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین قاسمیروچی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتــی ،بازرس
قانونی ،ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
نشانی :خیابان بهارشــــیراز ،تقاطع سـهروردی جنوبی ،شماره 97
واحد 8
تلفن77537944-77637730 :
فاکس77527458 :
صندوقپستی15745/149 :
نشانی :تهران ،بزرگراه آفریقا(جردن) ،خیابان تور ،انتهای خیابان،
مجتمع رز ،پالک  ،4واحد 10
تلفن22035160 :
تلفکس22035205 :
۱۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آئینبهروش (حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• مسعود بختیاری (حسابدار رسمی)
• علی اصغر فرخ(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• اسداله درخشانی (حسابدار رسمی)
• مسعود سورانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حدیث توکلی کوشا(حسابدار رسمی)
• مهدی رضائی(حسابدار رسمی)
• امیرحسین عبدالملکی(حسابدار رسمی)
• احسان شیروانی هرندی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رسول سعیدی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی -حسابرســی مالیاتی-

حسابرسی علمیاتی -حسابرسی داخلی -خدمات مشاورهای -ارزیابی
ســهام -طراحی و اســتقرار سیســتمهای مالی -راســـتی آزمائی
( -)Due Diligenceتهیــه صورتهای مالــی بر مبنای IFRS
 -بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه -داوری  -کارشناســی

تلفن۲۲۹۲۵۹۰۵-۲۲۹۲۵۹۰۱-۲۲۹۲۵۹۱۰ :
نشانی :تهران -خیابان دکتر شریعتی -نبش یخچال-
بن بست شریف -پالک ۵

Email:officeazn@gmail. com
www. azn. ir
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• بابک دورگلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• نادر فرهمندنیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• علی پازکی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرسی ،بازرسی قانونی ،مشاوره و مدیریت
مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستم مالی ،خدمات مالی و حسابداری
مالیاتی ،داوری مالی.
تلفن88444668 -88443423 :
فکس88452862 :
نشانی :تهران -خیابان مطهری ،روبروی باشگاه بانک سپه ،پالک
 -28واحد  9جنوبی
www. abaudit. com
Email: aeenbehravesh@gmail. com
۱۱

۱۲

مؤسسه حسابرسی اطمینانبخش و همکاران

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

• یاسین قاسمی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• سعید گل محمدی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• مهدی مرادی(حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
خدمات:حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات مالی ،ارزیابی
سهام ،مشاور مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -ابتدای خیابان فتحی شقاقی -پالک -17طبقه پنجم
تلفن88105436 -88105472 -88105367 :
کدپستی1433634666 :
فکس88105390 :
آدرس پست الکترونیکیwww. eb-co. com :
Email:info@eb-co. com

۱۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
معتمد بورس اوراق بهادار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی
• ابراهیم موسوی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسن صالحآبادی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رزا صالح آبادی (حسابدار رسمی) ACCA
• پریناز موسوی(حسابدار رسمی)
• مهدی معتمدی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرسی
داخلــی ،بــازرس قانونی ،ارائــه خدمات مشــاورهای و طراحی
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
تلفن 88708174-6:فاکس88704112 :
صندوق پستی15875 -5935 :
نشــانی :میدان آرژانتیــن -ضلع جنوب غربــی پالک - 22
ساختمان اداری صهبا -طبقه اول -واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

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

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

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• اسفندیار گرشاسبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدتقی رضایی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• ابوالفضل رضایی(حسابدار رسمی)
• قاسم شیخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی احمدیوسطیکالئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید محمد طباطبایی(حسابدار رسمی)
• علی گشتاسب(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیرضا زندبابارئیسی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محسن زرعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسن معلومات(حسابدار رسمی)
• مهناز خشنودنیا(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• ابوالفضل میرزایی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدحسین ملکیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• امیر ابراهیم زاده (حسابدار مدیریت خبره )CMA

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

خدمات :حسابرســی مالی و بازرســی قانونی ،حسابرســی
عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابداری
مدیریت ،طراحی سیســتمهای مالی و ارزیابی ســهام ،مشاوره
مدیریت
نشانی:
دفتر مرکزی :تهــران -میدان توحید -خیابــان توحید -نبش
خیابان پرچم -پالک 68
فاکس66920876 :
کدپستی1419993511 :
تلفن 66932021-3 :و  66420263و 66432218
شعبه شرق کشور  -مشــهد  -بلوار فرامرزعباسی ،انتهای بلوار
فرامرز عباسی ،8نبش آزادی ،39پالک  1/2طبقه همکف
تلفن05136092092-3 :
شعبه شمال  -قائم شــهر  -خیابان شریعتی ،مقابل جنگلبانی،
تلفن01142276148 :
طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد
شعبه اصفهان  -سعادت آباد ،کوی کارگران ،کوچه اردیبهشت،
تلفن03136635798 :
پالک 25

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

Email: : info@ariaaudit. com
www.
ariaaudit.
1400
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خبرۀ ایران
انجمن حسابداران
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
است.
دسترس
آنالین در

۱۴

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

۱۷

(حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محمد شوقیان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبداله شفاعت (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• داود معرفتی طارانی (حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• افشین نخبه فالح (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی
دادگستری)
• بهروز شیرخانی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عباس الریدشتبیاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)

خدمات :حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها ،حسابرسی داخلی،
حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مدیریت
مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی ،خدمات مالی و مالیاتی،
نظارت برای تصفیه شرکتها.
نشانی دفتر تهران :بهجت آباد ،خیابان الرستان ،خیابان شهید
حمیدصدر ،پالک  ،۳۵واحد  ،۱۰طبقه ۲
فکس۸۸۸۰۴۹۴۰ :
تلفن۸۸۸۰۴۹۴۱-۴۲ :

ایمیلmshoghian7@gmail. com :

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
• رضا آتش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدرضا آرزومندصومعه سرائی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نادر رستگاری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رسول دوازده امامی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•احمدرضا شریفی قزوینی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علی مشرقی آرانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• هومن هشی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات
مالی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -قائم مقام فراهانی -شماره 114
فاکس88844685 :
تلفن 88305391-2 :و 88843708-10
نشانی اصفهان :شیخ صدوق شمالی ،مجتمع سرو -طبقه 3
تلفن و فاکس03136642578 ،03136633956 :

Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

Email: Info@behmand-co. com

انجمن حسابداران خبر ه ایران
www. iica. ir

دفتر مشهد :بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد  ،۱۹عدل  ،۸پالک ۲۱۸
تلفن ۰۵۱-۳۶۰۲۵۴۸۰-۳۶۰۱۰۹۱۴ :فکس۰۵۱-۳۶۰۱۸۵۹۴ :

www. Arkansystem. co

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار
• مهربان پروز(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• رضا یعقوبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• مرتضی حاجی عباسی(حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی قوه قضاییه)
• محمدرضا عبدی(حسابدار رسمی)
• فریده شیرازی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بهاره همتی (حسابدار رسمی)

۱۶

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
• دکتر علیرضا خلیلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)IMA ،
• دکتر رضا محمدی(حسابدار رسمی)
• دکتر یداله تاری وردی(حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• دکتر عباس جهانی(حسابدار رسمی ،حسابدار مستقل ،کارشناس رسمی دادگستری)
خدمــات :ارائه دهنده انواع خدمات حرفــه ای در زمینههای مالی ،مالیاتی،
عملیاتی و ویژه ،نظارت بر تصفیه شــرکت هــا ،تهیه صورتهای مالی  IFRSو
تلفیقی ،اصالح حساب ،مشاوره مدیریت ،طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و
مشاوره در زمینههای بررسی امکانات سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام
و ارائه گزارشات مربوطه.
نشانی :تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان حسینی ،شماره  ،61واحد205
تلفن 88824998 ،88324067 ،88311988 :فاکس88324068 :
Web:baraudit. org

website: www. behmand-co. com

دفتر تبریز :خیابان آبرســان ،کوی مهرگان سوم ،ساختمان  ،۲۳طبقه  ،۴واحد ۱
تلفکس ۰۴۱-۳۳۳۴۹۱۲۹ :ایمیلarkansystem@gmail. com :

۱۵

مؤسسه حسابرسی بهمند

۱9

مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

• مجیدرضا بیرجندی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی ،حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی،
حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاور مالی ،خدمات حسابداری ،تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،اصالح حساب ،ارزیابی سهام و طراحی سیستمهای مالی.
تلفن88493171-6 :
فاکس88309490 :
نشانی :تهران_ خیابان مطهری ،خیابان فجر(جم سابق) پالک 27
صندوق پستی15875/5551 :
کدپستی1589783116 :
Email: info@behradmoshar. com

۱۸

t. me/podcast_iica_ir
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مؤسسه حسابرسی بیات رایان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

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

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مورد تائيد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان ACCA

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• محمد رضا ابراهیمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهرانفرجی(حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری)
• محمود واحدی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رضا صالحی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نظامالدین وفا (حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرســی و بازرس قانونی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی عملیاتی،
حسابرســی داخلی ،مشــاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی،
خدمات مالی ،بودجهریزی عملیاتی ،ارزیابی ســهام ،کارشناســی رسمی دادگستری،
نظارت بر تصفیه شرکتها.

تلفن 88980448 -88980402 :فاکس88980373 :
نشــانی :تهران -خیابان دکتر فاطمــی -روبهروی خیابــان کاج  -پ -136
ساختمان تهران  - 64طبقه پنجم جنوبی -واحد 24
کدپستی1415673499 :

• منوچهر بیات(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)FCA ،

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عباس اسرارحقیقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین فرجاللهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•بهمن فدوی رودسری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،طراحی
سیستمهای مالی ،مشاوره مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام
تلفن88306911-88829761-88835207 :
فاکس88831681 :
نشانی :میدان هفتتیر ،خیابان زیرکزاده ،شماره  ،20طبقه اول
کدپستی15757-35664 :

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

• عبدالحسین رهبری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• امیرحسین ظهرابی مزرعهشاهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی مالی(استاندارد حسابرسی ایران و  ،)IFRSمالیاتی ،عملیاتی،
حسابرسیهای خاص ،بازرس قانونی ،بررسی جهت سرمایهگذاری در شرکتها(Due
 ،)Diligenceارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی ،بیمه اجتماعی،
ســرمایهگذاری خارجی و مدیریت ،ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری ،بیمه و
لیزینگ ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی  ،IFRSنظارت بر امور تصفیه
تلفن 88504586-8 :و 88307927-8

فاکس88502045 :

نشانی :تهران -خیابان ایرانشهر شمالی -نبش کریمخان زند -شماره  243طبقه دوم
تهران -خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور -شماره  231طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

بهار 1400
حسابدار
شمارۀ ۳۳6
h e s a b d a r . i i c a . i r
درخبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایران رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
57

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت بیالن گزارشگر
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عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• مراد مومنی ( حسابدار رسمی)
• عارف شفقت رودسری (حسابدار رسمی)
• مینو فرقان دوست حقیقی (حسابدار رسمی)
• حبیب رودساز (حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرســی ،خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی ،خدمات
ارجاعی دادگاهها و مراجع قضایی ،بازرســی قانونی ،نظارت بر تصفیه ،ســایر
خدمات با تشــخیص شورای عالی ،مشــاوره مدیریت مالی ،ارزیابی سهام و
سهم الشرکه ،داوری مالی ،طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
شمارههای تماس021-8856089 021-88561704 :
فاکس021-88683826 :
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،شهید قیصری( ۳۲شرقی) ،پالک
 ،20واحد 3
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام
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مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

24

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• فیروز عربزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریدون ایزدپناه(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیرضا مصطفی زاده (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید سعید ثنایی کرهرودی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتــی -مالیاتی -بــازرس قانونی -طراحی
سیستمهای مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی -مشاوره مدیریت
مالی -مشاوره کارشناسی -نظارت و مدیریت بر تصفیه -ارزیابی سهام و
سهم الشرکه -داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی
در چهارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود و
سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم میگردد.
دفترمرکزی :تهران -خیابان شــهیدمطهری ،خیابان الرستان ،نبش
خیابان عبده ،ساختمان سپهر(شماره  ،)5واحد 302
تلفکس۰۲۱-88806876 :
شعبه تبریز :خیابان ولیعصر ،خیابان آذرنیا ،پالک  ،23طبقه اول

تلفن۰۴۱-33۳12778 :
دورنگار041-33۳30555 :
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و

041-۳۳۳۳۹۹۷۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. i r

 27موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
(حسابداران رسمی)
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران
• شــهریار دیلم صالحی (حسابدار مســتقل ،حسابدار رســمی ،و کارشناس رسمی
دادگستری)

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

• محمدحسن فامیلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رضا طیبی (حسابدار رسمی)

• سیدعلی شیرازی (حسابدار رسمی)
• حسن طهرانی (حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• سیدمصطفی شاهصاحبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•محمد حسین زواریان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• ناصر صلحی( حسابدار رسمی)
• علی سالم( حسابدار رسمی)
• منوچهر سرمدی ( حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی داخلی ،عملیاتی
و ویژه ،ارزیابی سهام ،مشاورهی مالی و مالیاتی
فاکس۸۸۹۳۷۳۹۶ :
تلفن۸۸۹۳۸۱۵۸-۸۸۹۳۷۳۹۶ :
نشانی :تهران -فلسطین شمالی -پایین تر از بلوار کشاورز-
مقابل خیابان ایتالیا -کوچه آبادیان -پالک  -۸واحد ۲
Email:hoonamcpa@yahoo. com
23

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محمود آقاجعفری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیرضا رسولی(حسابدار رسمی)
• مرتضی مصدری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
ی صورتهایمالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
خدمات :حسابرس 
قانونی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و مالیاتی و نظارت
بر امور تصفیه شرکتها
تلفن88909144-88902999 :
فاکس88908837 :
نشانی :تهران -خیابان استاد نجات الهی -خیابان اراک -پالک
 -72واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo. com

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• حسین شیخی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی و کارشناس رسمی
دادگستری)
• مهدی آقاجانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سیویل احمدزاده(حسابدار رسمی)
• حمید خادمی(حسابدار مستقل و حسابدار رسمی)
• حمید چراغی کازرونی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرسی
داخلی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی،
ارزیابی سهام ،خدمات مالی و مشاورهای در زمینههای مالی ،حسابرسی و حرفه ای،
طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها
تلفکس22912159 -60 ،22270949 ،22270981 :
نشانی :تهران -خیابان میرداماد -خیابان مصدق جنوبی -کوچه تابان-
کدپستی15498331۳۹ :
پالک  -10واحد 1۵
پست الکترونیکیhafezgam@yahoo. com :
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مؤسسه حسابرسی خبره

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

• فرشید سلطانی (حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرســی و بارزســی قانونی صورتهای مالی ،مشــاوره مالی
و حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابرســیهای خاص(ویژه)،
رسیدگیهای بیمهای شــرکتهای ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،خدمات
حسابداری و سایر خدمات حرفهای.
44297182 -6
و
تلفن44299340 -1 :
فاکس44297192 :
نشانی :تهران -بلوار اشــرفی  -باالتــر ار جالل آل احمد -خیابان طالقانی-
کدپستی1461653365 :
پالک  -12واحدهای  14و 15
ایمیلinfo: @ dariaravesh. com :

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکههای اجتماعی

t. me/iica_ir

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• داود خمارلو(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• نعمتاله علیخانیراد(حسابدار مستقل ،حسابدار
رسمی)

instagram. com/iica_ir

• سیاوش سهیلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس

قانونی ،ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی

aparat. com/iica_ir

تلفن88804519 -21 :
فاکس88902340 :

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

کدپستی15948 :

shenoto. com/iica_ir

حسابدار
58
شمارۀ ۳۳6
h e s a b d a r . i i c a . i r
است.
دسترس
خبرۀ ایران
در حسابداران
آنالینانجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
بهار 1400
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مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• بهروز دارش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سیدحسین عربزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• میلتن ایوان کریمیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• منوچهر انوریزاده نائینی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید ربیعی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی ،اصالح حساب ،ارزیابی سهام،
طراحی سیســتمهای مالی ،حسابرســی ویژه داخلی ،داوری مالی و
ارزیابی سهام و سهم شرکت
تلفن44846601-10:
فاکس44846612 :

نشــانی :تهران  -بزرگراه نیایش -خیابان سردار جنگل شمالی -خیابان پنج تن
غربی -خیابان نشاط-کوچه سوم غربی -پالک24

صندوق پستی14185/487 :

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• عباسعلی دهدشتینژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریبرز امین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• همایون مشیرزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• كریم حسین آبادی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• امیرحسین بهرامیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،خدمات بازرس قانونی،
حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات حسابداری و
اصالح حساب ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،ارزیابی سهام،
مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفهای
تلفن 10(22137707 :شماره)
فاکس22137708 :
نشانی :تهران :سعادت آباد -بلوار پاک نژاد -باالتر از چهارراه
سرو -خیابان آسمان سوم شرقی -پالک 15
کدپستی1998146613 :

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• احمد ظفر پرنده (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدعلی جاللی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• غالمرضا شجری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی هاشمی (حسابدار رسمی)
• اکبر وقار کاشانی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمد امین زکی زاده (حسابدار رسمی)
• محمدرضا امیری بهمن بیگلو(حسابدار رسمی)
• مختار موسوی پور(حسابدار رسمی)
• معرفت صالحی(حسابدار رسمی)
• حمید حسینیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مرتضی ادیبی(حسابدار رسمی)
• محمدکاظمی(حسابداررسمی)
• ناصر ایران نژاد(حسابدار رسمی)
• علی حیدری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید مهدی میرحسینی(حسابدار رسمی)
• محسن آل آقا(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• جمشید اقبال پور(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرســی

داخلی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی عملیاتی ،خدمات مشاوره مالی و
خدمات مدیریت ،طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی ،ارزیابی سهام
و صورتهای مالی تلفیقی
دفتر مرکزی :بلــوار آفریقا ،نبش عاطفی غربی ،پالک (152برج صبا) طبقه
کدپستی19679-35976:
هفتم ،واحد 71
نمابر22012264 :
تلفن22037213-5 :
دفتر  :۱بلوار آفریقا ،نبش خیابان عاطفی غربی ،پالک (152برج صبا) طبقه
دوازدهم ،واحد  ۱۲۳کدپستی۱۹۶۷۹۳۶۱۱۱:
نمابر۲۲۰۳۷۲۱۴:
تلفن۲۲۰۳۷۲۱۵ :
دفتر  :۲خیابان دکتر علی شــریعتی ،باالتر از پل سیدخندان ،خیابان خواجه
عبداهلل انصاری ،کوچه  ،16پالک  1واحد 2
نمابر22899690 :
کدپستی 1661684843 :تلفن22861830 :
دفتر  :۳خیابان ســهرودی شمالی ،خیابان هویزه شرقی -پالک  -15طبقه
 -4واحد 8
کدپستی1558617541 :
نمابر88177639 :
تلفن88745250-1 :
دفتر  :۴خیابان بخارست ،کوچه مقدس  ،۴پالک  ،۲۲طبقه سوم
کدپستی۹۳۷۶۱۵۶۱۸۵ :
نمابر۸۸۷۴۰۸۶۰ :
تلفن۸۸۷۴۰۹۷۳-۵ :

Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
samanicpa@yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محمدتقی منصوریراد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عباس حسنیکبوترخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالهادی بحرانیاصل(حسابدار رسمی)
• لیال رضایی جهقی(حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرسی و بازرسی قانونی ،خدما ت مشاوره
مالی ،حسابداری ،مالیاتی و بیمهای ،خدمات حسابرسی داخلی،
ارزیابی سهام ،نظارت بر امور تصفیه ،خدماتی که توسط
شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید میشود.
تلفکس 44264812 :و  44264957و 44218049
کدپستی۱۴۶۴۶۵۴۹۱۶ :
نشانی :تهران :بلوار مرزداران -بلوار آریافر -نبش گلدیس
هفت -پالک  -۲۱زنگ دوم
www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com
33

مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• سیروس گوهری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مجید کشور پژوه لنگرودی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمد علی اکباتانی(حسابدار رسمی)

• مهسا فرخی(حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی و دیگر
خدمات مالی و اصالح حساب

تلفن88719909-88717651-88717650 :
فاکس88720188:
نشانی :خیابان دکتر بهشتی ،خیابان قائم مقام فراهانی،
ساختمان  ،216پالک  ،186طبقه چهارم
پست الکترونیکیsherkat_co@yahoo. com :
صندوق پستی15875-6666 :

www. rymand. com
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

t. me/podcast_iica_ir

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

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

• شهره شهالئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• هوشنگخستوئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• اسداله نیلی اصفهانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتــی ،حسابرســی مالیاتی ،بازرس
قانونی ،ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک ،بیمه ،فناوری
اطالعاتی
تلفن88794646 :
تلفکس88794928 :
صندوقپستی14155 -4175 :
نشانی :میدان آرژانتین ،اول بزرگراه آفریقا ،روبروی پارکینگ
بیهقی ،پالک  ،12بلوک ب ،واحد شماره 3
پست الکترونیک:
info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی شهود امین

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• حسن حاجیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدصفا دهقان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• افسر عابدین(حسابدار رسمی)
• حسن روحافشاری(حسابدار رسمی)
• ابراهیم تیموری(حسابدار رسمی)
• حسین جعفری(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی ،حسابرسی داخلی ،سایر

خدمات اطمینان بخشی(اجرای روشهای توافقی ،رسیدگی به اطالعات مالی
آتی) ،نظارت بر امور تصفیه ،خدمات راستیآزمایی(،)Due Diligence
ارزیابــی عملکرد مدیریت ،خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای
حسابداری ایران و  ،IFRSخدمات اصالح حساب و تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،خدمات حسابداری ،مشــاوره مالی و مالیاتی ،طراحی و پیادهسازی
سیستمهای مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی

تلفن 44008177-9 :و 44022660
فاکس44049063:
نشانی :تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک
(210ساختمان ماد) طبقه  4واحدهای  14و 15
کدپستی1481875359 :
صندوق پستی14515-1359:
پست الکترونیکیF. audit@shohoodamin. ir :

59

درخبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایران رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
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مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• معصومه شعبان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نسرین پاشایی (حسابدار رسمی)
• مرتضی نوبخت (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،عملیاتی و مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای مدیریت ،اصالح حساب و حسابداری ،ارزیابی سهام
و سهم الشرکه ،داور مالی ،طرحهای عمرانی ،طراحی سیستمهای مالی و
کارشناسی مالی
تلفکس88902389 -88890619 -88905647 :
نشانی :تهران :فلسطین شمالی ،باالتر از بلوار کشاورز ،پالک  ،463ساختمان
شماره  ،55طبقه  ،4واحد 18
پستالکترونیکیamermoshavertehran@iacpu. ir :
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مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• پرویز صادقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نریمان ایلخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• اصغر عبدالهیتیرآبادی(حسابدار رسمی)
• فریبرز حیدریبیگوند(حسابدار رسمی)
• سعید خاریابند(حسابدار رسمی)
• مهدی صفرزاده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرس و بازرس قانونی ،حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی
عملیاتی ،مشاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای
حسابداری و حسابدار صنعتی ،خدمات مالی ،حسابداری ،ارزیابی
سهام و نظارت بر امور تصفیه
دفترتهران :خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444
کدپستی1595844314 :
طبقه سوم
تلفکس88893991 -88938539 -88893898 -88902522 :
E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
37
عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• حسن خدایی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علی رحمانی(حسابدار رسمی)
• محمدحسین بدخشانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علی اصغر محمود زاده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
مشاوره مالی و مدیریت ،طراحی

قانونی ،ارائه خدمات
سیستمهای مالی ،اصالح حساب و ارزیابی سهام
نشانیدفتر تهران :خیابان آفریقا(جردن) -خیابان عاطفی
غربی -پالک  -۶۰طبقه اول -زنگ دوم
کدپستی۱۹۶۷۹۳۵۸۵۳ :
تلفن22023544 :
فاکس22038244 :
Email: karbord. argham@gmail. com
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مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا
مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی
انگلستانACCA-
• نصراله مختار(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی CPA,
)FCA
• دکتر بهرام غیائی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی
)CPA, FCA
• حسین حسنی(حسابدار رسمی ،حسابدار مستقل)
• غالمرضا درباری(حسابدار رسمی ،حسابدار مستقل)
خدمات :ارائه خدمات حرفهای در زمینه حسابرسی مالی،
مالیاتی ،حسابرسی ویژه ،مشاوره مدیریت ،بررسی امکانات
سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام و ارائه گزارشات
مربوطه
تلفن88909718 ،88800268-9 :
فاکس88903496 :
نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان زرتشت غربی ،شماره  14طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

 39مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای
27
مدیریت مفاهیم حساب جامع(حسابداران رسمی)
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیکروشان تهران

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• بیژن عبداللهی نمین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• تیرانداز شکیبا(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالحسین تجلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین حیدری (حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،حسابرسی داخلی و ویژه ،بازرس قانونی،
خدمات مالی ،مشاورهی مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام ،اصالح حساب و طراحی سیستمهای مالی.

تلفکس77873519-21 :
نشانی :تهران ،تهران پارس ،خیابان فرجام ،خیابان باغدارنیا(رشید شمالی) انتهای 174/1
غربی ساختمان پارس پالک  ،20طبقه سوم
کدپستی1653937365 :
صندوق پستی16765-1137:
tehrannikraveshan@yahoo. com
پست الکترونیک:
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موسسه حسابرسی هادی حساب تهران
(حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده موسسه حسابرسی بینالمللی UHYانگلستان
• حمیدرضا کیهانی (حسابدار رسمی)
• علی کیهانی (حسابدار رسمی)
• محمدحسین (بهروز)سربی (حسابدار رسمی)
• عباس جباری (حسابدار رسمی)
• اکبر دادگر نمینی (حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• حمیدرضا نیکخواه(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مرتضی فالح موحد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نادر بسنده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
قانونی ،طراحی سیستمهای حسابداری ،ارزیابی سهام ،حسابرسی
داخلی ،مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن 88559316-88559370 :فاکس88550897 :
کدپستی1433894175 :
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،پارک ساعی ،برج سپهر ساعی،
طبقه چهارم ،واحد 406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• محمدنبی داهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین سیادتخو(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید سیناییمهربانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید تیمورنژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی
تلفن88907679-88802901 -88901547 -88895377 :
فاکس89771641 :
نشانی :خیابان کریمخانزند ،خیابان آبان جنوبی ،خیابان سپند،
کدپستی1598685517 :
پالک  ،64طبقه سوم ،واحد6

Email: Momayez_co@yahoo. com

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان ترکمنســتان ،کوچه ســرو ،پالک  ،2طبقه
 ،6واحد 15

فکس88472660-021 :
تلفن88443634-021 :
Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

43

27

همیار حساب
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• منصوره منصفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مسعود مبارک(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدتقی سلیماننیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالمهدی امینی (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،ارائه خدمات
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
فاکس66900940 :
تلفن66565290 -1 :
نشانی :تهران :خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت ،پالک  54جدید ،طبقه دوم،
واحد 4
صندوق پستی14155/1643 :
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

بهار 1400

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

دسترس ایران
درحسابداران خبرۀ
آنالینانجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http://iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
است.

اخبار انجمن
حسابداران مستقل خبره /حسابداران مدیریت خبره  /حسابداران مالی خبره
فهرست اعضای خبرهی موضوع مادهی  8اساسنامهی انجمن حسابداران خبرهی ايران (مصوب  23تیر  )1393به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم میشود.
ردیف نام

نامخانوادگی

تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی
بخش خصوصی
88479628
آبنوس
*1 سورن
88305391
آتش
*2 رضا
۸۸۷۹۹۳۶۵
آذری سلمانی
* ۳شهریار
7278858
آراسته
* 4علی اكبر
88465043
آرون
* 5محمدرضا
آرزومند صومعهسرایی 88305391
* 6محمدرضا
22270981
آقاجانی
* 7مهدی
88909144
آقا جعفری
* 8محمود
88690830
آقا محمدی
 9حسین
88934352
آقائی قهی
*10علیرضا
88929708
آلعلی
* 11مهرداد
22023544
آصفی
 12غالمرضا
88323630
آواکیان
 13آرارات
88480966
ابراهیمی
* 14عباس
88957329
ابراهیمی
* 15محمد رضا
88309100
ابراهیمی پویان
 16علیرضا
22903758
ابطحی نائینی
* 17امیرحسین
0411-3369740
ابوالقاسمی
 18مهدی
0511-6024461
احمدی
*19حسن
۸۸۲۳۰۷۳۱
احمدی امیرزاده
 ۲۰بهارک
88745141
احمدی شیرازی
*2۱مرتضی
احمدی وسطی کالیی 88334142
* 2۲مصطفی
88901547
احمدیار
 2۳دانیال
88504586
اختیاری
 2۴عباس
88890120
ارجمندی
* 2۵حمیدرضا
44269485
ارشدي
* 2۶علي
0261-32545170
اسدی
* ۲۷مجتبی
77514575
استحمامی
*2۸ مسعود
88835207
اسرار حقیقی
* 2۹عباس
88754218
اسکندری
* ۳۰جمشید
۴۴۲۱۰۱۰۵
اسکندری
* ۳۱علی
88780234
اسالمی
* ۳۲یداهلل
66381151
اسالمی
 3۳عبدالجواد
44846601
اسالمی گنزق
* 3۴علی
88480966
اسمعیلیکاکرودی
* 3۵ارسالن
88721269
اسمائی
*3۶ حسن
88791499
اسماعیلزاده پاکدامن
*3۷ سیدعباس
6621345
اسماعیلی
*3۸ عباس
88843704
اسماعیلی
 3۹نصرت اله
88872266
اسماعیلی
* ۴۰حسن
88872266
اسمعیل پورزنجانی
 ۴۱سعید
88087796
اصغریان
 ۴۲محمدسعید
01144227635
اصفهانی
* ۴۳ارمیا
88538234
اعظم نیا
* ۴۴منصور
88520505
اعتمادیان
* ۴۵محمدعلی
88446856
اقبالصفترونقی
* 4۶اسماعیل
۲۲۱۳۷۷۰۷
افشار
۴۷حسن
88107264
افشارهور
* 4۸بهزاد
۸۸۵۴۴۵۶۶۳۸
افخمی
* ۴۹امید
66573506
اکبری
* ۵۰ابوالفضل
26401270
اکبری امامی
* ۵۱علیرضا
44846610
اکرمی یارفی
 ۵۲نادیا
۰۸۱۳-۸۲۴۱۸۷۲
المعی
* ۵۳حمیدرضا
88707924
الهوردی
* ۵۴مجید
82134000
امانی
* ۵۵علی
۸۸۷۵۴۰۸۸
امجدیان
* ۵۶تورج
88528194
امیدی
* ۵۷امیرجمال
۸۸۵۸۱۴۳۷
امیدوار
* ۵۸محمد مهدی
۸۸۵۴۴۵۹۱
امیری اقدم
* ۵۹میترا
88326528
امیرسهامی
 ۶۰مهران
22137707
امین
* ۶۱فریبرز
88515134
امینی
* ۶۲سعید
44611722
امیننژاد
*۶۳ داریوش
88702420
انگبینی
* ۶۴رسول
44846605
انوری زاده نائینی
* ۶۵منوچهر

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

ردیف نام
* ۶۶علی اکبر
* 67نریمان
* 68میلیتن
* 69احمد
* ۷0مصطفی 
* ۷1جواد
* ۷2حمید
* ۷3سید محمد
 ۷4رضا
 ۷5همایون
* 76علی
* 77محمدحسین
 ۷8جلیل
* 79محمد
* ۸0سعید
* ۸1سعید
* ۸2سیدمحمد
* ۸3جواد
 ۸4عبدالرضا
* ۸5محمد علی
* ۸6قاسم
* ۸7جبرائیل
* ۸8محمدرضا
* 89راضیه
* ۹0امیرحسین
*۹1کیانوش
* ۹2اصغر
* ۹3منوچهر
* ۹4مهدی
* 95حمزه
* ۹6اصغر
* ۹7علی
* ۹8ناصر
* 99مهربان
 ۱00منوچهر
*۱۰1جمشید
* 102کبری
* ۱۰3عبدالحسین
* ۱۰4سیدهدایت
* ۱۰5مجید
* 106محمد
* 107شاهین
* 108محمدرضا
* 109سیدرضا
* 110محسن
* 111حسن
* 112سعید
* 113سید علی اکبر
* 114سید مهدی
* ۱15سید جواد
* 116احمد
 ۱17محمد مهدی
* ۱18مجتبی
 119سید امیر
* 120احمد
* 121رضا
 ۱22کامبیز
* 1۲3حبیب
* 1۲4مصطفی
* ۱۲5اسماعیل
* 1۲6ابراهیم
* 127محمدعلی
* 128محمد
* 129فریدون
* ۱30مجتبی
* 131مصطفی
* 132رامین

نامخانوادگی

تلفن

88791499
اورعی
88892036
ایلخانی
44846604
ایوان کریمیان
66929268
بابائی
88843704
باتقوا
88843705
باغبان
88901496
باغدوست
22902485
باقرآبادی
88778811
باقرزاده آذر
88794646
باقری طادی
88061990
بخشی
88778811
بدخشانی
88794646
بدراقنژاد
 88905316
بدیعی جاریانی
88344609
براتی
 22367783
برهانی
88757260
بزرگ زاده
88087796
بستانیان
88284028
بسطامی
66597753
بشارتی
88702420
بنی مهد
55533570
بهاری
88791437
بهاری مهربانی
88802932
بهفروزی
22137707
بهرامیان
66485063
بهلولی
6621345
بهنیا
88504587
بیات
44470084
بیرانوند
9975383
پاکنیا
88705508
پارسایی
88305393
پازوکی
88702467
پسرانرزاق
88493171
پروز
96667089
پوررحیم
۴۴۰۱۲۵۳۶
پیک فلک
پورقنبری قره شیران 88544590
77873519
تجلی
 22767233
تشکرحسینی
88305391
ترکمان
44292813
ترامشلو
885۵۹۳۱۶
ترکمندی
88523816
تقوایی
88547075
تقوی تکیار
88523059
تنانی
 88007664
تنگعیش
88901547
تیمورنژاد
88673767
تیموریان
۸۸۸۹۹۹۶۲
تیموریان
۸۸۲۳۰۷۳۱
توکلی
 88728601
ثابتمظفری
۰۳۱-۳۶۶۲۱۳۴۵
ثابتی
۸۸۷۷۴۲۲۵
ثقفی
88673767
جان نثاری
0311-6695461
جبرئیلی
88547439
جمالی
۸۸۳۰۵۳۹۲
جامع کلخوران
88757261
جامعی
88937317
جاننثاری
66591157
جانثاری
88355017
جعفریان
22037213
جاللی گلوسنگ
88901246
جم
44022975
جمشیدی
88267912
جواهرنشان
 88503918
جهانبانی
04432228222
جهانگیری

ردیف نام
* ۱۳3مهرداد
* 1۳4حسن
* 1۳5فرزین
* ۱36عباس
* 137احمد
* ۱38حسین
* 139موسی
* ۱۴0حسین
* 1۴1عباس
 1۴2ولی
1۴3هومن
* 1۴4کریم
* 1۴5محمد
* 146موسی
* 147سید مسعود
* 148حمید
 ۱49بهاره
 ۱50وحید
*1۵1حسن
* 1۵2عباس
*۱53مهدی
* 1۵4مصطفی
* 1۵5حمید
* 156احمد
* 157علیاکبر
158علیرضا
* 159حسن
* 160هوشنگ
 161زاگرس
 162زهرا
* 1۶3علي
* 1۶4مهناز
* 165علیاصغر
* 166علیرضا
* 167حسین
*168حسین
 169محمدنادر
* 170همایون
*1۷1محمدعلی
* 1۷2بهروز
* 1۷3محمد بهنام
 1۷4سکینه
* 175حسن
* 176محمدنبی
* 177غالم رضا
* 178فرشید
* 179محمد
 ۱80حمید
* 181محمد
* 182رسول
* 183بابک
* 1۸4غالمحسین
*185محمدصفا
*186محمدجعفر
* 187علی
*188غالمحسین
*189عباسعلی
*190مصطفی
* ۱91شهریار
 192رضا(شهروز)
 1۹3رضا
*1۹4جهانگير
*195جواد
* 196محمدعلی
 197مصطفی
* 198محمد
* 199محمود

تلفن

نامخانوادگی

88419152
حاجیابوالحسنی
44008177
حاجیان
66597644
حاج محمد علی
۴۴۰۱۲۵۳۶
حاجی آقاپور
66413463
حاجیزاده
22091320
حریری
حسن زاده تازه قشالق 88985751
88909718
حسنی
44264957
حسنیکبوترخانی
88901547
حسنیطالقانی
88901547
حسنی طالقانی
 22137707
حسینآبادی
۶۶۹۳۲۰۲۳
حسینآبادی
88109418
حسینی
88705508
حسینی
88102987
حسینیان
۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
حقیقی طلب
۸۸۹۰۱۵۴۷
حمیدیان
22278764
حیاطشاهی
44498198
حیدریکبریتی
۸۸۵۸۱۴۳۷
خاکبازمقدم
88647844
خادمالحسینی
22270949
خادمی
 81072648
خالقی بایگی
22271571
خالقیکرهرودی
88791499
خلیلی قیداری
88899804
خدائی
88794646
خستوئی
88029018
خستوئی
88901248
خسروی
88690830
خسروي لرگاني
66591158
خشنودنیا
88023729
خلفی
88703352
خلیلی
 88773828
خطیبیان
88309100
خمسه
88909718
خمجانی
88544590
خوبان عنبران
88559316
دارابی
44846601
دارش
88937318
دائی مژدهی
88909144
دانای درگاه
88471279
دانشور
 88895377
داهی
44289016
درباری
88703351
درویش
88901496
دلآرام
09127238022
دلداده
 88754218
دلیرانی
88305391
دوازده امامی
88444668
دورگلی
82134000
دوانی
44008177
دهقان
88342817
دهقان طرزجانی
22011374
دهدشتی
2228071
دهدشتی اخوان
22137707
دهدشتی نژاد
22046961
دیلمی پور
44299340
دیلم صالحی
44299340
دیلم صالحی
88104614
دیوان علی
۸۸۸۹۹۸۲۶
ذوالفقاري 
 88937317
راثی
88613810
رادمان
88305391
رافتی
22341493
رامین فر
۸۸۸۹۹۹۶۲
رجایی
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نامخانوادگی

ف نام
ردی 
* ۲۰0روح اله
* ۲۰1مرتض 
ی
 ۲۰2علی
* ۲۰3محمدعلی
* ۲۰4نظام الدین
* ۲05نادر
* ۲06رامین
*۲07حسین
* ۲08محمد تقي
* ۲09فرید
* ۲۱0جهانگیر
* ۲۱1حسین
* ۲۱2حسن
* ۲۱3سید علیرضا
* ۲۱4حجت
* 215عبدالحسین
 216خشایار
* ۲17علی
 218محمد حسین
* ۲19مهربان
 220عباس
* ۲21حسن رضا
* ۲22محمد
  223فرانک
* ۲24محسن
* ۲25غالمرضا
* ۲26محمد
 227محمدرضا
* ۲28محمدحسین
* ۲29علیرضا
* 2۳0منوچهر
 2۳1هاشم
 ۲۳2مسیح
 ۲۳3بابک
*2۳4حمیدرضا
*۲35عباس
* 236محمد
* ۲37محمدرضا
 238سید محی الدین
 ۲39عباس
* ۲40علی
* 2۴1نصراله
* ۲۴2محمدحسن
* ۲۴3فرشید
* ۲44كامران
* ۲45سعید
* ۲46محمدتقی
* 247مهدی
*۲48سیاوش
 249فتح اله
* ۲50حسین
* ۲51مسعود
  2۵2سیدمهدی
* ۲53سعید
  254واقناک
*۲55علیرضا
 256رضا
* ۲57جمشید
* ۲58سید مصطفی
* ۲59تیرانداز
* ۲60احد
 ۲61سیدمجید
*۲۶2غالمرضا
* ۲۶3معصومه
* ۲۶4سعید
* 265محمدعلی
* ۲66احمدرضا
* ۲66مهرداد
* ۲67نریمان
* ۲68عبداله
* ۲69سیروس
* ۲70منصور
* ۲۷1رضا
*۲72عبداهلل

62

تلفن

88835213
رجبی
 84252098
رحمانی یگانه
۸۸۳۰۵۳۹۲
رحمتی
66702711
رحیمی شهمیرزادی
22840423
رحیمیان
88320131
رستگاری
88806876
رضا زاده
88820123
رضائی
44411340
رضائي
۴۴۰۱۲۵۳۶
رضائی
22904200
رضایی
88309100
رضایی نویس
88403618
رضوی
88671349
رضی
88273595
رهبری
88504586
رهبری
88309100
رئیس دانا
۴۴۰۱۳۹۵۵
رمضاننژاد
07633354304
رنجبر
22912368
ریحانی
22137707
روحنواز صلوات
۳۳۳۲۹۸۸۶
زارعی
 88908454
زادحیدر
88267912
زرفشان
66591157
زرعی
44436021
زریابی لنگرودی
03137750144
زمانی
88978496
زمانی علویچه
 88۹373۹۶
زواریان
88889316
زندبابا رئیسی
88721269
زندی
22863011
ساالر محمدی
88705508
ساالریان
88901547
سامی
 77520148
سبزهاي
66485063
سالک
88843704
سخائی فر
88326527
سرافرازيزدي
88842273
سراج
88020434
سرلک
22909557
سعادت
۸۸۷۰۵۵۰۸
سعادتی
 88503527
سعادتیان
۴۴۲۹۷۱۸۵
سلطانی لرگانی
88575475
سلیمی
44250494
سلیمی
66565290
سلیمان نیا
44611723
سوادلو
88902316
سهیلی
22912368
سهرابی
88801904
سیادت خو
22925910
سورانی
66704425
سیدمهدی
88802901
سینائی مهربانی
مسیحی شاه نظریان 88847962
22902484
شایان
 77516634
شاهرخی
8450807
شاهرخی چمن آبادی
88۹3۸۱۵۸
شاه صاحبی
77873521
شکیبا
22904200
شله چی
 88791437
شجاعی
22861830
شجری
88905647
شعبان
۸۸۳۱۶۸۹۷
شعبانی
شعبانی سبزه میدانی 66704425
88305392
شریفی قزوینی
0311-6644852
شریعت زاده
66565291
شعربافی
۸۸۸۰۴۹۴۲
شفاعت قراملکی
88937317
شمس
88309100
شمس احمدی
88675992
شمس زهرایی
88744228
شمشیرساز

ف نام
ردی 
* ۲73محمد
* ۲74اردشی ر
* ۲75فرزاد
  ۲76محمود
* 277شهره
* ۲78منصور
* ۲79امیر
* ۲80صغری
* ۲۸1قاسم
* ۲۸2حسین
* ۲۸3فریده
  ۲84رضا
 ۲85احسان
* 286زهیر
* ۲87محمد رضا
* ۲88پرویز
* ۲89سید سعید
 2۹0حمیدرضا
* ۲91حسن
* 2۹2محمدرضا
* ۲93سعید
* 294مجید
* 295محمدجواد
* 296ولی اله
*297مهدی
* 298قاسم
 299امیرحسین
* ۳۰0حمید
* ۳۰1امیرحسین
* ۳۰2اصغر
* ۳۰3احمد
* ۳04مرتضي
* ۳05قاسم
* ۳06بیژن
* ۳07محمدرضا
 ۳08علیرضا
 ۳09مهدی
* ۳۱0ناصر
* ۳۱1محمد
* ۳۱2علی اصغر
* ۳۱3سیدحسین
* ۳14فیروز
* ۳15مریم
* ۳16حمیدرضا
* 317محمدرضا
* ۳18فرید
 319مام
* 320علی
* ۳21علیرضا
* ۳22اکرم
* 3۲3سید حمید
* ۳24نعمت اله
* 325فریدا
*۳26جعفر
*۳27 شهراد
*۳28 عالءالدین
* ۳29جعفر
* ۳۳0بهرام
  3۳1کامبیز
* ۳۳2هوشنگ
* 3۳3علیرضا
* ۳34سید مرتضی
* 335محمدحسن
* ۳37ابوالقاسم
* ۳38محمد
* 339بهمن
*۳40حسین
* ۳۴1مهران
* 3۴2علی اصغر
* ۳۴3فرهاد
* ۳۴4مصطفی
 ۳45مرتضی
* 346مرتضی
* ۳47فرهاد

نامخانوادگی
شوقیان
شهبندیا 
ن
شهدادفرد
شهشهانی پور
شهالئی
شهالیی
شهالئی مقدم
شهراسبی
شیخانی
شیخی
شیرازی
شیروانی
شیروانی هرندی
شیرین
صابونچی
صادقی
صادقی
صادقی
صالح آبادی
صداقت تفرشی 
صدرائی نوری
صفاتی
صفار سفالیی
صمدی
صولتی
ضرغامی
طباطبایی
طبائی زاده فشارکی
ظهرابی
طهوری
ظفرپرنده
ظله جوبي
عباسی
عبداللهی نمین
عبدی
عبدالملکی
عسجدی
عسگری نائینی
عسگری انارکی
عرب احمدی
عربزاده
عربزاده
عربیمزرعهشاهی
عرفی
عزیزی
عزیزی
عزیزی
عزیزی بزرگی
عطوفی
علیاری
عالئی ورکی
علیخانی راد 
عطایی
عوض پور
عوض پور
غفاری
غالمی
غیائی
غیائی
غیبی
فاضلی
فاطمی اردستانی
فامیلی
فخاریان
فدایی حسینی
فدوی رودسری
فرج الهی
فرجی
فرخ
فرزان
فضلی
فالح
فالح موحد
نژاد فالطوري مقدم

تلفن
 88049418
88928981
88503527
88909718
88794646
۸۸۸۸۶۲۳۰
88903949
88773828
88334142
22270949
88343235
22353129
22925910
 87286008
88708234
88890236
22270198
77498403
88478487
88305918
88502855
88503917
88726665
88305391
0311-6283962
 88827556
031-32660211
22228452
88504586
88903900
22011374
88847525
۸۸۹۱۸۹۶۳
77873519
88326527
88907679
22904199
88109418
88829761
66420311
44846602
88806876
44846631
88952289
۴۴۹۷۵۵۱۳
88901246
88800267
۸۸۸۹۹۹۶۲
88785765
88109418
44022377
88902316
88799365
88827556
88847525
88937317
88514363
88909718
88038379
88985751
77514576
88939513
44299340
 88728565
88673149
88835207
88306911
88951930
22925910
88929709
8884370۴
88802901
22056835
88522096

ف نام
ردی 

* ۳48فرزاد
* 349نادر
* ۳۵0بهزاد
* 3۵1یاسین
* ۳۵2حسین
* ۳۵3سید حسامالدین
* ۳۵4حسین
* 355ابوالفضل
*۳56حبیب
* 357افشین
* ۳58رضا
  359حسین
* ۳۶0ناصر
* ۳61حمید
 3۶2شایسته
* ۳63بیژن
* 3۶4محمدحسن
 365شهباز
*366 فریدون
* ۳67غالمحسین
* 368سید محمد
* 369مجید
* ۳70کریم
* 371مهدی
* 3۷2مهدی
* 3۷3عباس
* 374اسفندیار
* 375محمدرضا
* 376سیدرضا
* 377سعید
* 378خلیل
* 379خیراهلل
 380شهاب
* 3۸1سیروس
* 3۸2مهدی
* ۳۸3مسعود
 384الهه
* 385موسی
* 386عبدالمجید
* 387محمد
 ۳88مهدی
* 389نادر
*۳90رضا
  ۳91جهانگیر
 392محسن
* 393ناصر
* 394محمود
 395میثم
* 396محمود
397عبداالمیر
* 398سید مجید
 399بيژن
 ۴۰0سید محمد سعید
* ۴۰1ابوالقاسم
* ۴۰2طاهر
* ۴۰3علیرضا
* ۴04عبدالکریم
* ۴05علی اصغر
 ۴06شهرام
* ۴07علی
* ۴08همایون
* ۴09شیرین
* ۴10مرتضی
* ۴۱1رضا
* ۴12رضا
* ۴13محمدجواد
*۴14علیرضا
* ۴15پژمان
* ۴16محمدباقر
* ۴17محمدتقی
* ۴18فرهاد
*۴19حسین
 ۴20بهزاد
* 4۲1اکبر

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

نامخانوادگی

تلفن

 88248878
فرهمند بروجنی
88444668
فرهمندنیا
88901246
فیضی
88105367
قاسمی
22035160
قاسمی روچی
03116695429
قائم مقامی
88980402
قربانی
26712860
قربانی
۸۸۲۴۶۳۴۱
قوتی
05138846584-۵
قوی اندام
88032969
قندی
88900528
کاموسی
88514457
کاظمی
88515133
کاظمی
88309100
کاظمی زنگنه
۴۴۸۴۶۶۰۲
کریمی
۴۴۹۷۱۶۳۹
کریمی
88901249
کریمی ناصری
88000871
کشانی
22271571
کشاورز محمدیان
03516228139
کشاورزیان
88717650
کشورپژوه لنگرودی
۸۸۲۳۰۷۳۴
کهندل مغانلو
66274991
کیانی
88172563
کوکبی
26705336
گرجی
88334142
گرشاسبی
88791437
گلچین پور
88713809
گلستانی
88105367
گل محمدی
88806876
گنجه
06134445132
گلناریان
22137707
گودرزی
88717650
گوهری
88172560
گوهری
66565290
مبارک
22353129
محب رباني
2222892
محسنی
88741179
محالتی کاظمینی
88580488
محققی ریاض
۴۴۱۹۶۲۱۶
محمد رضایی
99987654
محمدپور
۴۴۰۴۷۵۹۰
محمدخانلو
22924843
محمدی فر
44022577
محمودی چوینلی
محمودزاده احمدینژاد 88981569
88781759
محمدزاده
۲۲۰۲۳۵۴۴
محمودزاده
88802901
محمودی نیا
44008177
محمدیان
66568553
مختارنژاد
88843704
مديري
88328313
مدیحی
88504587
مرآتی
6283764
مراغه پور
88538234
مستغائی
 44646485
مستوفی زاده
۸۸۸۹۹۹۶۲
مسلمی
66591157
مشتاقی
88305392
مشرقی آرانی
22137707
مشیرزاده
88849640

مشیرفاطمی
88902999
مصدری
88061990
مظاهری
۸۸۵۸۱۴۳۹
معجزاتی
88320131
معصومی
22228445
مسعود خورسندی
6641917
معتمدیان دهکردی
 88703351
ملکی
44298622
منصوری راد
04432228222
مصفا
88107264
مقیمیاسفندآبادی
22925910
مقرب کلخوران
88572024
منفرد

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

ردیف نام
* ۴۲2هوشنگ
* 423ابراهیم
* 424سید مصطفی
* 425سیدکمال
* 426علیرضا
* ۴27محبوب
* ۴28ابراهیم
* ۴29رویا
* ۴30سید علی
* 4۳1پویا
* 4۳2مسعود
*۴33حسین
* 434منصوره
  ۴35پرویز
* ۴36عبداالمیر
 437رضا
* 438منصور
* 439ابوالفضل
*440محمودرضا
* ۴41محمدعلی
* 442حمید
* ۴43ایرج
 444محمدعلی
* 445بیژن
* 446علی اصغر
* ۴47افشین
* 448محمدرضا
 449بیژن
* 4۵0فرامرز
*4۵1حمیدرضا
* ۴۵2علی
 4۵3جعفر
* 454عبدالرضا
*455مرتضی
* 456سعید
* 457سیدشهریار
* 458ایمان
*459حمیدرضا
۴۶0محمدرضا
 4۶1شهرام
 4۶2فرهاد
* 4۶3اسداهلل
* 464محمدحسین
* 465محمود
* ۴66محمد حسن
* ۴67کاظم
* 468سجاد
* 469سعید
* 470اکبر
* 4۷1مهدی
* 4۷2عادل
* .۴73علی
* 4۷4ایرج
* 475محمد صابر
* ۴76عباس
* 477هومن
* 478محمد رضا
* 479محمد
* 4۸0کارو
 ۴۸1حسن
* 4۸2قاسم
* 4۸3محمدرضا
*4۸4رضا
* ۴85مهدی
* 486رسول
* 487حمید
* 488هادی
* 489ابوالفضل
* 490رضا

نامخانوادگی

تلفن

 84784898
منوچهری
 88452963
موسوی
88446856
موسوی
88581437
 موسوی
01144227635
مهدی بابایی
88109418
مهدی پور بهمبری
88028711
مهدویان
88843704
مهدی زاده
44542499
مهدیان
88690830
مهدوی فر
88933832
مهرآبادی
22840423
مهربانی
66565290
منصفی
88804519
میرآرمندهی
88312248
میرآب
88663132
ميرآفتابزاده
6631390
میرزاخانی نافجی
0311-6691921
میرزائی
44611722
ناظری
88843704
ناظری
88901246
ناموری
88015042
نجفیان
88013175
نجفیان
88326527
نجفی
22035160
نجفی مهری
۸۸۸۰۴۹۴۱
نخبه فالح
88890619
نصر اصفهانی
22925910
نصیری
44299340
نوروزی
22028774
نقی زاده
88274746
نظاری
88938528
نعمتی
22035160
نوربخش
88905647
نوبخت
88107264
نوری
6699494
نوریان
88909718
نیکوکارلیسهرودی
22056835
نیکخواه
۸۸۵۵۹۳۱۶
نیکخواه
82182100
نیک بخش
88305392
نیلی
88794646
نیلی اصفهانی
6621345
واحدی
88961042
واحدی
6611276
واحدی
22136905
وادی زاده
88521678
وجاهت
88528194
وطنی
44289456
وقار کاشانی
22366611
وکیلی
44151135
ویسی
66565290
هاشم نژاد شیرازی
88782096
هادوی
۸۸۲۰۹۸۱۷
هشتجین
88843704
هشی
88305391
هشی
44221149
همتی
88806065
همتی
88841227
هوانسیان فر
۸۸۹۴۴۶۸
یاسورعلیپور
88504159
یاحقی
88799365
 یادگاری
22341880
یارمحمدی
۸۸۶۶۲۵۹۳
یاری
88980448
یاری فرد
 88843704
یزدان پرستی
88528194
یوسف زاده
88520505
یوسفی
88493172
یعقوبی

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه بهصورت
انفرادی
1هرمز

ایزدگشسب

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

22200592

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

ردیف نام
2 امیرهوشنگ
*3 ابراهیم
 ۴مجید
 ۵امید
 ۶بهروز
 7حمیدرضا
* 8محمود
* 9محمد
*  10علي
 11فرزانه
* 12محمدحسین
13عزیز
 ۱4رحیم
* 15سعید
 ۱6سیدمحسن
۱7مرتضی
 18حسن
* ۱9علی
* 20سیدحسین
* 21ابراهیم
 ۲2مسعود
۲3 فرهاد
 ۲4اسکندر
* ۲5ایوب
* ۲6قدرت اله
 ۲7محمود
28محمدرضا
*  ۲9رامین
* 30فرهاد
* 31علی
 32مهدی
 33احسان
* 34محمد
* 35محمدکاظم
  36علیرضا
 ۳7بختیار
 38مرتضــی
 39جمشید
* 40علیکامیار
 41عباسعلی
* 42زهرا
 43حسین
44محمد علی
 ۴5عیسی
* ۴6محمدعلی
 47امیر

نامخانوادگی

تلفن

77910809
 احمدی
09131027214
اسفندیاری
اسعدی الموتی  ۰۹۱۲۱۱۱۲۷۸۷
09121598557
افشار
۸۵۵۴۱۰۲
امیدعلی
اعظمی چهره برق 09125779766
۰۹۱۲۳۰۹۸۳۲۲
بابایی رهنی
88781708
بدراقی نژاد
09123026834
بهروزي
۰۹۱۲۶۷۱۸۱۲۲
پورطاهر اقدم
22021881
توکلی
09121448565
حیدرنژاد
جباری دارستانی 09125045089
22251920
جمشیدی فرد
22044005
حجازی
22885599
حجازی
09123869677
حسین پور فرد
09188660340
حیدری
09123864057
خاتمی
09151114370
خبیری
44607914
دادگر
 09122202296
دولتشاهی
09121059283
رجبی
رستمی سلطان احمدی 09131418660
 22002605
رهگذر
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
۰۹۱۲۴۰۵۶۰۹۴
سالمی
۸۸۶۰۷۰۲۰
شاهعلی زاده
09121978024
شاهویسی
09122501569
صحرائی
۰۹۱۵۵۱۴۲۰۹۸
شهرستانکی
09188414643
شریفی
66499299
صفری کوپائی
44352860
ضیاءپور
۰۹۱۲۱۲۵۲۸۷۱
کریمی طار
۰۹۱۲۱۳۹۱۶۱۱
علیپور
09143431000
قلــی زاده
22550569
 فراروی
88250817
گیالنپور
09141511122
مفتاح پور
09121176124
مطلب زاده
09126788015
مرجوی
09128408660
نوری
۰۹۱۲۵۷۶۴۱۷۶
نورانی فر
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۶۱
نوذری
09121066800
هداوند

حسابداران مستقل خبره شاغل در سازمان حسابرسی
09123026340
اعتصام
* 1مجید
2241795
باقری

*2 جعفر
82182734
بجنوردی
* 3حسین
77689144
داوطلب
* 4اصغر
82182100
دانشجو
 5بهزاد
روحی ثانی لنگرودی 22912418
* 6هادی
82182520
سجادی
* 7نوین
82182730
شالی
* 8محمود
 09123061592
صفایی
* 9علیرضا
88713790
صرام
* 10غالمرضا
82182520
طاهرپور
*11حمید
82182313
عیسی
 12فهیمه
82182525
عزتی شالقونی
* 13غالمعباس
09126136303
فرهاد خانی
*  14قاسم
82182732
قدیمی
 15مهرداد
میرحسینی مطلق 09123011361
*16سیدصمد
09126080247
نجات بخش
*17حسین
88726106
نخعی
*18 فرزانه
88726308
وکیل زادیان
* 19میرمجید
88717911
محسن زاده گنجی
* 20مرتضی 
حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
09122893814
آذرنيا
*1محمد
88674421
ابراهیمی
* 3بهروز
09123396260
احتشام
* 4علی
۰۹۱۲۱۱۸۵۷۸۹
 استحقاری
 5محمدحسن
09121976689
اسدنیا
 6جهانبخش

ردیف نام

نامخانوادگی

* ۷حمیدرضا
* ۸ذبیح اهلل
* ۹بابک
* ۱۰ایرج
* 1۱خسرو
* 1۲سعید
*1۳هوشنگ
 1۴احمد
*۱۵ پرویز
* ۱6عباس
*17 یحیی
* 18مصطفی
* 19جالل
* 20بهروز
*۲1 امیرعلی
* 22فریده
 23جمال
 24 اسیک
* 25سیروس
*26محمدعلی
  27سروش
*  28محسن
 * 29محمدباقر 
* 30رسول
 31سیامک
* 32غالمرضا
* 33ناصر
* 34فرامرز
* 35سیامک
* 36عباس
* 37غالمرضا
* 38هوشنگ
* 39احمد
* 40خسرو
 41رحیم
 42محمود
 43صالح الدین
* 44محمدابراهیــم
08463
  45سهراب
 46ادریس
* 47بهرام
* 48جو اد
* 49محمود
* 50پرویز
* 52رضا
* 53ایرج
* ۵4محمدرضا
* 55امین
 56سیدحسین
* 57محمود
* ۵8محمد
 59مجید
  60غالمعلی 
* 61ژانت
* ۶2ایرج
  ۶3فریدون
* 64بهروز
* 65ناصرعلی

تلفن

بنی اسدی
پروانه
پوربهرامی
پورحسین اکبریه
پورمعمار
تاج بخش
تسلیمی
جاللی کله سر
جوادی بوسجین
جهانی
حساس یگانه
حقدوست
خرازی زاده
خالق ویرودی
خانخلیلی
خلعتبری
دامغانیان
دراستپانیانس
رحمانی
زاهدی
زینلی یزدی
ژاله آزاد زنجانی
محمدی
محمدی سالک
سامی
سالمی
ساالر
شایگان
شهریاری
شوقانی
شوندی
شیوایی
عبائیکوپائی
فخیم هاشمی
فیروزی
قدس
قوی پنجه
قربانــی فریــد

09126445471
09121761484
09122105100
88903190
88030644
09123688315
09121591841
09123701504
88798023
09122991984
09121881850
88769043
88897029
88889242
88798023
 66427539
60992015
09121884094
88783323
09121019332
 09121277264
09124353808
88803660
22548549
83879000
88882243
88904226
66436391
 88751909
09124113511
22906751
09121214422
22075218
 66720236
66801062
88663272
775

(۴۹۷۷۲-)۱۰۳
کارگرمعمولی رفتار
9122763654
کریمی قره عمر
 22055093
کالنترپور
۰۹۱۲۱۰۲۶۹۴۱
گوهرزاد
 22944360
گلرخی
88790182
گلستانی
88845466
مستاجران
09122581678
مشتری دوست
09123089866
مجدرضایی
604676-7677
محبوبی
888843670
مروستی
77637057
ملکیپورغربی
88791499
میرآفتابزاده
02822223937
میراسکندری
77928360
نعیمی منفرد
66414861
نصیری
66463395
نیک نژاد
88833855
وحدتی نیکزاد
22267223
وقتی
09121711863
یاوری

* ردیفهای ستاره دار ،عضو جامعه حسابداران رسمی
ایران نیز هستند.
حسابداران مدیریت خبره

سمانه
احمدرضا
 ۱مهران
 ۲امیر
 3اردشیر
 4سعید
 5فریدون
 6محمد
 7هادی
 8بهمن

آدینه
اسدیان
آقایی
ابراهیم زاده
احمدیان
اکبری ارزنانی
امجدیان
امیرآتشانی
امیر آتشانی
امیری

09124333029
09153050620
۰۹۱۲۱۸۹۲۸۲۳
09121490701
09122955347
09139028291
۰۹۱۲۲۴۹۶۸۰۴
۰۹۱۲۵846040
09122408036
09127998235
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نامخانوادگی

ردیف نام
 9حامد
 10هادی
 11سهیال
 12حجت اله
 13ستوده
 ۱4هاجر
 ۱5داود
 ۱6علی
 17احمد
 ۱8فاطمه
 ۱9جمشید
 20علی اصغر
 21رضا
 22ساسان
 23محمد
 24حمید
 ۲5اسداله
 26محمدتقی
 27سعید
 ۲8رحمان
۲9حسین
 30مهناز
 31محمدنادر
 32مسعود
 33نوشان
 34روحاله
 35محمد
 36فریدون
 37محمود
 38غالمحسین
 39مریم
 40هادی
41هایده
 42رحمت اله
 43محسن
 44لیال
 45مهدی
 46محمدعلی
 47سامان
 48عباس
 49آزاده
 50محمد مهدی
 51منصور
 52غالمعباس
 53غالمعباس
 54عبداالحد
 55محسن
 56محرمعلی
 57احمد
 58آزاد
 59محسن
 60امیر
 61علیرضا
 62شهریار
 63سیدمحمد
 64جواد
 65اسفندیار
 66سودابه
67کورش
 68روح اله
 69ضیاءالدین
 70بهزاد
 71مهدی
 72محمد
 73حسین
 74علی
 75هنگامه
 76سید احمد
 77سید حسین
 78محمد مهدی
79مجید
 80محمدجعفر
 81آرمان
 82اشکاندخت

تلفن

۰۹۱۳۳۴۶۳۰۹۰
امینیان
۰۹۱۲۱۵۵۴۱۷۸
اوالد
۰۹۱۲۳۲۱۷۱۸۴
الهیاری
۰۹۱۲۲۳۰۹۷۵۶
بابایی
09129451916
باقری
۰۹۱۲۲۷۸۶۴۶۹
باطنی
۰۹۱۲۳۱۶۴۶۷۰
بهادر
۰۹۱۲۱۳۰۴۳۵۷
بیات
۰۹۱۲۱۵۴۲۵۰۷
بیابانی
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
پوریعقوبی
۰۹۱۳۲۸۲۹۰۹۸
پیک فلک
09126095674
ثامنی
چالنی ترکمانی ۰۹۱۲۳۱۲۸۲۴۵
۰۹۱۲۲۰۲۷۷۲۷
حدادی
۰۹۱۵۳۱۵۹۳۱۱
حسین پور
۰۹۱۲۱۳۶۴۸۲۷
حق نویس
۰۹۱۷۱۷۱۳۴۰۲
حمیدی
091322522695
خادمی جبلی
09192026809
خان محمدی
۰۹۱۲۲۷۷۳۷۵۸
خانی گنبد
۰۹۱۲۳۰۸۱۰۳۱
خلیلزاده
۰۹۱۲۳۶۳۰۱۴۸
خشنودنیا
۰۹۱۲۲۰۱۹۶۵۶
خمجانی
۰۹۱۲۳۱۸۲۳۳۴
خوروین
خوشبخت فشتمی 09122893206
09124195401
خلج
09121591359
جعفر ناسوتی
۰۹۱۲۱۹۴۲۹۱۲
داودوندی
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
88866025
دوانی
روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
09120620422
رستگار
رحیمی علی آبادی ۰۹۱۲۲۸۷۷۳۳۵
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
09305593335
ستاره
09126147470
سلیمی
09122114379
سلیمانیان
09189702043
ساعدی
۰۹۱۲۳۱۶۶۷۴۴
سخاوت
۰۹۱۲۸۳۴۰۹۷۸
سوری
۰۹۱۷۷۱۵۰۴۶۷
شاطرزاده
88309100
شمس احمدی
09123594514
عزتی شالقونی
۰۹۱۷۷۱۶۱۳۵۵
عالیشوندی
09119642678
عباشی
09125436723
عالیخانی
09125459784
علیخانی
09213680165
غفاری
09376301800
فرح افزون
۰۹۱۲۲۳۳۶۵۴۷
فالحی
فلکی طرازکوهی ۰۹۱۲1959415
فلکی طراز کوهی 09122858725
قهرمانی زهرایی 09122205112
۰۹۱۲۳۰۲۸۰۷۱
طباطبایی
۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۹
طهماسبی
09123380144
گرشاسبی
۰۹۱۲۳۳۸۰۲۱۴
گودرزی
09189840528
مروتی
09113428556
مردان واجاری
091251122553
معصومی
09122170035
محمدی
محمدی مالحاجلویی 09127929637
66932021-5
محمودی
۰۹۱۲۶۷۸۸۰۱۵
مرجوی
۰۹۱۲۳۳۸۳۸۷۲
مصدر
۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۷
مقدس پور
۰۹۱۲۶۸۲۳۲۸۹
موسوی
09122465042
موسوی
۰۹۱۲۰۷۶۶۲۸۴
مقامی
02822223937
میراسکندری
09121591359
ناسوتی
۰۹۱۸۴۷۴۶۱۷۴
نقشبندی
۰۹۱۲۲۲۰۳۶۹۶
نمسه چی
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نامخانوادگی

ردیف نام
 83اباذر
 84مهدی
 85پیمان
 86امیر
 87علی
 88فرشید

تلفن

09123729544
نیکخواه
۰۹۱۲۳۱۱۶۰۹۶
نیرومند
۰۹۱۲۵۳۳۱۷۰۴
ویسه
09121066800
هداوند
09123121367
یساولی شراهی
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی
حسابداران مالی خبره

امیری
ایوانی
باقرآبادی
باقیات
پرتو
پور یعقوبی
پیک فلک
تاالنه
ثامنی
جانباز
خادمی جبلی
خان محمدی
خوبان عنبران
رحیمی
رستمی

 ۱بهمن
2جلیل
3سید محمد
4مجید
 5سعید
 6فاطمه
 7جمشید
 8عبدالرضا
9علی اصغر
 10اسحاق
 11محمدتقی
 12سعید
 13همایون
 14محسن
15بهرام

۰۹۱۲۷۹۹۸۲۳۵
09188877532
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
09123117505
09195187113
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
۰۹۱۲۹۷۴۶۹۰۷
۸۸۶۵۹۹۸۲
۰۹۱۲۶۰۹۵۶۷۴
09151153458
۰۹۱۳۲۲۵۲۶۹۵
۰۹۱۹۲۰۲۶۸۰۹
۰۹۱۲۷۹۲۴۷۱۳
09120281014
09123802153

ردیف نام

نامخانوادگی
ژاله آزاد زنجانی
ساعدی
سلیمانیان
سلیمی
شیری
صالحی
فتوحی
قهرمانی زهرایی
عباشی
عزتی شالقونی
علیشیری
غالمرضایی
کاظم زاده
محمدی فر
مرادزادهفرد
مردان واجاری
معصومی
ناسوتی
نوروزبیگی
وهابی
هداوند
یزدانی
داراب

 16محسن
 17سامان
 18محمدعلی
 19مهدی
 20بهنام
21حمیدرضا
22علی
 23شهریار
 24عبداالحد
 25غالمعباس
 26مریم
 27محسن
 28مزدک
 29علی
 30مهدی
 31روح اله
 32ضیاءالدین
 33محمدجعفر
 34ابراهیم
 35بابک
 36امیر
 37فرشید
38حمید

تلفن
۰۹۱۲۴۳۵۳۸۰۸
۰۹۱۰۷۶۰۶۴۰۱
۰۹۱۲۲۱۱۴۳۷۹
۰۹۱۲۶۱۴۷۴۷۰
09125500096
09131521010
09132546398
09122205112
۰۹۱۱۹۶۴۲۶۷۸
۸۲۱۸۲۵۲۵
۰۹۱۲۲۶۳۵۴۷۸
۰۹۱۲۲۸۷۸۹۳۲
۰۹۱۲۳۷۹۵۳۶۰
۰۹۱۲۶۱۹۴۹۵۶
۰۹۱۲۱۷۹۱۴۲۹
۰۹۱۱۳۴۲۸۵۵۶
۰۹۱۲۵۱۱۲۲۵۳
۰۹۱۲۱۵۹۱۳۵۹
۰۹۱۲۵۰۰۱۷۵۷
09122134214
09121066800
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
09132758455

اشتراک مجلهی
خواننـدهی گرامی
 ،مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــمارهی 45053555
برای اشــتراک شــمارههای آیندهی مجله
انجمن حســابداران خبرهی ایران نزد شعبهی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شمارهی 0106136897007
انجمــن حســابداران خبرهی ایران نزد شــعبهی خیابــان آیتاله طالقانی بانک ملــی ایران (یا انتقــال به کارت
 )6037991199529128واریز فرمایید و اصل برگهی واریز وجه(کپی برگهی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید) را
همراه درخواستنامهی اشتراک (زیر) به نشانی دفتر مجله :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،شماره  ،۲۸طبقهی
دوم؛ یا صندوقپستی  15815/3691یا دورنگار  ۸۸۸۷۸۶۶۷بفرستید.
دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد ،و دکتری حسابداری و رشتههای مرتبط با ارائهی کارت دانشجویی
معتبر (که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد) میتوانند از 20درصد تخفیف بهرهمند شوند.

درخواستنامهی اشتراک شمارههای آیندهی مجله حسابدار
نام کامل مشترک:

 5شمارهای
 10شمارهای

نوع سفارش:
مقصد:

تهران

تهران

پست عادی
پست سفارشی

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

نشانی کامل پستی:

دوره سفارش :از شماره ... ... ... ... ...تا شماره... ... ... ... ...
مشمول تخفیف:
روش پرداخت

دانشجویی

:

دیگر شهرهای ایران

 5شمارهای • پست عادی ۷۰۰/000 :ریال
• پست سفارشی ۱/۰۰۰/000 :ریال

• پست عادی ۱/2۰۰/000 :ریال
 10شمارهای • پست سفارشی ۱/8۰۰/000 :ریال

کدپستی ده رقمی:

*

 5شمارهای • پست عادی ۶00/000 :ریال
• پست سفارشی ۱/۰۰۰/000:ریال
• پست عادی ۱/۰۰۰/000 :ریال
 10شمارهای
• پست سفارشی ۱/۶۰۰/000 :ریال

بیش از  5شمارگان

دیگر کشورها

 5شمارهای • پست عادی ۶/000/000 :ریال
 10شمارهای • پست عادی ۱۰/000/000 :ریال

* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

مشترکان بیش از  5شمارگان در هر شمارهی مجله از  10درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد.

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن

اعضای جدید

 120عضو جدید به نامهای زیر به انجمن حسابداران خبرهی ایران پیوستند.

 -11317مسعود کفایتی

 -11322عباس مرتبانی

 -11327راضیه فالحی

 -11332سمانه کریمی

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11318فائزه تنی

 -11323مهدی خاکشور

 -11328علی بیات

 -11333علیرضا زیرکی

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

 -11319محمد قهرمانی

 -11324امیرحسین کربالیی

 -11329سارا بهادر شبکه

 -11334مختار خالقی

 -11320مریم عطار اسدی

 -11325مینا قاسمی

 -11330عبدالخالق خنکا

 -13335نیما باطنی

 -11321پیمان نوروزی

 -11326داود شریفی

 -11331امیرحسین زاد

 -13336سیدحمیدرضا فاطمی سلوط
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 -11337میالد سبزعلی پور

 -11338امیر پیریائی

 -11339علی ابولفتحی

 -11340راضیه یخدانی

 -11341خشایار حجتی

 -11342ایمان نوبخت

 -11343جواد تنهایی

 -11344زهرا مرادی

 -11345سیدسجاد غنچه صحرایی

 -11346اعظم اکرم زاده

-11347رضا فرجی

 -11348رزا قاسمی

 -11350مجید ثابت کوشکی نیان

 -11351روزبه اخترانی

 -11352حسن رزمی

 -11353اشکان افشارپور

 -11354فاطمه براری

 -11357مژگان شیرازی فرشچی

 -11358کامبیز صمیمی

 -11359بهاره حسین نژاد ندانی
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 -11349بهنام پناهی ارسی

 -11355بابک قره داغی

 -11360خسرو جعفرمنش

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

 -11356رضا شمسی

 -11361فرخ وحدتی راد

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11362هومن خوانساری

 -11363فاطمه طالب همت

 -11364اشکان روندی

 -11365دیاکوزارعی

 -11367سید معبود ستوده

 -11368امیرساالر رئیسی نافچی

 -11369فاطمه بابایی

 -11370نینا مالزنیلی

 -11372علی باغبانی

 -11373حمیدرضا قیصری

 -11374حیبیب شبانی

 -11375مریم شیخی

 -11366یوسف زارعی

 -11371سیاوش قلعه نوئی

 -11376حمید فرهادی

 -11377عبدالجلیل ایری

 -11378پیروز جوانمیری

 -11379شاهین محبی حیدرلو

 -11380سیدمحمد میر

 -11381بهزاد روشن رمضانی

 -11382میرکامیر شبستری

 -11383فرهاد شعبانی

 -11384محسن نظری توکلی

 -11385آزاد محمدپور

 -11386بهنام کله جاهی

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

67

 -11387علی شایقی نیک

 -11388پیمان میرزا محمدی

 -11389حسن سپهری کیا

 -11390منصور مالئی

 -11391حسین روح اللهی فرد

 -11392محمد نیک نژاد

 -11393حسین پاهار

 -11394سیدعباس هاشمیان

 -11395مهدی محمدی کهورین

 -11396علی شفیعی نیا

 -11397اصغر بابالو

 -11398علیرضا کوتوال

 -11399محسن پورعوض

 -11403مرضیه معصومی

 -11402سهیال لطفی نیا

 -11407هانی نظام خانی
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 -11408حسین داج لری

 -11400سجاد شریف

 -11401علی عابدی

 -11404مهدی یعقوبی

 -11405فاطمه صیتی

 -11406داور مرادی

 -11409حسن ملکی قلعه عبدالرضا

 -11410الدن آزاده

 -11411حمزه میرزائی

حسابدار

شمارۀ ۳۳6

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -11412علی احمدی فر

 -11413اصغر یعقوبی

 -11417مجید رضا زاده

 -11418معصومه پارسائی

 -11422سجاد تدریسی

 -11423محسن کمالی اردکانی

 -11427سیده شهره صادری

 -11428مهدیه السادات مهدوی نسب

 -11432حمیدالواری چناری

 -11433مریم دوستی

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳6

 -11415حمیدرضا محمدخانی

 -11416محمد سلیمانی کهل

 -11420محمد زمان گودرزی اصل

 -11421محمدکاظم اشرفی

 -11424صمد رجایی

 -11425مصطفی صاعد فاضل

 -11426مریم ظفرمند

 -11429سمیه کیانی

 -11430حمیدرضا دالوری

 -11431بهرام رحیمی

 -11435نیوشا بهادری

 -11436وحید قنواتی

 -11414محسن مرادخانی ورکرودی

 -11419امیر دهقان

 -11434سعید احمدی
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انجمن حســابداران خبره ایران به عنوان نخســتین انجمن حسابداری
حرفهای با عضویت در «فدراسیون بینالمللی حسابداران ( »)IFACو با
داشتن نزدیک به  ۱۲۰۰۰عضو 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.irکه به استناد
رتبهبندی الکسا و گوگل ،در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاههای
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 میدارد.
لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی
مورد نظر یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخشهای مذکور نسبت
به اعالم درخواست از طریق ایمیل bsafarynejad@yahoo.com
یا تلگرام به شماره  09355143936مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت
به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود.
با تشکر
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران
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