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1

تغییرات استانداردهای مرتبط با

شناسایی درآمد

تجربــه کشــورهايي کــه در دهههــاي اخيــر تالطــم در بــازار ارز و ديگــر حوزههــا

توانســتهاند بــه رشــد اقتصــادي مســتمر وجــود دارد امــکان حضــور ســرمايهگذاران
دســت يابنــد ،نشــان ميدهــد بيــن رشــد خارجــي نيــز بــه حداقــل ميرســد .در ايــن

اقتصــادي و تعامــل اقتصــادي بينالمللــي زمينــه ،بــا وضــع قوانيــن و مقــررات کارآمــد

همبســتگي محکمــي وجــود دارد .بــدون بايــد از ســرمايهگذاران خارجــي حمايــت
اســتفاده از ظرفيتهــاي بينالمللــي امــکان کــرد .اســتفاده از اســتانداردهاي بينالمللــي

دسترســي بــه رشــد مســتمر و پايــدار منتفــي گزارشــگري مالــي و زبــان مشــترک

اســت .بنابرايــن بــراي جــذب ســرمايهگذاران بينالمللــي مالــي ازجملــه لــوازم مهمــي

سیدمحمدباقرآبادی
2

خارجــي بايــد ایــن پيشنيازهــا را در اســت کــه وضعيــت و شــرايط بنگاههــا را
اقتصــاد وارد کــرد .در کشــورهايي کــه بــراي فعــاالن داخلــي و خارجــي روشــن

حسابدار

شمارۀ ۳41
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ايــن اســتانداردها تبعيــت ميکنــد.

ميليــارد ريــال و بيشــتر از آن.

در ايــران نيــز ،پــس از بررســيهاي مکــرر در هميــن راســتا تغييــرات اســتانداردهاي

درخصــوص چگونگــي پذيرش اســتانداردهاي حســابداري ايــران از ســال  1397و
بينالمللــي گزارشــگري مالــي ،مجمــع همسانســازي

آن

بــا

اســتانداردهاي

عمومــي ســازمان حسابرســي ،رعايــت بينالمللــي حســابداري شــروع شــد و طــي ســه
ايــن اســتانداردها توســط شــرکتهاي ســال گذشــته عمــده اســتانداردهاي حســابداري
پذيرفتــه شــده در بــورس را تصويــب کــرد .کشــور بســيار همســو بــا اســتانداردهاي
طبــق مصوبــه مــورخ  1389/11/10مجمــع بينالمللــي شــدهاند ا ّمــا يکــي از موضوعــات

عمومــي ســازمان حسابرســي ،شــرکتهاي مهــم و پــر ســر و صــداي کنونــي بحــث مربــوط

بورســي ،مجــاز بــه تهيــه صورتهــاي مالــي بــه تغييــر اســتانداردهاي حســابداري مرتبــط

خــود براســاس اســتانداردهاي بينالمللــي بــا درآمــد و جايگزينــي اســتانداري جديــد بــا
گزارشــگري مالــي شــدند .در ادامــۀ هميــن عنــوان «درآمــد عملياتــي حاصــل از قــرارداد بــا

رونــد طبــق مصوبــۀ مــورخ  1390/06/27مشــتريان» تحــت عنــوان اســتاندارد حســابداری
مجمــع عمومــي ســازمان حسابرســي« ،آن شــمارۀ  43کــه مشــابه اســتاندارد بينالمللــي

گــروه از شــرکتها و نهادهــاي مالــي ثبــت گزارشــگري مالــي شــماره ( 15يــا همــان IFRS
شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  ،)15بــا اســتانداردهاي حســابداري شــماره 3

کــه توســط ســازمان مذکــور مشــخص و  9و  29ايــران اســت ،کــه در صــورت عــدم
ميشــوند و بــه تبــع آنهــا ،شــرکتهاي آمادگــي ،آمــوزش و ساختارســازي مناســب
فرعــي و وابســته مربــوط از تاريــخ مشــخص میتوانــد چالشهــای فراوانــي را پيــش روي

شــده توســط آن ســازمان ،بايــد در تهيــه جامعــه حســابداري و حسابرســي کشــور قــرار
صورتهــاي مالــي خــود از اســتانداردهاي دهــد.

خواهــد کــرد .ســرمايهگذاران خارجــي بايــد

بتواننــد موقعيتهــاي موجــود در بنگاههــا و
بخشهــاي مختلــف را شناســايي کننــد و بــا
شــرايط مشــابه در عرصــه بينالمللــي مقايســه

کننــد و بــراي ايــن منظــور نيــاز بــه زبــان
يکســان تجــارت اســت و ايــن يعنــي همــان
يکســان شــدن اســتانداردهاي حســابداري در
ســطح بينالمللــي .بنابرايــن نيــاز بــه يــک

گزارشــگري مالــي اســتاندارد وجــود دارد
کــه صورتهــاي مالــي را بــه نحــو يکســان
گــزارش کنــد و نهايتــاً بــه ارتقــاي کارايــي
در ســرمايهگذاري و اقتصــاد ملــي بينجامــد

کــه در نهايــت ايــن امــر باعــث ميشــود تــا

اســتانداردهاي بينالمللــي حســابداري مــورد

اســتقبال کشــورهاي مختلــف قــرار بگيــرد؛ بــه
نحــوي کــه هماکنــون بيــش از  150کشــور از
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بينالمللــي گزارشــگري مالــي اســتفاده بــراي آشــنايي بيشــتر بــا ايــن اســتاندارد جديــد

کننــد ».و در ادامــه طبــق مصوبــه مــورخ بايــد مــروري کنيــم بــر پشــينۀ آن ،اســتاندارد
 1395/05/12مجمــع عمومــي ســازمان بينالمللــي گزارشــگري مالــي شــماره  15بــا

حسابرســي و اطالعيــه مــورخ  1395/08/25عنــوان درآمــد عملياتــي حاصــل از قــرارداد
ســازمان بــورس ســه دســته از شــرکتها بــا مشــتريان ،حاصــل پــروژۀ مشــترک هيئــت

بــه شــرح زيــر ملــزم بــه تهيــۀ صورتهــای تدويــن اســتانداردهاي بينالمللــي حســابداري
مالــي طبــق اســتانداردهاي بينالمللــي ( )IASBو هيئــت تدويــن اســتانداردهاي

گزارشــگري مالــي شــدند:

حســابداري مالــي ( )FASBدر مــورد شناســايي

الف)کليــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاري درآمــد اســت .ايــن اســتاندارد بهدنبــال ايجــاد
ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق تــوازن بيــن الزامــات اســتانداردهاي درآمــدي

بهــادار،

هيئــت تدويــن اســتانداردهاي بينالمللــي

نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و

بــر اصــول هســتند و اســتانداردهاي پرشــمار

ب) کليــه شــرکتهاي بيمــه ثبــت شــده اســت حســابداري( )IASBکــه بيشــتر مبتنــي
ج) کليــه شــرکتهاي پذيرفتــه شــده در (تــا قبــل از اجــراي ايــن پــروژه مشــترک در
بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس آمريــکا بيــش از  100دســتورالعمل و پروتــکل
ايــران بــا ســرمايه ثبــت شــده 000ر 10مختلــف بابــت شناســايي درآمــد وجــود داشــت)

3

هيئــت تدويــن اســتانداردهاي حســابداري

از انتقــال کاال يــا خدمــات بــه مشــتري و

زمانبنــدی درآمــد شناســايي شــده ،میشــود

هســتند .پــس از انجــام ايــن پــروژه مشــترک

انتظــارات واحــد تجــاري از دريافتيهــای در

ســخت و پيچيــده میکنــد و نيــاز بــه آمــوزش

مالــي( )FASBکــه بيشــتر مبتنــي بــر قواعــد

در هيئــت تدويــن اســتانداردهاي بينالمللــي

معــادل مبالغــي اســت کــه نشــان دهنــدۀ

قبــال مبادلــه کاال و خدمــات اســت.

و هميــن امــر کار را بــراي واحدهــاي تجــاري

و ساختارســازي مناســب را از هماينــک

حســابداري ( )IASBاســتاندارد IFRS 15

براســاس اســتاندارد بينالمللــي گزارشــگري

اجتنابناپذيــر میکنــد.

شـ�د (شـ�المل �IAS18, IAS11, SIC31, IF

خدمــت براســاس انتقــال کنتــرل تعييــن

گــزارش اطالعــات ســودمند پيرامــون ماهيــت،

جايگزيــن اســتانداردهاي درآمــدي قبلــي

 )RIC13, IFRIC15, IFRIC18و در هيئــت
تدويــن اســتانداردهاي حســابداري مالــي

مالــي شــماره  15معيــار انتقــال کاال و
میشــود ،در حالــي کــه طبــق اســتاندارد
بينالمللــي حســابداري شــماره  ،18معيــار
1

تجــاري مشــمول معامــات خردهفروشــي

طــرف اســت کــه حقــوق و تعهــدات الزماالجرا

بــا شناســايي درآمــد شــد.

ســاده بهکارگيــري ايــن اســتاندارد جديــد

اجــراي اســتاندارد بينالمللــي گزارشــگري

تغييــرات ناچيــزي بــر مبالــغ و زمانبنــدی

کــه از اول ژانويــه  2017آغــاز میشــد الزامــي

قبلــي دارد وليکــن بهکارگيــري ايــن

بــود ولــي بهدليــل پيچيدگيهــا ومشــکالت

اجرايــي بــا يــک ســال تأخيــر از ابتــداي
ســال  2018اجــرا شــد .اصــل اساســي ايــن

اســتاندارد بــراي نشــان دادن درآمــد ناشــي

4

و جريانهــاي نقــدي حاصــل از قــرارداد بــا

انتقــال کاال و خدمــات براســاس انتقــال مزايــا
و مخاطــرات تعييــن میشــد .2در واحدهــاي

مالــي شــماره  15بــراي دورۀ مالي گزارشــگري

مبلــغ و زمانبنــدی شــناخت پيرامــون درآمــد
مشــتريان تعييــن ميکنــد .در ايــن فراينــد،

( )FASBهــم اســتاندارد  TOPIC 606کــه
کامــ ً
ا مشــابه  15 IFRSاســت ،جايگزيــن

تمــام دســتورالعملها و پروتکلهــای مرتبــط

ايــن اســتاندارد جديــد ،اصولــي را بــراي

شــناخت درآمــد نســبت بــه اســتانداردهاي

اســتاندارد جديــد در مــورد قراردادهايــي
ماننــد قراردادهــاي خدمــات بلندمــدت
و قراردادهــاي چندمرحلــهاي منجــر بــه
ايجــاد تغييــرات چشــمگيري در مبالــغ يــا

قــرارداد عبــارت از توافــق ميــان دو يــا چنــد
ايجــاد ميکنــد .مشــتري نيــز طرفــي اســت

کــه بــراي تحصيــل کاال يــا خدمــات حاصــل از
فعاليتهــاي معمــول واحــد گزارشــگر ،اقــدام

بــه عقــد قــرارداد کــرده اســت .براســاس ايــن
اســتاندارد جديــد ،شناســايي درآمــد حاصــل

از قــرارداد بــا مشــتريان ،در قالــب يــک مــدل
پنــج مرحلـهاي 3انجــام ميشــود .ايــن مراحــل
عبارتنــد از:
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موارد جایگزین شده در سطح بین الملل

موارد احتمالی جایگزینی در استانداردهای ایران

استاندارد بینالمللی حسابداری شماره  )IAS 11( 11با عنوان قراردادهای
ساخت

استاندارد حسابداری ایران شماره  3با عنوان
درآمدهای عملیاتی

استاندارد بینالمللی حسابداری شماره )IAS 18( 18با عنوان درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری ایران شماره  9با عنوان
حسابداری پیمانکاری

تفسیر شماره  :)IFRIC13(13برنامههای وفاداری مشتریان

استاندارد حسابداری ایران شماره 29با عنوان
فعالیت های ساخت امالک

تفسیر شماره  :)IFRIC15(15توافقنامههای ساخت امالک
تفسیر شماره  :)IFRIC18(18انتقال داراییها از مشتریان
تفسیر شماره  :)SIC 31(31درآمد – معامالت پایاپای شامل خدمات تبلیغ
ايــن اســتاندارد در ايــران نيــز احتمــاالً لغــو

خواهنــد شــد ،در جــدول ذيــل ذکــر شــده
.

اســت.

پي نوشتها:

 -1اســتاندارد بينالمللــي حســابداري شــماره
 18معــادل اســتاندارد  3ايــران اســت

 -2در اســتاندارد  IFRS 15رويکــرد دارايــی-

بدهــي بهعنــوان مبنــاي شــناخت درآمــد
پديرفتــه شــده اســت .يعنــي ،درآمــد بــر
مبنــاي تغييــرات ايجــاد شــده در ميــزان

داراييهــا و بدهيهــا اندازهگيــري میشــود

و  IASBمعتقــد اســت ايــن رويکــرد مبنــاي
مناســبتری از رويکــرد انتقــال مزايــا و
( )1شناسايي قرارداد با مشتريان

4

( )2شناسايي تعهدات حاصل از قرارداد

5

( )3تعيين قيمت معامله

6

( )4تســهيم قيمــت معاملــه بــه تعهــدات
حاصــل از قــرارداد

7

( )5شناســايي درآمــد در زمــان (متناســب بــا)
ايفــاي تعهــدات حاصــل از قــرارداد

8

نقــدي حاصــل از قــرارداد بــا مشــتريان افشــا
کمــي و کيفــي
شــود؛ بهويــژه بايــد اطالعــات ّ

درمــورد قــرارداد بــا مشــتريان ،قضاوتهــاي
عمــده و تغييــر در آنهــا و نيــز مخــارج
ســرمايهاي شــده مرتبــط بــا تحصيــل يــا
ايفــاي قــرارداد افشــا شــود.

مــواردي کــه در پــي بهکارگيــري اســتاندارد

براســاس ايــن اســتاندارد جديــد ،بايــد

بينالمللــي گزارشــگري مالــي شــماره 15

زمانبنــدی پيرامــون درآمــد و جريانهــاي

شــدهاند و در نتيجــه در زمــان بهکارگيــري

اطالعــات کافــي پيرامــون ماهيــت ،مبلــغ و
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مخاطــرات اســت.

3- Five Step Model
4- Identify the contract
5- Identify performance obligations
6- Determine the transaction price
7- Allocate transaction price to
performance obligations
8- Recognise revenue when each
�performance obligation is satis
fied

در مجموعــه اســتانداردهاي بينالمللــي لغــو

سید محمد باقرآبادی :سردبیر
5

موضوعات و مشکالت حسابداری که میتواند
در پنج سال آینده در دستور کار هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری قرار گیرد

دکتر علی هدایتی سعید عالمزاده

6

هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری
در نظــر دارد پروژههایــی را کــه قــرار اســت
در پنــج ســال آینــده در دســتور کار خــود
قــرار دهــد ،مشــخص کنــد .بــه ایــن منظــور
فراخــوان دریافــت نظــرات افــراد صاحــب
نظــر در حرفــه را بــرای مشــخص کــردن ایــن
پروژههــا صــادر کــرده اســت .ایــن پروژههــا
میتوانــد شــامل مــواردی نظیــر عملیــات

متوقــف شــده ،مزایــای کارکنــان ،موجــودی
کاال/بهــای تمــام شــدۀ کاالی فــروش رفتــه و
ســایر اقــام ســود و زیــان جامــع باشــد.
مــردم وظایــف زیــادی دارنــد کــه اغلــب
بــه تعویــق میاندازنــد ،ســپس آنهــا را بــه
یــک مــکان رؤیایــی در ذهــن خــود هدایــت
میکننــد تــا روزی مرتــب کننــد .فرضــاً
درحــال حاضــر فهرســتی از چنیــن وظایفــی
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شــکایت داشــتیم ،تشــویق میکنــد.
هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری
درخواســت اطالعــات بــرای دســتور جلســه و
برنامــۀکاری خــود صــادر کــرده اســت .تــا
 5ســال بعــد انتظــار مــیرود ،هیئــت ،تــوان
شــروع دو تــا ســه پــروژۀ بــزرگ یــا چهــار
تــا پنــج پــروژۀ متوســط یــا هفــت تــا هشــت
پــروژۀ کوچــک داشــته باشــد.
در ایــن راســتا از نظردهنــدگان بــرای پاســخ بــه
چنــد حــوزۀ بالقــوۀ گزارشــگری مالی که مشــکل
بعضــی افــراد اســت ،درخواســت شــده اســت.

ریسکهای مبتنی بر آب و هوا

ماننــد تعمیــر دوش حمــام و تمیــزکاری
گاراژ وجــود داشــته باشــد؛ اینهــا کارهایــی
هســتند کــه اگرچــه غیرفــوری اســت ا ّمــا از
طرفــی بــرای شــروع ،خیلــی بــزرگ بــه نظــر
میرســد .بــدون هــل دادن آرام در جهــت
صحیــح کــه اغلــب از ســوی یــک فــرد دوســت
داشــتنی انجــام میشــود (ترغیــب شــدن
توســط یــک فــرد مــورد عالقــه بــه انجــام
کار) ، 1امــکان حــل ایــن مســائل هرگــز وجــود
نخواهــد داشــت.
خیلــی از مــا شــاید هیئــت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری 2را بهعنــوان دوســت
یــاد نکنیــم ا ّمــا مطمئنــاً هیئــت ،مــا را بــه
عمــل کــردن هدایــت (متمایــل) میکنــد و
همچنیــن خیلــی از مــا را بــه رو بــه رو شــدن
بــا مشــکالتی کــه ســالیان طوالنــی از آنهــا

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳41

3

ایــن موضــوع جــدا از پــروژهای اســت کــه
4
مجموعــۀ جدیــدی از اســتانداردهای پایــداری
را مــورد توجــه قــرار میدهــد (بــه «بازتــاب
گزارشــگری پایــداری» مراجعــه کنیــد) بلکــه
بــه دنبــال رفــع نگرانــی مربوطــه بــه ایــن
موضــوع اســت کــه ریســکهای مربــوط بــه
آب و هــوا بعیــد و بلندمــدت تلقــی میشــود
و بهطــور کامــل در برآوردهــا پوشــش داده
نمیشــود.
تغییــرات در ایــن مــورد احتمــاالً بــازۀ زمانــی
برآوردهــا بــرای بررســی زیــان کاهــش ارزش و
ســایر ابهامهــا و عــدم اطمینانهــا را تغییــر
میدهــد و اطمینــان حاصــل میکنــد کــه
ریس ـکهای مربــوط بــه آب و هــوا بهصــورت
جامعتــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

عملیات متوقف شده

5

مســائل و مــواردی کــه در رابطــه بــا اســتاندارد
بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره ،65
داراییهــای غیرجــاری نگهــداری شــده
بــرای فــروش و عملیــات متوقــف شــده،7
ایجــاد شــده اســت .ایــن موضــوع شــامل
نیــاز بــه ارائــۀ رهنمودهــای بیشــتر در مــورد
رویدادهــای از دســت دادن کنتــرل ،8ماننــد
9
تقلیــل و رقیــق شــدن ســهام نگهــداری شــده
اســت .همچنیــن پرســشهایی پیرامــون
بهکارگیــری قوانیــن مرتبــط بــا کاهــش ارزش

و برگشــت آن وجــود دارد.
معامــات درونگروهــی میــان عملیــات
درحــال تــداوم و متوقــف شــده ، 10موضــوع
مــورد اختــاف جــدی اســت کــه هیئــت
اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری بایــد
در رابطــه بــا آن وارد عمــل شــود.
عــاوه برایــن ،شــرکتکنندگان در
نظرســنجی ،پرســشهایی دربــارۀ نحــوۀ
برخــورد بــا معامــات درونگروهــی میــان
عملیــات درحــال تــداوم و متوقــف شــده
مطــرح کردهانــد.
همانطــور کــه بســیاری از ایــن مســائل ،قبـ ً
ا
در بررســی و ارزیابــی پــس از اجرای اســتاندارد
بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره  115در
ســال  2015مطــرح شــده بــود ،ایــن موضــوع
بــه احتمــال زیــاد میتوانــد در دســتور کار
هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری
قــرار بگیــرد .اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد ،احتمــاالً
ایــن یــک پــروژۀ متوســط خواهــد بــود.

مزایای کارکنان

12

اکثــر حســابداران بــا حــذف شــدن رویکــرد
13
کریــدوری
بینالمللــی
اســتاندارد
14
حســابداری شــماره  ، 19مزایــای کارکنــان،
احســاس راحتــی زیــادی کردنــد ا ّمــا
پرســشهای زیــادی همچنــان دربــارۀ ایــن
اســتاندارد باقــی اســت.
برخــی پرســشها در ارتبــاط بــا نرخهــای
تنزیــل مــورد اســتفاده هســتند ا ّمــا طرحهــای
بازنشســتگی چندمنظــورۀ( 15دورگــه) بخــش
چالشــی ایــن پرســشها بــوده اســت .تعــداد
طرحهــای بازنشســتگی چندمنظــوره کــه
همزمــان هــم دارای خصوصیــات طرحهــای
معیــن و هــم خصوصیــات
بــا کمــک ّ
معیــن اســت ،افزایــش
طرحهــای بــا مزایــای ّ
یافتــه اســت ،بــا ایــن وجــود درحــال حاضــر
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری شــماره
 19بهطــور مؤثــر بــا ایــن گونــه طرحهــا
برخــورد نمیکنــد و رهنمــود مناســبی
ارائــه نمیدهــد .توســعه و ایجــاد یــک
7

الــزام حســابداری جدیــد بــرای طرحهــای
چندمنظــوره ،پــروژهای بــزرگ خواهــد بــود.
موجودیها/بهــای تمــام شــدۀ کاالی فــروش
16
رفتــه
اکثــر نظــرات ارائــه شــده در اینبــاره مربــوط
بــه ایــن موضــع اســت کــه بــا توجــه بــه
اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی
شــماره « ،15درآمــد ناشــی از قــرارداد بــا
مشــتریان» ،بهــای تمــام شــدۀ کاالی فــروش
رفتــه چگونــه بایــد شناســایی شــود.
معرفــی اســتاندارد مربــوط بــه درآمــد،
حوزههایــی را بــرای شناســایی درآمــد تعریــف
کــرده اســت ا ّمــا زمــان شناســایی بهــای تمــام
شــدۀ کاالی فــروش رفتــه 17و داراییهــای
قــراردادی را بــا وضــوح کمتــری مطــرح کــرده
اســت .در صــورت ورود هیئــت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری بــه ایــن حــوزه ،ایــن
موضــوع ،پــروژهای بــزرگ خواهــد بــود.

سایر اقالم سود و زیان جامع

18

مســألۀ عمــده در ارتبــاط بــا «ســایر اقالم ســود
و زیــان جامــع» ،مرتبــط بــا بازیافــت ســود و
زیانهایــی اســت کــه در ابتــدا در ســایر اقــام
ســود و زیــان جامــع گــزارش شــده اســت ا ّمــا

8

events
9- dilution of the shares held
�10-Intra-group transactions be
�tween continuing and discon
tinued ops
11- IFRS 5
12- Employee benefits
13- Corridor approach:
در حســابداری بازنشســتگی رویکــرد کریــدوری
مســتلزم افشــای ســود یــا زیــان اکچوئــری
کــه حاصــل اکثــر  10درصــد تعهــد مزایــای
بازنشســتگی یــا ارزش بــازار داراییهــای
طــرح اســت و امــکان اســتهالک ســود یــا
زیــان اکچوئــری طــی دوره در صــورت ســود
و زیــان را فراهــم میکنــدWill Kenton,(.
)Corridor Rule, Invostopedia
14-IAS 19
15-hybrid pension plans
16- Inventory/cost of sales
17-cost of sales
�18-Other Comprehensive In
come

در آینــده مجــددا ً بهصــورت ســود و زیــان
طبقهبنــدی میشــوند (تعدیــات تجدیــد
طبقهبنــدی).
برخــی از اســتانداردها ،بازیافــت ســود یــا زیــان
را الزامــی کــرده اســت ،درحالــی کــه برخــی
دیگــر ایــن کار را ممنــوع کردهانــد کــه منجــر
بــه زیــر ســؤال بــردن ثبــات رویــه توســط
ذینفعــان شــده اســت .از آنجایــی کــه هرگونــه
کاری پیرامــون ایــن موضــوع بــر تعــدادی از
اســتانداردهای حســابداری تاثیرگــذار اســت ،منبع:
�Adam Deller, Financial Report
بنابرایــن ،ایــن موضــوع ،پــروژهای بــزرگ
ing Specialist and Lecturer,
خواهــد بــود.
May 2021 issue, financial
reporting fixes, Accounting
پی نوشت ها:
Business Magazine.
 -1مترجم
2- International Accounting
دکتــر علــی هدایتــی :عضــو انجمــن
)Standards Board(IASB
 3- Climate-related risksحســابداران خبــره انگلســتان ACCA
 4- Sustainability standardsمتنــور رســمی دانشــگاه آکســفورد بروکــس
 5- Discontinued operationsانگلســتان
 6-IFRS 5ســعید عالــمزاده :عضــو انجمــن حســابداران
 7-Non-current Assets Held forخبــره ایــران
کارشــناس ارشــد حســابداری دانشــگاه
�Sale and Discontinued Opera
بینالمللــی امــام خمینــی(ره)
tions
8- particular loss-of-control
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نکات مهم
حــــــــرف های

انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمیترین 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 میشوند ،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 آگهیهای انجمن حسابداران خبره ایران
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9

خصوصیسازی ورزش
با استقالل و پرسپولیس

غالمحسین دوانی

10

براســاس قوانیــن کمیتــۀ تعییــن وضعیــت
مســتقر در تمــام کنفدراســیونهای فوتبــال
جهــان ،تیمهایــی کــه شــرایط حرفــهای
را احــراز نکــرده باشــند ،حــق شــرکت در
عالیتریــن ســطح مســابقات بینالمللــی
باشــگاهی قــاره خــود را ندارنــد .بــر همیــن
اســاس مدتهاســت کــه فدراســیون
بینالمللــی فوتبال«فیفــا» اعــام کــرده اســت
کــه هــر دو باشــگاه معــروف کشــور« ،اســتقالل

و پرســپولیس» ،دولتــی هســتند و بایــد وضعیت
مالکیــت آن روشــن شــود کــه در غیراینصــورت
از حضــور در مســابقات بینالمللــی حــذف
خواهندشــد .دولــت و مســئوالن فدراســیون
طبــق معمــول همیشــگی موضــوع را بــدون
دفعالوقــت گذرانیدنــد تــا متأســفانه حضــور
ایــن دو باشــگاه در مســابقات منطقــهای هــم
دچــار مشــکل شــد؛ لــذا موضــوع واگــذاری ایــن
دو باشــگاه مثــل هــزاران تصمیمگیــری دیگــر
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نــه براســاس ضــرورت کــه بــر مبنــای یــک
الــزام خارجــی شــتابان و بــدون هدفگــذاری
واقعــی در حــال انجــام اســت.
ســرمایهداری در توســعه ،خــود هــر پدیــدهای
را بــه کاال تبدیــل میکنــد .اگــر روزگاری
مســابقات بازیهــای المپیــک سیاســی بــود
و کشــورها بهویــژه کشــورهای بلــوک شــرق
بــا ســرمایهگذاریهای آنچنانــی مبتنــی بــر
نخبهپــروران آماتورهــا در ورزش ،در تولیــد
انبــوه ورزشــکار و کســب مدالهــای مســابقات
پیشــرو بودنــد ،جنــاح مقابــل نیــز در حضــور در
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مســابقات جهانــی بــا عرضۀ ســتارگان ورزشــی،
ُمهــر خــود را بــر ورزش کوبیدهانــد و ورزش
بهعنــوان یکــی از صحنههــای رویارویــی
ســرمایهداری و نظــام موســوم بــه سوسیالیســم
آن زمــان بهشــمار میرفــت بــود کــه نمونــۀ
بــارز و جنجالــی آن ،مســابقۀ قهرمانــی شــطرنج
جهــان در ســال  ،۱۹۷۲رقابــت بیــن «بابــی
فیشــر» از ایاالتمتحدۀآمریــکا و مدافــع عنــوان
قهرمانــی« ،بوریــس اسپاســکی» از شــوروی بود
کــه بــه مســابقۀ قــرن معــروف شــد .بعدهــا در
ســال  ،۲۰۱۶قهرمــان ســابق شــطرنج جهــان،
«گاســپاروف» کــه از ناراضیــان وقــت دولــت
شــوروی نیــز محســوب میشــد درخصــوص
اهمیــت جهانــی ایــن مســابقه اظهــار داشــت:
«مــن فکــر میکنــم دلیــل ایــن کــه شــما ایــن
مســابقات را تماشــا میکنیــد تنهــا شــطرنج
نیســت بلکــه عنصــر سیاســی ایــن بــازی اســت.
چــرا کــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی ،شــطرنج
توســط مقامــات شــوروی بهعنــوان یــک ابــزار
ایدئولوژیــک بســیار مهــم و مفیــد بــرای نشــان
دادن برتــری فکــری رژیــم کمونیســت اتحــاد
جماهیــر شــوروی نســبت بــه غــرب محســوب
میشــد .بــه همیــن دلیــل شکســت اسپاســکی
از ســوی مــردم دو طــرف اقیانــوس اطلــس
بهعنــوان یــک خــرد کننــده در بیــن ایــن
جنــگ ســرد بــود» .متأســفانه هنــوز هــم صحنۀ
مســابقات جهانــی بهنوعــی همــاوردی کشــورها
را نشــان میدهــد و دولتهــا ورزش را صرفــاً
بهخاطــر ورزش حمایــت نمیکننــد .ایــن امــر
بهویــژه در کشــورهای اســتبدادی و تتوتالیتــر
نمایانتــر و دخالــت دولــت در ورزش علنیتــر
اســت.
مختصــات صنعــت ورزش جهان درســال 2021
مؤیّــد آن اســت کــه ایــن صنعــت دارای بــازاری
بــا حجــم  1300میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
ســهم ورزش فوتبــال معادل 600میلیــارد دالر و
ارزش روز بیشــتر باشــگاههای معــروف جهانــی
بیــش از یــک میلیــارد دالر اســت .ارزش بــازار
ورزش در آمریــکای شــمالی «آمریکا+کانــادا»
نیــز حــدود  550میلیــارد دالر ورزشهایــی
نظیــر «نظیــر فوتبــال آمریکایــی ،بیسبــال و

بســکتبال و »...اســت.
نمایــۀ زیــر ارزش گرانتریــن ده باشــگاه ورزشــی
جهــان را در ســال  2021بــه میلیــون دالر
نمایــش میدهــد کــه فقــط دو باشــگاه ایــن
لیســت بــه فوتبــال «بارســلونا و رئــال مادریــد»
تعلــق دارد و ســایر باشــگاهها متعلــق بــه فوتبــال
موســوم بــه فوتبــال آمریکایــی هســتند.
بایــد یــادآوری کــرد بــازار فوتبــال مشــابه یــک
زنجیــرۀ بههــم پیوســتۀ متشــکل از باشــگاه،
بازیکنهــا ،هــواداران باشــگاهها ،تبلیغــات
تلویزیونــی و رســانهای و مســابقات ورزشــی
اســت .پیشــینۀ حسابرســی باشــگاههای بعــد
از انقــاب تــا آنجــا کــه نگارنــده در جریــان
اســت بــه ســال  1379بازمیگــردد کــه آقایــان
دکترمهــدی کرباســیان و دکترجاســبی از اعضای
فدراســیون ورزش ایــران بودنــد .در آن ســال از
مؤسســۀ حسابرســی و خدمــات پتروشــیمی
حســام «دایــا رایــان بعــدی» خواســته شــد تــا
یــک گــزارش حسابرســی اجمالــی را از وضعیــت
باشــگاه پرســپولیس بهصــورت محرمانــه تهیــه
کنــد .در واقــع همــان گــزارش بــود کــه نشــان
داد ظاهــرا ً عــدهای درصــدد تملیــک باشــگاه
پرســپولیس برآمــد ه بودنــد و حتــی تشــریفات
ثبتــی آنرا نیــز انجــام داده بودنــد کــه حداقــل
مزیــت گــزارش مذکــور جلوگیــری از آن انتقــال
و علنــی شــدن مســائل نهفتــه درفوتبــال
کشــور شــد .دیگــر نــه کســی ،نــه هــواداری از
وضعیــت ایــن دو باشــگاه خبــری نداشــت تــا
خوشــبختانه اخیــرا ً گزارش ســازمان حسابرســی
پیرامــون حسابرســی دو باشــگاه پرســپولیس
و اســتقالل بــرای واگــذاری آنهــا انتشــار عــام
یافتــه اســت .فــارغ از چگونگــی بنــد اظهارنظــر
ایــن دو گــزارش بــا توجــه بــه آثــار عدیــده و
بیاهمیــت بندهــای منــدرج ،پیکــرۀ گزارشــات
حسابرســی دو باشــگاه کــه بیــش از  25بنــد دارد
و برخــی از بندهــا هــم خــود دارای بیــش از 15
زیربنــد و حــدود یــک صفحــه اســت داللــت بــر
بیانضباطــی مالــی– اداری ،فقــدان نظــارت بــر
عملکــرد باشــگاهها ،نبــودن حکمرانــی ســالم
ورزشــی در ایــن دو باشــگاه و بالتکلیفــی عمــدۀ
داراییهــا کــه بهصــورت شــرطی واگــذار شــده
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نمایۀ  - 1درآمدهای باشگاه رئال مادرید طی سنوات 2020-2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ردیف شرح
1

فروش بلیط

124

126

119

114

130

129

136

143

145

108

110

2

درآمد پخش تلویزیونی

159

183

199

188

204

120

228

237

252

258

224

3

درآمدتجاری

150

172

187

212

231

247

263

301

256

354

359

جمع

523

481

505

504

565

576

627

411

653

720

703

بــود و تــا زمــان انتشــار گــزارش نیــز شــروط
قــراردادی محقــق نگرفتــه بــود کــه توجــه
خریــداران آتــی را بــدان جلــب میکنــد .آنچــه
در دنیــای واقعــی ســرمایهگذاری وجــود دارد
ایــن اســت کــه اســاس صورتهــای مالــی
و گــزارش کارشناســی معیــار اصلــی تعییــن
قیمــت ســهام آنهــا نیســت بلکــه ایــن دو مدرک
در بهتریــن حالــت میتوانــد بهعنــوان یکــی از
مــوارد قابــل اعتنــا در ارزیابــی مــورد اســتفاده
قرارگیــرد بهویــژه آنکــه گــزارش حسابرســی
نشــان دهنــدۀ عــدم قابلیــت اتــکای عملکــرد
ایــن دو باشــگاه اســت زیــرا مشــخص نیســت
در حالــی کــه درآمــد اصلــی باشــگاههای
جهــان عمدتــاً از طریــق پخــش تلویزیونــی و
شــبکههای اجتماعــی امروزیــن اســت ،درآمــد
ایــن بخــش در هــر دو باشــگاه چگونــه صــورت
گرفتــه اســت و بــه جیــب چــه کســانی رفتــه
اســت و اگــر در فــردای واگــذاری ،تلویزیــون
دولتــی و انحصــاری کشــور مدعــی عــدم پخــش
مســابقات ایــن دو باشــگاه شــود چــه اتفاقــی
خواهــد افتــاد؟! و آیا کارشــناس رســمی ذیربط،
تعــداد هــواداران هــر باشــگاه و فالوررهــای آنهــا
را در محاســبۀ قیمــت منظــور داشــته اســت.
بــرای اطــاع خواننــدگان محتــرم بایــد یــادآور
شــد ســرمایهداری مدتهاســت هــم پدیدههــای
بشــری «کاال و خدمــات» و هــم پدیدههــای
غیربشــری «مســائل زیســت محیطــی» را
بــه کاال تبدیــل و قیمتگــذاری میکنــد و
جهــت فــروش عرضــه میکنــد کــه بارزتریــن
مــورد آن ســرمایهگذاری بــر روی دانشــجویان
ممتــاز دانشــگاههای برجســتۀ جهــان و ارائــۀ
وامهــای بــا نــرخ قابــل توجــه بابــت شــهریه
و تأمیــن زندگــی آنــان و ســپس تبدیــل ایــن
12

بدهــی بــه ســهام در قالــب شــرکتهای
ســهامی اســت کــه ایــن فرمــول نیــز قــرار
اســت در مــورد ســایر نخبــگان از جملــه
ورزشــکاران و هنرمنــدان نیــز بــهکار رود.
اگرچــه از ســالهای بعــد از جنــگ مشــابه
چنیــن فرمولی دربــارۀ هنرمنــدان و خوانندگان
کازینوهــا و کالبهــا عمــل میشــود؟! بدیهــی
اســت خریــداران باشــگاههای فوتبــال دارای
مشــاوران مالــی و ســرمایهگذاری برجســتهای
هســتند کــه بــه آنهــا یــاد خواهنــد داد در
تأســیس فروشــگاههای زنجیــرهای ورزشــی
چــه مالکیتــی و چــه در قالــب واگــذاری امتیــاز
بــرای فــروش محصــوالت ورزشــی باشــگاهها

اقــدام کننــد و از ایــن طریــق میلیاردهــا
تومــان درآمــد کســب کننــد؛ امــری کــه در
حــال حاضــر یــا ایــن دو باشــگاه فاقــد آن
هســتند یــا اگــر هســتند درآمدهــای آن بــه
جیــب بیرونیهــا رفتــه اســت و طبیعتــاً در
ارزشگــذاری ســهام هــم لحــاظ نشــده اســت؟!
یــا بــا توجــه بــه بندهــای گــزارش حسابرســی
پیرامــون ابهــام در مالکیــت اســتادیومهای
منســوب بــه ایــن باشــگاهها و همچنیــن
در غیــاب مســتندات حاکــی از درآمددهــی
تبلیغاتــی و تلویزیونــی و تجــاری آنهــا چــه
تأثیــری در قیمــت ســهام آنهــا دارد؟!
بــرای اطــاع بیشــتر خواننــدگان درآمدهــای
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باشــگاه رئــال مادریــد طــی ســنوات -2020
 2010در نمایــۀ  2نمایــش داده شــده اســت:
الزم بــه یادآوریســت کــه فــروش بلیطهــای
مســابقات بــه دوگونــۀ مســتقیم یــا پیــش
فــروش بــه آژانسهــای ورزشــی و همچنیــن
درآمدهــای تلویزیونــی نیــز از طریــق پیــش
فــروش آنهــا بــه یــک شــبکۀ تلویزیونــی بــا
حــق انحصــار یــا چنــد شــبکۀ سراســری
جهــان از طریــق آژانسهــای متعلــق بــه
باشــگاه یــا مراکــز بیرونــی بــا اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی و آنالیــن صــورت
میگیــرد ا ّمــا درآمدهــای تجــاری باشــگاهها
بابــت قراردادهــای ســاالنۀ واگــذاری پیراهــن
و کفــش بازیکنــان و همچنیــن اســتفاده از
لوگــوی کارخانجــات مشــهور نظیــر آدیــداس،
نایــک ،پومــا و شــرکت هواپیمائــی امــارات
اســت .بــرای مثــال باشــگاه پاریــس ســنت
ژرمــن کــه در ســال  2021مجموع ـاً توانســته
بــود  1180000پیراهــن باشــگاهی را بــه
فــروش برســاند ،تنهــا در دوشــب بعــد از
پیوســتن مســی بــه باشــگاه کــه پیراهــن

شــماره « »30را بــه نــام مســی روانــۀ بــازار
کــرده بــود توانســت بــه رکــورد یــک میلیــون
فــروش پیراهــن بــه مبلــغ  60میلیــون یــورو
دســت یابــد؛ امــری کــه مشــابه آن درفراینــد
خصوصیســازی ســرخابیها هــم اتفــاق خواهــد
افتــاد و بعیــد اســت اینگونــه درآمدهــا در
ارزیابــی لحــاظ شــده باشــد .بایــد تأکیــد کــرد
کــه مدیریــت و ادارۀ باشــگاه ورزشــی لزومــاً
توســط خــود ورزشــکاران صــورت نمیگیــرد

نمایۀ 3
ردیف

شرح

متوسط سهم باشگاه
درآمد
)میلیون دالر(
)میلیون دالر(

1

درآمد لیگ ملی فوتبال امریکایی

14000

439

2

درآمد لیگ بیس بال آمریکا+کانادا

9700

340

3

درآمد لیگ ملی بسکتبال

7400

90

4

درآمد لیگ ایندبانا

6300

110

5

درآمد لیگ فوتبال انگلستان

5300

198

6

درآمد لیگ هاکی روی یخ

4500

232

7

درآمد لیگ جام ملت های اروپا

4000

186

8

درآمد لیگ فوتبال آلمان

3400

191

9

درآمد لیگ فوتبال اسپانیا

2200

167

10

درآمد لیگ ایتالیا

1900

130

11

درآمد لیگ فرانسه

1500

11

12

درآمد لیگ چین

945

59

13

درآمد لیگ ترکیه

814

64
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بلکــه ســهامداران کــه عموم ـاً همــان هــواداران
باشــگاهها هســتند بــرای اداره و مدیریــت
باشــگاه از مدیــران و کارشناســان برجســتۀ
ســرمایهگذاری اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد
منابــع مالــی باشــگاه را بــه بهترین شــکل ممکن
بـهکار ببرنــد ا ّمــا متأســفانه مشــابه دههــا نمونــۀ
نادرســت دیگــر در ایــران ادارۀ باشــگاهها بــر
عهــدۀ کســانی قــرار گرفتــه اســت کــه عمومـاً از
ســرمایهگذاری و مدیریــت بیاطــاع هســتند.
عیــن همیــن پدیــده در مدیریــت بیمارســتانها
و مؤسســات بیمـهای کشــور بعــد از انقــاب رخ
داده اســت کــه عمـ ً
ا بیمارســتانها و مؤسســات
بیمــهای را بــه ورشکســتگی کشــاندند.
نمایــۀ -3تعــداد فــروش پیراهــن باشــگاههای
پرطرفــدار را در ســال  2021نمایــش میدهــد:
همــان طــوری کــه فوتبــال دربســیاری از
کشــورها بــه پرهوادارتریــن ورزش تبدیــل
شــدهاســت ،در ایــران نیــز بهعنــوان دورهای
درخشــان ،تیــم ملــی فوتبــال مــردان ایــران در
ســالهای  ۱۹۷۴ ،۱۹۷۲ ،۱۹۶۸و  ۱۹۷۶بــه
قهرمانــی در باالتریــن ســطح آســیا دســت یافت
و نخســتینبار در ســال  ۱۹۷۸بــه جــام جهانــی
فوتبــال راه پیــدا کــرد .در ایــن دوران درخشــان،
باشــگاه فوتبــال تــاج (اســتقالل کنونــی) نیــز در
مســابقات باشــگاهی قهرمانــی آســیا  ۱۹۷۰بــه
قهرمانــی رســید .برخــی از ایــن موفقیتهــا ،بــا
گرفتــن میزبانــی باالتریــن رقابتهــای ورزشــی
آســیا توســط ایــران ه ـمدوره بودنــد و میزبانــی
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نمایۀ -4نقل و انتقاالت بازیکنان فوتبال در سنوات  - 2019-2014مبلغ – میلیون دالر
نام بازیکن

نیمار

مسی

گریزمن

رونالدو

پوگبا

برونو

لوئیزسوارز

آگوئرو

هیکویان

مولر

قیمت

250

190

135

130

125

110

95

88

85

82

باشگاه

بارسلونا

بارسلونا

بارسلونا

منجسترسیتی

یونتوس

بایرن مونیخ

آتلیکومادرید رئال مادرید منچستریونایتد رئال مادرید

جــام ملتهــای آســیا  ۱۹۶۸و ۱۹۷۶و حضــور
تیمهــای پرطرفــدار «شــاهین» ،پرســپولیس و
تــاج (اســتقالل) نمونههــای آن هســتند.
در باشــگاههای ورزشــی همچــون شــرکتهای
دانشبنیــان ،نقــش منابــع انســانی (ثــروت
انســانی) بســیار برجســته اســت و بایــد بــرای
حســابداری ایــن باشــگاهها بــه حســابداری
منابــع انســانی توســل جســت .حســابداری
منابــع انســانی عبــارت اســت از فراینــد ارزیابــی
افــراد یــا گروههایــی از افــراد یــک واحــد
تجــاری در قالــب اقــام پولــی و تجدیدنظــر در
اینگونــه ارزیابیهــا در مــدت زمــان مــورد
بررســی .بایــد یــادآور شــد کــه در مــورد نقــل
و انتقــاالت بازیکنــان فوتبــال ،قانونــی بــه نــام
«قانــون بوســمن» در جهــان حاکــم اســت کــه
برگرفتــه از نــام بازیکــن معــروف تیــم بلژیــک
«ژان مــاک بوســمن» اســت .دادگاه اتحادیــۀ
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اروپــا در حــدود بیســت ســال پیــش براســاس
شــکایت وی ،قانونــی را بــه تصویــب رســانید
کــه بــه نــام «قانــون بوســمن» نامگــذاری
شــد .براســاس ایــن قانــون ،لیگهــای
فوتبــال ســطح اول ایــن قــاره میتوانســتند
از افــرادی بــا ملیتهــای متفــاوت اســتفاده
کننــد و عــاوه بــرآن از آن بــه بعــد
بازیکنانــی کــه قراردادشــان تمــام شــده بــود
میتوانســتند بــدون پرداخــت حــق انتقــال،
باشگاهشــان را تغییــر دهنــد؛ اگرچــه بعدهــا
کمیســیون اروپــا قــراردادی بــا ســازمانهای،
ادارهکننــدگان فوتبــال جهــان (فیفــا) و اروپــا
(یوفــا) ،امضــا کــرد تــا جلــوی قــدرت گرفتــن
بیشــتر بازیکنــان را بگیرنــد .ایــن توافــق بــا
نــام قوانیــن «نظــارت بــر منزلــت و نقــل و
انتقــال بازیکنــان» در ســال  ۲۰۰۱در فیفــا
بــه تصویــب رســید و در حــال حاضــر بــر

سیســتم نقــل و انتقــال دنیــای فوتبــال اعمــال
میشــود .براســاس ایــن قانــون ،حداقــل و
حداکثــری بــرای مــدت قراردادهــا در نظــر
گرفتــه شــده اســت و در ایــن مــدت نمیتــوان
قــرارداد را شکســت .ایــن مــوارد و مــوارد دیگــر
قوانینــی اســت کــه اتحادیــهای بینالمللــی
بــرای بازیکنــان فوتبــال (فیفپــرو) ،کفــۀ
تــرازو را بــه نفــع باشــگاهها ســنگینتر کــرد
تــا از ستارهســاالری بازیکنــان تــا حــدودی
جلوگیــری شــود .نمایــۀ زیــر کــه از گزارشــات
ســاالنۀ بــازار صنعــت فوتبــال اســتخراج شــده
اســت بیانگــر آن اســت کــه در ایــن صنعــت نیز
متأســفانه مافیایــی بــه نــام آژانسهــای نقــل
و انتقــال کــه دارای مجــوز از طــرف فدراســیون
بینالمللــی فوتبــال هســتند ،وجــود دارنــد
کــه ســهم قابــل توجهــی از مبالــغ انتقــاالت

حسابدار
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بازیکنــان (بیــن  5تــا  10درصــد مبلــغ مــورد
معاملــه) بــه آژانسهــای نقــل و انتقــال تعلــق
میگیــرد کــه آنــان نیــز موظــف هســتند
درصــدی از ایــن مبلــغ را بــه فیفــا بابــت «حــق
نمایندگــی» و مبلغــی را هــم بــه لیگهایــی
کــه معاملــه در آنجــا انجــام میشــود بپردازنــد.
نیــاز و الــزام بهکارگیــری حســابداری منابــع
انســانی (کــه عبارتســت از فراینــد ارزیابــی
کارکنــان یــا گروههایــی از افــراد یــک واحــد
تجــاری در قالــب ارقــام پولــی و تجدیدنظــر
در اینگونــه ارزیابیهــا در طــی زمــان) ،در
باشــگاههای ورزشــی از آنجــا ناشــی میشــود
کــه بازیکنــان فوتبــال ،مهمتریــن و گرانتریــن
دارایــی باشــگاههای فوتبــال هســتند و ارقــام
ســنگینی بابــت بــه خدمــت گرفتــن آنهــا
پرداخــت میشــود بهطــوری کــه متوســط
حقــوق ســاالنۀ بازیکنــان لیگهــای برتــر
حــدود  6میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.
ایــن موضــوع کــه دارای پیچیدگیهــای خــاص
اندازهگیــری ارزش بازیکنــان اســت باعــث
شــده اســت کــه بزرگترین مؤسســۀ حسابرســی
انگلســتان بهنــام «پرایــس واترهــاوس کوپــرز=
 »PWCجــزوۀ دســتورالعملگونهای را بــه نــام
«مســائل و راهکارهــای مبادالت صنعــت فوتبال
تحــت مقــررات اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری» در ســال  2018منتشــر کنــد.
درهمیــن رابطــه براســاس مفــاد اســتانداردهای
حســابداری شــماره« »38کــه بــر برخــی
بندهــای اســتاندارد شــماره« »32و همچنیــن
اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری شــماره
« »15اســتوار اســت ،بازیکنــان باشــگاههای
ورزشــی بخشــی از داراییهــای نامشــهود
باشــگاه تلقــی میشــود و قیمــت خریــد آنهــا

در زمــرۀ داراییهــای نامشــهود طبقهبنــدی
میشــود و بایــد براســاس اســتانداردهای
حســابداری داراییهــای نامشــهود ،مســتهلک
شــوند .بایــد یادآورشــد کــه بــرای انتقــال و
خریــد بازیکنــان فوتبــال یــک بــازار نقــل و
انتقــال جهانــی وجــود داردکــه مبلــغ پرداختــی
بابــت خریــد آنهــا بــه منزلــۀ قیمــت منصفانــه
تلقــی میشــود و ایــن مبلــغ در ســرفصل دارایی
ذیربــط ثبــت میشــود ا ّمــا مشــکل در رابطــه با
بازیکنانــی اســت کــه در خــود باشــگاه پــرورش
یافتهانــد و خریــداری نشــدهاند (دقیق ـاً مشــابه
کاالهایــی کــه توســط شــرکتهای تولیــدی
راســاً ســاخته میشــود و مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد) زیــرا وفــق اســتاندارد
گزارشــگری مالــی ،چنیــن بازیکنانــی واجــد
ثبــت در حســاب دارایــی نیســتند؛ از ایـنرو در
مــورد نحــوۀ عمــل حســابداری بیــن بازیکنــان
خریــداری شــده و بازیکنــان پــرورش یافتــه
در داخــل باشــگاهها اختــاف نظــر وجــود
خواهــد داشــت و در ارزیابــی ســهام باشــگاهها
نیــز اختــاف نظــر مشــاهده خواهــد شــد کــه
بعیــد بهنظــر میرســد چنیــن مــواردی در
گــزارش ارزیابــی باشــگاههای اســتقالل و
ـد نظــر قــرار گرفتــه باشــد .زیــرا
پرســپولیس مـ ّ
بازیکنــان بنــا بــه اظهــارات کارشناســان ارزیابی
کننــده درمــورد باشــگاه اســتقالل بهدلیــل
زیاندهــی ،امــکان ارزیابــی طبــق ضوابــط
ســودآوری وجــود نداشــته اســت .ارزیابــی بــر
مبنــای  NAVبــوده اســت و در مــورد باشــگاه
پرســپولیس نیــز مبنــای ارزشگذاری براســاس
آئیننامــۀ اجرایــی شــیوۀ قیمتگــذاری
تخصــص کارشناســان
بنگاههــا و بــا اســتفاده از ّ
دادگســتری بــوده اســت؟! تــو گویــی قرار اســت

ماشــینآالت و مــواد اولیــه ارزیابــی شــوند؟!
اگرچــه قیمــت اعالمــی ده بازیکــن برتــر جهــان
در ســایتهای مختلــف ارقــام متفاوتــی را
نشــان میدهنــد ،نمایــۀ زیــر قیمــت ده بازیکــن
برتــر جهــان در مــاه فوریــه ســال  2022را «بــه
میلیــون یــورو» نمایــش میدهــد .شــایان
توجــه آنکــه ایــن قیمتهــا ثابــت نبــوده اســت
و قیمــت آنهــا همچــون ســایر کاالهــا مرتبــاً
تحتالشــعاع تقاضــا بــرای آنــان کــم و زیــاد
میشــود:
بایــد تأکید کــرد کــه در قیمتگــذاری بازیکنان،
ســن و ســامت فیزیکــی آنــان ،مــدت باقیمانــده
از قــرارداد بــا باشــگاه ،وام بازیکــن ،تعــداد
جســتجوی نــام بازیکــن در گــوگل و تعــداد
گلهــای زده شــده یــا گلهــای ســاخته شــده
یــا موقعیتهــای ایجــاد شــده توســط بازیکــن
از مهمتریــن معیارهاســت .بدیــن طریــق کــه
هرچــه ســن از مــرز ســی ســال باالتــر بــرود
قیمــت آنها افــت خواهدکــرد زیرا مدت اســتفاده
و دســتیابی باشــگاه بــه ایــن بازیکنــان کمتــر
خواهــد بــود .گزارشــات مســتند ورزشــی نشــان
داده اســت کــه ارزش باشــگاههای معــروف
فوتبــال جهــان ناشــی از محبوبیــت شــامل
«حضــور ســتارگان فوتبــال ،تعــداد هــواداران
اســتادیومی و هــواداران آنهــا در شــبکههای
اجتماعــی ایــن باشــگاهها و همچنیــن دارا بــودن
اســتادیوم ملکــی و توانمنــدی باشــگاه و ســاختار
مناســب پاســخگوئی آنهــا بــه هــواداران» اســت
کــه بعیــد اســت ایــن مــوارد در قیمتگــذاری
ســهام ایــن دو باشــگاه کامــ ً
ا رعایــت شــده
باشــد .بــرای مثــال باشــگاه رئــال مادریــد دارای
 200میلیــون نفــر هــواداران اینســتاگرامی و
فیســبوکی و دارای بیــش از  490میلیــون نفــر

نمایۀ -5تعداد هواداران شبکههای اجتماعی ده باشگاه برتر اروپا
بایرن مونیخ

لیورپول

منچسترسیتی

آرسنال

باشگاه

اینستاگرام 110

104

54

34

1 .52

7 .31

7 .30

2 .35

29

1 .21

فیس بوک 111

103

74

7 .55

4 .4

49

53

38

40

7 .37

7 .12

2 .12

7 .23

9 .6

6 .5

3 .7

1 .6

9 .5

8 .1

تیک تاک

رئال مادرید

7 .9
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منچستریونایتد پاریس جرمن

یونتوس چلسی
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نمایۀ -6خالصۀ ارزیابی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را به میلیارد تومان
شرح

استقالل

پرسپولیس

ارزش کل سهام

790 .2

210 .3

ارزش براند

780 .1

984 .1

دارایی غیرجاری

180 .7

009 .7

425

222 .1

سایردارایی

0

221

کل دارایی

605 .7

452 .8

کل بدهی

727 .2

199 .2

درآمد

266 .1

819 .1

بهای تمام شده

301 .1

460 .1

سود «زیان» ناخالص

()35

359

هزینههای اداری

148

193

سایردرآمدها

73

11

()121

150

زیان انباشته

()867 .4

()957 .1

حقوق مالکانه

605 .7

252 .8

دارایی جاری

سود«زیان» قبل مالیات

هــوادار جهانــی و باشــگاه منچســتریونایتد دارای
 350میلیــون نفــر هــوادار جهانــی اســت ا ّمــا
مراجعــه بــه صفحــات رســمی ایــن دو باشــگاه
ایرانــی هــواداران شــبکه اجتماعــی آنهــا را بیــن
 5 .4تــا  3میلیــون نمایــش میدهــد.
نمایــۀ  ،5تعــداد هــواداران شــبکههای اجتماعی
ده باشــگاه برتــر اروپــا را نشــان میدهــد:
مضافـاً بایــد تأکیــد کــرد کــه همــۀ باشــگاههای
بــزرگ اروپایــی ماننــد رئــال مادریــد ،بایــرن
مونیــخ ،منچســتریونایتد و یوونتــوس توریــن
دارای ورزشــگاههای بــزرگ بــا ۸۰۰۰۰
صندلــی هســتند.
نمایــۀ ،6خالصــۀ ارزیابــی دو باشــگاه اســتقالل
و پرســپولیس را بــه میلیــارد نمایــۀ  7کــه در
گــروه پیشکســوتان بــازار ســرمایۀ ایــران درج
شــده اســت مؤیّــد آن اســت کــه نســبت درآمــد
بــه قیمــت بــازار باشــگاههای مشــهور جهــان
کــه عمدتــاً بیــش از یــک میلیــارد دالر ارزش
دارنــد بیــن  6تــا  8در نوســان اســت لــذا
مشــخص نیســت بــا اعــداد و ارقــام فــوق

16

و عملکــرد نــاروش هــردو باشــگاه چگونــه
شــاخص نســبت ارزش بــه درآمــد ایــن
دو باشــگاه ایرانــی در مقایســه بــا بهتریــن
باشــگاههای ورزشــی جهــان کــه بیــن «2
تــا  »6بــوده اســت ،بــرای باشــگاه پرســپولس
« »17و بــرای باشــگاه اســتقالل « »22شــود
کــه همیــن شــاخص نشــان دهنــدۀ آن اســت
کــه ارقــام صورتهــای مالــی منتشــر شــده
فاقــد اتّــکا و ارقــام پنهــان آن بســیار زیــاد
هســتند؟!
از طــرف دیگــر علیرغــم آنکــه باشــگاه
اســتقالل و پرســپولیس امــوال عمومــی
محســوب میشــوند تاکنــون بــه دالیــل
مختلــف از انتشــار عــام گــزارش کامــل
ارزیابــی کارشناســان رســمی دادگســتری
خــودداری شــده اســت کــه پیشــنهاد دارد
وزیــر اموراقتصــادی و دارایــی دســتور
انتشــار عــام ایــن گزارشــات را هــم ،چــون
صورتهــای مالــی بانکهــا صــادر کننــد تــا
از شــائبه و شــایعه اجتنــاب شــود تــا معلــوم
شــود آیــا نــکات پیشگفتــه کــه عمومــاً

برگرفتــه از بــازار جهانــی صنعــت فوتبــال
ـد نظــر
اســت در ارزیابیهــای انجــام گرفتــه مـ ّ
قرارگرفتــه اســت؟! نکتــۀ حائــز اهمیــت آن،
کــه چــون ورزش و بهخصــوص فوتبــال در
کشــورهای جهــان ســومی نقــش دوگانــهای
را ایفــا میکــرد دولتیهــا و خصولتیهــا
کوشــش کــرده و میکننــد آن را بــه نفــع
خــود مصــادره و از آن بهرهبــرداری کننــد
زیــرا مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی
کــه ورزش هــم بخشــی از آن بهشــمار
مــیرود طــوری در هــ م آمیختــه شــدهاند
کــه نمیتــوان بهصــورت جــدای از یکدیگــر
بررســی و مــورد مطالعــه قــرارداد .شــاید بــه
جرئــت بهتریــن توصیــف را از نقــش سیاســی–
اجتماعــی فوتبــال بتــوان در کتــاب «فوتبــال
علیــه دشــمن» نوشــتۀ آقــای ســایمون کوپــر
یافــت .او هنرمندانــه نقــش فوتبــال بهعنــوان
ســرآمد ورزشهــا را در مســائل اجتماعــی،
اقتصــادی و سیاســی از دیدگاههــای مختلــف
نشــان داده اســت و قــدرت و نفــوذ فوتبــال در
عرصههــای غیرفوتبالــی را مــورد بررســی قــرار
داده اســت و از تأثیــر فوتبــال در دگرگونــی
ســاختارهای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی
صحبــت میکنــد .امــروزه مشــخص شــده
اســت کــه ورزش و بهویــژه فوتبــال پدیــدهای
فراتــر از محبوبتریــن بــازی جهــان اســت.
بــه تعبیــر بســیاری از افــراد ،فوتبــال ،یــک
زبــان بینالمللــی اســت کــه حکــم مــرگ و
زندگــی را دارد« .پلــه» معتقــد اســت فوتبــال،
بــازی زیبایــی اســت کــه جنگهــا را آغــاز
میکنــد و بــه پایــان میرســاند و بســیاری
از دیکتاتورهــا را در قــدرت نگــه داشــته اســت.
نمونــۀ بــارز ایــن موضــوع در ایــران ،رفتــار
شــادروان جهــان پهلــوان تختــی نامــدار بــود
کــه هیچــگاه برخــاف بســیاری لودههایــی
کــه نــام ورزشــکار و پهلــوان بــر خــود نهــاده
بودنــد یــا بــر آنهــا نهادهانــد ،گــردن در
مقابــل اقتــدار ،فــرود نیــاورد و مــردم هــم
بهدرســتی مضمــون رفتــار تختــی را درک
میکردنــد؛ کمــا اینکــه در مســابقات کشــتی
کــه در امجدیــه صــورت گرفــت ،هنــگام ورود
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او بهواقــع از حقــوق مــردم دفــاع میکــرد.
نمونــۀ جهانــی آن ،گل اســطورۀ فوتبــال جهــان
دیهگــو مارادونــای آرژانتینــی بــود کــه در جــام
جهانــی  1986پــس از حملــۀ انگلســتان بــه
جزیــرۀ فالکلنــد آرژانتیــن در بــازی آرژانتیــن-
انگلســتان ،بــه گل «بــا دســت خدا» مشهورشــد
و جنجالــی را در عرصــۀ سیاســت و ورزش بــه
وجــود آورد .اگرچــه فوتبــال بعــد از انقــاب

تختــی جمعیــت بــه پاخاســتند و او را تشــویق
کردنــد و هنــگام ورود شــاپور غالمرضــا (بــرادر
شــاه) ،جمعیــت پشتشــان را بــه ســالن کردنــد.
در واقــع تختــی ،ورزش را بــه بلندگــوی مقاومت
جنبــش مردمــی تبدیــل کــرد و هزینــه آن
را هــم بــا جــان و دل پذیرفــت چــرا کــه
در پــی اخــذ مــدرک حقــوق و دانشــگاه و
ســهمیه خریــد و فــروش لــوازم ورزشــی نبــود.

مــورد بیمهــری قرارگرفــت ولــی بعــد از پایــان
جنــگ تحمیلــی کــه فوتبــال دوبــاره اوج گرفت،
متأســفانه بــا ورود افــراد فاقــد صالحیــت بــه
ارکان ورزش کشــور و ورود شــرکتهای بــزرگ
بــه باشــگاهداری ،برخــاف کشــورهای پیشــرفتۀ
ســرمایهداری و در یــک الگوبــرداری ناشــیانه
از باشــگاهداری در اتحــاد جماهیــر شــوروی
ســابق «دینامــو کیــف و متالیســت خارکــف»،

نمایۀ -7نسبت درآمد به قیمت بازار باشگاههای مشهور جهان
ارزش میلیارد

درآمد میلیارد

ارزش()B

تغییرات

درآمد

( )Mدالر

بدهی

1.227.600

205.920

6.01

%18

792

%6

260.000

205.920

6.00

792

%6

260.000

1.235.000

6.00

%0

260.000

1.095.900

182.780

260.000

1.092.000

167.180

6.53

1.066.000

160.940

6.62

158.340

6.57
6.15

رتبه

مقدار

نسبت

باشگاه

مالک

1

بارسلونا

اعضای باشگاه

4.76

2

رئال مادرید

اعضای باشگاه

4.75

%12

3

بایرن مونیخ

اعضای باشگاه

4.215

%39

703

4

منچستریونا

گلیزر

4.2

%10

643

%16

5

لیورپول

هنری/ورنر

4.1

%88

619

%2

260.000

6

منچسترسی

آل نهیان

4

%49

609

%0

260.000

1.040.000

7

چلسی

آبراموویچ

3.2

%24

520

%0

260.000

832.000

135.200

8

آرسنال

کرونکه

2.8

%22

430

%7

260.000

728.000

111.800

6.51

9

یاری سن

QSI

2.5

%129

599

%0

260.000

650.000

155.740

4.17

10

تاتنهام

لوی/لوییس

2.2

%42

494

%39

260.000

598.000

128.440

4.66

11

بوونتوس

آنیلی

1.95

%29

441

%16

260.000

507.000

114.660

4.42

12

دورتموند

آبونیک

1.9

%112

405

%0

260.000

494.000

105.300

4.69

13

آتلتیگو

خیل/سرزو

1

%5

368

%26

260.000

260.000

95.680

2.72

14

اینتر

ژانگ

0.743

%11

222

%8

260.000

193.180

83.980

2.30

15

اورتون

مشیری

0.658

%38

235

%0

260.000

171.080

61.100

2.80

16

میالن

الیوت

0.559

%4-

165

%4

260.000

145.340

42.900

3.29

17

آل رم

فریدگین

0.548

%12-

156

%56

260.000

142.480

40.560

3.51

18

وست هم

سالیوان/گلد

0.508

%18-

175

%18

260.000

132.080

45.500

2.90

19

لسترسیتی

سریواداناپرابها

0.455

20

آژاکس

اعضای باشگاه

0.413

دالر

 2ساله

ریال

ریال

ارزش به
درآمد

NR

189

%17

260.000

118.300

49.140

2.41

NR

172

%11

260.000

170.380

44.720

2.40

پرسپولیس

0.125

260.000

32.000

1.819

17.59

استقالل

0.11

260.000

28.000

1.266

23.11
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عمــ ً
ا فوتبــال را از ورزش بــه حیــات خلــوت
کارخانجــات ،بــرای ریخــت و پــاش و انتصــاب
اعــوان و انصــار تبدیــل کردیــم .ایــن در
حالــی اســت کــه در کشــورهای اروپایــی کــه
باشــگاههای نامــدار و کارخانجــات بینالمللــی
حضــور دارنــد ممکــن اســت کارخانجــات و
شــرکتها حداکثــر بهعنــوان حامــی یــا
اسپانســر تجــاری تیمهــای فوتبــال عمــل کنند.
نتیجــه آنکــه هــم کارخانجــات عم ً
ال ورشکســته
شــدهاند و هــم باشــگاهها بدتــر از کارخانجــات
ذیربــط شــدهاند؛ مضافـاً باندهــای مافیایــی ،بــه
ورزش هــم چنــگ انداختنــد و کســانی کــه
بعضـاً هــم اکنــون در زنــدان بــه ســر میبرنــد،
خــود را حامــی یگانــۀ فوتبــال جــا زدنــد تــا از
ایــن معبــر بــرای خــود آبرویــی کســب و بــه
شــهرت برســند لــذا بــه مصــداق «آزمــوده را
آزمــودن خطاســت» دســت از ســر بــیکاله
فوتبــال برداریــم و اجــازه دهیــم بــا اســتفاده از
تجــارب کشــورهایی کــه باشــگاههای ورزشــی
قدرتمنــد بینالمللــی هســتند عمــل کنیــم.
نگاهــی بــه آمارهــای بینالمللــی صنعــت ورزش
نشــان میدهدکــه درصــورت تعییــن ســاختار
مســتقل از دولــت ،بتــوان ورزش را در خدمــت
رشــد و توســعۀ اقتصــادی هــم بهکارگرفــت.
در اعــام قیمتگــذاری باشــگاههای
پرســپولیس و اســتقالل بــرای عرضــه بــه

18

خریــداران کــه باعــث ایــن تقریــر شــده اســت
بایــد نکاتــی را در نظــر داشــت تــا مشــابه ســایر
خصوصیســازیها ،منافــع عمومــی ،فــدای
منافــع یــک یــا چنــد شــخص اعــم از حقیقــی
یــا حقوقــی نشــود:
 -1بررســی ســوابق باشــگاههای معتبــر
جهانــی نشــان میدهــد کــه باشــگاههای
آمریکایــی عمومــاً خانوادگــی اداره میشــوند
و بهاســتثنای برخــی باشــگاههای انگلیســی
کــه در دو دهــۀ اخیــر ،طعمــۀ راهزنــان مالــی
کــه قصــد پولشــویی یــا اعــادۀ حیثیــت
بــرای شــیوخ بیآبــرو شــدهاند ،ســهامداران
برتریــن باشــگاههای فوتبــال معــروف جهــان
«اعضــای باشــگاه» یــا هــواداران آنها هســتند،
زیــرا نســبت ســود بــه قیمــت روز ایــن
باشــگاهها بســیار ناچیــز و ســهامداری صرف ـاً
در قالــب هــواداری و پایــداری باشــگاه صــورت
گرفتــه اســت.
 -2ســازمان بــورس و ســازمان خصوصیســازی
وظیفــه و مســئولیت دارنــد ایــن نکتــه مهــم
ســوددهی نــازل ایــن دو باشــگاه را حتمــاً
و الزامــاً و کــرارا ً بــه اطــاع بــازار و مــردم
برســانند تــا فاجعــۀ ســال  1399تکــرار نشــود.
 -3بهتریــن گزینــۀ ممکن ،تشــکیل یک شــرکت
ســهامی عــام از طریــق پذیرهنویســی و
مشــارکت هــواداران ایــن دو باشــگاه و افزایش

ســرمایۀ ایــن دو باشــگاه در قالــب شــرکت
ســهامی با ســلب حــق تقــدم از ســهامداران
فعلــی (وزارت ورزش) و واگــذاری آن بــه
شــرکت ســهامی عــام هــواداران دو باشــگاه
و در غیــر اینصــورت تخصیــص وام معــادل
قیمــت کارشناســی بــه شــرکت ســهامی
تشــکیل دهنــدۀ هــواداران و در قبــال آن
انتقــال حداکثــر یــک تــا دومیلیــون تومــان
ســهام بــه هریــک از هــواداران عالقمنــد
بــه مشــارکت بــا پرداخــت دو ســاله بــدون
بهــره کــه میتوانــد از وصولیهــای بــزرگ
بدهــکاران کشــور تأمیــن شــود.
 -4اساســنامۀ ایــن شــرکتها بایــد بــه
طریقــی تنظیــم شــود کــه همیشــه از
هــواداران بــا ســهام اقلیــت در «هیئــت
نظــارت بــر باشــگاه و کمیتــۀ خریــد
بازیکنهــا» حضورداشــته باشــند و ّال
باشــگاهها بــه محــل عیــش و نــوش
مدیــران ارشــد ،بازیکنــان و حداکثــر
کارکنــان اداری تبدیــل خواهــد شــد و ســر
ســهامداران بــیکاله خواهــد مانــد.
-5مدیریــت ایــن باشــگاهها بــه عهــدۀ اهــل
آن یعنــی مدیرانــی قــرار گیــرد کــه بــه
ســرمایهگذاری و اصــول مدیریــت مســلط
باشــند و تســلط بــر روابــط نیــروی انســانی
ماهــر داشــته باشــند تــا بتواننــد ارزش باشــگاه
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نمایۀ  -8خالصه وضعیت  50باشگاه ورزشی برتر جهان شامل قیمت خرید و ارزش روز آن در پایان سال 2021

را افزایــش دهنــد.
نمایــۀ ،-8خالصــه وضعیــت  50باشــگاه
ورزشــی برتــر جهــان شــامل قیمــت خریــد و
ارزش روز آن در پایــان ســال  2021را نمایــش
میدهــد:

منابع:

tions in the football industry
- PwC
2-What Makes a Soccer Player

Report 4-Brand Finance-Football 502018-2022

Expensive? Analyzing the Transfer
غالمحســین دوانــی :حســابدار رســمی،
Activity of the Richest Soccer
عضـــــو انجمن حســــــابداران خبــرهی امریکا
( 3- Deloitte Football Money Leagueایالــت نیویــورک)
2021 Report

�1-Accounting for typical transac
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حسابداری رمز ارزها
()Cryptocurrencies

علیرضا زند بابارئیسی

20

مســائل زیــادی وجــود دارد کــه حســابداران
ممکــن اســت در عمــل بــا آنهــا مواجــه
شــوند و در حــال حاضــر هیــچ اســتاندارد
حســابداری بــرای آنهــا وجــود نــدارد .یکــی از
ایــن نمونههــا حســابداری ارزهــای دیجیتــال
اســت .از همیــن رو ،از آنجایــی کــه در حــال

حاضــر هیــچ اســتاندارد حســابداری بــرای
توضیــح نحــوۀ حســابداری ارزهــای دیجیتــال
وجــود نــدارد ،حســابداران بهناچــار بایــد بــه
اســتانداردهای حســابداری موجــود رجــوع
ـرف در ایــن مقالــه کــه
کننــد .بــا اندکــی تصـ ّ
برگرفتــه از توصیههــای انجمــن حســابداران
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اســتفاده از ســایر داراییهــا یــا خدمــات
را فراهــم میکننــد یــا میتواننــد نشــان
دهنــدۀ منافــع مالکیــت باشــند.
ایــن توکنهــا متعلــق بــه شــخصیتی اســت
کــه دارای کلیــدی اســت کــه بــه آن اجــازه
میدهــد یــک ورودی جدیــد در دفتــر
کل ایجــاد کنــد .دسترســی بــه دفتــر کل،
امــکان واگــذاری مجــدد مالکیــت رمــز را
فراهــم میکنــد .ایــن توکنهــا در سیســتم
اطالعاتــی مالــک آنهــا ذخیــره نمیشــوند،
ِالکچیــن
زیــرا مالــک فقــط کلیدهــای ب
ِ
(برخــاف خــود توکــن) را ذخیــره میکنــد.
آنهــا مقادیــر خاصــی از منابــع دیجیتالــی را
نشــان میدهنــد کــه مالــک حــق کنتــرل
آنهــا را دارد و کنتــرل آنهــا میتوانــد دوبــاره
بــه اشــخاص ثالــث واگــذار شــود.

خبــرۀ مجــاز انگلســتان ( )ACCAبــرای آگاهی
دادن بــه نامزدهــای آزمــون گزارشــگری
اســتراتژیک کســب و کار (Strategic
 )Business Reportingبهمنظــور تشــریح
چگونگــی اســتفاده از اســتانداردهای موجــود
بــرای حســابداری ارزهــای دیجیتــال ،تدویــن
شــده اســت.
چــه در زمــان اجــرای واقعــی و چــه در زمــان
امتحانــات حرفــهای ،انتظــار مــیرود کــه
حســابداران حرفــهای در مــورد هــر ســناریو
فکــر کننــد و پاســخ خــود را برنامهریــزی
کننــد  -یعنــی در ایــن مــورد ،بــه ایــن فکــر
کننــد کــه در شــرایط موجــود چــه اســتاندارد
یــا اســتانداردهای حســابداری ممکــن اســت
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قابــل اجــرا باشــد و ســپس طــرح ســاختاری
بــرای پاســخ الزم را فراهــم کننــد .توصیــه
میشــود کــه ایــن رویکــرد بــرای مــوارد
مشــابه در عمــل حرفــهای هــم بــهکار رود.
رمزارز چیست؟
رمــزارز یــک توکــن دیجیتــال نامشــهود
اســت کــه بــا اســتفاده از زیرســاخت دفتــر
کل توزیــع شــده ،کــه اغلــب بــه آن زنجیــرۀ
بلوکــی میگوینــد ،ثبــت میشــود .ایــن
توکنهــا حــق اســتفادههای مختلفــی را ارائــه
میدهنــد .بهعنــوان مثــال ،ارز دیجیتــال
بهعنــوان یــک وســیلۀ مبادلــه طراحــی شــده
اســت .ســایر توکنهــای دیجیتــال حــق

چــه اســتانداردهای حســابداری ممکــن
اســت بــرای حســابداری ارزهــای
دیجیتــال اســتفاده شــوند؟
در ابتــدا ،ممکــن اســت بهنظــر برســد کــه
ارز دیجیتــال بایــد بهعنــوان نقــد یــا معــادل
نقــد در نظــر گرفتــه شــود زیــرا نوعــی پــول
دیجیتــال اســت .بــا ایــن حــال ،ارزهــای
رمزنــگاری شــده را نمیتــوان معــادل وجــه
نقــد همانطــور کــه در  IAS 7و IAS 32
تعریــف شــده اســت ،در نظــر گرفــت ،زیــرا
نمیتــوان آنهــا را بهراحتــی بــا هــر کاال
یــا خدماتــی مبادلــه کــرد .اگرچــه تعــداد
فزاینــدهای از نهادهــا ارزهــای دیجیتــال را
بهعنــوان وســیلۀ پرداخــت میپذیرنــد،
ارزهــای دیجیتــال هنــوز بهطــور گســترده
بهعنــوان وســیلۀ مبادلــه پذیرفتــه نشــدهاند
و الــزام قانونــی (برخــاف ارزهــای پشــتیبانی
شــده بهوســیلۀ بانکهــای مرکــزی) بــرای
آنهــا وجــود نــدارد .نهادهــای مختلــف ممکــن
اســت ارزهــای دیجیتــال را بهعنــوان یــک
وســیلۀ پرداخــت بپذیرنــد ا ّمــا هیــچ الزامــی
بــرای انجــام ایــن کار وجــود نــدارد.
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اســتاندارد بینالمللــی حســابداری  ،7معــادل
وجــه نقــد را بهعنــوان «ســرمایهگذاریهای
کوتــاه مــدت بــا نقدشــوندگی بــاال تعریــف
میکنــد کــه بهراحتــی قابــل تبدیــل بــه
مقادیــر شــناخته شــدۀ وجــه نقــد هســتند
و در معــرض خطــر ناچیــز تغییــرات ارزش
قــرار دارنــد» .لــذا ارزهــای رمزنــگاری شــده را
نمیتــوان بهعنــوان معــادل نقــد طبقهبنــدی
کــرد زیــرا در معــرض نوســانات قابــل توجــه
ارزش هســتند .بنابرایــن ،بهنظــر نمیرســد
کــه ارزهــای دیجیتــال ،نشــان دهنــدۀ وجــه
نقــد یــا معــادل نقــد باشــند کــه بتــوان مطابــق
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بــا اســتاندارد حســابداری  7دربــارۀ آنهــا
عمــل کــرد.
بهطــور شــهودی ،ممکــن اســت بهنظــر
برســد کــه ارز دیجیتــال بایــد بهعنــوان یــک
دارایــی مالــی بــه ارزش منصفانــه از طریــق
ســود یــا زیــان (fair value through
 )profit or lossمطابــق بــا اســتاندارد
گزارشــگری مالــی بینالمللــی ،ابزارهــای
مالــی ( )IFRS 9در نظــر گرفتــه شــود .بــا
ایــن حــال ،بهنظــر نمیرســد کــه تعریــف
ابــزار مالــی را بــرآورده کنــد ،زیــرا ماهیــت
آن را نـ�دارد .دارائـ�ی مالـ�ی( (�financial as

 )setنشــان دهنــده وجــه نقــد ،ســود ســهام
در یــک واحــد تجــاری ،یــا قــراردادی اســت
کــه حــق یــا تعهــدی را بــرای تحویــل یــا
دریافــت وجــه نقــد یــا ابــزار مالــی دیگــری
ایجــاد میکنــد .ارز دیجیتــال یــک اوراق
بهــادار بدهــی یــا اوراق بهــادار ســهام نیســت
(اگرچــه یــک دارایــی دیجیتــال میتوانــد بــه
شــکل اوراق بهــادار ســهام باشــد) زیــرا نشــان
دهنــدۀ منافــع مالکیــت در یــک واحــد تجاری
نیســت .بنابرایــن ،بهنظــر میرســد کــه ارز
دیجیتــال نبایــد بهعنــوان یــک دارایــی مالــی
در نظــر گرفتــه شــود.
بــا ایــن حــال ،بهنظــر میرســد کــه ارزهــای
دیجیتــال بــا تعریــف دارایــی نامشــهود
مطابــق بــا اســتاندارد بینالمللــی حســابداری
داراییهــای نامشــهود ( ،)IAS 38مطابقــت
دارنــد .ایــن اســتاندارد دارایــی نامشــهود
را بهعنــوان یــک دارایــی غیرپولــی قابــل
شناســایی بــدون ماهیــت فیزیکــی تعریــف
میکنــد .اســتاندارد حســابداری  38بیــان
میکنــد کــه یــک دارایــی درصورتــی قابــل
شناســایی اســت کــه قابــل تفکیــک باشــد یــا
ناشــی از حقــوق قــراردادی یــا ســایر حقــوق
قانونــی باشــد .یــک دارایــی درصورتــی قابــل
تفکیــک اســت کــه قابلیــت تفکیــک از واحــد
تجــاری را داشــته باشــد و بهصــورت جداگانــه
یــا همــراه بــا یــک قــرارداد ،دارایــی یــا بدهــی
قابــل شناســایی ،فروختــه ،منتقــل ،اجــاره یــا
مبادلــه شــود .ایــن همچنیــن بــا اســتاندارد
بینالمللــی حســابداری اثــرات تغییــرات
نــرخ ارز ( )IAS 21مطابقــت دارد ،کــه بیــان
میکنــد ویژگــی اساســی یــک دارایــی
غیرپولــی ،فقــدان حــق دریافــت (یــا تعهــد بــه
تحویــل) تعــداد ثابــت یــا قابــل تعییــن واحــد
اســت.
بنابرایــن ،بهنظــر میرســد کــه رمــز ارز بــا
تعریــف دارایــی نامشــهود در اســتاندارد 38
مطابقــت دارد ،زیــرا میتوانــد از دارنــده
منفــک و بهصــورت جداگانــه فروختــه
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یــا منتقــل شــود و مطابــق بــا اســتاندارد
حســابداری  ،21بــه دارنــده ،حــق دریافــت
یــک تعــداد ثابــت یــا قابــل تعییــن واحــد
پــول را نمیدهــد.
داراییهــای ارز دیجیتــال را میتــوان در
بــورس معاملــه کــرد و بنابرایــن ،واحــد
تجــاری میتوانــد انتظــار داشــته باشــد
کــه جریانــی از منافــع اقتصــادی را دریافــت
کنــد .بــا ایــن حــال ،ارز دیجیتــال در معــرض
تغییــرات عمــده در ارزش اســت لــذا ماهیــت
آن غیرپولــی اســت .ارزهــای دیجیتــال ،شــکلی
از پــول دیجیتــال هســتند و ماهیــت فیزیکــی
ندارنــد .بنابرایــن مناســبترین طبقهبنــدی
بهعنــوان دارایــی نامشــهود اســت.
اســتاندارد حســابداری  38اجــازه میدهــد
کــه داراییهــای نامشــهود بــه بهــای تمــام
شــده یــا مبلــغ تجدیــد ارزیابــی ،اندازهگیــری
شــوند .بــا اســتفاده از مــدل بهــای تمــام شــده،
داراییهــای نامشــهود در شناســایی اولیــه بــه
بهــای تمــام شــده اندازهگیــری میشــوند
و متعاقبــاً بــه بهــای تمــام شــده منهــای
اســتهالک انباشــته و زیانهــای کاهــش
ارزش در هــر دوره گزارشــگری اندازهگیــری
مجــدد میشــوند .بــا اســتفاده از مــدل تجدیــد
ارزیابــی ،داراییهــای نامشــهود در صورتــی کــه
بــازار فعالــی بــرای آنهــا وجــود داشــته باشــد،
میتواننــد بــه مبلــغ تجدیــد ارزیابــی شــده،
ثبــت شــوند .بــا ایــن حــال ،ممکــن اســت ایــن
مــورد بــرای همــه ارزهــای رمزپایــه صــادق
نباشــد .یــک مــدل اندازهگیــری یکســان
بایــد بــرای همــه داراییهــای یــک طبقــه
دارایــی خــاص اســتفاده شــود .اگــر دارایــی
وجــود داشــته باشــد کــه بــا اســتفاده از مــدل
تجدیــد ارزیابــی در طبقــهای از داراییهــای
اندازهگیــری شــده ولــی بــازار فعالــی بــرای
آنهــا وجــود نداشــته باشــد ،آن دارایــی بایــد
بــا اســتفاده از مــدل بهــای تمــام شــده
اندازهگیــری شــود.
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اســتاندارد حســابداری  38بیــان میکنــد
کــه افزایــش ارزش دارائــی نامشــهود بایــد در
صــورت ســود و زیــان جامــع شناســایی و در
حقــوق صاحبــان ســهام اندوختــه شــود .بــا
ایــن حــال ،ایــن اضافــه ارزش بایــد بهگون ـهای
در صــورت ســود و زیــان شناســایی شــود کــه
کاهــش ارزش ،همــان دارایــی را کــه قب ـ ً
ا در
ســود یــا زیــان شناســایی شــده اســت ،معکوس
کنــد .زیــان تجدیــد ارزیابــی بایــد در صــورت
ســود یــا زیــان شناســایی شــود .بــا ایــن حــال،
کاهــش بایــد ابتــدا در صــورت ســود و زیــان
جامــع بــه میــزان مانــده مــازاد تجدیــد ارزیابــی
نســبت بــه آن دارایــی شناســایی شــود .داشــتن
بازارهــای فعــال بــرای داراییهــای نامشــهود
غیرمعمــول اســت .بــا ایــن حــال ،ارزهــای
صرافــی معاملــه
دیجیتــال اغلــب در یــک ّ
میشــوند ،بنابرایــن ممکــن اســت بتــوان از
مــدل تجدیــد ارزیابــی اســتفاده کــرد.
در مــواردی کــه بتــوان مــدل تجدیــد ارزیابــی
را اعمــال کــرد ،اســتاندارد گزارشــگری مالــی
بینالمللــی ،اندازهگیــری ارزش منصفانــه
( ،)IFRS 13بایــد بــرای تعییــن ارزش منصفانه،
ارز دیجیتــال اســتفاده شــود .اســتاندارد مزبــور
بــازار فعــال را تعریــف میکنــد و بایــد

قضــاوت بــرای تعییــن اینکــه آیــا یــک بــازار
فعــال بــرای ارزهــای دیجیتــال خــاص وجــود
دارد یــا خیــر ،اعمــال شــود .از آنجایــی کــه
هــم اکنــون معامــات روزانــۀ بیتکویــن
وجــود دارد ،نشــان دادن وجــود چنیــن بــازاری
آســان اســت .قیمــت منصفانــۀ بــازار در یــک
بــازار فعــال معتبرتریــن شــواهد ارزش منصفانه
را ارائــه میدهــد و در صــورت وجــود ،بــدون
هرگونــه تعدیلــی بــرای اندازهگیــری ارزش
منصفانــه ،اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن،
واحــد تجــاری بایــد مناسـبترین بــازار اصلــی
ارزهــای دیجیتــال را تعییــن کنــد.
واحــد تجــاری همچنیــن بایــد ارزیابــی کنــد
کــه عمــر مفیــد ارز دیجیتــال محــدود یــا
نامحــدود اســت .عمــر مفیــد نامحــدود زمانــی
اســت کــه هیــچ محدودیــت قابــل پیشبینــی
بــرای دورهای کــه انتظــار مــیرود دارایــی در
طــی آن جریــان نقــدی خالــص بــرای واحــد
تجــاری ایجــاد کنــد ،وجــود نــدارد .بهنظــر
میرســد کــه بــرای اهــداف اســتاندارد
حســابداری بینالمللــی حســابداری ،38
ارزهــای دیجیتــال بایــد دارای عمــر نامحدودی
در نظــر گرفتــه شــوند .یــک دارایــی نامشــهود
بــا عمــر مفیــد نامحــدود مســتهلک نمیشــود
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ا ّمــا بایــد ســاالنه از نظــر کاهــش ارزش آزمــون
شــود.
در شــرایط خــاص و بســته بــه مــدل کســب
و کار واحــد تجــاری ،ممکــن اســت مناســب
باشــد کــه حســابداری ارزهــای رمزنــگاری
شــده را مطابــق بــا اســتاندارد حســابداری
موجودیهــا ( )IAS 2انجــام دهیــم ،زیــرا
اســتاندارد مزبــور را میتــوان در مــورد
موجودیهایــی کــه ماهیــت نامشــهود
دارنــد نیــز اعمــال کــرد .اســتاندارد مزبــور
موجودیهــا را بهعنــوان داراییهایــی تعریــف
میکنــد کــه بــرای فــروش در روال عــادی
عملیــات تجــاری یــا بــرای مصــرف در فراینــد
تولیــد بــرای چنیــن فروشــی یــا در قالــب
مــواد یــا لــوازم مصرفــی در فراینــد تولیــد
یــا در ارائــۀ خدمــات ،نگهــداری یــا تحصیــل
شــدهاند؛ بهعنــوان مثــال ،یــک واحــد
تجــاری ممکــن اســت ارزهــای رمزنــگاری
شــده بــرای فــروش را در دورۀ عــادی کســب و
کار نگــه دارد و اگــر چنیــن باشــد ،ارز دیجیتال
میتوانــد بهعنــوان موجــودی در نظــر گرفتــه
شــود .بهطــور معمــول ،ایــن بــه معنــای
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شناســایی موجودیهــا بــه اقــل قیمــت تمــام
شــده و خالــص ارزش فــروش اســت .بــا ایــن
حــال ،اگــر واحــد تجــاری بهعنــوان یــک
معاملهگر-کارگــزار ارزهــای رمزنگاریشــده
عمــل کنــد ،اســتاندارد حســابداری
موجودیهــا ( )IAS 2بیــان میکنــد کــه
موجودیهــای ایــن واحدهــای تجــاری بایــد
بــه ارزش منصفانــه منهــای هزینههــای
فــروش ارزیابــی شــوند .ایــن نــوع موجودیهــا
عمدتــاً بــا هــدف فــروش در آینــدۀ نزدیــک
و ایجــاد ســود از نوســانات قیمــت ،نگهــداری
میشــوند .بنابرایــن ،ایــن روش اندازهگیــری
تنهــا در شــرایط بســیار محــدودی کــه مــدل
کســب و کار فــروش ارز دیجیتــال در آینــدۀ
نزدیــک بــا هــدف ایجــاد ســود از نوســانات
قیمــت اســت ،قابــل اســتفاده اســت.
از آنجایــی کــه قضــاوت و عــدم قطعیــت
زیــادی در شناســایی و اندازهگیــری ارزهــای
دیجیتــال وجــود دارد ،میــزان مناســبی از
افشــای اطالعــات بــرای آگاه کــردن کاربــران
در تصمیمگیــری اقتصــادی آنهــا مــورد نیــاز
اســت .اســتاندارد بینالمللــی حســابداری
شــماره یــک ( )IAS 1تحــت عنــوان ارائــۀ
صورتهــای مالــی ،واحــد تجــاری را
ملــزم میکنــد در صورتــی کــه بخشــی
از قضاوتهــای مدیریــت کــه بیشــترین
تأثیــر را بــر مبالــغ شناســایی شــده بــرای
حســابداری نگهــداری داراییهــا (در ایــن
مــورد ارزهــای رمزنــگاری شــده) در آن
داشــته اســت افشــا کنــد .عــاوه بــر ایــن
اســتاندارد حســابداری رویدادهــای پــس
از دورۀ گزارشــگری صورتهــای مالــی
( ،)IAS10واحــد تجــاری را ملــزم بــه
افشــای هرگونــه رویــداد بــا اهمیــت غیــر
تعدیلــی میکنــد .ایــن امــر میتوانــد
شــامل افشــای ایــن واقعیــت باشــد کــه آیــا
تغییــرات در ارزش منصفانــه ارز رمزنــگاری
شــده پــس از دوره گزارشــگری آنقــدر
اهمیــت دارد کــه عــدم افشــای آن بــر

تصمیمــات اقتصــادی اســتفادهکنندگان از
صورتهــای مالــی تأثیــر بگــذارد یــا خیــر؟
بنابرایــن ،حســابداری بــرای ارزهــای
دیجیتــال بــه آن ســادگی کــه ممکــن
اســت در ابتــدا بهنظــر میرســید،
نباشــد .از آنجایــی کــه در حــال حاضــر
هیــچ اســتانداردی وجــود نــدارد ،بایــد از
اســتانداردهای حســابداری موجــود (و شــاید
حتــی چهارچــوب نظــری گزارشــگری مالــی)
اســتفاده کــرد .داوطلبــان  SBRبایــد بــرای
اتخــاذ ایــن رویکــرد در شــرایط امتحانــی
آمــاده باشــند زیــرا بــه آنهــا اجــازه میدهــد
تــا نتیجهگیــری خــود را اثبــات کننــد کــه
رویکــردی اســت کــه در عمــل مــورد انتظــار
صاحبــکاران آنــان اســت.
بهطــور خالصــه و بــا در نظــر گرفتــن
مطالــب پیشگفتــه چنیــن اســتنباط
میشــود کــه رمــز ارزهــا ،وجــه نقــد یــا
معــادل وجــه نقــد یــا دارائــی مالــی نیســتند
و طبیعــت آنهــا بیشــتر شــبیه دارائیهــای
نامشــهود و موجودیهــای کاال اســت کــه
در صــورت دسترســی بــه اطالعــات قابــل
اتــکا مرتبــط بــا ارزش منصفانــۀ آنهــا ،بایــد
بــا مــدل تجدیــد ارزیابــی دارائیهــا در
صورتهــای مالــی منعکــس شــوند در غیــر
ایــن صــورت حســابداری آنهــا بــه اقــل بهــای
تمــام شــده یــا خالــص ارزش بازیافتنــی،
ضــرورت دارد .در هــر حــال در صورتهــای
مالــی بایــد قضاوتهــای مدیریــت در
ارزشــیابی رمــز ارزهــا و نیــز تغییــرات بعــدی
مرتبــط بــا ارزش اینگونــه داراییهــا پــس از
تاریــخ دورۀ گزارشــگری مالــی بــرای درک
اســتفادهکنندگان از صورتهــای مالــی،
بهطــور کامــل افشــا شــود.
علیرضــا زنــد بابارئیســی :حســابدار
رســمی ،عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایران

حسابدار
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
شده باشند.

بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبرهی

مالی ،حســابداری بها ،حســابداری مدیریت ،و

ایران ،و دیگر خوانندگان مجله درخواســت میشود

حسابرسی (مستقل /داخلی /عملیاتی /رعایت)... /

با ارســال مقاالت حرفهای خود بــه ارتقای کیفیت

است.

محتوای حسابدار به عنوان صدای حرفهی حسابداری

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و

مطلب در حســابدار اســت .از این رو ،چنانچه

ایران کمک کنند.

مقررات حاکم بر حسابداری ایران میپردازند .از

در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران

جمله ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات

(فارسی /انگلیسی )... /بهره بردهاید؛ ضروری است

انجمن حسابداران خبرهی ایران ،به عنوان یک انجمن

تجاری ،قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،و

که بهدقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

«حرفهای» مأموریتهای زیر را دنبال میکند:

سایر.

پ) رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه

رشــد و بالندگی اعضــاء به عنــوان اصلیترین

مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط

ت) اصول اولیهی مقالهنویســی را در مقاالت تألیفی

سرمایهی انجمن،

با حسابداری ایران میپردازند .از جمله ،راهبری

خــود رعایت فرماییــد .از جملــه ،انتخاب تیتر

کمک بــه اعتالی حرفــهی حســابداری از راه

شرکتی ،کنترل داخلی ،ضدتقلب ،ضدفساد مالی،

مناسب ،پیکربندی مقاله (مقدمه /بدنه /نتیجه)،

آموزش ،پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن

تأمین مالی ،و سایر.

و اســتفاده از تیترهای میانی (بخشبندی بدنهی

حرفه،

ترجمــهی مقاالت منتشــر شــده در مجالت

مقاله).

کمک به سازمانها و ارزشآفرینی برای آنها از راه

"حرفهای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز

اعضاء ،و

حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با

ث) اصول اولیهی دستور ّ
خط فارسی و دستور زبان

اعطــای معتبرتریــن گواهینامههــای حرفهای

حسابداری جهان میپردازند؛ و برای حسابداران

فارســی را در مقاالت تألیفی و ترجمههای خود

حسابداری در ایران.

حرفهای ایران واجد جنبههای آموزشی کاربردی

رعایت فرمایید.

(نه صرفاً نظری) هستند.

در ایــن ارتباط ،مقــاالت ،یادداشــتها ،میزگردها،
گزارشهــا ،اخبار ،و دیگر مطالبی که در حســابدار

در پایــان الزم به تأکید اســت ،با توجــه به این که
ب) حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است:

اولویــت اصلی حســابدار مطرح کردن مســائل روز

(به عنوان ارگان رســمی انجمن ) منتشر میشوند،

مقاالت "علمی-پژوهشــی" (تألیفی یا ترجمه)

حســابداری ایران ،مسائل روز قوانین و مقررات حاکم

جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریتهای فوق

که به تبیین مراحل انجــام و گزارش یافتههای

بر حسابداری ایران ،و مسائل روز مرتبط با حسابداری

باشند .از این رو ،از اعضای گرانمایهی انجمن و دیگر

پایاننامههای دانشگاهی میپردازند.

ایران است؛ بنابراین ،چنانچه مقاالت تألیفی ارسالی

خوانندگان مجله درخواست میشود در ارسال مقاالت

مقاالت "مروری" (تألیفی یا ترجمه) که به مرور

دربردارندهی مطالبی ارزنده برای حسابداران حرفهای

خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

پیشــینهی پژوهشهای دانشگاهی در ارتباط با

ایران باشد ،ویراستان مجلهی حسابدار نقایص موجود

یکی از مفاهیم حسابداری میپردازد.

در ایــن قبیل مقاالت برطرف خواهند کرد .به عبارت

الف) مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار

مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران

دیگر ،امید اســت افراد حرفهای شاغل در حسابداری

دارند:

(فارســی /انگلیسی )... /تنظیم شــدهاند و هیچ

ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کام ً
ال درست،

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری

ایدهی ارزندهای به آنها افزوده نشده باشد.

خوانندگان حســابدار را از دانش و تجربیات ارزندهی

ایران میپردازند .منظور از "حسابداری" در اینجا

مقاالتی که از خالصهسازی و جرح و تعدیل آثار

خود محروم نسازند.

زمینههای تخصصی مختلف ،از جمله ،حسابداری

نوشــتاری دیگران (فارسی /انگلیسی )... /تنظیم
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﺮد
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼﻛﭽﻴﻦ
مفهــوم قراردادهــای هوشــمند نخســتین بــار

کــرد .در ابتــدا ایــن دســتگاهها بــرای

دهــه  ۱۹۹۰مطــرح شــد و پیشبینــی او در

محاســبۀ هزینههــای داوری دعــاوی ،واســطۀ

توســط نیــک ســابو ( )Nick Szaboدر اوایــل

رابطــه بــا پیادهســازی و بهکارگیــری آنهــا بــه
واقعیــت نزدیــک بــود.

بــه کار بــرده میشــد .بهعبارتــی اختــراع

نیــک از ایــن قراردادهــا بهعنــوان
نرمافــزار و ســخت افزارهــا تعریــف کــرد کــه

اســتفاده از ماشــینها در انجــام محاســبات

نقــض آنهــا را بســیار پــر هزینــه میکــرد.
نیــک ســابو بــرای بیــان طــرح خــود از
دســتگاههای بــه اصــاح دریافــت ،ارزیابــی
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معامــات و اجــرای قراردادهــای منعقــد شــده

ماشــینهای دریافــت و پرداخــت در دهــۀ 90

پروتکلهــای قــراردادی تعبیــه شــده در

دکتر رضا مشهدی زاده

توجیــه کارایــی ایــن نــوع قراردادهــا در

و پرداخــت بــه نــام Vending Machine
یــا ماشــینهای فــروش خــودکار رونمایــی

میــادی منجــر بــه ایجــاد مکانیســمی جهــت
ریاضــی یــا انعقــاد قراردادهــای الکترونیکــی

بســیار ســاده شــد .البتــه ســالها قبــل از

ارائــۀ طــرح نیــک ســابو ،مؤسســات مالــی

در کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا نســبت بــه
اســتفاده از کدهــای کامپیوتــری در معامــات

حسابدار
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مالــی همچــون قراردادهــای مبتنــی بــر

بیــن دو یــا چنــد شــخص اســت کــه آنهــا را
مقیــد میکنــد؛ مثــ ً
ا
بــه تعهــدی در آینــده ّ

یــک قــرارداد هوشــمند بــر روی یــک بســتر

ِالکچیــن
بــرای اولیــن بــار از فنــاوری ب
ِ

پرداخــت مبلغــی بابــت اجــاره.

و هیچکــس نمیتوانــد جلــوی اجــرای آن را

شــبکۀ اتریــوم توســط یــک متخصــص بــه

هســتند؛ بهعنــوان نمونــه وقتــی از طریــق

برنامههــا و پروژههایــی را ســاخت کــه بــدون

کــه اولیــن نمونههــای قــرارداد هوشــمند

در پشــت صحنــه ،کدهایــی وجــود دارنــد کــه

بــه کار خــود ادامــه دهنــد .بــه ایــن برنامههــا،

موفقیــت بیتکویــن موجــب شــد بســیاری،

پــول را پرداخــت کــرد و مبلغــش کافــی بــود،

برنامهنویــس قــرارداد هوشــمند هــم نمیتوانــد

انتقــال ارزهــای دیجیتــال بداننــد ا ّمــا درواقــع

بــده».
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪنشــان
پیغــامﮐﺪخطــا
اینصــورت
غیــر
ﯾﮏـای
فرایندهـ
ـد.درجــدا
ـر ده
تغییـ
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦیــن
ِالکچ
ﮐﻪ روي ب
ِ
ﺻﻮرتاز رﺧﺪاد
ﺷﻮدـﺗﺎ
ﻣﯽ
ﭘﯿﺎدهراﺳﺎزي
ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮏ
ﻗﺮاردادﻫﺎي

پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند دارد.
امــروزه ،قراردادهــای هوشــمند عمدتــاً در

ﻧﻮآوري ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﮏ ﻗﺮارداد

قراردادهــای آپشــن اســتفاده میکردنــد.

دو طــرف را بررســی و اجــرا کنــد .زمانــی کــه

در ســال  ،۲۰۰۹پروتــکل بیتکویــن

قــرارداد اجــارۀ واحــد مســکونی در مقابــل

اســتفاده کــرد و ســپس در ســال ،۲۰۱۵

کدهــای کامپیوتــری هــم نوعــی قــرارداد

بگیــرد .بــا قراردادهــای هوشــمند میتــوان

نــام ویتالیــک بوتریــن بنیانگــذاری شــد

اینترنــت ،یــک فایــل را خریــداری میکنیــد،

هیچگونــه واســط ه و از کارافتادگــی تــا ابــد

را پیادهســازی و راهانــدازی کــرد .قبلتــر

بــرای آنهــا تعریــف شــده اســت؛ «اگــر کاربــر

برنامههــای غیرمتمرکــز هــم میگوینــد .حتــی

ِالکچیــن را معــادل بــا بســتری بــرای
ب
ِ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:دانلــود فایــل را بــه او نمایــش بــده ،در
لینــک

کــد قــرارداد هوشــمند ثبــت شــده در

ِالکچیــن کاربردهــای گســتردهای از جملــه
ب
ِ

ـمندﯾﮏروی
پیچیــدۀ فنــی ،وقتــی قــرارداد هوشـ
ﺳﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،دﺳﺘﻮرات ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ آن داده اﺳﺖ ،اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ِالکچیــن ثبــت شــود ،میــان همــۀ اعضــای
مــوردی کــه قــرارداد هوشــمند را نســبت ب
ِ

ِالکچیــن اجــرا شــود ،قابــل توقــف نیســت
ب
ِ

بــه قــرارداد عــادی متفــاوت کــرده اســت،

ِالکچیــن یــا همــان نودهــا ( )Nodeبــه
ب
ِ

اﺟﺎره.ها
واســطه
واﺣﺪمــا را
کــه
بــه ﺑﺎﺑﺖ
کــردنﻣﺒﻠﻐﯽ
اعتمــادﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽاز در ﻣﻘﺎﺑﻞ

نســخه از آن را خواهنــد داشــت؛ بنابرایــن

حــوزۀ رمــز ارزهــا بهکارگرفتــه میشــود.

همــهاﺟﺎره
ﻣﺜﻼًو ﻗﺮارداد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اشــتراکدر آﯾﻨﺪه ﻣ
اســتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪي
اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺷﺨﺺ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،
یــن
ِالکچ
فنــاوری ب
اســتفاده از
یــک
شــود
ﻘﯿﺪ می
گذاشــته
ﭼﻨﺪ ِ

در اصــل اقراردادهــای هوشــمندی هســتند

بینیــاز میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،جلوگیــری از اجــرای آن یــا دســتکاری در
ﮐﺪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در
قــرارداد هوشــمند ،کــدی اســت کــه روی آن تقریب ـاً ممکــن نیســت زیــرا همــۀ اعضــای

پروتکلهــای غیرمتمرکــز ارزهــای مجــازی

کــه رمزنــگاری و امنیــت غیــر متمرکــز

دارنــد .ایــن قراردادهــا بهصــورت گســترده
در

شــبکههای

ارزهــای

کریپتویــی

موجــود بهکارگرفتــه میشــوند و یکــی از

تــا ﺑﺮاي
دارﻧﺪ ﮐﻪ
وﺟﻮد
ِالکچﺻﺤﻨﻪ
آنﻫﺎنیــاز
بــدون
شــود
ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ می
یــن ،ف ّعــال
ﻣﺒﻠﻐﺶیــا
ﮐﺮدـوـه یــک
ﭘﺮداﺧﺖــد ،ن
ﭘﻮلــرارا میکنن
ﮐﺎرﺑﺮرا اج
اﮔﺮ آن
اﺳﺖ:ـن،
ِالکچیـ
ب ﭘﺸﺖ ِ
ﺗﻌﺮﯾﻒ بﺷﺪه ِ
توافقنامــه
شــرایط
واســطه
بــه
متمرکــز خــاص.
ســرور و
بیــنﻏﯿﺮ چنــد
نهــاد ﺑﺪه.
ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎن
اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﯿﻐﺎم
ﺑﺪه ،در
یــک او ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ
ها ،داﻧﻠﻮد
ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد،

برجســتهترین ویژگیهــای اتریــوم هســتند.
در حــال حاضــر ،اتریــوم محبوبتریــن

پلتفــرم قــرارداد هوشــمند اســت ا ّمــا بســیاری

ِالکچینهــای ارز دیجیتــال
دیگــر از ب
ِ
(از جملــه EOS، Neo، Tezos، Tron،
 )Polkadotمیتواننــد آنهــا را اجــرا کننــد.

قراردادهــای

هوشــمند،

یــک

کــد

ِالکچیــن
برنامهنویســی اســت کــه روی ب
ِ
پیادهســازی میشــود تــا درصــورت رخــداد
یــک ســری پارامترهــا ،دســتورات خاصــی را

ن داده اســت ،اجــرا
کــه برنامهنویــس بــه آ 

کنــد .قراردادهــای هوشــمند ،یــک نــوآوری

بســیار انقالبــی هســتند کــه مــا را از اعتمــاد

کــردن بــه دیگــران بینیــاز میکننــد .در
طــرف مقابــل ،یــک قــرارداد معمولــی ،توافقی
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پلتفــرم بــرای اجــرای قراردادهــای هوشــمند

شــرایط را امضــا کننــد.

ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻋﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﻋﺘﻤﺎد

موارد استفاده قراردادهای هوشمند

اســت.

هوشــمند
قراردادهــای
(:)Oracle
ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون
اوراکلدﯾﮕﺮ،
تکامــلﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
نتیجــۀﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺳﻄﻪدرﻫﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﮐﺮدن ﺑﻪ

ِالکچیــن شــکل میگیــرد کــه بــه شــما
ب
ِ

اوراکل بــه چیــزی گفتــه میشــود کــه

مکانیســم

انعقــاد

قراردادهــای

شــمندﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ
ﯾﮏ ﻗﺮارداد
ﮐﻨﺪ.
بــه و اﺟﺮا
ﺑﺮرﺳﯽ
اطالعــاتﻃﺮف را
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دو
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ
کننــدواﺳﻄﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ســهام یــا
پــول،ﻫﺎ،دارایــی،
کمــک می
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هو
یدهــد
قــرارداد م
خارجــی را
ً

هــر چیــز ارزشــمندی را بــه شــکلی ش ـفاف
هوشمند
قراردادهای
اﺟﺮاي آن-1را مفهوم
ﺟﻠﻮيا اگــر
ﺗﻮاﻧﺪــد؛ مثـ
ـردازش کن
ﻫﯿﭻـا را پ
ـرارداد آنهـ
ﻗﺎﺑﻞ وﺗﻮﻗﻒتــا قـ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ
ﮐﺲـ ﻧﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼك ﭼﯿﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ّ

بــدون نیــاز بــه کمــک مؤسســات ارائهدهنــدۀ

قــرار اســت تــا قــرارداد اطالعــات هواشناســی

قراردادهــای هوشــمند ،توافقاتــی نامتمرکــز

قــرارداد هوشــمند ،راهــی منحصــر بــه فــرد را

ســایت هواشناســی باشــد.

ِالکچیــن ذخیــره شــدهاند .ایــن
در بســتر ب
ِ

دﻫﻨﺪ.
ﺧﻮددر اداﻣﻪ
ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ
ی از
واﺳﻄﻪم و
بررســی ﻫﯿﭻ
ﺳﺎﺧﺖراﮐﻪ ﺑﺪون
کنیــد.ﻫﺎﯾﯽ را
مبادلــهو ﭘﺮوژه
واســطهﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
خدمــاتﻣﯽﺗﻮان
تنظیــم
اﯾﻦ ایجــاد و
ﺑﻪهای
رایانــ
کدهــای
هســتندﮐﺎرکــه
توانــد یــک
ﮔﻮﻧﻪاوراکل
کنــد،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

بــرای حــل مشــکالت ،از جملــه حســابهای

قراردادهــا حاصــل تالشهــای طوالنــی مــدت

فراهــم
فرایندهــای
ﺷﻮداحتمالــی
هــای
حــذف ناکارآمد
انحصاری :ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻨﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺮارداد بــرای
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦیﺛﺒﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روي
پلتفرمﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي
دﻫﺪ .ﺟﺪا از
دولــتراو...ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
بیمــه ،ﺷﺪه در
امانــی ،ﺛﺒﺖ
میکنــد .
ِالکچیــن قراردادهــای ســنتی هســتند .فنــاوری
بــه قــرارداد هوشــمند در ب
ِ

شــود وﻣﯽدرﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺑﻼك ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮدﻫﺎ ) (Nodeﺑﻪ اﺷﺘﺮاك
یــک پلتفــرم خــاص صــادر می

اســتفاده شــده در قراردادهــای هوشــمند،

ـاوری انتقــال
اﻋﻀﺎي پیشــرفته
ﻫﻤﻪـه و نــوع
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮادنبالـ
ﻣﻤﮑﻦ توزیــع
مــورد نظــر
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦترآناز رافنـاﺟﺮا
پلتفــرمﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ
نودهــایدر آن
میــاندﺳﺘﮑﺎري
قرارداد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺟﺮاي آن ﯾﺎ
شرایط داﺷﺖ،
شــرایط قــرارداد هوشــمند بــه شــکل دقیــق ،میشــود .همچنیــن بــرای ثبــت قــرارداد ،دادههــای الکترونیکــی اســت.

ﭼﻨﺪ درﺳﺮور و
عملیــات ﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ
صــورت
اســتﯾﺎ کــه
دنبالــهای از
ﺧﺎص.نرمافــزار مشــتری رســمی هــم
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰـه یــک
ﻧﻬﺎد نیــاز بـ
ِالکچیــن متّصــل
رخ دادن شــرایط ،موجــب اجــرای قــرارداد داریــد کــه مســتقیماً بــه ب
ِ
میشــود .ایــن شــرایط بایــد بــا برنامهنویســی

مشــخص شــود .طرفیــن قــرارداد بایــد ایــن
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باشــد .اتریــوم در حــال حاضــر محبوبتریــن

ِالکچیــن عــاوه بــر آن کــه امــکان
ب
ِ
ثبــت اطالعــات و حتــی ارزهــای رمزنــگاری

شــده را در خــود جــای میدهــد ،ظرفیــت

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

برقــراری قراردادهــای مالــی کالن را نیــز در

قــرارداد بــه توافقــات حقوقــی میــان طرفیــن نوپــا بــودن ،در هــر نظــام حقوقــی بــا مشــکالتی

قراردادهــای هوشــمند ،قراردادهایــی هســتند

میکنــد ،گفتــه میشــود .قراردادهــای حقوقــی یــک کشــور در پذیــرش ایــن نــوع
هوشــمند هماننــد قراردادهــای ســنتی از قراردادهــا خصوصــاً در حــوزۀ بازارهــای

قالــب قراردادهــای هوشــمند برخــوردار اســت.

کــه تحــت نظــارت هــوش مصنوعــی هســتند.
-2

الگوریتمهــای

آن کــه آنهــا را بــه اجــرای قــرارداد ملــزم همــراه اســت .مهمتریــن چالشــی کــه نظــام

مــوارد حقوقــی برخــوردار اســت و اعتبــار پولــی و ســرمایه بــا آن مواجــه اســت مســألۀ

قراردادهــای

آنهــا بــا توجــه بــه عــدم تصویــب قوانیــن اعتبارســنجی ارزهــای رمزنــگاری شــده اســت.

ِالکچیــن بــا
قراردادهــای منعقــده در بســتر ب
ِ

ِالکچیــن ،توســط انســان نوشــته میشــوند.
نــوع قراردادهــا ،از قواعــد عمومــی قراردادهــا ب
ِ

هو شــمند

برخــورداری از الگوریتمهــای برنامهنویســی از

خاصــی جهــت بــه رســمیت شــناختن ایــن قراردادهــای هوشــمند نوشــته شــده در بســتر

تبعیــت میکنــد .در حقــوق قراردادهــا ،یــک ایــن یعنــی خطــای انســانی همیشــه حاضــر

اﺳﺘﻔﺎده
وجــود ابهــام در قــرارداد مبــری ﻣﻮارد
هســتند.
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪشــرایط اساســی اســت و وجــود آن بــه هــک و ســوء اســتفاده
ﻗﺮاردادﻫﺎيبایــد دارای
قــرارداد صحیــح
جهــت ســهولت در انعقــاد قراردادهــای

معامــات باشــد .شــرایط اساســی معامــات منجــر خواهــد شــد .مشــابه رخــدادی کــه در
ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل ،داراﯾﯽ،

الکترونیکــی در ایــن بســتر ،در کشــور

عبارتنــد از :ایجــاب و قبــول ،انتقــال مالکیــت حملــه بــه ســازمان خودگــردان غیرمتمرکــز

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد
واﺳﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اتریــومدﻫﻨﺪه
ﻣﻮﺳﺴﺎت اراﺋﻪ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
قــراردادی،ﺷﻔﺎف و
ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ایــاالت متحــده ،الگوهــای قــراردادی بــرای
ﮐﻨﯿﺪ.داد.
 2016رخ
ﺧﺪﻣﺎت ســال
( )DAOدر
ﮐﻤﮏمــورد
قانونــیﺑﻪبــودن
اهلیــت و

پیشــگیری از مشــکل ناآگاهــی برخــی

معاملــه.

ﮐﻨﺪ .ایــن
برنامهنویســی طراحــی شــده اســت.

 -4مشــکالت فــراروی قراردادهــای ســازمان ،بــه ســرقت وجــوه از آن پرداختنــد.

هکرهــا بــا سوءاســتفاده از یــک آســیبپذیری

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻫﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي دوﻟﺖ و ...ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ

افــراد در نحــوۀ اســتفاده از الگوریتمهــای

الگوهــای پیشنویــس شــده ،میتواننــد در

بردارنــدۀ انــواع مختلــف قراردادهــای هوشــمند
باشــند .طرفیــن قــرارداد درصــورت اســتفاده از

در قــرارداد هوشــمند تأمیــن ســرمایه ایــن

هوشــمند در بازارهــای مالــی

بهکارگیــری قراردادهــای هوشــمند بــه جهــت فرایند عملکرد قراردادهای هوشمند

آنهــا میتواننــد بــا آگاهــی کامــل از شــرایط
قــراردادی و مفــاد آن نســبت بــه انعقــاد

قراردادهــای هوشــمند اقــدام کننــد.

یکــی از شــرایط انعقــاد قراردادهــای هوشــمند،

کســب مجــوز امــکان اســتفاده از امضاهــای
دیجیتالــی اســت .نهادهــای دولتــی ،صحــت

قراردادهــای الکترونیکــی ناشــی از امضــای

دیجیتالــی را تضمیــن میکنــد .درصورتــی کــه

دارنــدۀ امضــا ،نســبت بــه پرداخــت خســارت
اقــدام نکنــد ،دولــت ،نســبت بــه پرداخــت

خســارت وی و تــا زمــان تســویه حســاب بــا

دولــت ،طــرف قــرارداد ،امــکان انعقــاد عقــود

الکترونیکــی را نخواهــد داشــت .ایــن یکــی از
روشهــای تضمیــن اجــرای قــرارداد و افزایــش

امنیــت آن اســت.

 -3شــرایط صحــت معامــات در
قراردادهــای
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ِالکچیــن در دو فراینــد خالصــه
بســتر ب
ِ
میشــو د

مدیرانــی کــه مقــداری ســهام بهعنــوان ســود

ماننــد بیتکویــن از تعبیــر «پــول نامرئــی»

میکننــد ،بــرای مــدت مشــخصی اجــازه

کســی حتــی آنهــا را نمیتوانــد بهصــورت

• فرایند امانی()E

تاکتیکــی بــرای ابقــای مدیــران اجرایــی

فراینــد عملکــرد قراردادهــای هوشــمند در

قرضــه بــرای جبــران خســارتها دریافــت
فــروش ســهام را ندارنــد .ســهام ســود قرضــه

ایــن پروســه بــر روی مکانیســم اجــرای

ارشــد اســت.

ایــن فراینــد پــس از انعقــاد و نهایــی شــدن

الکترونیــک نیــز بســیار کارآمــد اســت.

مفــاد قراردادهــای هوشــمند تمرکــز دارد .در
قــرارداد ،انتقــال مالکیــت طرفیــن قــرارداد و

فراینــد ثبــت و عرضــۀ مفــاد قــرارداد در بســتر

ِالکچیــن ،بــدون انجــام عملــی از ســوی
ب
ِ
هــر یــک از طرفیــن ،توســط هــوش مصنوعــی
انجــام میگیــرد .مطابــق بــا ایــن فراینــد در
صورتــی کــه طرفیــن قــرارداد بیــش از دو نفــر

باشــند ،هرگونــه دریافــت و پرداخــت وجهــی
توســط هــر یــک از طرفیــن بــه دیگــری بایــد

بــا رضایــت طرفیــن قــرارداد از طریــق تأییــد
آن بــه وســیلۀ کلیدهــای خصوصــی اختصاصی

خودشــان انجــام شــود.

کاربردهای حساب امانی

حســاب اســکرو درگذشــته بیشــترین کاربــرد
را در معامــات امــاک و بــازار بــورس داشــت.

بدیــن ترتیــب ،خریــدار ملــک بــا واریــز پــول

بــه حســاب اســکرو عــاو ه بــر اتمــام حجــت
بــرای خریــد آن و اطمینــان دادن بــه
فروشــنده ،فرصــت الزم بــرای بررســی دقیــق

و انجــام اســتعالمهای حقوقــی الزم را دارد
س از آن بــرای تکمیــل پرداخــت فقــط
و پــ 

متصــدی حســاب امانــی بایــد پــول را بــه
حســاب فروشــنده منتقــل کنــد.

در معامــات ســهام و بــورس ،حســاب امانــی

کارایــی بیشــتری دارد .بهطورکلــی ،ســهام
اغلــب بهصــورت اوراق بهــادار عرضــه میشــود.

در ایــن حالــت بــا اینکــه ســرمایهدار ،مالــک

حقیقــی ســهام اســت ا ّمــا محدودیتهایــی
بــرای دسترســی بــه ســهام دارد .بــرای مثــال،
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اســتفاده کــرد کــه نهتنهــا زبــان ندارنــد بلکــه
فیزیکــی ببینــد .از ســویی دیگــر ،بــه دلیــل

ماهیــت غیرمتمرکــز ایــن نــوع از داراییهــا،

خــرج کــردن و نقلوانتقــال آنهــا حساســیت

حســاب امانــی در اینترنــت و تجــارت

بیشــتری دارد .بنابرایــن ،مفهــوم حســاب

یــک پلتفــرم آنالیــن کــه بهعنــوان واســط

ورود پیــدا کــرد تــا دســتیابی بــه اعتمــاد بیــن

فــروش محصــوالت بهصــورت آنالیــن اســت

میتوانــد بــا اتصــال بــه ســرویس حســاب
امانــی بــه خریــدار امــکان بدهــد تا مبلــغ الزم

را بــه حســاب اســکرو ماننــد escrow.com
منتقــل کنــد و آنهــا پــول را تــا زمــان تحویــل

محصــول نــگاه دارنــد .زمانــی کــه محصــول،
تحویــل خریــدار شــد و مــورد تأییــد وی
قــرار گرفــت ،حســاب اســکرو آنالیــن معاملــه

را بــا پرداخــت مبلــغ بــه فروشــنده تکمیــل

میکنــد .ایــن روش پرداخــت بهطــور

ِالکچیــن
امانــی یــا حســاب اســکرو در ب
ِ
طرفیــن یــک تراکنــش را تســهیل کنــد.

• فرایند کمک به خود ()SH

ایــن پروســه بــر نحــوۀ عملکــرد و جبــران

خســارات متوجــه از ســوی یــک طرف قــرارداد

بــه طــرف دیگــر بــدون نیــاز بــه صــدور
حکمــی از دادگاه ،بــر اســاس دســتورالعمل
داده شــده ،تمرکــز دارد .بهعبارتــی در حالــت

عــادی فراینــد بازپرداخــت عــوض قــراردادی

در صــورت عــدم اجــرای مفــاد قــرارداد یــا

معمــول اســتفاده نمیشــود و ســازوکاری

غیرقابــل اجــرا شــدن آن مطابــق بــا بخــش

گرانقیمــت نظیــر خریــد جواهــرات یــا آثــار

تجــارت کشــور ایــاالت متحــده بــا صــدور

اســت کــه بــرای خریدهــای خــاص و

هنــری ارزشــمند بــه کار گرفتــه میشــود.

ششــم از بنــد نهــم قانــون یکنواختســازی

حکــم از دادگاههــای ایالتــی کشــور آمریــکا
انجــام میگیــرد .ایــن درحالــی اســت کــه

چین
کاربرد حساب امانی در ب ِالک ِ

فراینــد بازپرداخــت عــوض قــراردادی در

Blockchain Escrow

اجــرا شــدن مفــاد قــرارداد ،بهعنــوان مثــال

چین
حساب امانی در ب ِالک ِ

قراردادهــای هوشــمند درصــورت غیرقابــل

بهرهمنــدی از حســاب امانــی و خدمــات

در صــورت ســلب ناگهانــی مالکیــت توســط

پرداخــت ارز دیجیتــال را مدیریــت کنــد،

هــوش مصنوعــی مطابــق بــا دســتورالعمل

حســاب اســکرو باوجــود شــخص ثالثــی کــه

ِالکچیــن بهشــمار
موهبتــی در دنیــای ب
ِ
مــیرود .حتمــا عبــارت «پــول بیزبــان»

را شــنیدهاید کــه دربــارۀ پولهــای فیــات
گفتــه میشــود و حتمــاً غیــر قابــل ردیابــی

مراجــع قضایــی ،پــس از انعقــاد عقــد ،توســط
داده شــده بــه آن انجــام میشــود .البتــه

ایــن امــر طرفیــن را از اقامــۀ دعــوی در دادگاه

منــع نمیکنــد و درصورتیکــه خســارتی

بــه طــرف عقــد وارد شــود کــه وجــه التزامــی

بــودن پرداختهــای انجامشــده از طریــق

بــرای آن تعییــن نشــده باشــد ،دریافــت

شــاید بتــوان بــرای ارزهــای دیجیتــال،

دادگاه بــه زیانهــای متعــارف خواهــد بــود.

ارز دیجیتــال را نیــز میدانیــد؛ درنتیجــه،

خســارت بــرای وی پــس از صــدور حکــم
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جدیــد ،مســألۀ آگاهیبخشــی بــه مــردم و

در نتیجــه امــروزه بــا بهوجــود آمــدن

نظــارت بــر ُحســن اجــرای قوانیــن نیــز جــزو

ابزارهــای الکترونیکــی بهکاررفتــه در

قراردادهــای هوشــمند در نظــام حقوقــی ایــران

تکنولــوژی رمزنــگاری دادههــا ،جدیدتریــن

کشــورهای توســعه یافتــه جهــان ،بســترهای

نامتمرکــز و قراردادهــای هوشــمند اســت.
ارکان بهکارگیــری ایــن قراردادهــا در نظــام
حقوقــی امضاهــای دیجیتالــی ،ارزهــای
رمزنــگاری امــروزه بــا بهوجــود آمــدن

تکنولــوژی رمزنــگاری دادهای ،جدیدتریــن

ابزارهــای الکترونیکــی بهکاررفتــه در

کشــورهای توســعه یافتــۀ جهــان بســترهای

نامتمرکــز و قراردادهای هوشــمند اســت .ارکان

بهکارگیــری ایــن قراردادهــا در نظــام حقوقــی
امضاهــای دیجیتالــی ،ارزهــای رمزنــگاری

ِالکچیــن ،هــوش مصنوعــی و
شــده ،ب
ِ

اوراکلهــا هســتند .در کنــار تصویــب قوانیــن
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ضروریــات تلقــی میشــود .بهکارگیــری

نیــز منــوط بــه پیشبینــی برنامههایــی

جهــت آگاهــی بخشــی بــه مــردم در خصــوص

نحــوۀ اســتفادۀ از آن و تصویــب قوانیــن

درخصــوص الــزام افــراد بــه انجــام معامــات
خــود در قالــب ایــن قراردادهــا اســت.

ِالکچیــن ،بهتازگــی در حــوزۀ
فنــاوری ب
ِ

صنایــع غذایــی وارد شــده اســت .صنایــع

غذایــی بــه علــت ارتبــاط مســتقیم بــا
ســامتی انســانها ،حساســیت باالیــی دارد.

ِالکچیــن ،بــا تأثیــر مثبــت بــر شــاخصهایی
ب
ِ
همچــون قابلیــت ردیابــی و جلوگیــری از تقلب
و شــاخص هماهنگــی زنجیــرۀ تأمیــن و کاهش

هزینههــا ،بــه افزایــش یکپارچگــی و بهــره وری

در صنایــع غذایــی کمــک میکنــد .همچنیــن،

زنجیــره تأمیــن بــا بهــره بــردن از ویژگیهــای
ِالکچیــن بــرای ذینفعــان خــود ،مزیــت
ب
ِ

رقابتــی کســب میکنــد .براســاس نظــر
کارشناســان ،قابلیــت ردیابــی یعنــی کل
تاریخچــۀ محصــول را از مزرعــه تــا ســفرۀ مردم

بررســی کــرد .صنایــع غذایــی ،نیازمنــد یــک
سیســتم ردیابــی مطمئــن و شــفاف اســت کــه

ِالکچیــن ،امــکان پذیــر میشــود.
بــه کمــک ب
ِ
تحقیقــات نشــان میدهــد شــاخصهای
ردیابــی و جلوگیــری از تق ّلــب ،مؤثرتریــن معیار

نســبت بــه دیگــر شــاخصها ،قــدرت نفــوذ

باالتــری دارد .وجــود یــک سیســتم ردیابــی
مطمئــن در صنایــع غذایــی بــر بهبــود کارایــی
شــاخصهای ایــن حــوزه بســیار مؤثــر اســت.

بــا بهبــود شــاخص ردیابــی ،بازســازی تاریخچــۀ
محصــول در هــر زمــان و مکانــی امکانپذیــر
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منابع:

میشــود .ایــن شــاخص ،قابلیــت بهبــود در

میکنــد.

ضایعــات آن را دارد.

توســط دولتهــا بــه رســمیت شــناخته

ِالکچیــن بــرای بهبــود رقابــت پذیــری
ب
ِ

تصمیــم بــه ایجــاد یــک چهارچــوب قانونــی

بابــازاده 1398 -

باشــند ،مســائل جدیــدی بهوجــود خواهــد

هوشــمند در نقــل و انتقــاالت دیجیتالــی در

هوشــمند در حــال حاضــر بــرای دولتهــا

حســن رضــوی 1399 -

بــدون برنامهنویســی قابــل اجــرا نیســتند.

تهــران ،انتشــارات میــزان صفایــی ،ســید

داشــته باشــید تــا قراردادهــای هوشــمند بــه

 -4بررســی تطبیقــی قانــون حاکــم بــر

بــرای ایجــاد قراردادهــای هوشــمند توســط

محیــط اینترنــت از منظــر نظامهــای

خواهنــد توانســت بــا چنــد کلیــک ،بعضــی از

مجلــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،شــماره

در حــال حاضــر ،قراردادهــای هوشــمند

 -1بررســی روابــط میــان شــاخصهای مؤثــر

قراردادهــای هوشــمند بهراحتــی پیچیــده

نمیشــوند .بنابرایــن اگــر نهادهــای دولتــی

صنایــع غذایــی  /لیلــی رضائــی و رضــا

آنهــا ســخت اســت و وابســتگیهای خارجــی
زیــادی دارنــد .تنهــا مــکان واقعــی کــه در
آن قراردادهــای هوشــمند واقعــاً میتوانــد

بــرای قراردادهــای هوشــمند داشــته

 -2تحلیــل حقوقــی کارکــرد قراردادهــای

آمــد .مالکیــت یــک خانــه روی قــرارداد

بازارهــای مالــی مهــدی ناصرســید محمــد

دیجیتالــی غیرمتمرکــز ماننــد بیتکویــن

پذیرفتــه نیســت .قراردادهــای هوشــمند

 -3دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی ،جلــد دوم،

کیفیــت ،ایمنــی مــواد غذایــی و جلوگیــری از

میشــوند ،حفــظ امنیــت و اعتمادزدایــی

اعتمــادزدا باشــد ،در ابزارهــای حامــل
اســت.

آنچــه کــه باعــث تفــاوت قــرارداد معمولــی و

بایــد یــک یــا چنــد برنامهنویــس ماهــر

حســین1392- ،

کدهــای کامپیوتــری مشــکل نیــاز بــه اعتمــاد

خوبــی تنظیــم شــوند .البتــه ســرویس-هایی

قراردادهــای الکترونیکــی منعقــده در

کاربــران عــادی وجــود دارنــد و کاربــران

حقوقــی ،امریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،ایــران »،

قراردادهــای هوشــمند خــود را تنظیــم کننــد.

 . 1مافــی ،همایــون ،کاویــار ،حســین1392-

قــرارداد هوشــمند میشــود ایــن اســت کــه

را برطــرف میکننــد .ویژگــی اصلــی یــک

قــرارداد هوشــمند ،اجــرای بــدون نیــاز بــه
اعتمــاد آن اســت .بــه اشــخاص ثالــث بــرای

اجــرای شــرایط مختلــف یــک قــرارداد نیــازی

نخواهــد بــود .بــه جــای متکــی بــودن بــه
افــرادی کــه عمــدی یــا غیرعمــدی میتواننــد

دچــار اشــتباه شــوند ،یــک قــرارداد هوشــمند

بــا ایــن حــال ایــن ســرویسها نمیتواننــد

قراردادهــای پیچیــده را طراحــی کننــد.

رضا مشهدی زاده

آنچــه را کــه برایــش برنامهریــزی شــده
اســت ،کامـ ً
ا دقیــق و در زمــان مناســب اجــرا
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رویکرد جایگزین برای تمایز بدهیها از حقوق مالکانه
رویکرد سرمایۀ کسب شده
زیربنای مفهومی

یکــی از مشــکالت همــراه بــا ســختیهای
حرفــۀ حســابداری در تمایــز بدهیهــا از
حقــوق مالکانــه ،تأکیــد بــر تمایــز منافــع

وحید منتی

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

آتنا خازن
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بســتانکاران شــرکت از مالــکان آن ،از تمایــز
منافــع بســتانکاران شــرکت از مالــکان اســت.

تمایــز منافــع بســتانکاران شــرکت از مالــکان
آن ،احتمــاالً ریشــه در «نظریــۀ مالکیــت»1
شــرکت دارد .فــرض اصلــی نظریــۀ مالکیــت

ایــن اســت کــه شــرکت شــکل گســترش
یافتـهای از مالــکان آن اســت و واحــد تجــاری

جداگانـهای نیســت (هازبنــد 1954 ،؛ لوریــگ
1964،؛ چــو  .)1942،درنتیجــه ،صورتهــای
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شــماره  ،۶اصطــاح محتمــل را بهعنــوان

آنچــه عملیاتــی میکنــد کــه میتوانــد

بهطــور منطقــی مــورد انتظــار باشــد ،برخــی
اســتانداردهای حســابداری ،بــر روی عملیاتــی

کــردن دقیقتــر اصطــاح «بهاحتمــال
زیــاد» توافــق نظــر دارنــد ،3درحالیکــه

دیگــران ایــن مفهــوم را نادیــده میگیرنــد.4

درنتیجــه ،رویکــرد شناســایی منافــع مالــک و
رویکــرد شناســایی منافــع بســتانکار قــادر بــه

ارائــۀ راهحــل رضایتبخــش بــرای مشــکل
تمایــز بدهیهــا از حقــوق مالکانــه نیســتند.

در واکنــش بــه ایــن مشــکالت ،رویکــرد
جایگزینــی بــرای تمایــز بدهیهــا از حقــوق

مالــی از منظــر مالــکان شــرکت ،براســاس

اوراق قرضــۀ طبقهبنــدی شــده براســاس

مالکانــه -رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده -از

بــه همیــن خاطــر ،صورتهــای مالــی،

ســود انــواع ورقــۀ بهــادار ایمنــی و مطابــق بــا

میشــود کــه از مفهــوم شــخصی بــه نفــع

بــود».

میکنــد کــه براســاس ایــن مفهــوم فــرض

امنیــت ،ترســیم ســریع و دقیــق خــط تقســیم

ســوی هیــل و همــکاران ( )2021پیشــنهاد

گــروه اعتباردهنده/مالــک ،غیرممکــن خواهــد

نســخهای از مفهــوم واحدتجــاری ،اجتنــاب

بهعبارتدیگــر مشــخص نیســت کــه در چــه

میشــود کــه شــرکت بهتنهایــی ،نهــادی

فــرض شــدۀ پتــن ،دارنــدۀ ایــن اوراق بهــادار،

کــه وجــوه را تأمیــن میکننــد (پتــن و

درحالیکــه شناســایی مالــکان ممکــن اســت

گرفتــه میشــود.

در ایــن پژوهــش نیــز ،طــرف راســت معادلــۀ

بهســادگی قابــلمشــاهده باشــد ،میتوانــد

از حقــوق مالکانــه کــه مشــکل شناســایی

شــرکت ،دانســته میشــود؛ بــه ایــن معنــا کــه

ادعاهایــی اســت کــه تعریــف بدهیهــا در

کســب شــده ،عبــارت اســت از «داراییهــا،

تئــوری مالکیــت صورتبنــدی میشــود.

منعکسکننــدۀ نحــوۀ فعالیــت اقتصــادی
شــرکت و ثــروت مالــکان آنهاســت .از آنجــا

کــه صورتهــای مالــی ،منعکسکننــدۀ

ســطحی از مجموعــه اوراق بهــادار شــرکتی

مســتقل ،جــدا و متمایــز از طرفینــی اســت

بهعنــوان مالــک بهجــای بســتانکار در نظــر

لیتلتــن .)1940 ،پیــرو نظــر اســکات (،)1979

رویکــرد محتمــل دیگــر بــرای تمایــز بدهیهــا

حســابداری ،تعیینکننــدۀ منابــع داراییهــای

در واحدهــای تجــاری پیچیدهتــر بــا تنــوع

منافــع مالــکان را خنثــی میکنــد ،شناســایی

معادلــۀ حســابداری زیربنــای رویکــرد ســرمایۀ

شــرکت ،کمتــر قابلمشــاهده باشــد.

بیانیــه مفاهیــم حســابداری مالــی شــماره

برابــر بــا منابــع تأمینکننــده داراییهــا».
دو منبــع اساس ـاً متمایــز داراییهــا شناســایی

دیــدگاه مالــکان شــرکت براســاس نظریــۀ
مالکیــت اســت ،نیــاز ذاتــی بــه شناســایی و
تعریــف ایــن مالــکان وجــود دارد.

بهوضــوح در واحدهــای تجــاری مربــوط،

گســترده از ادعاکننــدگان داراییهــای
بــرای تشــریح ایــن موضــوع ،پتــن ()۱۹۲۲
مفروضــات زیــر را پیشــنهاد میکنــد:

 ۶را محقــق میســازد .هرچنــد بوتوســان
و همــکاران ( ،)2005اعتقــاد دارنــد کــه
2

میشــوند کــه بدهیهــا را از حقــوق مالکانــه

«اگــر قــرار باشــد تمــام ســهام و اوراق قرضــه

ایــن تعریــف بدهیهــا مملــو از فقــدان

متمایــز میســازد )1( :داراییهــای تحصیــل

مرتبــط بــا هــر ســری ،مرتبســازی شــوند،

در آینــده ،محتمــل در نظــر گرفتــه شــده

داراییهــای شــرکت بــه واحدهــای تجــاری

ایجــاد تعهــدات فعلــی میشــود .بهعنــوان

بهعنــوان بدهیهــا طبقهبنــدی میشــوند

تعریــف بیانیــۀ مفاهیــم حســابداری مالــی

فــروش کاالهــا و ارائــۀ خدمــات (ســرمایۀ

در یــک ســری ،بــا توجــه بــه میــزان ریســک

آغــاز بــا ســوداگرانهترین انــواع ســهام عــادی،

بــه دنبــال آن ســهام عــادی بــا درجــۀ بهتــر،
ســهام ممتــاز بــا درجــۀ کمتــر محافظـهکاری،

اوراق بهــادار ممتــاز بــا امنیــت بــاال و انــواع
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شــفافیت در زمانــی اســت کــه انتقــال منافــع

شــده در ازای انتشــار ادعاهــا نســبت بــه

اســت و انــواع معامــات گذشــته منجــر بــه

برونســازمانی (ســرمایه برونســازمانی) کــه

نمونــه ،آنــان بیــان میکننــد کــه اگرچــه

و ( )2داراییهــای تحصیــل شــده در ازای
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کســب شــده) کــه بهعنــوان حقــوق مالکانــه

طبقهبنــدی میشــوند.5

برخــی از نســخههای مفهــوم واحــد تجــاری
بــرای حــذف هرگونــه تمایــز در ســمت راســت
معادلــۀ حســابداری ،قابــل توجــه هســتند.

بهعنــوان نمونــه ،پتــن ( ،)1922معادلــۀ
حســابداری مفهــوم واحدتجــاری را بهعنــوان

یــا «داراییهــای برابــر بــا حقــوق مالکانــه»
یــا «داراییهــای برابــر بــا بدهیهــا» تفســیر
میکنــد .هرچنــد ،رویکــرد ســرمایۀ کســب
شــده نســبت بــه گزینههــای پیشــنهادی

ارجــح اســت کــه در آنهــا ،هیــچ تفاوتــی در
ســمت راســت معادلــۀ حســابداری وجــود

نــدارد ( )1990,FASBزیــرا بــر ایــن تمایــز

بنیــادی بیــن ســرمایۀ خارجــی و ســرمایۀ
کســب شــده تأکیــد دارد .تحقیقــات مالــی
شــرکتی در مــورد ســاختار ســرمایه نشــان
میدهــد کــه تمایــز بیــن ســرمایۀ خارجــی

و ســرمایۀ کســب شــده از نظــر اقتصــادی،

آگاهیبخــش اســت؛ بهویــژه« ،نظریــۀ
سلســله مراتبــی » 6ادعــا میکنــد کــه

شــرکتها بــرای تأمیــن بودجــۀ فرصتهــای
ســرمایهگذاری ،ترجیــح میدهنــد از تأمیــن

مالــی داخلــی (یعنــی ســرمایۀ کســب شــده)

بــه جــای تأمیــن مالــی خارجــی (یعنــی
ســرمایۀ خارجــی) اســتفاده کننــد (مایــرز ،

1984؛ مایــرز و مجلوف1984، 7؛ شــیام ســاندر

و مایــرز  .)1999 ،بهعــاوه ،اگــر تأمیــن مالــی

خارجــی ضــروری باشــد ،شــرکتها تأمیــن
مالــی بدهــی را بــه تأمیــن مالــی حقــوق
مالکانــه ترجیــح میدهــد .متعاقبــاً ،اگرچــه

ســرمایۀ برونســازمانی از ســهامداران (یعنــی
ســرمایۀ پرداخــت شــده ) 8و ســرمایۀ کســب

شــده ،در رویکــرد فعلــی بهطــور مشــابه

در صــورت وضعیــت مالــی ،طبقهبنــدی

میشــوند ،نظریــۀ سلســله مراتبــی نشــان
میدهــد کــه تفــاوت اقتصــادی قابــل توجهــی
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میــان ایــن دو وجــود دارد .ممکــن اســت

بــر ایــن ،ممکــن اســت اســتدالل شــود کــه

میــان ســرمایۀ برونســازمانی و ســرمایۀ

و ســرمایۀ کســب شــده در طبقــۀ حقــوق

اســتدالل شــود کــه در حــال حاضــر ،تمایــز

کســب شــده در رویکــرد فعلــی قابــل مشــاهده
اســت ،بــا توجــه دقیــق بــه ایــن موضــوع کــه
ســرمایۀ آورده شــده یــا پرداخــت شــده جــدای

از ســرمایۀ کســب شــده در طبقــۀ حقــوق

مالکانــۀ ســهامداران ،گــزارش میشــود.
طبــق نظــر هیــل و همــکاران ( ،)2021بهطــور

مشــابه ،طبقهبنــدی ســرمایۀ پرداخــت شــده و
ســرمایۀ کســب شــده بهعنــوان حقــوق مالکانــۀ
ســهامداران ،نشــان میدهــد کــه شــباهتهای

آنهــا از نظــر اقتصــادی معنادارتــر از تفــاوت
آنهاســت .بهعــاوه ،اگــر اقــام ّ
خطــی جداگانــه

طبقهبنــدی مشــابه ســرمایۀ پرداخــت شــده

مالکانــه مناســب اســت ،زیــرا ســهامداران

عــاوه بــر ادعــا نســبت بــه ســرمایۀ پرداخــت
شــده (آورده) ،بــر ســرمایۀ کســب شــده نیــز

ادعــا دارنــد .در مقابــل ،ایــن مقالــه ادعــا
میکنــد کــه هیــچ واحــد تجــاری ،بــه غیــر

از خــود شــرکت ،ادعایــی بــر ســرمایۀ کســب

شــدۀ شــرکت ،نــدارد .از منظــر ایــن پژوهــش،
ایــن نظــر کــه شــرکت ،از فــروش کاال و ارائــۀ

خدمــات ،ســرمایه کســب کــرده اســت ،مخالف

بــا ایــن نظــر اســت کــه واحــد تجــاری دیگری
(بهعنــوان نمونــه ،ســهامداران) نســبت بــه

بــرای تمایــز یــک قلــم در صــورت وضعیــت

ایــن ســرمایه ،ادعایــی دارنــد .بایــد بــه ایــن

بدهی-حقــوق مالکانــه ،ضــروری نخواهــد

و ارائــۀ خدمــات ،ترتیــب قــراردادی میــان

مالــی از ســایر اقــام ،طــرح طبقهبنــدی

بــود .بنابرایــن ،تــا آنجــا کــه طبقهبنــدی

بدهیحقــوق مالکانــه ،از ویژگیهــای مفیــد
صــورت وضعیــت مالــی اســت ،طبقهبنــدی
ســرمایۀ پرداخت شــده و ســرمایۀ کســب شــده

بهعنــوان حقــوق مالکانــه ،بــر تمایــز بنیــادی
میــان ایــن دو ،کمتــر تأکیــد میکنــد .عــاوه

مســأله توجــه داشــت کــه فــروش کاالهــا
شــرکت و ســهامداران آن را تغییــر نمیدهــد

و بنابرایــن ،منجــر بــه انتشــار مطالبــات اضافی

بــه ســهامداران آن نمیشــود .بهطــور خــاص،
ترتیــب قــراردادی بیــن شــرکت و ســهامداران
معمولــی آن ،بــه ســهامداران عــادی ایــن حــق

را میدهــد کــه در صــورت اعــام شــرکت،
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براســاس یــک نســبت ثابــت – بخشــی از

ســرمایۀ پرداخــت شــده» کــه نشــانگر

زیــرا فقــط شــامل انباشــت مبالغــی اســت کــه

آینــده را دریافــت کننــد .ایــن نســبت ثابــت بــا

ســرمایۀ کســب شــده کــه نشــانگر بــازده

بهدســت آورده اســت .ایــن تمایــز ،مهــم

ســهام باقیمانــدۀ شــرکت ،توزیعهــای نقــدی

بازگشــت اصــل ســرمایه11 اســت و ( )2بخــش

میــزان کاال و خدماتــی متفــاوت نیســت کــه

ســرمایهگذاری اصلــی اســت .

در ایــن پژوهــش ،ســودهای تقســیمی نقــدی،

پیشرفتهای گزارشگری مالی

دانســته میشــود کــه در آن ،هزینــۀ ســرمایه

ســرمایۀ کســب شــده نســبت بــه رویکــرد

بــه تعویــق میافتــد 10.بهطــور جایگزیــن،

ایــن رویکــرد ،بــا وضــوح بیشــتری بــر جدایــی

شــرکت میفروشــد.9

12

13و14

شــرکت از فــروش کاالهــا و ارائــۀ خدمــات
اســت زیــرا مبالغــی کــه شــرکت از فــروش

کاالهــا و خدمــات بهدســت مــیآورد،16
نشــاندهندۀ منابعــی اســت کــه شــرکت،

مشــابه پرداختهــای کوپــن اوراق قرضــهای

یکــی از ویژگیهــای کلیــدی رویکــرد

بــرای تحقّــق انتظــارات ادعاکننــدگان خــود

در زمانــی پرداخــت میشــود کــه ادعــا

فعلــی ایــن اســت کــه صورتهــای مالــی در

ســود تقســیمی) در دســترس دارد .بهعبــارت

زیانهــای بازخریــد ســهام مشــابه پرداخــت

میــان شــرکت و ادعاکننــدگان آن ،تأکیــد

بهــره تحقــق یافتــه در سررســید اوراق هســتند

میکنــد  .طبــق نظــر هیــل و همــکاران
15

کــه در آن ،هزینــۀ ســرمایه در سررســید/

( ،)2021تأکیــد بــر جدایــی بیــن شــرکت و

موضــوع در شــرکتهای پرداخــت کننــدۀ

بهدســت آمــده منجــر بــه چهــار بهبــود

انتشــار ســهام ،ایــن اســت کــه شــرکتها

میشــود:

خــود بهمنظــور تســویۀ ادعاهــای ســهامدار

همانطــور کــه در رویکــرد ســرمایۀ کســب

دیگــر ،مبلــغ پرداخــت شــده بــرای بازخریــد

از ارزش خالــص مالــکان در شــرکت ،معیــاری

(ماننــد ایجــاد ســود در آینــده و پرداختهــای

دیگــر ،شــرکت نمیتوانــد انتظــارات
ادعاکننــدگان خــود را منحصــرا ً بــا صــدور
مطالبــات اضافــی بــرآورده کنــد .در عــوض،
توانایــی شــرکت بــرای فــروش کاالهــا و ارائــۀ

تســویه پرداخــت میشــود .یــک تفســیر ایــن

ادعاکننــدگان آن ،براســاس رویکــرد ســرمایۀ

مبلــغ بازخریــد ســهام مــازاد بــر قیمــت اصلــی

گزارشــگری مالــی نســبت بــه رویکــرد فعلــی

مجبــور بــه کاهــش ســرمایۀ کســب شــدۀ

نخســت ،ارزش دفتــری حقــوق مالکانــه،

ســهام براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب

اصلــی ،منجــر بــه زیــان ،شــدند؛ بهعبــارت

شــده توضیــح داده شــد ،بــه جــای معیــاری

فــروش کاالهــا و خدمــات بهدســت میآیــد،

ســهام متشــکل از دو جــزء اســت (« )1بخــش

از ارزش خالــص شــرکت را نشــان میدهــد،

خدمــات ،بــه ادعاهــای آن ارزش میبخشــد و

بهنوبــۀ خــود ،اجــازه میدهــد تــا از صــدور
مطالبــات ،ســرمایه کســب کنــد .درنتیجــه ،از
آنجایــی کــه ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان

شــده ،تنهــا شــامل مبالغــی اســت کــه از
نســبت بــه ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان
ســهام تحــت رویکــرد جــاری ،معیــار بهتــری

از توانایــی شــرکت بــرای بــرآورده کــردن

انتظــارات ادعاکننــدگان خــود ارائــه میدهــد.
دوم ،ســود خالــص ،همانطــور کــه در رویکــرد
ســرمایۀ کســب شــده تعریــف شــده اســت،

بــه جــای معیــاری از درآمــد مالــک ،معیــاری
از درآمــد شــرکت را نشــان میدهــد .ســود
تقســیم شــده میــان مالــکان (یعنــی ســود

تقســیمی نقــدی و بخــش ســرمایۀ کســب

شــده از بازخریــد ســهام) ،ســود خالــص

براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده را

کاهــش میدهــد و از ســود خالــص رویکــرد
فعلــی ،مســتثنی میشــود .در حالــی کــه
ایــن توزیعهــا نشــانگر افزایــش در ثــروت
مالــکان اســت ،نشــاندهندۀ کاهــش در

ثــروت شــرکت نیــز محســوب میشــود.17
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ارتبــاط بیــن ترازنامــه و صــورت ســود/صورت
ســود جامــع ،بــه اســتفادهکنندگان اجــازه

میدهــد تــا رابطــۀ بیــن ســود شــرکت و

وضعیــت مالــی آن را بهوضــوح مشــاهده
کننــد .در نهایــت ،ارائــۀ صورتهــای مالــی از
جنبــۀ مفهــوم در ترازنامــه ،صــورت ســود و

زیــان و صــورت جریانهــای نقــدی براســاس
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ســازگار اســت.

بهویــژه ،صــورت وضعیــت مالــی براســاس

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،انباشــت
ســرمایۀ کســب شــده ،مبالــغ کســب شــده یــا

اختصــاص یافتــه بــه فــروش ،مصــرف کاالهــا
و خدمــات (یعنــی حقــوق مالکانــه) در طبقــۀ

جداگانـهای از انباشــت ســرمایۀ کســب شــده/

مصــرف شــده از صدور/تســویه ادعاهــا (یعنــی

عــاوه بــر ایــن ،منابــع حفــظ شــده توســط

بهطــوری کــه ایــن موضــوع بــا فقــدان

بدهیهــا) را نشــان میدهــد .بهطــور

اســت کــه بیــن مالــکان توزیــع میشــود ،زیــرا

مالــی مشــهود اســت و عــاوه بــر ایــن ،ارتبــاط

میدهــد کــه در فروش/مصــرف کاالهــا و

قابلیــت اتّصــال و ارتبــاط در صورتهــای

مشــابه ،صــورت ســود و زیــان مبالغی را نشــان

و اتّصــال صورتهــای مالــی بــه ایــن گونــه،

ارائــه خدمــات (یعنــی درآمدهــا /هزینههــا )

یــا خدماترســانی بــه مطالبــات معــ ّوق

براســاس رویکــرد فعلــی ،ســود و زیــان جامــع

دریافت/مصــرف شــده از صدور/تســویه ادعاهــا

براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده،

طــول دوره بــه اضافــه پرداختهــای خالــص

میشــود و صــورت جریانهــای قدیمــی،

بــا تغییــر خالــص ســود انباشــته بــه اضافــه

مصــرف کاالهــا و ارائــۀ خدمــات در طبق ـهای

ســوم ،اتّصــال و ارتبــاط صورتهــای مالــی

براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده،

از نقــد دریافت/پرداخــت شــده در صــدور/

صــورت مالــی در صــورت مالــی ،رابطــۀ ریاضی

ســودی اســت کــه در آن ،تمــام تغییــرات در

نشــان میدهــد .از دیــدگاه هیــل و همــکاران

آورده میشــوند .در نتیجــه ،صــورت ســود

مالــی بــه اســتفادهکنندگان اجــازه میدهــد

کســب شــده ،بــه ســادگی برابــر بــا تغییــر در

وضــوح بیشــتری درک کننــد.

بــه ســادگی برابــر بــا تغییــر در ســودهای

پیامدهــای معیارهــای گزارشــگری
مالــی و تصمیمگیــری

شــرکت از نظــر اقتصــادی بــا منابعــی متفــاوت
شــرکت میتوانــد از منابــع حفظشــده بــرای
مجــدد در عملیــات خــود و/
ســرمایهگذاری
ّ

خــود اســتفاده کنــد .بنابرایــن ،ســود خالــص
نســبت بــه ســود خالــص براســاس رویکــرد

جــاری ،معیــار بهتــری از ســودآوری شــرکت
را ارائــه میدهــد.

بــا متغیرهــای ســایر صورتهــای مالــی دارد،
براســاس رویکرد ســرمایۀ کســب شــده نســبت

بــه رویکــرد فعلــی ،میــان صــورت وضعیــت
مالــی و صــورت ســود و زیــان /صــورت ســود و

زیــان جامــع ،راحتتــر قابــل مشــاهده اســت.18

بوتوســان ( ،)2019اســتدالل میکنــد کــه

اســتانداردهای گزارشــگری مالــی فعلــی
از فقــدان اصــول ســازگار رنــج میبرنــد؛
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ارتبــاط اطالعــات مالــی را بهبــود میبخشــد.

تحصیل/اختصــاص یافتــه اســت ا ّمــا مبالــغ

برابــر بــا تغییــر خالــص حقــوق مالکانــه در

(ماننــد صــدور ســهام و تســویهها) مســتثنی

بــه ســهامداران اســت و ســود خالــص برابــر

نقــد دریافــت شــده/پرداخت شــده در فــروش/

توزیعهــای بیــن ســهامداران اســت  .هرچنــد،

جداگانــه (یعنــی فعالیتهــای عملیاتــی)

19

اشــاره بــه روشــی دارد کــه در آن ،متغیرهــای

حسابدار
شمارۀ ۳41

21

22

مفهــوم حقــوق مالکانــه همســو بــا مفهــوم

تســویه ادعاهــا (یعنــی فعالیتهــای مالــی) را

حقــوق مالکانــه در صــورت ســود و زیــان جامع

( ،)2021ایــن همســویی ارائــۀ صورتهــای

و زیــان جامــع ،براســاس رویکــرد ســرمایۀ

تــا روابــط بیــن صورتهــای مالــی را بــا

حقــوق مالکانــه در طــول دوره و ســود خالــص،
باقیمانــده در طــول دوره اســت  .طبــق نظــر
20

هیــل و همــکاران ( ،)2021سادهســازی ایــن

در ایــن بخــش ،بــه مفاهیــم رویکــرد

37

ســرمایۀ کســب شــده بــرای معیارهــای

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،میــزان تأمیــن

میشــود .نخســت ،بــا عنایــت بــه معیارهــای

خارجــی در مقابــل ســرمایۀ کســب شــده را

گزارشــگری مالــی و تصمیمگیــری پرداختــه
گزارشــگری مالــی ،رویکــرد ســرمایۀ کســب
شــده ،اثــرات بــا اهمیتــی بــر ( )1اهــرم مالــی

و ( )2ســودآوری دارد .بهطــور خاصتــر،

اهــرم مالــی -میزانــی کــه داراییهــای
شــرکت از طریــق بدهیهــا بــه جــای حقــوق
مالکانــه تأمیــن میشــود -براســاس رویکــرد

ســرمایۀ کســب شــده در ارتبــاط بــا رویکــرد
فعلــی ،افزایــش مییابــد .ایــن افزایــش در

ـدد ادعاهــای
اهــرم مالــی ،از طبقهبنــدی مجـ ّ

مالــی داراییهــای شــرکت از طریــق ســرمایۀ
اندازهگیــری میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ســود

خالــص و جریــان نقــدی خالــص ناشــی از
فعالیتهــای عملیاتــی بهعنــوان معیارهــای

ســود ســهامداران تحــت رویکــرد فعلــی عمــل
میکننــد .در مقابــل ،ســود خالــص و خالــص

جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای

عملیاتــی ،23بهعنــوان معیارهــای ســود شــرکت

براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،عمــل

میکننــد .ممکــن اســت بهطــور منطقــی

اســتدالل شــود کــه از نظــر اقتصــادی،
تفاســیر ایــن معیارهــا براســاس رویکــرد
فعلــی ،آگاهیبخــش بــوده اســت و بنابرایــن،

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،ســودمندی

ایــن معیارهــا را بــه خطــر میانــدازد .بــا ایــن

حــال ،توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،اســتفاده از

اهــرم مالــی ســنتی و نســبتهای ســودآوری
را بــه ترتیــب بــرای ارزیابــی ریســک پرداخــت
بدهــی و اندازهگیــری ســود ســهامداران منــع

ســهامداران از حقــوق مالکانــه بــه بدهیهــا،

در نتیجــه افزایــش (کاهــش) در مبلــغ گزارش
شــده بدهیهــا (حقــوق مالکانــه) شــرکت،

ناشــی میشــود .بهعــاوه ،معیارهــای

ســودآوری ،از جملــه ســود خالــص و خالــص
جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای

عملیاتــی ،براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب

شــده در ارتبــاط بــا رویکــرد فعلــی ،کاهــش
مییابــد .ایــن کاهــش در ســودآوری بــه ایــن

دلیــل اتفــاق میافتــد کــه هزینــۀ ســرمایه
ســهامداران بهعنــوان هزینــه در صــورت

ســود و زیــان و جریــان نقــدی خروجــی
حاصــل از فعالیتهــای عملیاتــی در صــورت
جریانهــای نقــدی شناســایی میشــود.

تغییــرات در معیارهــای اهــرم مالــی و
ســودآوری ،نتیجــۀ تغییــرات در تفاســیر ایــن
معیارهــا براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب
شــده ،اســت .بهعنــوان نمونــه ،نســبت

اهــرم مالــی بدهیهــا بــه کل داراییهــا کــه
معمــوالً بهعنــوان معیــاری بــرای ریســک

پرداخــت بدهــی ،براســاس رویکــرد فعلــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (یعنــی
ریســک ایــن کــه شــرکت ،در انجــام تعهــدات

بدهــی خــود ناتــوان باشــد) .در مقابــل،

نســبت بدهیهــا بــه کل داراییهــا براســاس
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منظــر اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی،

بدهی-حقــوق مالکانــه نــوع اوراق بهــادار

میکنــد مبنــی بــر ایــن کــه قضاوتهــای

بــر قضاوتهــای قیمــت بــرای نــوع دیگــری

پــس از اعــام انتشــار ســهام ممتــاز قابــل

قــرار میدهــد .مشــخص نیســت کــه چگونــه

قابــل بازخریــد اجبــاری بهعنــوان بدهــی

عــادی بــر قضــاوت دربــارۀ قیمــت ســهام

بیشــتر از زمانــی اســت کــه ســهام ممتــاز

بــا توجــه بــه شناســایی ســود تقســیمی و

طبقهبنــدی میشــود .شــواهد ارائــه شــده

ســهام بهعنــوان هزینه/زیــان ،آیــا شــرکتها

( )1996ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد

نقــدی و اجــرای بازخریــد ســهام خواهنــد

ســرمایۀ کســب شــده رخ میدهــد یــا خیــر؟

در ســود خالــص باشــند؟

اجــرای رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده کاهــش

بــا گزارشــگری مالــی بــرای اختیــار ســهام

و «بخــش ســرمایۀ کسبشــده» بازخریــد

و ســرمایهگذاران قضــاوت خــود را در مــورد

پــس از الــزام بــه گــزارش هزینههــای

خالــص هســتند.

مطالبــات ســهامداران تحــت رویکــرد ســرمایۀ

بهطــور چشــمگیری اســتفاده خــود از اختیــار

شــوند؟

و همــکاران 2009 ،؛ بــرووان و لــی 2011 ،؛

نمیکنــد .بــرای نمونــه ،ریســک پرداخــت

هاپکینــز ( ،)1996شــواهد تجربــی ارائــه

(ســهام ممتــاز قابــل بازخریــد اجبــاری) را

قیمــت ســهام تحلیلگــران خریــدار بالفاصلــه

از اوراق بهــادار (ســهام عــادی) مــورد آزمــون

بازخریــد اجبــاری ،زمانــی کــه ســهام ممتــاز

طبقهبنــدی بدهی-حقــوق مالکانــه ســهام

طبقهبنــدی میشــود ،بهطــور قابلتوجهــی

عــادی تأثیــر میگــذارد.

قابــل بازخریــد اجبــاری بهعنــوان ســهام

«بخــش ســرمایۀ کســب شــده» بازخریــد

اعتباردهنــدگان) مــورد بحــث قــرار میدهیــم.
همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد ،دو تغییــر

توســط لــوی و ســگال ( )2015و هاپکینــز

تمایــل بیشــتری بــه اعــام ســود ســهام

کــه آیــا اثــرات مشــابهی تحــت رویکــرد

داشــت اگــر کــه ملــزم بــه گــزارش اثــرات آن

کســب شــده حاصــل میشــود شــامل ()1

بهعنــوان نمونــه ،آیــا انتشــار ســهام عــادی بــا

پژوهشهــای گذشــته ،بــا ترســیم همســو

مییابــد؟ بهطــور مشــابه ،آیــا تحلیلگــران

کارکنــان ،28نشــان میدهنــد کــه شــرکتها،

قیمــت ســهام افزایــش میدهنــد ،اگــر تمــام

جبرانــی مرتبــط بــا اختیــار ســهام کارکنــان،

مجــدد
بــا توجــه بــه طبقهبنــدی
ّ

کسبشــده بهعنــوان بدهــی طبقهبنــدی

ن را کاهــش دادنــد (چودهــاری
ســهام کارکنــا 

پژوهشهــای قبلــی نشــان میدهــد کــه

بــا توجــه بــه ســؤال اول ،ایــن موضــوع

هایــز و همــکاران  .)2012 ،ایــن کاهــش در

 -ادعاهــای

رویکــرد ســرمایۀ کسبشــده ،کاهــش یابــد،

ســؤال را مطــرح میکنــد کــه آیــا کاهــش

بهطــور کامــل بــرای ابزارهــای مالــی بــا

تحــت رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده رخ

شــرکت بهعنــوان بدهــی حــذف میکنــد.

ایــن عــدم تمایــل ،ایــن اســت کــه احتمــال

انتخــاب بیــن گزینههــای تأمیــن مالــی

بازخریــد ســهام بــرای مدیریــت ســود هــر

از قوانیــن طبقهبنــدی بدهی-حقــوق مالکانــه

 ،2006آلمیــدا و همــکاران.)2016 ، 30

توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه آزمایش

ایــن عــدم تمایــل ایــن اســت کــه احتمــال

بدهــی را میتــوان بــا محاســبۀ نســبت
زیرمجموعــۀ مربوطــی از بدهیهــا بــه کل

داراییهــا ارزیابــی کــرد .بهطــور مشــابه،

اندازهگیــری منافــع ســهامداران میتوانــد بــا
اضافــه کــردن هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران بــه
ســود خالــص انجــام شــود .در مرحلــه بعــد،

برخــی از اثــرات احتمالــی رویکــرد ســرمایۀ

کسبشــده را بــر تصمیمگیــری تهیهکننــدۀ
صورتهــای مالــی (بهعنــوان نمونــه،

شــرکتها) و اســتفادهکننده (بهعنــوان
نمونــه،

تحلیلگــران،

ســرمایهگذاران،

قابــل توجهــی کــه از رویکــرد ســرمایۀ
مجــدد مطالبــات ســهامداران
طبقهبنــدی
ّ
بهعنــوان بدهــی و ( )2شناســایی ســود نقــدی

ســهام بهعنــوان هزینه/زیــان در تعییــن ســود

ادعاهــای ســهامداران بهعنــوان بدهیهــا،

طبقهبنــدی حقــوق مالکانه-بدهــی ســهام
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بعیــد اســت کــه انتشــار ســهام عــادی تحــت

اســتفاده از اختیــار ســهام کارکنــان ،ایــن

ســهامداران بــا شــرایط قــراردادی مشــابه

زیــرا تمایــز بدهــی و حقــوق مالکانــه را

مشــابهی در ســود نقــدی و بازخریــد ســهام

صورتهــای مالــی و اســتفادهکننده از آنهــا،

طبقهبنــدی همــۀ ادعاهــای داراییهــای

میدهــد یــا خیــر .از اثــرات جانبــی مثبــت

در نتیجــه ،شــرکتها نمیتواننــد در زمــان

کمتــری وجــود دارد کــه شــرکتها ،از

خارجــی تحــت رویکــرد ســرمایۀ کسبشــده،

ســهم اســتفاده کننــد (هاریبــار و همــکاران، 29

اســتفاده کننــد .بــا توجــه بــه ســؤال دوم،

در مقابــل ،یکــی از اثــرات جانبــی احتمالــی

هاپکینــز ( )1996میــزان تأثیــر طبقهبنــدی

بیشــتری وجــود دارد کــه شــرکتها وجــه

ممتــاز قابــل بازخریــد اجبــاری

24

بــا بدهیهــا  -بــر تصمیمــات تهیهکننــدۀ
تأثیــر میگــذارد .بهویــژه ،بــا در نظــر گرفتــن

جنبــۀ تهیهکننــدگان صورتهــای مالــی،
لــوی و ســگال )2015( 25دریافتنــد که انتشــار

ســهام ممتــاز قابــل بازخریــد اجبــاری ،پــس از
تصویــب بیانیــه شــماره  150اســتانداردهای
حســابداری مالــی ، 26کاهــش یافــت کــه

طبقهبنــدی بدهــی بــرای ســهام ممتــاز قابــل

بازخریــد اجبــاری را الزامــی کــرده اســت .از
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39

نقــد اضافــی نگهــداری کننــد کــه میتوانــد پیچیدگیهای گزارشگری مالی

را تشــکیل میدهنــد یــا خیــر.

مشــکالت نمایندگــی بیــن مدیریــت و  )1گســترش تعریــف بدهــی بیانیــ ه مفاهیــم در نتیجــه ،در ایــن پژوهــش ،دو تغییــر در
تعریــف بیانیــ ه مفاهیــم حســابداری مالــی
ســهامداران را افزایــش دهــد (جنســن 1986 ،؛ حســابداری مالــی شــماره ۶
اســتالز 1990 ،؛ هارفــورد .)1999 ،
اولیــن پیچیدگــی گزارشــگری مالــی رویکــرد شــماره  ،۶پیشــنهاد میشــود .پیشــنهاد
بهطــور کلــی ،پیامدهــای تصمیمگیــری ســرمایۀ کســب شــده ،نیــاز بــه بســط نخســت ایــن کــه اصطــاح «محتمــل» از
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،فرصتهایــی تعریــف بدهــی در بیانی ـ ۀ مفاهیــم حســابداری تعریــف حــذف شــود .دوم ،پیشــنهاد میشــود
را بــرای پژوهشهــای تجربــی آینــده ارائــه مالــی شــماره  ،۶بهمنظــور گنجانــدن تمــام کــه عبــارت «تعهــد فعلــی» بــا عبــارت

میدهــد .بهطــور خــاص ،پژوهشهــا بایــد ادعاهــای مربــوط بــه داراییهــای شــرکت «انتظــار فعلــی» جایگزیــن شــود .بنابرایــن،
بــر روی ایــن موضــوع تمرکــز کنــد کــه اســت ،همانطــور کــه بعیــد اســت کــه بتــوان براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده،

چگونــه تصمیمــات تهیهکننــدگان بــرای تمــام ادعاهــا نســبت بــه داراییهــای شــرکت بدهیهــا بهعنــوان «انتقــال منافــع اقتصــادی
انتشــار ســهام عــادی یــا توزیــع وجــه نقــد را بهعنــوان انتقــال محتمــل منافــع اقتصــادی آتــی ناشــی از انتظــارات فعلــی واحــد تجــاری

بیــن ســهامداران بیــن رویکــرد ســرمایۀ آتــی ناشــی از تعهــدات فعلــی ،توصیــف کــرد .خــاص بــرای انتقــال داراییهــا یــا ارائــۀ
کســب شــده و رویکــرد فعلــی متفــاوت اســت .بهعنــوان نمونــه ،ســهام عــادی نشــاندهندۀ خدمــات بــه واحدهــای تجــاری در آینــده در
عــاوه بــر ایــن ،پژوهشهــای آتــی میتوانــد ادعاهــای مربــوط بــه داراییهــای شــرکت نتیجــه معامــات یــا رویدادهــای گذشــته»
بررســی کنــد کــه چگونــه تصمیمــات اســت .بــا ایــن حــال ،انتقــال منافــع آینــدۀ تعریــف میشــود.
ســرمایهگذاری و اعطــای وام توســط اســتفاده اقتصــادی زیربنــای ایــن ادعاهــا را نمیتــوان در ایــن پژوهــش ،حــذف واژۀ «محتمــل»
کننــده بیــن رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده و همیشــه محتمــل توصیــف کــرد و ایــن موضوع از تعریــف بدهیهــا پیشــنهاد میشــود،
رویکــرد فعلــی متفــاوت اســت.
قابــل بحــث اســت کــه آیــا آنهــا تعهــدات فعلی زیــرا اصطــاح «محتمــل» ،ذاتــاً ذهنــی و
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قضاوتــی اســت و بنابرایــن ،مفهــوم ســودمندی

معناشــناختی بــه نظــر برســد ،مفهــوم «انتظــار
فعلــی» صرفــاً بهعنــوان متــرادف «تعهــد

بوتوســان و همــکاران ( ،)2005خاطرنشــان

«انتظــار فعلــی» ،منعکــس کننــدۀ مفهــوم

نیســت کــه بتــوان براســاس آن تعریفــی از

بدهیهــا انجــام داد .بــه شــرح پیشگفتــه،
کردنــد کــه «محتمــل» بهطــور متناقضــی
در اســتانداردهای حســابداری تعریــف و
اعمــال میشــود .بــا ایــن حــال ،حتــی اگــر
ایــن تناقضــات برطــرف شــود و در تمــام

اســتانداردهای حســابداری بــه تعریفــی واحــد
از «محتمــل» تکیــه شــود ،تعییــن اینکــه

آیــا انتقــال منابــع ،محتمــل اســت یــا خیــر،

همچنــان براســاس اطالعــات ذهنــی و گاهــی

غیرقابــل تأییــد اســت.

فعلــی» در نظــر گرفتــه نشــده اســت ،بلکــه
آمــاری ارزش مــورد انتظــار اســت .بهطــور

خــاص ،درصورتــی کــه واحــد تجــاری دیگــر،
در معاملــۀ گذشــته ،در ازای احتمــال غیرصفــر

بــرای دریافــت منافــع اقتصــادی در آینــده ،بــه
میــل خــود ،منافــع اقتصــادی را بــرای شــرکت

فراهــم کــرده باشــد ،انتظــار فعلــی بــرای
ارائــۀ منافــع اقتصــادی در آینــده بــرای واحــد
تجــاری دیگــر وجــود دارد .بهعبــارت دیگــر،

ارزش مــورد انتظــار منافــع اقتصــادی آتــی در

در ایــن مطالعــه ،بهمنظــور ارائــۀ مفهــوم

زمــان معاملــۀ گذشــته ،بیشــتر از صفــر اســت.

بدهیهــا ،جایگزینــی «تعهــد فعلــی» بــا

فعلــی» و مفهــوم «تعهــد فعلــی» ،کارمنــدی

عینیتــر و قابــل مشــاهدهتر بــرای تعریــف

«انتظــار فعلــی» در تعریــف ،پیشــنهاد
میشــود .بوتوســان و همــکارن ()2005

خاطرنشــان میســازند کــه شناســایی

رویدادهایــی کــه منجــر بــه تعهــدات فعلــی
میشــوند (یعنــی «رویدادهــای الــزامآور)» 31

بــرای نشــان دادن تضــاد بیــن مفهــوم «انتظــار
را درنظــر بگیریــد کــه بــه کارفرمــا در ازای
مزایــای بازنشســتگی در دوران بازنشســتگی،

خدمــات ارائــه میدهــد ا ّمــا هنــوز الزامــات
مزایــای متع ّلقــۀ حقــوق بازنشســتگی را

بــرآورده نکــرده اســت .اگرچــه کارفرمــا در
حــال حاضــر ،از نظــر قانونــی ّ
موظــف بــه ارائــۀ

مملــو از مشــکالتی در تعییــن ایــن هســتند
کــه دقیقــاً چــه زمانــی واحــد تجــاری

مزایــای بازنشســتگی نیســت ،کارمنــد خدماتی

آیــا تعهــدات بایــد از نظــر قانونــی قابــل

آینــده ،بــه کارفرمــا ارائــه کــرده اســت (یعنــی

نســبت بــه دیگــری متعهــد اســت و اینکــه

اجــرا باشــند یــا خیــر .بهعنــوان نمونــه ،آیــا
کارفرمــا بــا امضــای قــرارداد بــا کارمنــد یــا

دریافــت خدمــات از وی ،تعهــدی در قبــال

کارمنــد دارد؟ بهطــور مشــابه ،آیــا کارفرمــا
در قبــال دریافــت خدمــات از کارمنــد یــا در
قبــال رعایــت الزامــات مزایــای کارکنــان، 32
تعهــدی دارد؟

را بــا انتظــار دریافــت مزایــای بازنشســتگی در
معاملــۀ گذشــته) .در اینجــا میتــوان بهطــور

عینــی مشــاهده کــرد کــه انتظــار دریافــت
مزایــای بازنشســتگی وجــود دارد ،زیــرا

کارمنــد بــا تمایــل خــود و تحــت ایــن شــرایط

واگــذاری ،خدماتــی را بــه کارفرمــا ارائــه کــرده
اســت و بنابرایــن ،ارزش مــورد انتظــار مزایــای

بازنشســتگی بایــد بیشــتر از صفــر باشــد .در

از نظــر هیــل و همــکاران ( ،)2021اســتفاده

نتیجــه ،اگرچــه ایــن موضــوع مــورد بحــث

فعلــی» بســیاری از ایــن مســائل را کاهــش

براســاس تعریــف بیانیــۀ مفاهیــم حســابداری

از مفهــوم «انتظــار فعلــی» بــه جــای «تعهــد
میدهــد .درحالــی کــه تمایــز بیــن ایــن دو

اصطــاح ممکــن اســت در نــگاه اول ،موضــوع
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اســت کــه آیــا کارفرمــا در ایــن ســناریو،
مالــی شــماره  ،۶تعهــدی در قبــال کارمنــد

دارد یــا خیــر ا ّمــا طبــق تعریــف جایگزیــن

ارائــه شــده توســط هیــل و همــکاران (،)2021

میتــوان بهطــور عینــی تعییــن کــرد کــه

کارفرمــا ،انتظــار فعلــی بــرای ارائــۀ مزایــای
بازنشســتگی بــه کارمنــد دارد .
33

بــرای نشــان دادن اینکــه چگونــه ادعاهــای
بدهــی ماننــد اوراق قرضــه و ادعاهــای حقــوق
مالکانــه ماننــد ســهام عــادی ،هــر کــدام بــا
تعریــف تجدیدنظــر شــدۀ هیــل و همــکاران

( ،)2021از بدهیهــا مطابقــت دارنــد ،در

نظــر بگیریــد کــه هرکــدام چــه چیــزی را

بــرای شــرکت صادرکننــده نشــان میدهــد.
بــرای نمونــه ،اوراق قرضــه ،نشــاندهندۀ

انتظــارات فعلــی شــرکت ناشــر بــرای ارائــۀ
منافــع اقتصــادی بــه دارنــدۀ اوراق قرضــه

در آینــده اســت ،زیــرا تأمیــن مالــی نقــدی

کــه بــا تمایــل شــخص دارنــدۀ اوراق ارائــه
میشــود ،ارزش مــورد انتظــار جریانهــای

نقــدی آتــی را نشــان میدهــد کــه بایــد در
قالــب اصــل و بهــره (تنزیــل شــده بــه ارزش

فعلــی) بــه دارنــدۀ اوراق پرداخــت شــود.

بهطــور مشــابه ،ســهم ســهام عــادی بیانگــر
انتظــارات فعلــی شــرکت ناشــر بــرای ارائــۀ
منافــع اقتصــادی بــه ســهامدار در آینــده

اســت ،زیــرا تأمیــن مالــی نقــدی ارائــه شــده

از ســوی ســهامدار بــا تمایــل شــخصی ،ارزش

مــورد انتظــار جریانهــای نقــدی آتــی را
نشــان میدهــد کــه بایــد در قالــب ســود
ســهام و بازخریــد ســهام (تنزیــل شــده بــه
ارزش فعلــی) بــه ســهامدار پرداخــت شــود.

توجــه داشــته باشــید کــه در هــر دو نمونــۀ

ذکرشــده ،تأمیــن مالــی نقــدی کــه بــا تمایــل
دارنــدۀ اوراق قرضــه و ســهامدار ارائــه شــده

اســت ،بهعنــوان شــواهد عینــی هســتند کــه

نشــان میدهنــد شــرکت ،انتظــار فعلــی بــرای
ارائــۀ منافــع اقتصــادی بــه دارنــدۀ اوراق قرضــه

و ســهامدار در آینــده دارد .ایــن موضــوع بــه
ایــن دلیــل اســت کــه اگــر ارزش مــورد انتظــار

41

منافــع اقتصــادی آتــی کــه از شــرکت دریافــت

تمــام ســهام عــادی از جریانهــای نقــدی

کــه ســود ســهام پرداخــت نمیکنــد و

قرضــه و نــه ســهامدار بــه میــل خــود ،تأمیــن

ایــن معنــا کــه یــک ســهم از ســهام ،تنهــا

احتمالــی بــه ایــن ســؤال ،ایــن اســت کــه

انتظــار جریانهــای نقــدی آتــی را داشــته

بهدســت میآیــد کــه ســهامدار آن ،میتوانــد

بــه شــکل ســود ســهام نقــدی یــا بازخریــد

بفروشــد (یعنــی افزایــش قیمــت ســهام) .در

فعالیــت دارنــد یــا بهصــورت ســود ســهام

ســؤال مطــرح میشــود کــه چــرا ســهامدار

شــرکتهای دارای مشــکالت مالــی باشــد.

ســهامدار قبلــی اســت .در اصــل ،ایــن ســؤال،

میشــود برابــر بــا صفــر بــود ،نــه دارنــدۀ اوراق
مالــی نقــدی بــه شــرکت ارائــه نمیکردنــد.

ممکــن اســت بهطــور منطقــی اســتدالل
شــود کــه ســهام عــادی همیشــه نشــاندهندۀ

انتظــارات فعلــی از انتقــال منافــع اقتصــادی
در آینــده نیســت ،زیــرا همــۀ شــرکتها
ســود ســهام پرداخــت نمیکننــد و تمــام

ســهام بهطــور معمــول بازخریــد نمیشــود.

بهعبــارت دیگــر ،ممکــن اســت اســتدالل
شــود کــه همــه ســهام عــادی بــا تعریــف
تجدیدنظــر شــده از بدهیهــا توســط هیــل

و همــکاران ( )2021مطابقــت ندارنــد .در
مقابــل ،آنهــا ادعــا میکننــد کــه صرفنظــر
از سیاســت تقســیم ســود شکــت صادرکننــده
یــا فعالیــت بازخریــد ســهام ،ارزش بنیــادی

34
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مــورد انتظــار آینــده بهدســت میآیــد .بــه

بازخریــد نمیکنــد؟ یکــی از پاســخهای

بــه انــدازهای ارزش دارد کــه ســرمایهگذاران

ارزش یــک ســهم از ســهام ،از ایــن واقعیــت

باشــند  .ایــن جریانهــای نقــدی میتوانــد

آن را بــرای کســب ســود بــه ســهامدار دیگــر

35

ســهام بــرای شــرکتهایی باشــد کــه تــداوم

حالــی کــه ایــن موضــوع صحــت دارد ،ایــن

مــازاد بــر ســود قابــل تقســیم بــرای

جدیــد در وهلــۀ اول ،مایــل بــه خریــد ســهم از

اگــر ایــن تصــور را بپذیریــم کــه یــک ســهم

مــا را بــه ایــن ســؤال اصلــی بــاز میگردانــد

تشــکیل میدهــد کــه شــرکت ناشــر ،ســود

از انتظــار جریانهــای نقــدی آتــی نیســت ،از

را بازخریــد کنــد ،پــس ارزش ســهام منتشــر

بــه ایــن ســؤال ادامــه داده شــود و ادعــا شــود

36

از ســهام تنهــا درصورتــی انتظــار فعلــی را

کــه ارزش یــک ســهم از ســهام ،اگــر ناشــی

ســهام بپــردازد یــا درحالــت عــادی ،ســهام

کجــا ناشــی میشــود؟ اگــر بــه پاســخ دادن

شــده توســط شــرکت از کجــا ناشــی میشــود

کــه ســهامدار جدیــد همیشــه میتوانــد ســهم
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ســهام را بــه ســهامدار دیگــری بفروشــد ،در
یــک ســیر قهقرایــی بینهایــت گرفتــار
میشــویم کــه قــادر بــه توضیــح منبــع

بنیــادی ارزش یــک ســهم نیســت.

هیــل و همــکاران ( )2021ادعــا میکننــد
کــه افزایــش قیمــت ســهام ،صرفــاً افزایــش
جریانهــای نقــدی آتــی مــورد انتظــار

پایــه 37ســهم اســت .بنابرایــن ،ســهامداری

کــه نســبت بــه افزایــش در قیمــت ســهام،
ســود شناســایی میکنــد ،صرفــاً از افزایــش

ســهام از ســهامداری بــه ســهامدار دیگــر ،صرفـاً

بیانگــر انتقــال حقــوق مربــوط بــه جریانهــای

نقــدی مــورد انتظــار آتــی از یــک ســهامدار بــه
ســهامدار دیگــر اســت و شــرکت را از انتظــارات
جریانهــای نقــدی آتــی پایــه ســهام ،رهــا

نمیکنــد .در نتیجــه ،تــا زمانــی کــه ســهمی از
ســهام موجــود باقــی میمانــد و قیمــت ســهام

غیرصفــر دارد ،ایــن انتظــار بــرای شــرکت
وجــود دارد کــه در آینــده منافــع اقتصــادی را

بــه ســهامدار منتقــل کنــد.

جریانهــای نقــدی آتــی مــورد انتظــار پایــه

ایجــاد میکنــد.

بــرای نمونــه ،رویکــرد ســرمایۀ کســب
شــده ،هــم ســهام عــادی (یعنــی مطالبــات

بــدون شــرایط تعییــن شــده تــا سررســید

پرداختهــای کوپــن) و هــم بدهیهــای
بلندمــدت (مطالبــات بــا شــرایط قــراردادی

تعییــن شــده تــا سررســید و پرداختهــای
کوپــن) را در طبقــه بدهیهــا ،گروهبنــدی

میکنــد .بــا ایــن حــال ،مجموعــه گســتردهای

از پژوهشهــای حســابداری و مالــی نشــان
میدهــد کــه تمایــز بیــن ایــن دو نــوع ادعــا،

ســهام ،منتفــع میشــود .در حالــی کــه ( )2ناهمگونــی در طبقهبنــدی
انتقــاد منطقــی بــه رویکــرد ســرمایۀ کســب
ممکــن اســت ســهامدار هیچگونــه جریــان بد هیهــا

نقــدی را از شــرکت بــه شــکل ســود ســهام یــا
بازخریــد ســهام جم ـعآوری نکــرده باشــد ا ّمــا
توانســت انتظــار چنیــن جریانهــای نقــدی را

در آینــده بــه ســرمایهگذار دیگــری بفروشــد.

عــاوه بــر ایــن ،از دیــدگاه شــرکت ،انتقــال

از نظــر اقتصــادی معنــادار اســت  .در نتیجــه،
38

دومیــن پیچیدگــی گزارشــگری مالــی رویکــرد
ســرمایۀ کســب شــده ،ایــن اســت کــه

طبقهبنــدی تمــام ادعاهــای داراییهــای

شــرکت بهعنــوان بدهــی ،مقــدار قابــل توجهــی

ناهمگونــی را در بخــش بدهیهــا در ترازنامــه

شــده ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد ،صرفــاً
مشــکل تمایــز بدهیهــا از حقــوق مالکانــه

را بــا مشــکل تمایــز بدهیهــا از بدهیهــا
جایگزیــن میکنــد.

کمیتــۀ سیاســتگذاری گزارشــگری مالــی

انجمــن حســابداری آمریــکا ( )2009در

انتقــاد از رویکــرد مالکیــت اساســی 39هیئــت
اســتانداردهای حســابداری مالــی ،خاطرنشــان
میســازد کــه ناهمگونــی در طبقــه بدهیهــا

بــا «از دســت دادن معنــای مفهومــی طبقــه

بدهیهــا» و «کاهــش محتــوای اطالعاتــی
فعلــی نســبتهای اهرمــی مورداســتفاده
بهطــور گســترده بــرای ارزیابــی ریســک
تــوان بازپرداخــت بدهیهــا» ،همــراه اســت.

در حالــی کــه در ایــن خصــوص اتفاقنظــر

وجــود دارد کــه ناهمگونــی مشــکلی اســت کــه
بایــد بــه آن پرداختــه شــود ،بــه نظــر هیــل
و همــکاران ( ،)2021ایــن مشــکل ذاتــی

هــر طــرح طبقهبنــدی دوتایــی اســت کــه
هــدف آن ،ایجــاد تمایــزات معن ـیدار در یــک
جامعــه پیچیــده و ناهمگــن اســت .از آنجایــی

کــه تنــوع گســتردهای از ادعاهــا بــرروی

داراییهــای شــرکت وجــود دارد کــه در ابعــاد
مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند ،هیــل
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و همــکاران ( ،)2021در مــورد ایــن موضــوع

بــه ایــن اشــاره دارد کــه آیــا تســویه ادعــا،

نــه حــق و نــه تعهــدی بــرای تســویه ادعــا،

دوتایــی ،میتوانــد راهحــل رضایتبخشــی

یــا خیــر« ،زمانبنــدی» بــه ایــن اشــاره دارد

(ماننــد ســهام عــادی) .بــا توجــه بــه تعریــف

هیــل و همــکاران ( )2021بــرای کاهــش

(جــاری) یــا بلندمــدت (غیرجــاری) رخ

تردیــد دارنــد کــه آیــا هــر طــرح طبقهبنــدی

بهصــورت قــراردادی مشــخص شــده اســت

بــرای ایــن موضــوع ارائــه دهــد یــا خیــر.

کــه انتظــار مــیرود تســویه در کوتاهمــدت

از دســت دادن اطالعــات بالقــوه بــه دلیــل

دهــد و ســوم «شــکل یــا قالــب» کــه بــه ایــن

بدهیهــای ترازنامــه در سیســتمی از

داراییهــا (تســویه شــده بــا دارایــی ) یــا

کــه ادعاهــای دارای ویژگیهــای مشــابه

(تســویه شــده بــا ادعــا ) تســویه مــی شــود.

مشــابه مــواردی اســت کــه از ســوی هیئــت

رویکــرد ،پیشــنهاد میکننــد کــه نخســت،

فارگــر و همــکاران ( )2019و مقالــۀ

نمونــه ،بهصــورت قــراردادی مشــخص

بینالمللــی در خصــوص پــروژۀ فدراســیون

زمانبنــدی و شــکل تســویه ،گروهبنــدی

اســت.

بــه صــورت قــراردادی شــامل دعــاوی اســت

ناهمگونــی ،پیشــنهاد میکننــد کــه بخــش

موضــوع اشــاره دارد کــه آیــا دعــاوی بــا انتقال
43

طبقهبندیهــای فرعــی ســازماندهی شــود

صــدور ادعــای اضافــی ماننــد ســهام عــادی

را گروهبنــدی میکنــد .ایــن رویکــرد

هیــل و همــکاران ( )2021براســاس ایــن

اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی،

ادعاهــا براســاس ویژگــی تســویه (بهعنــوان

مباحث ـهای هیئــت اســتانداردهای حســابداری

شــده در مقابــل نامشــخص) و دوم ،براســاس

بینالمللــی جوامــع آموزشــی ، 40ارائــه شــده

شــوند .دعــاوی بــا تســویه مشــخص شــده

حســابداری

کــه در آنهــا خواهــان 44و صادرکننــده بهطــور

رویکــرد ترجیحــی ایــن هیئــت ،بــرای تمایــز

هســتند و دعــاویای کــه در آنهــا یــا خواهــان

ناهمگونــی در بدهیهــا و حقــوق مالکانــه

در آینــده ادعــا را تســویه کننــد .ادعاهــای

ایــن ناهمگونــی را میتــوان بــا ارائــه و

فرعــی ثانویــه بــرای زمــان تســویه (جــاری و

حقــوق مالکانــه کاهــش داد .از آنجایــی کــه

دارایــی و تســویه شــده بــا ادعــا) طبقهبنــدی

را بهعنــوان بدهــی طبقهبنــدی میکنــد،
ناهمگونــی منحصــرا ً در طبقهبنــدی

بلندمــدت میتوانــد در طبقــۀ فرعــی تســویه

هیئــت

اســتانداردهای

بینالمللــی ،بهویــژه ،اشــاره میکنــد کــه

قــراردادی ،متعهــد بــه تســویه ادعــا در آینــده

بدهیهــا از حقــوق مالکانــه ،منجــر بــه

یــا صادرکننــده ،حــق و نــه تعهــد دارنــد کــه

میشــود و آنهــا پیشــنهاد میکننــد کــه

بــا تســویه مشــخص را میتــوان در طبقــۀ

افشــای طبقهبندیهــای فرعــی بدهیهــا و

غیرجــاری) و شــکل تســویه (تســویه شــده بــا

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ،همــۀ ادعاهــا

کــرد .بهعنــوان نمونــه ،ادعاهــای بدهــی

بدهیهــا قــرار دارد .بنابرایــن ،پیشــنهاد

مشــخص شــده بدهیهــای غیرجــاری تســویه

شــده بــا دارایــی ،ارائــه شــود .در مقابــل ،در

هیــل و همــکاران ( ،)2021بــرای پرداختــن
بــه ناهمگونــی منحصــرا ً بــر طبقهبنــدی

اعمــال ،میتوانــد در طبقــه فرعــی تســویه

ممکــن بــرای طبقهبنــدی فرعــی ادعاهــا در

بــا ادعــا ارائــه شــود.

حــال حاضــر ،اختیــار ســهام کارکنــان قابــل
45

بــه صــورت قــراردادی مشــخص نشــده اســت
موجــود ،ادعــای دارای تســویه نامشــخص،
اطالعــات قــراردادی در مــورد زمــان و شــکل
تســویه ارائــه نمیکنــد ،بنابرایــن ،طبقهبنــدی

فرعــی تســویه نامشــخص ،میتوانــد بهعنــوان

گــروه واحــد بــدون طبقهبنــدی فرعــی ثانویــه
باشــد کــه شــامل ادعاهایــی ماننــد ســهام
عــادی و ســهام ممتــاز غیرقابــل بازخریــد

46

و غیرقابــل تبدیــل باشــد.در نهایــت ،سیســتم

پیشــنهاد شــده طبقهبندیهــای فرعــی
توســط هیــل و همــکاران ( ،)2021منجــر بــه

ایجــاد حداکثــر پنــج طبق ـه فرعــی در بخــش

بدهیهــا شــامل چهــار طبقـه فرعــی در گــروه

مشــخص شــدۀ قــراردادی و یــک طبقـه بــرای

گــروه نامشــخص قــراردادی ،میشــود .هیــل و
همــکاران ( ،)2021بــا رجــوع بــه ایــن ادعــا که

ناهمگونــی در طبقهبنــدی بدهیهــا منجــر

بــه از دســت رفتــن محتــوای اطالعاتــی بــرای
نســبتهای اهرمــی میشــود (AAA FRPC

 ،)2009معتقدنــد کــه سیســتم پیشــنهادی
آنــان درخصــوص طبقهبندیهــای فرعــی،
میتوانــد بهمنظــور ارزیابــی ریســک پرداخــت

بدهــی ،بــه نســبتهای اهرمــی ســنتی تکیــه

کنــد .بهویــژه ،نســبتهای اهرمــی کــه بــرای
ارزیابــی ریســک پرداخــت بدهــی اســتفاده
میشــوند ،در درجــۀ اول میــزان تأمیــن مالــی

داراییهــای شــرکت از طریــق ادعاهایــی
را نشــان میدهنــد کــه الزامــات قــراردادی

انتقــال آتــی داراییهــا را تحمیــل میکننــد.
براســاس سیســتم پیشــنهادی هیــل و

همــکاران( ،)2021نســبت اهرمــی کــه ریســک

بدهیهــا متمرکــز اســت .یکــی از روشهــای

بهعنــوان بدهیهــای جــاری و تســویه شــده

پرداخــت بدهــی را انــدازه میگیــرد ،میتوانــد

طبقــۀ بدهیهــا ،گروهبنــدی ادعاهــا براســاس

دعــاوی بــا تســویه نامشــخص آنهایــی هســتند

دارایــی (یعنــی مجمــوع بدهیهــای جــاری

ســه ویژگــی تســویه

41
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اســت « :ویژگــی»42

کــه در آنهــا ،بــرای هیــچ یــک از طرفیــن،

نســبت تمــام بدهیهــای تسویهشــده بــا

و غیرجــاری فرعــی تسویهشــده بــا دارایــی)

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

مذکــور درخصــوص طبقهبندیهــای فرعــی،
صرفــاً یکــی از سیســتمهای ممکــن از

غیرجــاری) بــه پنــج طبقــه افزایــش میدهــد،

ســومین پیچیدگــی گزارشــگری مالــی رویکرد

بیــن ادعاهــا را بهبــود بخشــد ا ّمــا از طــرف

ســرمایۀ ســهامداران اســت .طبــق مباحــث

سیســتمهای طبقهبنــدی ،میــان توانایــی

مشــترک ادعاهــا را مختــل میکنــد .بهطــور

بــه کل داراییهــا باشــد .سیســتم پیشــنهادی

طبقهبندیهــای فرعــی اســت .در تدویــن

تعمیــم بیــن شــباهتها و توانایــی مشــخص

کــردن تفاوتهــا ،مصالحــه ذاتــی وجــود
دارد .48بنابرایــن ،برخــی ممکــن اســت

از یــک ســو میتوانــد توانایــی تعییــن تفــاوت
دیگــر ،توانایــی تعمیــم بیــن شــباهتهای

از یکدیگــر ،در ترازنامــه وجــود دارد .بــه نظــر

کــه توانایــی تعمیــم بــه خطــر افتــاده اســت،

کــه توانایــی تعییــن تفاوتهــای مهــم بــه

خطــر میافتــد ،طبقهبندیهــای فرعــی
بســیار کمــی ایجــاد میکنــد .از آنجایــی

کــه سیســتم پیشــنهادی هیــل و همــکاران
( )2021درخصــوص طبقهبندیهــای فرعــی،

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

شمارۀ ۳41

ســود تقســیمی نقــدی و بازخریــد ســهام)

بدهیهــا از حقــوق مالکانــه ،از مشــکل

ایــن انتقــاد وارد اســت کــه شناســایی هزینــۀ
ســرمایه ،لزومــاً بــا مصــرف منافــع مرتبــط

آن پرداخــت .در نتیجــه ،ایــن واقعیــت کــه

نــدارد .بــرای نشــان دادن ایــن انتقــاد ،روش

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده قــادر بــه حــل
مشــکل ناهمگونــی نیســت ،نشــان دهنــده

نقــص ایــن رویکــرد نیســت ،زیــرا هیــچ طــرح
طبقهبنــدی دوتایــی ،قــادر بــه حــل ایــن
مشــکل نیســت.

تعــداد طبقههــای فرعــی را از دو طبقــ ه ( )3اندازهگیــری و شناســایی
براســاس رویکــرد فعلــی (یعنــی جــاری و هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران

حسابدار

بــرای شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران

اتّخــاذ میشــود .بــا ایــن حــال ،بــه ایــن روش

بــه نحــوه تمایــز بدهیهــا و حقــوق مالکانــه

ناهمگونــی ،متمایــز اســت و نخســت بایــد بــه

میکنــد یــا بالعکــس ،اینکــه در جایــی

پیشگفتــه ،در ایــن پژوهــش ،روش ســادهای

خالصــه ،مشــکل ناهمگونــی ،بــدون توجــه

اســتدالل کننــد کــه سیســتم پیشــنهادی

طبقهبندیهــای فرعــی زیــادی ایجــاد
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همزمــان بــا توزیــع بیــن ســهامداران (یعنــی

هیــل و همــکاران ( ،)2021مشــکل تمایــز

هیــل و همــکاران ( )2021بــرای بخشهایــی

ســرمایۀ کســب شــده ،شناســایی هزینــۀ

بــا اســتفاده از ســرمایه ســهامداران مطابقــت

ارائــه شــده در ایــن پژوهــش بــرای شناســایی

هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران ،بــا «روش بهــره
مؤثــر » بــرای شناســایی هزینــۀ ســرمایه
50

بدهــی براســاس اســتانداردهای گزارشــگری
مالــی فعلــی مقایســه میشــود .بهطــور

خــاص ،براســاس روش بهــرۀ مؤثــر ،هزینــۀ
ســرمایه بدهــی بهعنــوان هزینــه (یعنــی

هزینــه بهــره) در طــول دوره زمانــی اســتفاده

45

از ســرمایه (یعنــی دورهای کــه منافــع مربــوط هزینــه بــرای هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران مزایــا در قالــب محصــوالت یــا فناوریهــای
بــه آن ،محقــق میشــود) شناســایی میشــود بیشــتر از (کمتــر از) مبلــغ پرداختــی ســود جدیــدی تحقــق مییابنــد کــه درآمدهــای
و نــه لزومــاً زمانــی کــه هزینــه ،بــه شــکل نقــدی اســت .بــه نظــر هیــل و همــکاران آتــی ایجــاد میکننــد یــا هزینههــای آتــی

کوپــن دورهای 51یــا در سررســید پرداخــت ( ،)2021اگرچــه روش بهــرۀ مؤثــر بــرای ایجــاد درآمــد را کاهــش میدهنــد .بــا ایــن
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،مبلــغ شناســایی شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران بــا حــال ،هیئــت اســتانداردهای حســابداری
شــده بهعنــوان هزینــۀ بهــره ،منعکسکننــدۀ روش شناســایی بهــای ســرمایه بدهــی ســازگار مالــی ،خاطرنشــان میکنــد کــه زمــان و
نــرخ بهــرۀ مؤثــر رایــج در زمــان صــدور و اســت ا ّمــا عملــی نیســت زیــرا برآوردهــای میــزان ایــن درآمدهــا و کاهــش هزینههــای
نــه نــرخ کوپــن منــدرج در قــرارداد بدهــی تاریخــی هزینــۀ حقــوق مالکانــه ممکــن اســت آتــی «بهطــور کلــی نمیتوانــد بــه صــورت
اســت .اگــر نــرخ کوپــن کمتــر از (بیشــتر قابــل اعتمــاد یــا در دورههــای آتــی معن ـیدار قطعــی و معقــول اندازهگیــری شــود»

از) نــرخ بهــره مؤثــر باشــد ،مبلــغ شناســایی نباشــد .اگرچــه محققــان حســابداری و مالــی( ،بیانیــه شــماره  2-05-10-730هیئــت
شــده بهعنــوان هزینــۀ بهــره ،بیشــتر از روشهایــی را بــرای بــرآورد هزینــۀ ســرمایۀ اســتانداردهای حســابداری مالــی) و بنابرایــن،
(کمتــر از) مبلــغ پرداختــی کوپــن اســت .در حقــوق مالکانــۀ شــرکت ابــداع کردهانــد ا ّمــا الزامــی میکنــد کــه هزینههــای تحقیــق و

مقابــل ،براســاس روش شناســایی ارائــه شــده قابلیــت اطمینــان ایــن روشهــا در ادبیــات توســعه ،هنــگام پرداخــت یــا وقــوع ،هزینــه
در ایــن مطالعــه ،هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران ،مــورد بحــث اســت (بوتوســان و پالملــی ،شــوند .از نظــر هیــل و همــکاران (،)2021
بهعنــوان هزینــه در طــول دورهای کــه هزینــۀ 2005؛ ایســتون و موناهــان .)2005 ،عــاوه بــر تعییــن زمــان و میــزان منافــع مرتبــط بــا

پرداخــت یــا متحمــل شــده (یعنــی توزیــع بین ایــن ،بــرآورد تاریخــی هزینــه ســرمایه حقــوق اســتفاده از ســرمایه ســهامداران نیــز بــه
ســهامداران) ،بــه جــای دورهای کــه از ســرمایه مالکانــه شــرکت بعیــد اســت کــه درخصــوص همیــن ترتیــب غیرعملــی اســت .شــرکت،
اســتفاده شــده اســت ،شناســایی میشــود .جریــان خروجــی نقــدی آتــی شــرکت بــه پــس از انتشــار ســهام ،نمیتوانــد بــا اطمینــان

بــه نظــر هیــل و همــکاران ( ،)2021ایــن ســهامداران آگاهــی دهــد .در مقابــل ،نــرخ بهرۀ معقولــی تعییــن کنــد کــه بابــت اســتفاده از
روش در عیــن ناقــص بــودن ،روشــی معقــول مؤثــر مرتبــط بــا ادعاهــای بدهــی ،اغلــب بــه ســرمایه چــه چیــزی بــه ســهامدار پرداخــت
بــرای شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران راحتــی قابــل مشــاهده و آگاهیدهنــده در خواهــد کــرد و بنابرایــن نمیتوانــد بهطــور
بــه دو دلیــل اســت ،اوالً ،اجــرای روش بهــره مــورد جریــان نقــدی خروجــی شــرکت بــه منطقــی مبلغــی را بــرای شناســایی بهعنــوان
مؤثــر مشــابه روش شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ اعتباردهنــدگان اســت و بنابرایــن ،معیــاری هزینــه در طــول دورۀ زمانــی بــرآورد کنــد
ســهامداران امکانپذیــر نیســت .شــرکت پــس قابــل اعتمــاد بــرای اندازهگیــری هزینــۀ بهــره کــه از ســرمایه اســتفاده میکنــد .در عــوض،
از انتشــار ســهام ،براســاس روش نــرخ بهــرۀ اســت .در نتیجــه ،عاقالنــه نیســت کــه مفاهیــم رویکــرد معقولتــر ،شناســایی هزینــه در
مؤثــر مشــابه ،ملــزم بــه بــرآورد نــرخ تنزیــل زیربنــای روش بهــرۀ مؤثــر را بــرای شناســایی هنــگام پرداخــت یــا متحمل شــدن آن اســت و
اســت کــه براســاس آن ،شناســایی هزینــۀ هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران ب ـهکار بریــم .دوم ،زمانــی رخ میدهــد کــه شــرکت توزیعهایــی
ســرمایۀ ســهامداران (یعنــی هزینــۀ حقــوق در گزارشــگری مالــی ســابقهای برای شناســایی را بیــن ســهامداران انجــام میدهد.تفــاوت
مالکانــه) صــورت گیــرد .پــس از انتشــار ،هزینههــا هنــگام پرداخــت یــا متحمــل شــدن ،کلیــدی بیــن نمونــه تحقیــق و توســعه
شــرکت ،هزینــۀ ســاالنۀ ســرمایۀ ســهامداران بــه جــای زمانــی وجــود دارد کــه منافــع مربوط ذکرشــده و روش هیــل و همــکاران ()2021

را بهعنــوان هزینــه شناســایی میکنــد کــه بــه آنهــا مصــرف میشــود .بهطــور کلــی ،ایــن بــرای شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران
برابــر بــا نــرخ تنزیــل تاریخــی بــرآوردی رویکــرد بــرای شناســایی هزینــه ،زمانــی اتفــاق ایــن اســت کــه اســتانداردهای گزارشــگری
ضــربدر ارزش دفتــری ادعــای ســهامداران میافتــد کــه تطبیــق هزینــه بــا مصــرف مالــی بــرای تحقیقوتوســعه ،شناســایی
مرتبــط بــا آن ،در ابتــدای دورۀ مالــی اســت .منافــع مربــوط ،غیرعملــی باشــد .بــرای نمونــه ،هزینــه را نســبت بــه مصــرف منافــع تســریع
اگــر پرداخــت ســود نقــدی کمتــر از (بیشــتر مزایــای مرتبــط بــا فعالیتهــای تحقیــق و میکننــد ،در حالــی کــه روش ارائــه شــده
از) هزینــۀ بــرآوردی ســرمایۀ ســهامداران توســعه ،پــس از پرداخــت یــا متحمــل شــدن در ایــن مطالعــه ،شناســایی هزینــه را نســبت
باشــد ،مبلــغ شناســایی شــده بهعنــوان هزینههــای مربــوط ،مصــرف میشــود .ایــن بــه مصــرف منافــع بــه تعویــق میانــدازد .تــا
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آنجــا کــه معــوق کــردن شناســایی هزینههــا،

برخــی ،عــدم تأکیــد بــر مفهــوم مالکیــت

مطالعــه بیــان میشــود کــه هزینــۀ ســرمایۀ

اساســی از مــدل فعلــی اســت .بــا ایــن حــال،

اقتصــادی براســاس اســتانداردهای گزارشــگری

بــه نتیجــهای رضایتبخــش در مــورد

نظــر هیــل و همــکاران ( ،)2021بــه تعویــق

یابــد ،ایــن انحــراف الزم اســت .هــر مــدل

هزینــه ارجحیــت دارد.

و حقــوق مالکانــه ،حــول مفهــوم مالکیــت
باشــد ،ذات ـاً بــا مشــکل تمایــز منافــع مالــک

کاری مشکلســاز تصــور میشــود ،در ایــن

در گزارشــگری مالــی نشــاندهندۀ انحــراف

ســهامداران بهطــور کامــل بهعنــوان هزینــۀ

از نظــر آنــان ،اگــر حرفــۀ حســابداری بخواهــد

مالــی جــاری نادیــده گرفتــه میشــود .بــه

تمایــز بدهیهــا از حقــوق مالکانــه دســت

انداختــن شناســایی هزینــه بــر عــدم شناســایی

گزارشــگری مالــی کــه در آن تمایــز بدهــی

هیــل و همــکاران ( )2021در ایــن مطالعــه

از منافــع بســتانکار مواجــه خواهــد شــد

و در پرتــوی بحــث طوالنــی در حرفــۀ

.

از حقــوق مالکانــه ،رویکــرد جایگزینــی بــرای

پینوشتها:

حســابداری در مــورد نحــوۀ تمایــز بدهیهــا
تمایــز بدهیهــا از حقــوق مالکانــه تحــت

طلبــکاران شــرکت و منافــع مالــکان آن

کــه بــر اســتانداردهای گزارشــگری مالــی
جــاری ،رویکــرد غالــب اســت ،رویکــرد
ســرمایۀ کسبشــده براســاس تمایــز بیــن

ســرمایۀ کسبشــده از انتشــار ادعاهــا (یعنــی
ســرمایۀ خارجــی) و ســرمایۀ بهدســت

آمــده از فــروش کاالهــا و خدمــات (یعنــی

ســرمایۀ کسبشــده) اســت .بهویــژه ،طــرح

طبقهبنــدی حقــوق مالکانــه زیربنــای ایــن

رویکــرد ،ســرمایۀ خارجــی را بهعنــوان بدهــی
و ســرمایۀ کسبشــده را بهعنــوان حقــوق
مالکانــه ،طبقهبنــدی میکنــد.

رویکــرد ســرمایۀ کسبشــده ،نشــاندهندۀ

تغییــر اساســی از مــدل فعلــی گزارشــگری

مالــی اطالعــات از دیــدگاه مالــکان بــه
مــدل جدیــد گزارشــگری مالــی اســت کــه

منعکسکننــدۀ ایــن ایــده اســت کــه شــرکت،
واحــدی مجــزا و متمایــز از آن مالــکان
آن اســت .هیــل و همــکاران ( )2021در

پژوهــش خــود ،تأییــد میکننــد کــه بــرای
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ســهام عــادی) .بــا ایــن حــال ،ایــن حالــت میتوانــد
در مــورد ادعاهــای پرداخــت شــده بــا قــرارداد مشــخص
باشــد .بهعنــوان مثــال ،دارنــدگان اوراق قرضــه ممکــن
اســت انتظــارات خــود را از پرداختهــای آینــده بــر
اســاس توانایــی شــرکت در فــروش کاال و خدمــات
از طریــق ارزیابــی ریســک پیــش فــرض ،تجدیدنظــر
کننــد .بحــث محتمــل میتوانســت ایــن باشــد کــه
ســرمایه تحصیــل شــده ،نشــان دهنــده پرداختهــای
آتــی بهــره بــه دارنــد .یــک اســتدالل محتمــل
میتوانســت ایــن باشــد کــه ســرمایه تحصیــل شــده،
نشــان دهنــده پرداختهــای آتــی دارنــدگان اوراق
قرضــه باشــد همانطــور کــه نشــاندهنده پرداختهــای
آتــی ســود تقســیمی بــه ســهامداران اســت.

1 -Proprietary concept

 - 10اگرچــه در حــال حاضــر ،موضــوع دورنمــای

2 -Botosan et al.

شناســایی ســود نقــدی بهعنــوان هزینــه ،در حرفــه

 - 3بیانیــه اســتانداردهای حســابداری مالــی شــماره

حســابداری مــورد بحــث قــرار نمیگیــرد ،امــا

 5بــا عنــوان «حســابداری رویدادهــای احتمالــی»

زمانــی موضــوع مــورد مناقشــه در میــان پژوهشــگران

(.)1975 ,FASB

حســابداری بــود .بهعنــوان نمونــه ،اســتابس (،)1952

عنــوان «رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده»
ارائــه دادنــد .درمقابــل رویکــرد تمایــز منافــع

قــراردادی مشــخص نشــده اســت (بهعنــوان مثــال،

 - 4بهعنــوان نمونــه ،بیانیــۀ اســتانداردهای

اســپروس ( )1957و لوریــگ ( )1964اســتدالل

حســابداری مالــی شــماره  ،143باعنــوان «حســابداری

میکننــد کــه اگــر فــردی ایــن رویکــرد را اتخــاذ کنــد

تعهــدات برکنــاری داراییهــا» ،فقــط مســتلزم ایــن

کــه شــرکت متمایز از ســهامداران اســت ،ســود ســهام را

اســت کــه ارزش منصفانــه بدهــی ،بهطــور منطقــی

میتــوان بهعنــوان پرداخــت بــه ســهامداران ،بهعنــوان

قابــل بــرآورد باشــد.

نوعــی غرامــت بــرای اســتفاده شــرکت از ســرمایه

 - 5بهطــور مشــابه ،ایســتون ( )2016پیشــنهاد

ســهامداران ،تفســیر کــرد .لــی ( ،)1960اســتدالل

میکنــد کــه تفاوتهــای بنیــادی میــان حســابداری

میکنــد کــه ســود ســهام مشــابه هزینههــای

بــرای ( )1تغییــر در ارزش بنــگاه اقتصــادی بــه دلیــل

تبلیغاتــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه هزینههــای

وجــوه دریافــت شــده (یــا داده شــده بــه) از صاحبــان

تبلیغــات بــه درخواســت مشــتریان انجــام میشــود ،در

ســهام و دارنــدگان بدهــی ( )2تغییــر در ارزش ایجــاد

حالــی کــه ســود ســهام بــه درخواســت ســرمایهگذاران

شــده از داراییهــای موجــود در بنــگاه اقتصــادی

انجــام میشــود.
11 -Return of the original investment

وجــود دارد.
6 -Pecking order theory

12 -Return on the original investment

7 -Myers and Majluf

 -13اگــر مبلــغ پرداختــی بــرای بازخریــد ســهام،

8 -Paid-in capital

کمتــر از ارزش دفتــری باشــد ،شــرکت میتوانــد

 - 9فــروش کاالهــا و خدمــات ممکــن اســت انتظــارات

ســود ناشــی از بازخریــد ســهام را بــر اســاس رویکــرد

در مــورد زمــان و پرداخــت مطالبــات موجــود را تغییــر

مطــرح در ایــن پژوهــش ،شناســایی کنــد .از آنجــا کــه

دهــد کــه در آن زمــان و میــزان پرداختهــا بــه صــورت

شــرکت برخــی از ادعاهــای ســهامداران خــود را بــدون
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انتقــال منابــع اقتصــادی خــود ،تســویه میکنــد ،ســود

آن ،بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای مهــم گزارشــگری

مفهــوم واحــد تجــاری اســت کــه بهعنــوان دیــدگاه

حاصــل میشــود .ایــن موضــوع بــا حســابداری تســویه

مالــی ،قابــل بحــث اســت .بــا ایــن حــال ،بایــد متذکــر

خودمالکیتی()self-equityشــناخته میشــود .مایــر

بدهیهــای بلندمــدت مطابقــت دارد .بــا تســویه بدهــی،

شــد کــه هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی ،از

( )1973خاطــر نشــان میســازد کــه معادلــه حســابداری

زمانــی کــه مبلــغ پرداختــی بــرای تســویه قــرارداد بدهــی

صورتهــای مالــی بــرای انعــکاس ایــن جداســازی

زیربنــای دیــدگاه خودمالکیتــی ایــن اســت کــه داراییهــا

بلندمــدت بیشــتر از (کمتــر از) ارزش دفتــری ثبــت شــده

در چارچــوب مفهومــی خــود ،حمایــت کــرده اســت.

برابــر بــا منابــع داراییهــا هســتند .بــرای مباحــث بیشــتر

باشــد ،شــرکتها زیــان (ســود) را شناســایی میکننــد.

بــه ویــژه ،بیانیــه مفاهیــم حســابداری مالــی شــماره

بــه ســیدمن ( ،)1956رابــی ( ،)1959مایــر ( )1973و وان

 - 14از دیگــر کاربردهــای رویکــرد جدیــد مطــرح در

 8بیــان میکنــد  :اکثــر واحدهــای تجــاری امــروزی

موریــک ( )2010مراجعــه کنیــد.

ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه حســابداری بازخرید ســهام

ـازمان آنهــا ،ســرمایهگذاران
بــه دلیــل شــکل قانونــی سـ 

 -17پیشــنهاد میشــود کــه اثــرات معامــات بــا

خزانــه بایــد منعکــس کننــده همــان بازخریــد ســهامی

متعــدد بــا مســئولیتهای قانونــی محــدود و مدیــران

ســهامداران بــه جــای شناســی بهعنــوان ســایر اقــام

باشــد کــه در آن ســهام ،طبــق قانــون ابطــال شــده

حرفــهای جــدا از مالــکان ،دارای ماهیــت قانونــی جــدا

ســودجامع در ســود خالــص شناســایی شــود ،زیــرا هیــچ

باشــد .در غیــر اینصــورت ،شــرکتها میتواننــد بــا

از صاحبــان خــود هســتند .در نتیجــه ،هیئــت بــه ایــن

دلیــل قانعکننــدهای بــرای حــذف آنهــا از ســود خالــص

نگهــداری ســهام بازخریــد شــده بهعنــوان ســهام خزانــه،

نتیجــه رســید کــه گزارشهــای مالــی بایــد ایــن

وجــود نــدارد.

از شناســایی ســود و زیــان ناشــی از تســویه بدهیهــای

تفکیــک را بــا حســابداری واحــد تجــاری (و منابــع

 - 18بــرای مباحــث بیشــتر بــه کیســی ،گائــو،

ســهامداران ،جلوگیــری کننــد .از نظــر هیــل و همــکاران

اقتصــادی و مطالبــات آن) بــه جــای اســتفادهکنندگان

کرشــنهایتر ،لــی و پاندیــت ( )2016مراجعــه کنیــد.

( ،)2020تمایــز بیــن ابطــال قانونــی ســهام بازخریــد

اصلــی و منافــع آنهــا در واحــد گزارشــگر ،منعکــس

 - 19خالــص پرداخــت بــه ســهامداران بــه مجمــوع ســود

شــده و نگهــداری ســهام بازخریــد شــده بهعنــوان ســهام

کنــد.)FASB, 2010; BC1.8( .

نقــدی و بازخریــد ســهام منهــای انتشــار ســهام اشــاره

خزانــه ،اهمیــت اقتصــادی اندکــی دارد .بــرای خوانــدن

 - 16ایــن تفســیر از ارزش دفتــری حقــوق مالکانــه

دارد .توزیــع بــه ســهامداران بــه مجمــوع ســود نقــدی

مباحــث بیشــتر بــه باالنتیــن ( )1946مراجعــه کنیــد.

را میتــوان بهعنــوان حقــوق مالکانــه شــرکت بــه

و بخــش ســرمایه تحصیــل شــده بازخریــد ســهام اشــاره

 - 15میــزان تاکیــد بــر جدایــی شــرکت و ســهامداران

خــودی خــود در نظــر گرفــت کــه نوعــی تغییــر از

دارد.

48

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

43 - Asset-settled
44 - Claim-settled
45 -Claimant
46 -Settlement subclassification
47 - Non-redeemable preferred stock
 - 48اســکات ( )751 ،1979ایــن مصالحــه را اینگونــه
توصیــف میکنــد« :در یــک ســوی حالــت افراطــی ،هــر
شــی را میتــوان بــر اســاس تمــام ویژگیهــای آن،
در یــک دســته طبقــه بنــدی کــرد .یــک دســته بــرای
هــر شــیء منفــرد بــه دســت میآیــد کــه اطالعاتــی
را ارائــه میکنــد کــه عمــ ً
ا فاقــد قــدرت تعمیــم آن
اســت .در آن ســوی دیگــر ،اگــر تنهــا یــک دســتهبندی
بــرای تمــام اشــیاء ایجــاد شــود ،آنقــدر فاقــد قــدرت
دقــت و وضــوح اســت کــه عم ـ ً
ا فاقــد ارزش اطالعاتــی
 - 20بــر اســاس اســتانداردهای فعلــی گزارشــگری

 -33طبــق اســتانداردهای گزارشــگری مالــی جــاری،

تعدیــات ســود سودانباشــته و ارزش دفتــری حقــوق

کارکنــان غیرمتعهــد در اندازهگیــری بدهیهــای

مالکانــه ناشــی از تغییــرات حســابداری (ماننــد تعدیــات

بازنشســتگی لحــاظ میشــوند .بنابرایــن ،انــدازه گیــری

اثــر انباشــته) در صــورت ســودوزیان خالــص یــا صــورت

بدهــی هــای بازنشســتگی در اســتانداردهای گزارشــگری

ســودوزیان جامــع ،گــزارش نمیشــوند .بــر اســاس

مالــی جــاری بــا تعریــف پیشــنهادی مــا از بدهــی هــا

رویکــرد ســرمایه تحصیــل شــده ،هیــچ گونــه تغییــری در

مطابقــت دارد.
34 - Fundamental value

21- Revenues

 - 35ایــن ادعــا ،بــا ایــن نظریــه مطابقــت دارد کــه

22 - Expenses

ارزش یــک ســهم از ســهام ،برابــر بــا ارزش فعلــی ســود

23 -Net cash flow from operating

ســهام مــورد انتظــار آتــی اســت (بهعنــوان نمونــه،

activities

49 - Cost of shareholder capital
50 - Effective interest method
51 - Periodic coupon

منابع و ماخذ:

ایــن مقالــه برگــردان مقالــه زیــر بــه زبــان

گزارشــگری مالــی بــرای تغییــرات حســابداری پیشــنهاد
نمیشــود.
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وحیــد منتــی :اســتادیار گــروه حســابداری،

دانشــکده مدیریــت و حســابداری ،دانشــگاه

شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران

آتنــا خــازن :کارشناســی ارشــد حســابداری

مدیریــت ،دانشــکده مدیریــت و حســابداری،

دانشــگاه شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران
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جرائم پولشویی در دوران
شیوع کرونا
جرائــم مالــی در دوران بحــران
همه گیــر ی

نسرین عرب بافرانی
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پلیــس بینالملــل ،افزایــش تهدیــدات
ســایبری مرتبــط بــه باجافزارهــا و بدافزارهــا را
طــی بیانی ـهای جهانــی بــه  194کشــور عضــو
اعــام کــرده اســت .در ایــن خصــوص اعضــای
 FATFگزارشــاتی مبنــی بــر افزایش پولشــویی

و تروریســم مالــی مرتبــط بــه کوویــد  19ارائــه
کردهانــد:
 -1افزایــش سوءاســتفاده از خدمــات مالــی
و داراییهــای مجــازی بهمنظــور راههایــی
بــرای انتقــال و محوکــردن پولهــای
غیرقانونــی
 -2جرائــم مربــوط بــه سوءاســتفاده از وجــوه

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

دولتــی و کمکهــای مالــی بینالمللــی
بهمنظــور تأمیــن خســارت مشــکالت ایجــاد
شــده ناشــی از همهگیــری کوویــد .19
در ســطح ملــی ،ســازمانهای اجــرای قانــون،
هشــدارهایی در ارتبــاط بــا ایــن تهدیــدات
صــادر کردهانــد .بــرای مثــال مقامــات امنیتــی
در اتحادیــۀ اروپــا ( )EUو ایالــت متحــدۀ
آمریــکا ( )USبیانیــۀ مشــترک فــوری بهمنظــور
افزایــش ســطح امنیــت اشــخاص و شــرکتها
نســبت بــه ایمیلهــا و پیامکهایــی کــه
بهنظــر میرســد از جانــب اشــخاص و
ســازمانهای معتبــر ماننــد ســازمان بهداشــت
جهانــی بهمنظــور پیشــنهاد راههــای درمــان
یــا معرفــی تجهیــزات پزشــکی مؤثــر بــرای
کوویــد 19ارســال شــود ،هشــدار دادهانــد .بیانیه

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
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همچنیــن بــه جرائــم ســایبری مرتبــط بــه ایــن
دوران کــه از طریــق وســائل و تجهیــزات کار
از راه دور ماننــد ویدئــو کنفرانسهــا میتوانــد
اتفــاق افتــد اشــاره کــرده اســت .1ســازمان
اجرایــی قانــون ،هــدف جرائــم ســایبری در ایــن
دوران را بــه ســرقت بــردن اطالعــات شــخصی
افــراد ماننــد نــام کاربــری و کلمــه عبــور
اشــخاص میدانــد ،کــه ایــن موضــوع از طریــق
درخواســت دانلــود یــک ســری از نرمافزارهــا
کــه بهاصطــاح بدافــزار نامیــده میشــوند
اتفــاق میافتــد.
گزارشــات ،منعکسکننــدۀ افزایــش جرائــم
ســایبری در دوران همهگیــری کرونــا
اســت؛ بهعنــوان مثــال شــرکت کربــن بلــک
( ، )Carbon Blackکــه یــک شــرکت امنیــت
ســایبری اســت ،گزارشــاتی مبنــی بــر افزایــش
حمــات ســایبری در مــارچ  2020نســبت بــه
فوریــه  ،2020بــه میــزان 148درصــد کــرده
اســت کــه در میــان بخشهــای مختلــف،
صنعــت تأمیــن مالــی بــا 38درصــد افزایــش
حمــات ســایبری در میــان مؤسســات مالــی،
هــدف اصلــی حمــات ســایبری بــوده اســت.
بهطــور مشــابه مرکــز تجزیــه و تحلیــل و
انتشــار اطالعــات مالــی ،بیــش از  1500دامنــه
بــا ریســک بــاال در زمینههــای مالــی در 1
ژانویــه  2020یــا قبــل از آن را کــه مرتبــط
بــه کوویــد  19اســت ،شناســایی کــرده اســت.
ســایت گــوگل از ارســال روزانــه  18میلیــون
ایمیــل و نرمافزارهــای مخــرب بهعــاوه
روزانــه بیــش از  240میلیــون پیامــک مخــرب
را بــا محتــوای کوویــد  19در اوائــل اپریــل
 2020گــزارش داده اســت.
شــرایط موجــود ،فشــار زیــادی روی
انعطافپذیــری ســایبری مؤسســات مالــی
و تأمینکننــدگان خدمــات تکنولوژیکــی
اشــخاص وارد کــرده اســت .در جریــان
تغییــرات پیــش آمــده ،صنعــت مالــی در مقابله
بــا حمــات ســایبری رشــد زیــادی پیــدا کــرده
اســت و در نتیجــه بــرای مقابلــه بــا حمــات

ســایبری همکاریهــای بیــن الملــی افزایــش
پیــدا کــرده اســت .ضمنــاً نمیتــوان گفــت
ایــن قبیــل ســناریوها فقــط در شــرایط قرنطینۀ
فعلــی یــا آتــی اتّفــاق میافتــد بلکــه در هــر
موقعیتــی کــه عــدم امنیــت در جامعــه باشــد
وقــوع چینــن ســناریوهایی وجــود دارد.
ایــن قبیــل جرائــم همچنیــن در نتیجــه خــاء
و ضعــف در سیســتم دفاعــی ضدپولشــویی در
مؤسســات مالــی در شــرایط همهگیــری ایجــاد
شــده اســت .همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد
مؤسســات مالــی در حــال حاضــر بهعلــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی و تعطیلــی ادارات بــا
مشــکالتی از قبیــل تأییــد هویــت مشــتریان
(براســاس شناســنامه ،کارت ملــی ،پاســپورت
و )...مواجــه شــدهاند .همیــن عامــل زمینــۀ
بســیار مســاعدی را بــرای پولشــویان ،بهویــژه
زمانــی کــه مؤسســات مالــی بــه وســائل و
امکانــات تأییــد هویــت مشــتریان از راه دور
مجهــز نباشــند ،فراهــم میکنــد .نیــاز بــه منابــع
مــازاد بهمنظــور مطمئــن شــدن از انجــام فراینــد
کار شــرکتها بهطــور مؤثــر میتوانــد بــه ایــن
مفهــوم باشــد کــه مؤسســات مالــی نظــارت
کافــی روی تراکنشهــای مشــکوک ندارنــد.
مقامــات عالیرتبــه نیــز در شــرایط ایجــاد شــدۀ
ناشــی از بحــران همهگیــری کرونــا مجبــور بــه،
بــه تعویــق انداختــن فعالیتهــای ضدپولشــویی
و انجــام دیگــر فعالیتهــا و صرفــاً نظــارت
غیرمســتقیم بــر فعالیتهــای ضدپولشــویی
هســتند .همچنیــن تعــداد زیــادی از مراجــع
قضایــی گزارشــاتی از افزایــش برداشــتهای
وجــه نقــد علیرغــم محدودیتهــای برداشــت
وجــه نقــد ،اعــام شــده در دوران کرونــا
بهمنظــور مســاعد بــودن اســکناس جهــت
اهــداف پولشــویی ارائــه کردهانــد.2
 افزایش فعالیتهای پولشویی:شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث ایجــاد
عکسالعملهــای مختلــف از ســوی دولتهــای
مختلــف شــده اســت و ایــن عکسالعمــل
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بــه میــزان گســتردگی بیمــاری در کشــورها
بســتگی دارد و طیــف وســیعی از فعالیتهــای
اقتصــادی و همچنیــن فعالیتهــای مربــوط بــه
معافیــت مالیاتــی تــا محدودیــت در ســفرها و
قرنطینههــای اجبــاری را شــامل میشــود .در
شــرایط همهگیــری ،دغدغــۀ دولتهــا حفــظ
ســامتی شهروندانشــان اســت و بــه بعضــی
فعالیتهــا از جملــه پولشــویی و تروریســم
مالــی توجــه نمیشــود .ریســکهای مربــوط
بــه ایــن دوران اغلــب بــر اثــر فعالیتهــای زیــر
ایجــاد میشــود:
قرنطینــه شــدن افــراد در منــازل و انجــام
کارهــا از راه دور
تعطیلــی مشــاغل غیرضــروری و در نهایــت
روی آوردن مشــاغل ضــروری و غیرضــروری
بــه خدمــات آنالیــن و مجــازی
بهعلــت گســتردگی شــیوع بیمــاری و
افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات و تجهیــزات
پزشــکی و همچنیــن برخــی داروهــا ،کاهــش
محسوســی در ایــن قبیــل داروهــا و تجهیزات
ایجــاد شــده اســت.
علیرغــم تعطیلــی و غیرحضــوری شــدن
اکثــر فعالیتهــای اجتماعــی ،شــرکتها
و مؤسســات مالــی و بانکهــا و بیمــه
همچنــان بــه فعالیــت حضــوری ادامــه دادنــد
تعطیلــی شــرکتها بهعلــت قرنطینــۀ
عمومــی باعــث بیــکاری اکثــر کارمنــدان و
کاهــش درآمــد دولتهــا و رکــود اقتصــادی
شــده اســت کــه ایــن عوامــل بــر رفتــار
اشــخاص و شــرکتها تأثیرگــذار اســت.
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برنامــۀ کاری فعالیتهــای دولتهــا تغییــر
کــرده اســت و یکســری فعالیتهــای
جدیــد در الویــت کار قــرار گرفتهانــد.
حجــم معامــات و همچنیــن مســافرتها
بهمنظــور جلوگیــری از انتقــال ویــروس
کاهــش پیــدا کــرده اســت و در مقابــل
فعالیتهــای جنایــی و درآمــد حاصــل از
آنهــا افزایــش پیــدا کــرد.
 افزایش تقلب:مشــاهدات و گزارشــات اعضــای FATFحاکــی
از افزایــش فعالیتهــای متقلّبانــه در دوران
اهــم ایــن
شــیوع بیمــاری کرونــا اســت کــه
ّ
فعالیتهــا شــامل:

سوءاســتفاده از نــام ،صــدا و هویــت

اشــخاص و مقامــات عالیرتبــه :در
شــرایط بهوجــود آمــدۀ ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا بســیاری از مجرمــان بــه
شــیوههای مختلــف از جملــه اســتفاده
از تلفــن و ایمیــل و معرفــی کــردن خــود
بهعنــوان مقامــات عالیرتبــه و درخواســت
دریافــت پــول و مشــخصات حســابهای
بانکــی بــا افــراد و شــرکتها تمــاس برقــرار
کردهانــد .در بعضــی مــوارد آنهــا درخواســت
دریافــت کمــک بهمنظــور تأمیــن خدمــات
پزشــکی بــرای درمــان مثــ ً
ا فــان مقــام
عالیرتبــه در ازای اعطــای بخشــودگی
مالیاتــی بــرای شــخص کمــک کننــده را
کردهانــد.3
جعــل کــردن اقــام اساســی (ماننــد

داروهــا و تجهیــزات پزشــکی) :شــیوع
گســتردۀ بیمــاری کرونــا باعــث افزایــش
تقاضــا بــرای یکســری خدمــات و
تجهیــزات پزشــکی و درمانــی و داروهــای
خــاص شــده اســت و ایــن عامــل باعــث
افزایــش درآمدهــای غیرقانونی آنالین شــده
اســت .در ایــن شــرایط کالهبــرداران خود را
کارمنــدان شــرکتها یــا مؤسســات خیریــۀ
تأمینکننــدۀ ماســک ،تجهیــزات درمانــی
و کیتهــای تشــخیص کرونــا معرفــی
و درخواســت دریافــت اطالعــات کارت
اعتبــاری مشــتریان را میکننــد در حالــی
کــه ایــن کاالهــا یــا هرگــز بــه مشــتریان
تحویــل داده نمیشــود یــا کاالهــای
جعلــی و تقلبــی تحویــل داده میشــود.4
ضمنــاً در بعضــی مــوارد مشــاهده شــده
اســت کــه مشــتری وجــه کاال و خدمــات
را پرداخــت کــرده اســت و پــس از ماههــا
انتظــار و پیگیریهــای مــداوم ،کاال را در
مکانــی غیــراز مــکان ثبــت شــده در فــرم
درخواســت کاال دریافــت کــرده اســت
(گــزارش توســط پلیــس ســنگاپور.)5
اعضــای FATFهمچنیــن گزارشــاتی
مبنــی بــر ارائــۀ راههــای درمــان تقلبــی
و غیراصلــی بــه مشــتریان و همچنیــن
بازاریابــی و فــروش محصــوالت غیرقانونــی
تحــت عنــوان درمانهــای معجزهآســا را
دادهاند .6
جمــعآوری پــول بــرای خیریههــای

تقلبــی :اعضــای FATFهمچنیــن
از جمــعآوری پــول بــرای مقاصــد
خیرخواهانــه بــرای خیریههــای تقلبــی
(خیریههایــی کــه ماهیــت قانونــی ندارنــد)
گــزارش دادهانــد .در اینگونــه مــوارد
کالهبــرداران بــا معرفــی خــود تحــت
عنــوان مؤسســات خیریــه یــا ســازمانهای
بینالمللــی دریافتکننــدۀ کمکهــای
مردمــی از طریــق ایمیــل و بهمنظــور رفــع
مشــکالت ناشــی از کوویــد  19ســعی در
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جمــعآوری پــول و کمکهــای مالــی از
افــراد و شــرکتها کردهانــد و درخواســت
دریافــت اطالعــات کارت بانکــی آنهــا را
کردهانــد یــا از طریــق کیــف پولهــای
تقلبــی دیجیتالــی ســعی در بهدســت آوردن
پــول آنهــا کردهانــد.

تحصیــل پــول از طریــق فعالیتهــای
ســرمایهگذاری متق ّلبانــه :یکــی از

مشــکالت اقتصــادی بهوجــود آمــده بــر
اثــر شــیوع کرونــا افزایــش تحصیــل پــول از
طریــق ســرمایهگذاریهای تقلبــی اســت.
بــه ایــن ترتیــب کــه کالهبــرداران خــود را
بهعنــوان تولیــد کننــدۀ محصوالتــی معرفــی
میکننــد کــه محصوالتشــان در مقایســه
بــا محصــوالت مشــابه ،در شناســایی و
جلوگیــری و درمان کووید  19بســیار مؤثرتر
اســت .7همچنیــن اعضــای FATFاز فعالیــت
کالهبــرداران در زمینــۀ ارزشگــذاری ســهام
شــرکتها گــزارش دادهانــد .بهعنــوان
مثــال ســهام شــرکت  microcapکــه
اغلــب توســط شــرکتهای کوچــک
عرضــه میشــود ،توســط فعالیتهــای
کالهبــرداران دســتخوش آســیب شــده
اســت .بدیــن صــورت کــه کالهبــرداران
بــا تشــکیل صفهــای خریــد ســاختگی و
در نتیجــه افزایــش تقاضــای خریــد ســهام
ایــن شــرکت ،قیمــت ســهام را بــاال بردهانــد
درحالیکــه تعــداد ســهام ایــن شــرکت
محــدود و قیمــت واقعــی آن پاییــن اســت و
همیــن عامــل باعــث انتشــار اطالعــات مالی
8
اشــتباه راجــع بــه شــرکتها میشــود
(گــزارش ســازمان بــورس اوراق بهــادار ایالت
متحــده)

از طریــق کمپینهــای تقلبــی و دروغیــن
منتشــر میشــده اســت .ایــن حمــات عمدتـاً
از طریــق لینکهــای وبســایت بــه همــراه
ضمائــم مخــرب و دروغیــن اســت و هــدف
تمــام آنهــا بهدســت آوردن اطالعــات مربــوط
بــه حســابهای بانکــی افــراد اســت .جرائــم
ســایبری عمدتــاً بــه روشهــای زیــر ایجــاد
میشــود:
از طریــق پیامهــای کوتــاه و ایمیلهــای

تقلبــی :کالهبــرداران بــا وارد کــردن
بدافزارهــا بــه کامپیوترهــای شــخصی و
موبایلهــا شــروع بــه بهرهبــرداری از
شــرایط بهوجــود آمــده بــر اثــر کوویــد
 19هســتند .بهعنــوان مثــال ،کالهبــرداران
ســایبری خــود را بهعنــوان نمایندۀ ســازمان
بهداشــت جهانــی معرفــی میکننــد و بــا
ارســال پیــام کوتــاه یــا ایمیلهــای حــاوی
لینکهــای مخــرب بــرای افــراد پــس از
بــاز کــردن لینکهــا ،اطالعــات مربــوط بــه
کلمــۀ عبــور و نــام کاربــری حســاب بانکــی
اشــخاص مشــخص میشــود (گــزارش
ســازمان بهداشــت جهانــی)9

تحصیــل پــول از طریــق ایمیلهــای

شــرکتی :بهدنبــال شــیوع گســتردۀ
ویــروس کرونــا و تــاش دولتهــا بــرای
حفــظ ســامت مــردم کشورشــان ،اکثــر
کارهــا بهصــورت دورکاری و در منــازل از
طریــق آنالیــن انجــام میشــود و بــه همیــن
میــزان کالهبــرداران ســایبری بــا اســتفاده
از ضعــف شــبکۀ امنیتــی شــرکتها بــه

اطالعــات تمــاس مشــتریان و نیــز اطالعــات
معامــات شــرکتها دسترســی پیــدا
میکننــد .کالهبــرداران از ایــن اطالعــات
اســتفاده میکننــد و شــرکتها را تهدیــد
بــه افشــای اطالعــات آنهــا میکننــد و در
نهایــت درخواســت دریافــت وجــه را بــرای
واگــذار کــردن ایــن اطالعــات و واریــز آن
بــه حســابهای غیرقانونــی میکننــد.10
(گــزارش بانــک جهانــی پــول) بهعنــوان
مثــال دیگــر ،دریافــت ایمیلهایــی کــه
گویــا یکــی از شــرکای شــرکت ارســال شــده
اســت و درخواســت واریــز مبلــغ باالیــی
وجــه نقــد بــرای خریــد ماســک و وســائل
ضدعفونیکننــدۀ دســت ،بــه حســاب
مشــخصی را کــرده باشــد.
حمــات باجافزارهــا :گزارشهــا حاکــی از
اینســت کــه کالهبــرداران ســایبری در حــال
وارد کــردن باجافزارهــا (نرمافزارهــای پولــی)
بــه موبایلهــا و کامپیوترهــای شــخصی
هســتند .بهعنــوان مثــال بعضــی از اعضــای
 FATFگــزارش کردهانــد کالهبــرداران
ســایبری بــا وارد کــردن وبســایتها و
اپلیکیشــنهای مخــرب بــه موبایــل یــا
کامپیوترهــای شــخصی ،بــا ایــن مضمــون
کــه ایــن ســایتها و اپلیکیشــنها
اطالعــات مربــوط بــه کوویــد  19را گــزارش
میدهنــد ،غافــل از اینکــه پــس از اجــرای
ایــن اپلیکیشــنها و وبســایتها دســتگاه
شــخص قفــل میشــود و بــرای راهانــدازی
ـدد از شــخص وجــه را دریافــت میکنــد
مجـ ّ

 جرائم سایبریپــس از شــیوع همهگیــری کوویــد  19افزایــش
بســیار باالیــی در ســطح حمــات ســایبری
اتفــاق افتــاد ،کــه عمدتـاً از طریــق ایمیلهــای
تقلبــی و پیامهــای تلفــن همــراه کــه عمدت ـاً
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و تــا پرداخــت نکــردن وجــه ،دســتگاه مــورد
نظــر از حالــت قفــل خــارج نمیشــود.
ضمن ـاً بعضــی از ســازمانها بیشــتر از دیگــر
ســازمانها در معــرض اینگونــه حمــات
قــرار میگیرنــد از جملــه بیمارســتانها و
مؤسســات درمانی(11گــزارش اینترپــل)

تأثیر روی دیگر جرائم

قاچــاق انســان و اســتثمار کارگــران :شــیوع
گســتردۀ بیمــاری کرونــا و تعطیلــی اکثــر
بنگاههــا و مشــاغل باعــث کاهــش رونــق
اقتصــادی ،افزایــش نــرخ بیــکاری و عــدم
امنیــت مالــی شــده اســت کــه میتــوان
گفــت تمامــی ایــن عوامــل از جملــه
فاکتورهایــی هســتند کــه میتوانــد زمینــه
را بــرای قاچــاق انســان و اســتثمار کارگــران
محیــا کنــد .اعضــای FATFدر حــال گــزارش
بــه شــرکتها در جهــت بــاال بــردن ســطح
هوشــیاری نســبت بــه اســتثمار کارگــران و
قاچــاق افــراد آســیبپذیر هســتند.12
اســتثمار آنالیــن کــودکان :گزارشهــا
حاکــی از افزایــش تولیــد و توزیــع بازیهــای
آنالیــن بهمنظــور ســود بــردن از کــودکان
اســت .بهعلــت تعطیلــی مــدارس و اســتفادۀ
بیشــتر از بازیهــای آنالیــن در دوران
قرنطینــه ،زمینــه بــرای اســتثمار کــودکان
فراهــم شــده اســت( .گــزارش بانــک
بینالملــل)
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 تغییر رفتارهای مالیگزارشهــا حاکــی از تغییراتــی در رفتــار و
الگوهــای مالــی اســت .بســیاری از بانکهــا و
شــعب آنهــا بهعلــت رعایــت مســائل بهداشــتی
و قرنطینــه ناشــی از کرونــا تعطیــل شــدهاند
و همیــن موضــوع باعــث انجــام کارهــا از
طریــق دورکاری شــده اســت .رکــود اقتصــادی
بهوجــود آمــده ناشــی از ایــن شــرایط باعــث
ایجــاد تغییراتــی در وضعیــت مالــی افــراد
شــده اســت و منجــر بــه کشــف راههایــی
جهــت تأمیــن مالیهــای خــارج از شــرایط
نرمــال و عــادی شــده اســت .نمونههایــی از
ایــن شــرایط شــامل:
افزایــش انجــام تراکنشهــا از راه دور:

بهعلــت شــیوع گســتردۀ ویــروس کرونــا،
بســیاری از بانکهــا و شــعبات آنهــا
تعطیــل شــد ه اســت و انجــام خدمــات
مشــتریان بهصــورت برخــط و آنالیــن
انجــام میشــود .اعضــای FATFو FSRB
از مجهــز نبــودن بســیاری از بانکهــا بــه
ابزارهــای تأییــد هویــت اشــخاص (ماننــد
شناســنامه ،کارت ملــی ،پاســپورت و)...
از راه دور گــزارش دادهانــد لــذا در روش
برخــط تأییــد هویــت مشــتریان بــرای انجام
خدمــات بهتعویــق میافتــد.

عــدم آشــنائی اکثــر افــراد بــه اســتفاده

از روشهــای آنالیــن :بســیاری از اقشــار

جمعیــت ماننــد افــراد پیــر و ســالخورده،
افــراد بیســواد ،گروههایــی بــا ســطح
درآمــد پائیــن یــا در نقاطــی کــه دسترســی
بــه اینترنــت در آنجــا بســیار محــدود اســت
یــا اصــ ً
ا وجــود نــدارد ممکــن اســت بــا
نحــوۀ اســتفاده خدمــات آنالیــن آشــنایی
نداشــته باشــند یــا آشــنایی کمــی داشــته
باشــند در نتیجــه ایــن قبیــل افــراد بیشــتر
از ســایرین ممکــن اســت در معــرض خطــر
افــراد ســودجو و کالهبــردار قــرار بگیرنــد.
خدمــات بانکــی غیرمــداوم :بهعلــت
شــرایط رکــود اقتصــادی بلندمــدت ایجــاد
شــده ناشــی از شــیوع کرونــا اعضــایFATF
و  FSRBگــزارش کردهانــد کــه افــراد بــا
مشــکالت اقتصــادی بــه دنبــال روشهــای
غیرتجــاری و نامعتبــر بــرای بهدســت آوردن
پــول هســتند کــه ایــن قبیــل افــراد ممکــن
اســت بیشــتر در معــرض خطــر وعدههــای
دروغیــن افــراد کالهبــردار قــرار گیرنــد.
 افزایش بیثباتی مالیبهعلــت همهگیــری شــیوع کرونــا در کل
دنیــا بیثباتــی مالــی و اقتصــادی ایجــاد شــده
اســت و در ایــن شــرایط روشهــای فعالیــت
کالهبــرداران تغییــر کــرده اســت کــه شــامل:
 بدتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی :درشــرایط بــد اقتصــادی بهوجــود آمــده
ناشــی از کوویــد  19کالهبــرداران در حــال
ســرمایهگذاری روی ملــک و شــرکتهای
تجهیــزات پزشــکی بــرای بهدســت آوردن
پــول و در نتیجــه پوشــاندن پولهایــی کــه
بــر اثــر فعالیتهــای غیرقانونــی بهدســت
آوردهانــد هســتند .گروهــی از کالهبــرداران
وجــوه غیرقانونــی را از طریــق اعطــای وام وارد
سیســتم مالــی میکننــد .ضمنــاً در برخــی
مــوارد کالهبــرداران بــا اعــام ورشکســتگی
شــرکتها و وارد کــردن پولهــای بهدســت
آمــده از راههــای غیرقانونــی و بــه بهانــۀ
نجــات ایــن قبیــل شــرکتها از وضعیــت
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ورشکســتگی ،درواقــع پوششــی قانونــی بــر روی
وجــوه غیرقانونــی میگذارنــد.
 -افزایــش تراکنشهــای وجــه نقــد

بهصــورت اســکناس :اعضــای FATFبــه تازگــی
گــزارش کردهانــد کــه حجــم باالیــی وجــه
نقــد بهصــورت الکترونیکــی در اوراق بهــادار
وارد شــده اســت کــه ایــن موضــوع در نتیجــه
نقدینگــی بــاالی افــراد اســت .اعضــای FATFو
 FSRBهمچنیــن گــزارش کردهانــد بــا وجــود
محدودیــت در اســتفاده از اســکناس بهعلــت
افزایــش انتقــال ویــروس کرونــا ،حجــم بــاالی
وجــه نقــد از حســابهای بانکــی اشــخاص
برداشــت شــده اســت .افزایــش برداشــت
اســکناس بــه دالئــل زیــر میتوانــد منجــر بــه
پولشــویی و تروریســم مالــی شــود:
در شــرایط ثبــات مالــی اکثــر افــراد بــه
ســپردهگذاری در بانــک روی میآورنــد
کــه ایــن موضــوع پوشــش مناســبی را بــرای
پولشــویی وجــوه حاصــل از فعالیتهــای
غیرقانونــی باالخــص بهصــورت اســکناس را
فراهــم میکنــد.
اســکناس بــرای خریــد داراییهایــی کــه
ارزش باالیــی دارنــد کــه ایــن ارزش هــم در
طــول زمــان باقــی میمانــد و هــم میتوانــد
در طــول دوران رکــود اقتصــادی مشــمول
افزایــش ارزش افــزوده شــود و هــم بهراحتــی
قابــل ردیابــی و پیــدا شــدن نیســت ،ب ـهکار
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رود ماننــد طــا
افزایــش خطــر برداشــت از حســاب بانکــی
مشــتریان از طریــق بهدســت آوردن
اطالعــات حســاب آنهــا و برداشــت وجــه
نقــد بهصــورت اســکناس از دســتگاههای
خودپــرداز
 داراییهای مجازی:اعضــای FATFو  FSRBاز افزایــش خطــرات
داراییهــای مجــازی گــزارش دادهانــد .در یــک
مــورد کــه اخیــرا ً توســط ادارۀ دادگســتری ایالت
متحــده گــزارش شــده اســت ،فــردی وجــوه
حاصــل از فــروش داروهــای تقلبــی مربــوط
بــه کوویــد  19را جهــت معاملــۀ داراییهــای
دیجیتالــی ماننــد ســهام اســتفاده کرده اســت.13
 معامالت درون سازمانی: 14افزایــش
از
حاکــی
گزارشهــا
ســرمایهگذاریهای تقلبــی بهعلــت بیثباتــی
مالــی ناشــی از شــیوع کوویــد  19هســتند.
تأمینکننــدگان خدمــات مالــی در حــال نقــد
کــردن و خــارج کــردن داراییهــای خــود از
بــازار ســهام در پاســخ بــه عــدم اطمینــان از
شــرایط ایجــاد شــده بهعلــت شــیوع کوویــد 19
هســتند .ســپس ایــن حجــم بــاالی نقدینگــی
بــه ســمت بازارهــای بــا بــازده بــاال ماننــد
معامــات درون ســازمانی منتقــل میشــود.

اعضــای FATFهمچنیــن گزارشهایــی مبنــی
بــر پیشــنهاد افزایــش ســرمایۀ شــرکتهایی
کــه محصــوالت و داروهــای تقلبــی تولیــد
میکننــد ،ارائــه کردهانــد.
 تروریسم مالیگزارشــاتی مبنــی بــر هشــدارهای ایالــت
متحــده بــه دولتهــا درحالیکــه دولتهــا
تمــام توجهشــان را معطــوف بــه برطــرف کــردن
مشــکالت ایجــاد شــدۀ ناشــی از کوویــد 19
کردهانــد فعالیــت تأمیــن مالــی گروههــای
تروریســتی در حــال افزایــش اســت .15بــه
مــوازات افزایــش کمکهــای بشردوســتانه
بینالمللــی در ارتبــاط بــا کوویــد  ،19دولتهــا
بایســتی روشهــای مبتنــی بــر ریســک ،جهــت
حــذف بــه خطــر افتــادن ایــن وجــوه از اســتفاده
شــدن بهمنظــور تأمیــن نیازهــای مالــی
گروههــای تروریســم بــهکار گیرنــد.16

معیار انعطافپذیری سایبری

در پاســخ بــه شــرایط فعلــی ایجــاد شــده
بهعلــت شــیوع کوویــد  19و ظهــور حمــات
ســایبری مرتبــط بــه ایــن دوران ،پلیــس اینترپل
راهنماییهــای بینالمللــی ارائــه کــرده اســت.
در همیــن راســتا ســازمان ملــی مســئول امنیــت
ســایبری راهنماییهــا و پیشــنهادات الزم را
اعــام کــرده اســت .بهعنــوان مثــال بیانیــۀ
مشــترک ســازمان امنیــت ســایبری اتحادیــه
اروپــا ( )EUو ایالــت متحــده آمریــکا (، )US
فهرســتی از بیانیههــای کاربــردی بهمنظــور
رعایــت شــیوهنامههای کار در منــازل ،کاهــش
حمــات بدافزارهــا یــا باجافزارهــا ،امنیــت
VPNهــا و مدیریــت ریســک و همچنیــن،
اطمینــان از شناســایی و ردیابــی چالشهــای
مرتبــط بــه کوویــد  19را صــادر کردهانــد.
مقامــات عالیرتبــۀ مالــی درحــال بررســی
ریس ـکهای امنیــت ســایبری بهمنظــور تــداوم
فعالیــت خدمــات مالــی هســتند .کارمنــدان
مؤسســات مالــی مســئول امنیــت فنــاوری
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درخواســت کــرده اســت ریس ـکهای مربــوط
بــه اشــخاص و شــرکتهایی را کــه بــا ایــن
شــرکتها در ارتبــاط هســتند در ایــن
شــرایط اســتثنایی گــزارش کننــد.

بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات
مرتبــط بــه تهدیــدات کوویــد 19

اطالعــات شــرکت بــوده اســت و میبایســت
در برابــر جرائــم ســایبری مطلــع و آگاه باشــند.

افزایــش ســطح هشــدارها از طریــق
بیانیههــای عمومــی در مــورد جرائــم
ســایبری

تعــدادی از مقامــات عالیرتبــه بیانیههایــی در
ارتبــاط بــا هوشــیار بــودن نســبت بــه افزایــش
ریسـکهای مرتبــط بــه پولشــویی و ترورریســم
مالــی و همچنیــن هوشــیاری کارمنــدان ایــن
مؤسســات در مقابــل ایــن قبیــل جرائــم ارائــه
کردهانــد 17.همچنیــن تعــدادی از مقامــات
عالیرتبــه بهطــور عمومــی طرحهــای کلــی
نســبت بــه حمــات ســایبری در دوران شــیوع
کوویــد  19را مطــرح کردهانــد .یــک نمونــه از
ایــن مــورد مربــوط بــه بیانیــۀ مشــترک بانــک
ایتالیــا و مؤسســه سرپرســتی بیمــه هســتند.
ایــن دو مؤسســه چالشهــای امنیــت ســایبری
مرتبــط بــه کوویــد  19را بــا تمرکــز بــر مــوارد
ذیــل شناســایی میکننــد:
آســیبهای ناشــی از افزایــش انجــام
فعالیتهــا بهصــورت تلفنــی و از راه دور
انجــام بررســی جهــت بهدســت آوردن
آگاهیهــای الزم بــرای تهدیــدات ســایبری
در دوران کوویــد 19
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فراهــم کــردن رهنمودهایــی در
نواحــی انعطافپذیــر ســایبری

بعضــی مقامــات رهنمودهایــی در مــورد
افزایــش ریســکها در سیســتم فنــاوری
اطالعــات عمومــی و اطالعات غیرعمومــی ارائه
کردهانــد .بهعنــوان مثــال اداره خدمــات مالــی
ایالــت نیویــورک اعــام کــرده اســت کــه:
اهمیــت اعتمــاد به امنیــت ارتباطــات VPN
کــه تمــام تراکنشهــای در حــال تبــادل را
رمزگــذاری میکنــد
بــه کاربــردن پروتکلهــای احــراز هویــت
چنــد عاملــی (ماننــد شناســنامه ،کارت
ملــی ،پاســپورت و )...و بـهروز رســانی آنهــا
بــرای فعالیتهــای کلیــدی
بهکاربــردن پروتکلهــای امنیتــی
قــوی وســائل شــخصی یــا خانگــی بــرای
دسترســی بــه زیرســاختهای تکنولوژیکــی
شــرکت
تجهیــزات و امکانــات ویدئویــی و
کنفرانسهــای صوتــی بــه شــیوهای کــه
دسترســی افــراد غیرمجــاز را محــدود کنــد
بــهکار بــردن معیارهایــی بهمنظــور
جلوگیــری از افشــای اطالعــات شــرکت
بهعنــوان بخشــی از رهنمــود کوویــد  19ادارۀ
خدمــات مالــی ایالــت نیویــورک از شــرکتها

بعضــی از مســئوالن در حــال تبــادل اطالعــات
مرتبــط بــا تهدیــدات ســایبری کوویــد  19از
طریــق کانالهــای داخلــی بــا مؤسســات مالی
و دیگــر همــکاران مــورد اعتمادشــان هســتند.
ســازمانهایی از قبیــل بانــک ایتالیــا در حــال
اشــاعۀ خبرنامههــای امنیتــی ،ســازماندهی
وبینارهــا و آمــوزش اســتفادۀ صحیح از وســائل
شــرکت و مســتحکمتر کــردن کنترلهــای
مرتبــط بــه کار از راه دور اســت.

معیارهای ضدپولشویی

گــزارش اعضــای FSRBو دیگــر منابــع حاکــی
از ضعــف دولتهــا در برابــر فعالیتهــای
ضدپولشــویی و ضدتروریســم مالــی بهعلــت
شــرایط پیــش آمــده ناشــی از کوویــد 19
اســت کــه ایــن موضــوع عمدتــاً بهعلــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی ناشــی از همهگیــری
ویــروس کرونــا بهمنظــور حفــظ ســامت
مــردم و جرائــم ناشــی از عــدم رعایــت آن
اســت .بســیاری از کارمنــدان بخــش دولتــی
ضدپولشــویی و ضدتروریســم مالی و همچنین
کارمنــدان بخــش خصوصــی در حــال کار از
راه دور هســتند یــا بهعلــت مبتــا شــدن بــه
کرونــا اصــ ً
ا کار نمیکننــد .بهطوریکــه در
بعضــی از کشــورها بهعلــت کمبــود کارمنــدان
تقــدم و تأخّ ــر کارهــا از توجــه بــه
ترتیــب
ّ
فعالیتهــای ضدپولشــویی و ضدتروریســم
مالــی بــه ســمت کارهــای دیگــر نظیــر
برقــراری ثبــات مالــی و تــاش بــرای بهبــود
شــرایط اقتصــادی بشــریت تغییــر پیــدا کــرده
اســت.
تحقیقــات اعضــای FATFو محققــان دیگــر
حاکــی از توجــه بــه جرائــم مالــی ایجــاد
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en.html
2- See eg. report in the Fi�
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nancial Times, www.ft.com/

- treatments

content/28b59b28-44ac-43ec-

Singapore Police Force (2020), New

b0dd-c1f1eacfbeb0, and BIS

type of e-commerce scams involv�

Bulletin, no 3, www.bis.org/publ/

ing the sale of face masks,, http://

bisbull03.pdf, which posits that

www.police.gov.sg/mediaroom/

the outbreak could in principle

news/20200222_others_new_

lead to both higher precautionary

type_of_ecommerce_scams_in�

holdings of cash by consumers

volving_the_sale_of_face_masks .

and a structural increase in the

6 - US Justice Department (2020),
Darknet Vendor Arrested on Dis�
tribution and Money Laundering

use of mobile, card and online
payments.
3- Interpol (2020), INTERPOL Warns

Charges, https://www.justice.gov/

of Financial Fraud Linked to

usao-edva/pr/darknet-vendor-

COVID-19. [online], http://www.

arrested-distribution-andmoney-

interpol.int/en/News-and-Events/

laundering-charges.

News/2020/INTERPOL-warns-of-

- US ICE (2020), ICE HSI arrests Geor�

financial-fraudlinked - to covid 19

gia resident for selling illegal pes�

4- US Treasury (2020), COVID-19

ticide, claiming it protects against

Scams, https://home.treasury.

coronavirus, https://www.ice.gov/

gov/services/report-fraud-waste-

news/releases/ice-hsi-arrests-

and abuse /covid - 19- scams.

georgia-resident-selling-illegalpes�
ticide-claiming-it-protects.
7- Europol (2020), COVID-19: Fraud,

5- US FDA (2020), There Are No
FDA-Approved Drugs Or Vaccines
To Treat COVID-19, http://www.

 تأکیــد بــر اهمیــت،19 شــده در دوران کوویــد
تــداوم الزامــات ضدپولشــویی و ضدتروریســم
 مشــخص کــردن نیــاز در بهکاربــردن،مالــی
وســائل نظارتــی بــه شــیوهای کــه رســیدن
بــه تــراز بیــن کاهــش پولشــویی و تروریســم
 و19 مالــی ایجــاد شــده ناشــی از کوویــد
19 انعطافپذیــری در مقابــل مشــکالت کوویــد
.را همــوار میکنــد

نتیجهگیری

بحــران همهگیــری کرونــا زمینــۀ مســاعدی
.را بــرای جرائــم مالــی فراهــم کــرده اســت
همزمــان بــا شــروع همهگیــری مقامــات
عالیرتبــۀ جهانــی بــا ارائــۀ بیانیههــا و
 بــه مؤسســات مالــی بهویــژه در،رهنمودهایــی
مــورد کاهــش حمــات ســایبری و ریسـکهای
.پولشــویی و ترورریســم مالــی پاســخ دادهانــد
مقابلــه بــا ریســکهای پولشــویی و تروریســم
:مالــی مســتلزم ایــن اســت کــه
) مؤسســات مالــی و عمومــی نســبت بــه1
اینگونــه جرائــم مطلــع شــوند
) توجــه بیشــتری بــه ریس ـکهای در حــال2
پیدایــش داشــته باشــند
) بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات بیــن3
مؤسســات عمومــی و خصوصــی و همچنیــن
بیــن بخشهــای قضایــی
همچنیــن رهنمودهــای صــادره تأکیــد بــر
انجــام معامــات بیــن مؤسســات مالــی
بهمنظــور افزایــش انعطافپذیــری ســایبری
و چهارچوبهــای ضدپولشــویی و جلوگیــری
از تحمیــل بــار اضافــی بــه مؤسســات مالــی در
.ارائــۀ خدمــات مالــی دارد

:پینوشتها

1- See eg CERT-EU website https://
media.cert.europa.eu/cert/
moreclusteredition/en/securi�
tyboulevarde65efcacb6cd9b�

f31080185461c6e720.20200404.
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takes-regulatory-and-supervisory-
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Scams - Investor Alert. [online]
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ing Charges, https://www.justice.

Available at:, http://www.sec.gov/

porting-customers.

gov/usao-edva/pr/darknet-

oiea/investor-alerts-andbulletins/

vendor-arrested-distribution-

ia_coronavirus.

-See eg New York State Department
of Financial Services Guidance to
regulated entities regarding cyber
security awareness during Cov�
id-19 pandemic, www.dfs.ny.gov/
industry_guidance/industry_let�
ters/il20200413_covid19_cyber�
security_awareness.
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andmoney-laundering-charges.

 معاملــه در مــورد اوراق بهــادار شــرکت- 14
بــا هــدف کســب ســود یــا جلوگیــری از زیــان
( در زمانــی کــه مقامــات درون ســازمان دارای
اطالعاتــی بــه آگاهــی افــراد خــارج از ســازمان
برســد بــر قیمــت اوراق بهــادار شــرکت اثــر
)خواهــد گذاشــت
15- UN (2020), Secretary-

9- WHO (2020), Cybersecurity.
[online] Available at:, http://www.
who.int/about/communications/
cyber-security.
10- FBI (2020), FBI Anticipates Rise
In Business Email Compromise
Schemes Related To The COVID-19
Pandemic, http://www.fbi.gov/
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Laundering and Terrorist Financing.
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آینده حسابداری در عصر جدید
با پیشرفت تکنولوژی
حســابداری در گذشــتههای دور بهعنــوان
نوعــی فن ثبــت ،ضبــط و جمـعآوری اطالعات
مالــی ،تجزیــه و تحلیــل و اندازهگیــری ایــن
اطالعــات و در نهایــت طبقهبنــدی و تلخیــص
آنهــا در قالــب گزارشــات حســابداری و مالــی
شــناخته میشــد ا ّمــا امــروزه در پرتــو جهانــی
شــدن و ظهــور پدیــدۀ مســئولیتهای
اجتماعــی حســابداران ،حســابداری بهعنــوان

پروانه خالقی کسبی
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یــک سیســتم اطالعاتــی بهمنظــور
پاســخگویی بــه نیــاز ذینفعــان بهوجــود آمــده
و بــه همیــن دلیــل بــا گذشــت زمــان و بــه
مــوازات گســترش ف ّعالیتهــای اقتصــادی و
افزایــش پیچیدگــی آن ،بایــد خدمــات ســنتی
کنــار گذاشــته شــود و اهــدف و روشهــای
نویــن حســابداری بــرای پاســخگویی بــه
ایــن نیازهــای اطالعاتــی ،توســعه یابــد؛ چــرا
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کــه اشــخاص ،شــرکتها و دولــت بــرای
تصمیمگیــری در مــورد توزیــع مناســب منابــع
مالــی نیــاز بــه اطالعاتــی قابــل اتــکا و روزآمــد
دارنــد کــه ایــن اطالعــات را میتواننــد بــه
یــاری حســابداری بــه دســت آورنــد.
در دو دهــۀ اخیــر ،تحــوالت بســیار ســریع
و شــگرفی در بخــش فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات انجــام گرفتــه کــه سرنوشــت
جوامــع ،ســازمانها و افــراد هــر روز پیــش
از گذشــته بــه ایــن فنــاوری مــدرن گــره
میخــو ر د .
ماننــد هــر بخــش تجــاری دیگــری ،حرفــۀ
حســابداری نیــز بهســرعت در حــال تغییــر
اســت .برخــی از ایــن تغییــرات واکنشــی
بــه فناوریهــای نوظهــور هســتند .فنــاوری
بهطــور مــداوم در حــال تغییــر هســتۀ اصلــی
بســیاری از روندهــای حســابداری اســت.
حــال چگونــه میتــوان همســو بــا تحــ ّوالت
تکنولــوژي باعــث ارتقــای جایــگاه حســابداري
در ســازمانها و جامعــه شــویم؟
در یــک محیــط شــغلی در حــال تغییــر ،توجــه
بــه روندهــای جدیــد خدمــات حســابداری
و مالــی کمــک شــایانی بــه موفقیــت کســب
و کار خواهــد کــرد .بــا توجــه بــه اهمیــت
حســابداری در تصمیمگیریهــای مدیریتــی و
سرنوشــت کســب و کارهــا و وجــود تغییــرات
ســاالنه در فنــاوری و برخــورد روزانــۀ ذینفعــان
در کســب و کار بــه مــوارد جدیــد ،مطالعــه و
بررســی مــداوم ایــن تغییــرات از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .در چنیــن فضایــی،
تغییــر ،الزمــۀ رشــد و موفقیــت اســت و
ســازمانها و شــرکتهایی کــه بــه فکــر
تغییــر الگــوی تجــاری و فرایندهــای کســب و
کار خــود هســتند بایــد از آخریــن و جدیدترین
رویکردهــای خدمــات حســابداری و مالــی آگاه
باشــند.
متخصصــان ایــن صنعــت بایــد ایــن مــوارد را
پیگیــری کننــد تــا در حــوزۀ کاری رقابتــی
باقــی بماننــد .آگاهــی از ایــن روندهــا نــه تنهــا
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بــه شایســتگی حرفــهای آنهــا میافزایــد،
بلکــه آنهــا را ترغیــب میکنــد تــا بــرای
بهبــود شــرکت و رفــاه مشــتریان خــود
نــوآوری کننــد.
بــا توجــه بــه عوامــل متعــدد از جملــه تحــول
مقــررات ،افزایــش
مدلهــای کســب و کار،
ّ
نقــش حســابداری در تصمیمگیریهــای
تجــاری ،عملکردهــای حســابداری بایــد نقــش
پیشــگیرانهتری را ایفــا کننــد .ایــن امــر بــه
کســبوکارهــا اجــازه میدهــد تــا بــدون
نیــاز بــه خــرج کــردن منابــع قابلتوجــه
بــرای رفــع خطاهــای حســابداری یــا درک
ابتــکارات جدیــد تجــاری ،مشــکل را بهخوبــی
حــل کننــد.
عوامــل انســانی و تکنولوژیکــی موجــب
تغییراتــی میشــوند کــه امــروزه صنعــت
حســابداری را متزلــزل کــرده اســت .عامــل
انســانی اختالالتــی در بــازار کار وارد کــرده
اســت کــه کارشناســان آن را اســتعفای بــزرگ
مینامنــد .مطابــق بــا گــزارش مایکروســافت
در ســال  ،2021کار ترکیبــی اختــال بــزرگ
بعــدی اســت ،زیــرا 41درصــد کارکنــان تمایــل
بــه اســتعفا و 46درصــد تمایــل بــه دورکاری
دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،گــردش مالــی
مؤسســات بازرگانــی بــرای اکثــر شــرکتها
ســاالنه 20درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه
وضعیــت موجــود بدتــر خواهــد شــد .بــا
ظهــور و پذیــرش اســناد الکترونیکــی بهجــای
برگههــای کاغــذی ،رســیدهای دیجیتالــی
بهجــای رســیدهای کاغــذی ،حســابداران
اکنــون میتواننــد از راه دور بــه وظایــف خــود
عمــل کننــد و خدمــات حســابداری و مالــی
ارائــه کننــد .در حــال حاضــر ابزارهــای کار
گروهــی  1زیــادی بــرای تقویــت همــکاری
از راه دور وجــود دارد ا ّمــا محدودیتهــای
جــدی دربــارۀ ایــن نرمافزارهــا تحریــم
ّ
کاربــران ایرانــی از یــک طــرف و پولــی
شــدن دسترســی بــه ایــن منابــع از طرفــی
پرداخــت ارز از طــرف دیگــر فــارغ از

دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت بــرای
اســتفاده بهینــه از آنهــا اســت.

روندهای نرمافزار حسابداری در
عصر جدید
-1کاهش هزینههای نرمافزارهای
حسابداری

تغییــرات تکنولــوژی انتظــارات کارفرمایــان در
حســابداری را فراتــر از خدمــات ســنتی ســوق
داده اســت و امــروزه ،آنهــا فقــط بــه دنبــال
دفتــرداری یــا ثبــت رویدادهــای مالــی نیســتند.
نیــاز دسترســی اطمینانبخــش بــا ســرعت
مهمتریــن دغدغــۀ اســتفادهکنندگان گزارشــات
مالــی و حســابداری اســت .بــرای رفــع ایــن
نگرانیهــا ،حســابداران از مدلهــای ســنتی
فاصلــه گرفتــه و بــه فناوریهــای جدیــد رو
کردهانــد .آنهــا اعــام کردهانــد ،مهمتریــن
و تأثیرگذارتریــن عامــل کاهــش هزینههــای
کســب و کار بــه کارگیــری ابزارهایــی اســت
کــه فنــاوری در اختیــار مــا قــرار داده اســت.
اســتفادۀ درســت و بهجــا از فناوریهــای
جدیــد میتوانــد بــه فرایندهــای روزانــۀ کاری
ســرعت ببخشــد .بهعنــوان مثــال ،اســتفاده
از نرمافــزار حســابداری ،عــاوه بــر افزایــش
ســرعت و دقــت ،در کاهــش هزینههــای
کســب و کار شــما تأثیــر بهســزایی دارد .بــا
کمــک نرمافــزار حســابداری بخــش زیــادی
از فرایندهــای مالــی و حســابداری بهصــورت
خــودکار و اتومــات انجــام میشــوند و همیــن
موضــوع باعــث کاهــش خطاهــای انســانی،
کاهــش اســتفاده از کاغــذ و فضــای مــورد نیــاز
بــرای بایگانــی اســناد ،صرفهجویــی در وقــت
پرســنل و حتــی کاهــش نیــروی انســانی مــورد
نیــاز بــرای انجــام امــور مالــی میشــود.

 -2نرمافزارهای حسابداری یکپارچه
()2ERP

بیشــتر ســازمانهای ســنتی ایرانــی چهــار
بخــش اصلــی عملیاتــی دارنــد کــه عبارتنــد از:
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فروش و بازاریابی
تولید و تدارکات
حسابداری مالی
منابع انسانی
در ســازمانهایی کــه ســاختار ســازمانی آنهــا
بهصــورت جزیــرهای و ازهمگسســته طراحــی
شــده اســت ،وظایــف هــر بخــش بهصــورت
کامــل از ســایر قســمتها جداســت .در
اغلــب مــوارد هــر یــک از بخشهــا در
جریــان رویدادهــای ســایر فرایندهــا قــرار
نمیگیــرد .در شــرایط رقابتــی امــروزی کــه
نیــاز بــه چابکــی و انعطافپذیــری دارد،
ایــن مســأله میتوانــد بــه یکــی از مشــکالت
اساســی ایــن نــوع ســازمانها تبدیــل شــود.
یکــی از ضروریــات اســتراتژیک بــراي ایجــاد
فرایندهــاي ســازمانی هماهنــگ و مؤثــر ،وجود
سیســتمهاي اطالعاتــی یکپارچــه اســت.
جریــان اطالعــات مناســب در یــک ســازمان،
ارتباطــات بیــن بخشــی را تســهیل میکنــد
و بهــرهوري را افزایــش میدهــد .نتیجــۀ ایــن
مــوارد کاهــش هزینههــا و افزایــش رضایــت
مشــتریان خواهــد بــود.
 ERPیــا همــان سیســتم برنامهریــزی منابــع
ســازمانی ،یکــی از همیــن سیســتمهاي
اطالعاتــی یکپارچــه اســت کــه توانســته اســت
مــدل بســیار کارآمــدي از فرایندهاي ســازمانی
را در قالــب یــک سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه
ارائــه کنــد.
حرکــت روی لبــۀ تکنولــوژی روز دنیــا بــا
پرکاربردتریــن  ERPجهــان مطابــق بــا
اســتانداردهای بینالمللــی و ســازگار بــا
معیارهــای بومــی ،بهــای تمــام شــدۀ آنالیــن،
برنامهریــزی تولیــد حرفــهای ،انبــارداری
پیشــرفته ،چندشــرکتی و چنــد ارزی ،اپ
موبایــل و یکپارچگــی واقعــی در تمــام زنجیــرۀ
ارزش کســب و کار ،راهــکاری مطمئــن و قابــل
اتّــکا در دســتان شــما بــرای تح ـ ّول و توســعۀ
کســب و کار خواهــد شــد.
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بــا اســتفاده از چنیــن دادههایــی اســت کــه
سیســتم  ،ERPماژولهــای مختلفــی ایجــاد
و از ایــن طریــق ،گــردش کاری ســازمان را
خــودکار و یکپارچــه میکنــد ،عملیــات را
پیگیــری و تحلیــل میکنــد و در نهایــت باعــث
میشــود فراینــد تصمیمگیــری در ســازمان،
ســریعتر و هوشــمندانهتر باشــد ERP .یــک
بســتۀ نرمافــزاری کاربــردی درون ســازمانی،
جامــع و ســازماننگر ،اســتاندارد و شــامل
یــک مجموعــه از ماژولهــای یکپارچــه ،آمــادۀ
راهانــدازی ،از پیــش طراحــی شــده و از پیــش
مهندســی شــده ولی قابــل تنظیــم و پیکربندی
براســاس نیازهــای پویــای ســازمانها اســت.
ایــن راهحــل کامــ ً
ا انعطافپذیــر ،فرایندگــرا
و اطالعــات محــور و شــامل کلیــۀ ف ّعالیتهــا
و فرایندهــای اصلــی و مؤثــر در ایجــاد ارزش
افــزودۀ ســازمان اســت .فرایندهــای از پیــش
تعریــف شــده در سیســتم براســاس تجربیــات
و گزینههــای برتــر اســتخراج شــدهاند.
نرمافــزار  ERPمایکروســافت 3راهــکاری
بــرای برنامهریــزی منابــع ســازمانی ()ERP
اســت کــه بــرای کســب و کارهــای کوچــک و
متوســط کنتــرل و نظــارت بهتــر و دقیقتــری
را روی منابــع مالیشــان فراهــم میکنــد و
میتوانــد مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن ،ســاخت
و تولیــد و عملیــات را تســهیل کنــد و شــامل
ماژولهایــی ماننــد خریــد و تــدارکات ،فــروش
و بازاریابــی ،مدیریــت پــروژه ،برنامهریــزی
تولیــد ،انبــارداری پیشــرفته ،منابــع انســانی و
حســابداری و مالــی اســت.

 -3هــوش مصنوعــی در حســابداری

بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی ،اســتفاده
از هــوش مصنوعــی در حســابداری مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در حقیقــت هــوش
مصنوعــی از طریــق راههــای گوناگونــی منجــر
بــه ارائــۀ خدمــات حســابداری میشــود .از
فوایــد هــوش مصنوعــی در حســابداری میتوان
بــه مدیریــت مالــی جامــع و بهینهســازی شــدۀ

روزآمــد اشــاره کــرد .در واقــع نرمافزارهایــی
کــه توســط هــوش مصنوعــی اجــرا میشــوند
ثبــت دادههــا ،دســتهبندی آمــار ،پــردازش
حســابها ،انجــام عملیــات ریاضــی ،ارائــۀ
اعــداد و ارقــام و در آخــر مدیریــت ایــن امــور
را بــه بهتریــن نحــو ممکــن انجــام خواهــد داد.
همیــن موضــوع زمینهســاز رشــد تصاعــدی
دســتاوردها و بــازده مالــی یــک شــرکت
میشــود.
اگرچــه هــوش مصنوعــی در حســابداری
وظایــف مختلفــی را انجــام میدهــد
ا ّمــا ایــن ابــزار بهطــور کامــل جایگزیــن
حســابداران نخواهــد شــد .بــا ظهــور هــوش
مصنوعــی ،پیشبینــی میشــود حســابداران،
ف ّعالیتهــای خــود را بــه ســمت ف ّعالیتهــای
مشــاورهای ســوق دهنــد.
از طرفــی حســابداران بایــد بیشــتر روی وظایف
اســتراتژیک خــود یعنــی برنامهریــزی بودجــه،
بهینهســازی ســرمایه و بهبــود فرایندهــای
مالــی تمرکــز کننــد .هــوش مصنوعــی
تغییــرات اساســی در بخــش حســابداری
ایجــاد کــرده اســت کــه ایــن تغییــرات منجــر
بــه کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری
خواهــد شــد.
در دنیــای امــروزی کــه ارتباطــات بســیار
نزدیــک بــه هــم شــده اســت ،تعــداد
تراکنشهــای دیجیتــال بهســرعت در حــال
افزایــش اســت و تعــداد بســیار زیــادی از
سیســتمهای عامــل دیجیتــال بــه کار رفتــه
در دســتگاههای دیجیتالــی بــه انجــام ایــن
معامــات کــم میکننــد .ســرمایهگذاری
در حــوزۀ تکنولــوژی در ســال  2021معــادل
 6تریلیــون دالر بــوده اســت کــه حــدود
 60میلیــارد دالر آن در حــوزۀ هــوش
مصنوعــی بــوده اســت در ایــن راســتا حجــم
ســرمایهگذاری در هــوش مصنوعــی کــه در
ســال  2015معــادل  12میلیــارد دالر بــود
در ســال  2022بــه  93میلیــارد دالر رســیده
اســت .همچنیــن ظهــور نرمافزارهــای آنالیــن

61

پراطمینــان حسابرســی ،بــه شــدت افزایــش
یافتــه اســت کــه در ایــن رابطــه مؤسســات
 Big Fourحــدود  13میلیــارد دالر در زمینــۀ
تکنولوژیهــای جدیــد نظــر هــوش مصنوعــی
و تحلیــل دادههــا ســرمایهگذاری کردهانــد.
صنعــت حســابداری نیــاز بــه درک بیشــتر
ِالکچیــن یــک
ِالکچیــن دارد .ب
فنــاوری ب
ِ
ِ
دفتــر کل دیجیتالــی اســت کــه بــرای ثبــت
معامــات انجــام شــده بیــن طرفهــای
مختلــف در یــک شــبکه ایجــاد شــده اســت.
ایــن دفتــر کل مبتنــی بــر اینترنــت بــوده
اســت و بیــن مشــترکان تقســیم شــده
اســت و کلیــه معامــات از زمــان ایجــاد آن
را شــامل میشــود .تمامــی مشــترکان یــا
شــرکتکنندگان اعــم از افــراد یــا کســب
و کارهــا ،از یــک پایــگاه داده اشــتراکی
اســتفاده میکننــد و هــر کــدام یــک نســخۀ
همســان از دفتــر کل را در اختیــار دارنــد.
ِالکچیــن در حســابداری یــک انقــاب
ب
ِ
تــازه برپــا خواهــد کــرد .ایــن تکنولــوژی بــه
خاطــر امنیــت و ســرعت خــود میتوانــد در
آینــدۀ نزدیــک تبدیــل بــه انتخــاب اصلــی
شــرکتهای حســابداری و واحدهــای
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حســابداری باشــد .متخصصیــن میتواننــد بــا
ِالکچیــن رونــد بازرســی اســناد
اســتفاده از ب
ِ
و حســابها را ســرعت بیشــتری ببخشــند و
نگرانــی خــود را نســبت بــه امنیــت داده کنــار
ِالکچیــن
بگذارنــد .از نمونههــای کاربــردی ب
ِ
در حســابداری میتــوان بــه کاهــش جعــل
اســناد و تخریــب اســناد ،کاهــش هزینــۀ
حسابرســی ،رعایــت درســت اســتانداردها و
قوانیــن ،افزایــش بهــرهوری اشــاره کــرد.
طبــق دادههــای منتشــر شــده توســط
 Statistaدر ســال  ،2020تخمیــن زده
میشــود کــه شــرکتها در ایــاالت متحــده
تــا پایــان ســال  1.1 2022میلیــارد دالر بــرای
ِالکچیــن هزینــه کننــد.
فناوریهــای ب
ِ
همچنیــن یکــی از پیشــرفتهای جالــب،
ســرمایهگذاری در متــاورس 4اســت .متــاورس
ســه ویژگــی اساســی و کلیــدی دارد از جملــه
«حضــور»« ،تعامــل» و «استانداردســازی»
و ایــن ویژگیهــا ،تفــاوت اساســی دنیــای
متــاورس بــا فضــای مجــازی موجــود را
نمایــش میدهنــد .دنیــای مجــازی متــاورس
میتوانــد بــه صنعتــی تریلیــون دالری تبدیــل
شــود ،محلــی بــرای ســرگرمی ،تجــارت و برای

برخــی ،حتــی محــل کار .متــاورس بهعنــوان
یــک شــاخه از اینترنــت تعریــف نمیشــود بلکه
یــک جایگزیــن و آلترناتیــو بــرای آن بهحســاب
ِالکچیــن و
میآیــد و بــا اســتفاده از ب
ِ
اپلیکیشــنهای غیرمتمرکــز طراحــی خواهــد
شــد .نکتــۀ قابــل توجــه اینکــه یکــی از چهــار
شــرکت بــزرگ حســابداری ،بنــام پرایــس واتــر
هــاوس کوپــرز )PWC(5که شــرکت چندملیتی
خدمــات حرفـهای بریتانیایــی اســت ،در زمینــۀ
ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ مدیریت ،مشــاورۀ مالی
و ســرمایهگذاری ،مشــاورۀ حقوقــی و مالیاتــی،
خدمــات حســابداری و حسابرســی ف ّعالیــت
میکنــد و پــس از شــرکت دیلویــت بهعنــوان
دومیــن شــرکت خدمــات حرفــهای جهــان
محســوب میشــود ،اخیــرا ً زمیــن مجــازی
را در  Sandboxخریــداری کــرد و آن را بــه
اولیــن برنــد خدمــات حرفـهای شــناخته شــدۀ
جهانــی تبدیــل کــرد و وارد دنیــای متــاورس
شــد .ســخنگوی  Sandboxگفتــه اســت کــه
خریــد زمیــن بــه  PWCاجــازه میدهــد تــا
تجربیــات همــه جانب ـهای را ارائــه دهــد و بــا
مشــتریان ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن شــرکت
پیشبینــی میکنــد کــه فناوریهــای VR
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(واقعیــت مجــازی) و ( ARواقعیــت افــزوده) تــا
ســال  5.1 ،2030تریلیــون دالر بــه اقتصــاد
جهانــی کمــک کننــد ،درحالیکــه در ســال
 2019ســهم آنهــا فقــط  5.46میلیــارد دالر
بــود.

 -4اهمیت امنیت در سیستمهای
اطالعاتی حسابداری

مدیــران بــرای تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی خود
بهطــور روزافــزون بــه سیســتمهای اطالعــات
حســابداری وابســتگی پیــدا کــرده اســت و ایــن
سیســتمها ،خــود بهطــور وســیع در حــال
گســترش و پیچیدگــی هســتند .همزمــان بــا
افزایــش پیچیدگــی سیســتمهای اطالعاتــی،
شــرکتها و ســازمانها بــا تهدیدهایــی روبـهرو
هســتند؛ بیشــتر از تهدیدهایــی کــه شــرکتها
و ســازمانها بــا آن روبــهرو هســتند.
یکــی از دغدغههــای مدیــران ،حفاظــت از
اطالعــات و برنامههــای سیســتم در بــرا بــر
نفــوذ افــراد غیرمجــاز اســت .اطالعــات موجــود
در سیســتمهایی کــه درجــۀ ایمنــی آنهــا
پاییــن باشــد ،قابــل اتّــکا نخواهــد بــود و خطــر
ســرقت اطالعــات و بهرهبــرداری غیرمجــاز
آن همیشــه وجــود خواهــد داشــت .مدیــران
ســازمانها و شــرکتها در محــدودۀ وظایــف
خــود از دیــدگاه حفــظ منافــع ســازمان یــا
شــرکت موظــف بــه ایمنســازی محیــط کار
و اطالعــات هســتند .چالــش حســابداران و
شــرکتهای حســابداری امــروزی ایــن اســت
کــه جمعآوریکننــده و ادارهکننــدۀ دادههــای
مؤثــر باشــند .بــرای انجــام ایــن کار ،آنهــا بایــد
بهتریــن شــیوههای امنیتــی ماننــد دسترســی و
پروتکلهــای مناســب ،پروتکلهــای امنیتــی
فیزیکــی و پشــتیبانگیری و رمزگــذاری
را رعایــت کننــد .حسابرســان هــم بایــد در
حفــظ منافــع شــرکت و قابلیــت اتّــکای
اطالعــات صاحــبکار وجــود امنیــت در
سیســتمهای اطالعــات حســابداری را در
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محــدودۀ بررســیهای خــود قــرار دهنــد.
مدیــران و حســابداران بایــد بــا انــواع حمــات
و تهدیدهــا ،روشهــای ایجــاد امنیــت در
سیســتمها و رونــد بهینهســازی امنیــت
در سیســتمهای اطالعاتــی آشــنا باشــند تــا
موفــق بــه ایجــاد امنیــت در سیســتمهای
اطالعاتــی خــود شــوند.

 -5دادهکاوی در حسابداری و تحلیل
اطالعات

اســتفادۀ مؤثــر از دادههــا ،رکــن اساســی
رقابــت بازارهــای کســب و کار اســت .ایــن
نــوع ف ّعالیتهــا همیشــه نیازمنــد درک
درســتی از اطالعــات بهمنظــور تصمیمگیــری
بهتــر ،دقیقتــر و واقعیتــر ،اســت .دادهکاوی
یــک فراینــد اســتخراج دانــش از دادههــای
بــزرگ در پایگاههــای اطالعاتــی اســت کــه
میتواننــد بهصــورت بالقــوه مفیــد و قابــل
فهــم باشــند و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد
تــا بتــوان انبــوه دادههــا را بهصــورت خــودکار
و هوشــمندانه بــه اطالعــات و دانــش مفیــد
تبدیــل کــرد.
اطالعــات ،کلیــد اصلــی بــرای تصمیمگیــری
در مــورد مســائل مالــی هســتند .پیشــرفتهتر

کــردن مراکــز داده ، 6بهینهســازی آن و
اســتفاده از نرمافزارهــای پیشــرفته در عصــر
کالن دادههــا و اســتخراج دادههــا بــرای
تصمیمگیریهــای مدیریتــی بســیار مهــم
هســتند .تجزیــه و تحلیــل مالــی شــامل
اســتفاده از دادههــای مالــی بــرای ارزیابــی
عملکــرد یــک شــرکت و ارائــۀ توصیههایــی در
مــورد چگونگــی بهبــود آن در آینــده اســت.
تحلیلگــران مالــی در درجــۀ اول کار خــود را
در اکســل انجــام میدهنــد و از یــک صفحــۀ
گســترده بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای
تاریخــی و پیشبینــی نحــوۀ عملکــرد شــرکت
در آینــده اســتفاده میکننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تمرکز بــر تجزیـه و تحلیل
دادههــای جزئــی حســابداری و اطالعــات مالــی
در حــال تبدیــلشــدن بــه یکــی از روندهــای
جدیــد خدمــات حســابداری و مالــی اســت.
برخــاف پیشبینیهــای انجــام شــده در
رابطــه بــا از بیــن رفتــن حرفــۀ حســابداری
و حسابرســی ،حســابداران و حسابرســان
هنــوز میتواننــد در دنیــای تجزیــه و تحلیــل
دادههــای بــزرگ ایجــاد ارزش کننــد .آنهــا کــه
بــا تجزیــه و تحلیــل دادههــای ســاختاریافته
آشــنا و دارای دانــش و بینــش اصــول تجــارت
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هســتند ،کار بــا دادههــای بــدون ســاختار نیــز
برایشــان مقــدور خواهــد بــود و میتواننــد
کارفرمایــان را در تجزیــه و تحلیــل اکتشــافی
دادههــای بــزرگ ،حمایــت کننــد .بنابرایــن ،به
جــای جایگزینــی حســابداران و حسابرســان
بــا سیســتمهای خــودکار ،مــا اســتدالل
میکنیــم کــه تجزیــه و تحلیــل دادههــای
بــزرگ مکمــل مهارتهــای حســابداران اســت
و حتــی ممکــن اســت ســبب تقاضــای بیشــتر
در حرفــۀ حســابداری و حسابرســی بــرای
تخصــص
حســابداران و حسابرســان دارای
ّ
تحلیــل دادههــای بــزرگ شــود.

از مهارتهــای تفکــر انتقــادی 8و تفکــر
اســتراتژیک 9کــه یــک موقعیــت را براســاس
کلیــۀ حقایــق و اطالعــات موجــود ،تحلیــل
کنــد و بــا اســتفاده از ایــن مهارتهــا،
حقایــق ،دادههــا و ســایر اطالعــات را مرتــب و
ـش
ســازماندهی میکنــد تــا بــرای مســائل پیـ ِ
رو راهحــل پیــدا کننــد و بــه مهارتهــای
مشــاورۀ تجــاری ،ماننــد مدلســازی رشــد و
بهــره وری در ســازمان واقــف باشــند تــا در
توســعه کســب و کار شــرکتها مؤثــر باشــند
.

 -6حســابداران بهعنــوان
شــرکای اصلــی مشــاغل

خودکارســازی یــا اتوماســیون در حســابداری
یکــی از روندهــای جدیــد خدمــات حســابداری
و مالــی اســت کــه بــا پیشــرفت نرمافزارهــا
و فناوریهــا تقویــت میشــود .در حــال
حاضــر ،انجــام امــور حســابداری و مالــی تــا
حــد زیــادی بــدون دخالــت انســانها قابــل
ّ
اجــرا هســتند .نرمافزارهــای حســابداری بــه
ســازمانها ایــن امــکان را میدهنــد تــا
ورودی داده کمتــری داشــته باشــند و ایــن

بــا پیشــرفت تکنولــوژی ،تعــداد رباتهــای
مشــاور 7کــه توســط شــرکتها مــورد اســتفاده
قــرار خواهنــد گرفــت رو بــه افزایــش اســت.
ایــن رباتهــا برنامههــای خــودکاری هســتند
کــه اطالعــات را بــا اســتفاده از الگوریتمهــای
پیشــرفته تفســیر میکنــد کــه اگــر تکنولــوژی
بــه پیشــرفت خــود ادامــه دهــد و الگوریتمهــا
دقیقتــر شــوند ،رباتهــای مشــاور
میتواننــد تهدیــدی واقعــی بــرای مشــاوران و
مدیــران مالــی باشــند .بــا ایــن وجــود ،نگرانــی
زیــادی در مــورد اینکــه چگونــه رباتهــای
مشــاور قابــل اعتمــاد هســتند ،وجــود دارد.
حســابداری از جملــه مهارتهــا و مشــاغلی
اســت کــه توانســته اســت جایــگاه خــود را
بــا تمامــی پیشــرفتهای تکنولــوژی حفــظ
کنــد .بســیاری از افــراد هنــوز مایلنــد کــه
ثــروت آنهــا توســط یــک شــخص واقعــی
مدیریــت شــود تــا بتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط
برقــرار کننــد .پــس مهمتریــن کار مدیــران
و مشــاوران مالــی همــگام شــدن بــا پیشــرفت
تکنولــوژی و فنــاوری اســت ،کــه باعــث کــم
شــدن زمــان ارائــۀ گــزارش در شــرکتها و
ســازمانها شــوند.
مشــاوران و مدیــران مالــی بایــد بــا اســتفاده
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یــا
خودکارســازی
-7
اتوماســیون عملکرد حســابداری

امــر بــه اســتفادۀ بهینــه از ســرمایه و مدیریــت
بهتــر منابــع ختــم میشــود .اتوماســیون
حســابداری دســتیترین عناصــر روز کاری
حســابدار را میگیــرد و آنهــا را بهصــورت
خــودکار و اغلــب فــورا ً انجــام میدهــد.
نرمافزارهــای حســابداری امــروزی پتانســیل
کامــل حســابداران و تیمهــای مالــی را ف ّعــال
میکننــد .رهبــران کســب و کار و متخصصــان
امــور مالــی انتظــار دارنــد کــه اتوماســیون
بخشــی از عملیــات آنهــا باشــد .اکنــون
حســابداران میتواننــد بــه راحتــی بســیاری از
کارهــای آهســته و خســتهکنندهای کــه اغلــب
مجبــور بــه تحمــل آن هســتند بــه نرمافزارهــا
بســپارند و خــود بــه امــور مهمتــری رســیدگی
کننــد .بــا وجــود دادههــای دقیــق و ب ـهروز و
اهمیــت ایــن دادههــا در رشــد کســب وکار،
حســابداران میتواننــد شــرکای تجــاری قابــل
اعتمــاد و تأثیرگــذاری باشــند کــه هــر شــرکت
و کســب و کاری بــه آنهــا نیــاز دارد.
بــا ایــن حــال ،ســازمانهایی کــه مشــتاق بــه
داشــتن فرایندهــای کام ـ ً
ا خــودکار هســتند،
هنــوز راه درازی بــرای تکمیــل ایــن رونــد
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در پیــش دارنــد .دادههــا نشــان میدهــد
کــه نیمــی از متخصصــان مالــی میگوینــد
کــه فرایندهــای آنهــا هنــوز بهطــور قابــل
توجهــی دســتی اســت ،کمتــر از یــک ســوم تــا
حــدودی خــودکار هســتند.

 -8ش ّفافیت در حسابداری

اســت .بخشــی از ایــن ســرمایهگذاری بــر
روی نرمافــزار گزارشــگری مالــی مناســب
اســت .ارائــۀ دادههــا در قالبهــای دیجیتالــی
انعطافپذیــر و جــذاب بــرای اشــخاص ثالــث
نیــز یکــی از اجــزای کلیــدی ایــن رونــد در
حــال ظهــور اســت.

گزارشــگری مالــی رایجتریــن روشــی اســت  -9حسابداری در شرکتهای
کــه اســتفادهکنندگان و ســرمایهگذاران کوچک و متوسط () SMEs11

میتواننــد از عملکــرد شــرکت مطلــع شــوند.
داشــتن صورتهــای مالــی بــا کیفیــت بــاال،
ش ـ ّفافیت و اعتمــاد ســرمایهگذاران را افزایــش
میدهــد و بــه آنهــا اجــازه میدهــد تــا
جزئیــات مالــی شــرکت را تحلیــل و میــزان
ریســک شــرکت را ارزیابــی کننــد ا ّمــا امــروزه،
فشــار فزاینــدهای از ســوی ذینفعــان مختلــف
بــرای گزارشــات مالــی فراتــر از اعــداد و ارقــام
وجــود دارد .در حــال حاضــر آنهــا بیشــتر بــه
پایــداری ،تنــوع کارکنــان و ســایر معیارهــای
10
زیســت محیطــی ،اجتماعــی و حاکمیتــی
( )ESGعالقهمنــد هســتند پــس شــ ّفافیت
در حســابداری همیشــه دارای اهمیــت بــوده
اســت .ســرمایهگذاران امــروزی انتظــار دارنــد
کــه ببیننــد یــک شــرکت دقیقــاً چگونــه
داراییهــا ،درآمدهــا و بدهیهــای خــود را
تنهــا بــا چنــد کلیــک مدیریــت میکنــد.
آنهــا همچنیــن میتواننــد بــدون وقفــه نحــوۀ
عملکــرد سرمایهگذاریهایشــان را تماشــا
کننــد و عملکــرد کلــی شــرکت ،نقدینگــی و
تــداوم کســبوکار را ارزیابــی کننــد.
ایجــاد گــزارش شــ ّفاف مســتلزم مشــارکت
در ســطح هیئــت مدیــره ،انتخــاب اســتراتژی
گزارشدهــی مناســب و در دســترس قــرار
دادن ایــن اطالعــات اســت.
همچنیــن داشــتن اســتراتژی و انتخــاب
اســتانداردهای گزارشدهــی مناســب و
اطمینــان از وجــود سیســتمهایی کــه
جمــعآوری دادههــای مالــی و غیرمالــی
را آســان میکنــد ،بهشــدت مــورد نیــاز
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شــرکتهای کوچــک و متوســط ()SMEs
اغلــب بهعنــوان ضربــان قلــب اقتصادهــای
نوظهــور و توســعهیافته در نظــر گرفتــه
میشــوند ،کــه ســهم قابــل توجهــی را
در ارزش افــزوده و اشــتغال در بســیاری از
اقتصادهــای دنیــا دارنــد .نتایــج بهدســت
آمــده از نظرســنجیهای مختلــف نشــان
میدهــد کــه حســابدارها و مؤسســات
حســابداری ،بهتریــن منبــع بــرای مشــاورۀ
تجــاری بهشــمار میرونــد .ایــن موضــوع
بــرای حســابدارها یــک فرصــت و مســئولیت
بــزرگ محســوب میشــود تــا وظایــف مالــی
را در SMEهــا بهعهــده بگیرنــد زیــرا نقــش
اساســی در رونــد برنامهریــزی اســتراتژیک،
بــه عهــده آنهاســت.
صاحبــان و مدیــران مشــاغل کوچــک میگویند
کــه حفــظ عملکردهــای حســابداری در داخــل
ســازمان دارای مزایایــی همچــون ارائــۀ دانــش
در رابطــه بــا روشهــای تجــاری ،ارتبــاط بــا
کارکنــان پــروژه ،بــرآوردن نیازهــای خــاص و
انعطافپذیــری آنهــا بــوده اســت .همچنیــن
بــرای مشــاغل و کســب و کارهــای مختلــف،
برونســپاری حســابداری بــه آنهــا ایــن
امــکان را میدهــد تــا روی کســب و کار یــا
تجــارت اصلــی خــود تمرکــز کننــد و از منابــع
خــود بهتــر اســتفاده کننــد .برونســپاری بــه
شــرکتها امــکان دسترســی بــه حســابداران
باتجربــه و واجــد شــرایط را میدهــد کــه
کیفیــت و خدمــات قابلســنجش را تضمیــن
میکنــد.

 -10بهروزســانی اســتانداردهای
حســابداری و قوانیــن و مقــررات

اســتانداردهای حســابداری بایــد بهطــور
مــداوم مــورد بازنگــری و بهروزرســانی قــرار
میگیرنــد تــا بتواننــد کیفیــت گزارشــات
مربوطــه را باالتــر ببرنــد .هیــچ ابهامــی در
رابطــه بــا ارقــام و اصطالحــات منــدرج در
صورتهــای مالــی نبایــد وجــود داشــته
باشــد .در ســالهای اخیــر بــه دلیــل رشــد
شــرکتهای چندملیتــی ،بــرای جلوگیــری
از ســردرگمی در رابطــه بــا وضعیــت مالــی
و نتایــج عملیاتــی ،بــه اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری روی آورده شــده اســت
ا ّمــا از آنجــا کــه اســتانداردهای حســابداری
محصــول شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی خــاص اســت بــا توســعۀ اقتصــاد
الکترونیکــی و دیجیتالــی ضــرورت تجدیــد
نطــر در مفاهیمنطــری و چارچوبهــای
اســتاداردهای حســابداری و حسابرســی
نیــز بهوجــود آمــده اســت زیــرا اصــول و
اســتانداردهای خاصــی کــه در ایــن زمینــه
تدویــنشــده اســت و مــورد تأییــد نهادهــای
تخصصــی اســت و بهعنــوان «اســتانداردهای
حســابداری» شــناخته میشــود ،عم ـ ً
ا بــه مــا
کمــک میکنــد تــا پیشــرفت یــک شــرکت را
پــس از مقایســۀ عملکــرد واقعــی بــا اســتاندارد
ارزیابــی کنیــم.
مثــ ً
ا در ســال  ،2021تغییراتــی توســط
12
هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی
در طبقهبنــدی گزارشــگری مالــی ایــاالت
متحــده پیشــنهاد شــده اســت .ایــن مــوارد
شــامل مــواردی در رابطــه بــا انــواع اجــاره،
مجــدد ،اوراق بهــادار بدهــی،
ســازماندهی
ّ
تملــک داراییهــا ،زیانهــای اعتبــاری،
ـررات
نهادهــای بــا بهــرۀ متغیــر و افشــای مقـ ّ
بانکــی اســت .همچنیــن در ســال ،2020
قانــون کمــک ،امــداد و امنیــت اقتصــادی
کروناویــروس )CARES( 13تصویــب شــد کــه
بــه مشــاغل و صنایــع کوچــک آمریکایــی
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کمــک اقتصــادی میکــرد .در ســال ،2021
قانــون مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و تخصیــص
تلفیقــی بــه قانــون امضــا شــد ،کــه اکثــر
برنامههــا را تحــت قانــون  CARESبــا برخــی
اصالحــات ادامــه داد .بخشــی از کمکهــای
اقتصــادی براســاس ایــن قوانیــن ،اعتبــار حفــظ
کارمنــدان اســت .همچنیــن افزایــش دورکاری
در دوران شــیوع پاندمــی کروناویــروس باعــث
شــد کــه بســیاری از شــرکتها در نحــوۀ
مدیریــت مالــی خــود تجدیــد نظــر کننــد
و پــس حســابداران بایــد بــه پیامدهــای
قانونــی ،مالیاتــی و بیمــهای توجــه خــاص
داشــته باشــند .در همیــن راســتا بســیاری
از اســتانداردهای حســابداری قبــل از ظهــور
شــبکههای اجتماعــی و تبلیغــات دیجیتالــی
تدوینشــده اســت .ایــن مــوارد جدیــد تأثیــر
بهســزایی در حســابداری دارنــد .متخصصــان
حســابداری بایــد بــهروز باشــند و از آخریــن
تحــ ّوالت مطلــع باشــند.

هزینــۀ نرمافــزار حســابداری ،منجــر
بــه برونســپاری اســتعدادها میشــود،
همچنــان مشــکالتی را بــرای حســابداران
و شــرکتها ایجــاد خواهــد کــرد .بــه ایــن
ترتیــب ،بــرای آنهــا ضــروری اســت کــه
پتانســیل نرمافــزار حســابداری خــود را بــه
حداکثــر برســانند.
پی تئشت ها:
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حــــــــرف های

فرایندکاوی چیست؟
فراینــدکاوی بــا اســتفاده از نوعــی هــوش مصنوعــی و بــر مبنــای

اوراق مشــارکت بــه عنــوان یــک ابــزار
تأمیــن مالــی چیســت؟

بــا اســتخراج دانــش از ســوابق رویدادهــا طراحــی شــده اســت .امــروزه

اوراق مشــارکت ســندی اســت گویــای مالکیــت دارنــدۀ آن ،نســبت بــه

دادهکاوی و علــم فراینــد بــرای کشــف ،پایــش و بهبــود فرایندهــای واقعی
ســوابق رویدادهــا در تمامــی سیســتمهای اطالعاتــی در دســترس اســت
و ایــن واقعیــت فراینــدکاوی را امکانپذیــر کــرده اســت .فراینــدکاوی
شــامل کشــف خــودکار فراینــد (اســتخراج مــدل فراینــدی از ســوابق
رویدادهــا) ،بررســی رعایــت و انطبــاق (پایــش انحرافــات بــا مقایســۀ

مــدل مطلــوب و ســوابق عملیاتــی) ،کاوش شــبکه اجتماعــی /ســازمانی،
ســاخت خــودکار مدلهــای شبیهسازیشــده ،گســترش مــدل ،بهبــود

مــدل ،پیشبینــی هــر رویــداد و پیشــنهادهای مبتنــی بــر تاریــخ اســت.

مکانیــزم کار ابزارهــای فراینــدکاوی بــه گون ـهای اســت کــه بــا تحلیــل
صددرصــدی دادههــای جامعــه ،تراکنشهــای یــک فراینــد ،نقشــۀ
فراینــدی ،مســیرهای فراینــد ،گلوگاههــای فراینــد ،تحلیــل زمانــی

فراینــد ،انطبــاق فراینــد واقعــی بــا مــدل مطلــوب بــا بیشــترین جزئیــات

و گزارشگیریهــای دقیــق را امکانپذیــر میکنــد.

بخشــی از یــک دارایــی حقیقــی کــه متعلــق بــه دولــت ،شــرکتهای
تعاونــی یــا خصوصــی اســت و تــا سررســید اوراق ،هــر نــوع تغییــر

قیمــت دارایــی متوجــه صاحــب اوراق مشــارکت اســت .طبــق تعریــف

قانــون انتشــار اوراق مشــارکت در ایــران اوراق مشــارکت ،اوراق بهــادار
بــا نــام یــا بینامــی اســت کــه بــه قیمــت اســمی مشــخص بــرای مــدت

معیــن منتشــر میشــود و بــه ســرمایهگذارانی کــه قصــد مشــارکت در
اجــرای طرحهــای موضــوع انتشــار اوراق را دارنــد واگــذار میشــود.
موضوع مشارکت

اوراق مشارکت در موارد زیر میتواند منتشر شود:
اجرای طرحهای سودآور

 oتولیدی

 oخدماتی

 oساختمانی

تأمیــن منابــع مالــی الزم بــرای تهیــۀ مــواد اولیــه مــورد نیــاز

واحدهــای تولیــدی
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نکات مهم
حــــــــرف های
حسابرســی مســتقل و انجــام حسابرســی طبــق اســتانداردهای
بینالمللــی حسابرســی ،چنیــن بیـــان میکنـــد کــه هــدف حسابرســی،

افزایــش میــزان اطمینــان اســتفادهکنندگان بــه صورتهــای مالــی

اوراق جعالــه بــه عنـوان یــک ابـزار تأمیــن
مالــی چیســت؟

تمــام جنبههــای بااهمیــت ،طبــق چارچــوب گزارشــگری مالــی مربــوط

در لغتنامــۀ فارســی ،جعالــه بدیــن صــورت بیــان شــده اســت" :پاداشــی

بینالمللــی حسابرســی بهعنــوان مبنایــی بــرای اظهارنظــر حســابرس،

دادن مــال بــرای کســی کــه بــه عمــل معینــی قیــام میکنــد" اســت.

بهعنــوان یــک مجموعــة واحــد ،از تحریــف بااهمیــت ناشــی از تقلــب یــا

کــه بــرای عامــل عمــل قــرار دهنــد ".جعالــه در لغــت بــه معنــای "وعــده
معنــای فقهــی جعالــه :در بیــان فقهــا ،جعالــۀ عقــدی (قــراردادی)

اســت (بنــد  3اســتاندارد بینالمللــی حسابرســی  .)200ایــن هــدف

بــا ارائـــۀ اظهارنظــر حســابرس دربــارة اینکــه آیــا صورتهــای مالــی از
تهیــه شــده اســت یــا خیــر ،تأمیــن میشــود .از ای ـنرو ،اســتانداردهای

وی را ملــزم میکنــد نســبت بــه عاریبــودن صورتهــای مالــی،

اشــتباه ،اطمینــان معقــول کســب کنــد.

اســت کــه بــه موجــب آن ،فــرد (جاعــل) متعهــد میشــود تــا در برابــر

طبــق بنــد  6اســتاندارد بینالمللــی حسابرســی  200بهطــور کلــی،

پرداخــت کنــد .در ایــن معنــا ،ارکان جعالــه عبارتنــد از :جاعــل ،عامــل،

بااهمیــت تلقــی میشــود کــه بهطــور معقــول انتظــار رود ،بهتنهایــی یــا

معنــای قانونــی (حقوقــی) جعالــه :مــادۀ  561قانــون مدنــی ،جعالــه

صورتهــای مالــی اتخــاذ میشــود ،اثـــر گــذارد .قضــاوت دربــارة اهمیــت،

بــه ادای اجــرت معلــوم در مقابــل عملــی اعــم از ایــن کــه طــرف معیــن

حســابرس از نیـازهـــای اطالعـــات مالــی استفادهکننـــدگان صورتهــای

عملــی کــه بــرای وی انجــام میشــود ،پــاداش معینــی – بــه عامــل-

تحریفهــا ،شــامل اطالعــات حــذفشــده یــا ازقلــمافتــاده ،زمانــی

عمــل (نتیجــۀ فعــل عامــل) ،جعــل.

در مجمــوع ،بــر تصمیمــات اقتصــادی اســتفادهکنندگان ،کــه بــر مبنــای

را اینگونــه تعریــف میکنــد" :جعالــه عبــارت اســت از التــزام شــخص

بــا توجــه بــه شــرایط موجـــود صــورت گرفتـــه و تحــتتأثیـــر درک

باشــد یــا غیــر معیــن".

مالــی و میــزان یــا ماهیــت تحریــف (یــا هــر دو) قــرار میگیــرد.

اوراق جعالــه ،اوراق بهــاداری اســت کــه دارنــدگان آن بــه صــورت مشــاع،
مالــک بخشــی از دارایــی هســتند کــه ایــن داراییهــا طبــق عقــد جعالــه

در پروژههــا اســتفاده میشــود .اوراق جعالــه ،اوراق مالکیــت مشــاع
دارایــی اســت کــه بــر اســاس قــرارداد جعالــه ،تعهــد انجــام و تحویــل
آن مقــرر شــده اســت .بعــد از پایــان عمــل (موضــوع قــرارداد جعالــه)،

صاحبــان اوراق ،مالــک مشــاع نتیجــۀ عمــل خواهنــد بــود .نتیجــۀ عمــل
ممکــن اســت خدمــت یــا دارایــی فیزیکــی باشــد.

اهمیــت در حسابرســی صورتهــای
مالــی چیســت ؟
اســتاندارد بینالمللــی حسابرســی  ،200بــا عنــوان اهــداف کلــی
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استانداردهای ملی حسابداری بخش عمومی

()National Public Sector Accounting Standards
چارچوب گزارشگری مالی مربوط

( ،) Applicable Financial Reporting Frameworkچارچوبــی

چارچوب گزارشگری مالی چیست؟

اســت کــه توســط مدیــران اجرایــی و در مــوارد مقتضــی ،ارکان راهبــری

چارچــوب( ،)Frameworkســاختاری شــکلدهنده و پشــتیبان و

توجــه بــه ماهیــت بنــگاه اقتصــادی و هــدف صورتهــای مالــی ،پذیرفتنی

بنــگاه اقتصــادی ،بــرای تهیــۀ صورتهــای مالــی ،انتخــاب میشــود و بــا

گــردآوردی از اصــول و نظریههــا اســت (فرهنــگ آکسفـــورد ،2000 ،

اســت یــا بهموجــب قانــون یــا مقــررات ،الزامــی شــده اســت .الزامــات

 )Frameworkبــرای پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتی طیفی گستـــرده

و آنچــه را کــه مجموعــۀ کامــل صورتهــای مالــی نامیــده میشــود؛

پذیرفتنــی میتوانـــد شـامـــل مــوارد زیـــر باشـــد:

بهقصــد ارائــۀ اطالعــات الزم دربــارۀ وضعیــت مالــی ،عملکــرد مالــی

()International Financial Reporting Standards

چارچوبهایــی ،مجموعــۀ کامــل صورتهــای مالــی شــامل صورتهــای

(،) National Accounting Standards

ســود و زیــان ،صــورت ســود و زیــان جامــع و صورت جریــان وجــوه نقد) و

ص  .)166چارچــوب گزارشــگری مالــی(Financial Reporting

از اســتفادهکنندگان تدویـــن شـــده اســـت .بــرای نمونـــه ،چارچـــوبهای
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
استانداردهای ملی حسابداری

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی

()International Public Sector Accounting Standards

(آیفــک ،2011 ،راهنمــای بکارگیــری اســتانداردهای بینالمللی حسابرســی،

در حسابرســی بنگاههــای کوچــک و متوســط ،جلــد  ،1ص  ،)226و
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چارچــوب گزارشــگری مالــی مربــوط ،شــکل و محتــوای صورتهــای مالی
مشــخص میکنــد .در بســیاری از چارچوبهــا ،صورتهــای مالــی،

و جریانهــای نقــد یــک بنــگاه اقتصــادی تهیــه میشــود .در چنیــن
مالــی اساســی( ( ) Basic Financial Statementsترازنامــه ،صــورت

یادداشـتهای توضیحــی مربــوط اســت .در برخــی دیگــر از چارچوبهــای

گزارشــگری مالــی ،مجموعــۀ کامــل صورتهــای مالــی ،تنهــا شــامل یــک
صــورت مالــی (ماننــد صــورت درآمدهــا و هزینههــا) و یادداشــتهای

توضیحــی مربــوط اســت.
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نکات مهم
حــــــــرف های
صورتهــای مالــی ممکــن اســت طبــق یــک چارچــوب گزارشــگری مالــی

تهیــه شــود کــه بــرای هدفهــای زیــر طراحــی شــده اســت:

تأمیــن اطالعــات مالــی مشــترک مــورد نیــاز بــرای طیــف گســتردهای

از اســتفادهکنندگان(صورتهای مالــی بــا مقاصــد عمومــی) ،یــا تأمیــن
اطالعــات مالــی مــورد نیــاز بــرای اســتفادهکنندگان خــاص (صورتهــای

مالــی بــا مقاصــد خــاص).

چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای صورتهــای مالــی بــا مقاصــد عمومی،
اســتانداردهای حســابداری و تفاســیر مصـــوب ســازمان حسابرســی اســت.

چارچـــوب گزارشــگری مالــی بــرای صورتهــای مالــی بــا مقاصــد خــاص
و ســایر اطالعــات مالــی توســط ســازمان حسابرســی یــا دیگــر مراجــع

قانونــی تدویــن یــا مشــخص میشــود (کمیتــۀ تدویــن اســتانداردهای

حسابرســی ،اســتاندارد حسابرســی بخــش .)200

در کشــور مــا ،چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای صورتهــای مالــی

بــا مقاصــد عمومــی ،اســتانداردهای حســابداری (Accounting
 )Standardsو تفاســیر مصوب ســازمان حسابرســی اســت .استانداردهای

حســابداری ایــران ،بــرای تمــام بنگاههــای اقتصــادی اعــم از ایــن کــه در

بخــش خصوصــی یــا عمومــی فعالیــت کننــد؛ کاربــرد دارد .از ایــن رو،
بــر بنیــاد اســتانداردهای حســابداری ایــران ،صورتهــای مالــی بایــد

وضعیــت مالــی ،عملکــرد مالــی و جریانهــای نقــدی بنــگاه اقتصــادی
را بــهنحــو مطلــوب ارائــه کنــد .تقریبـاً در تمــام شــرایط ،اعمــال مناســب

الزامــات اســتانداردهای حســابداری ایــران همــراه بــا افشــای اطالعــات

اضافــی در صــورت لــزوم ،منجــر بــه ارائــۀ صورتهــای مالــی بــه نحــو
مطلــوب میشــود (کمیتــۀ تدویــن اســتانداردهای حســابداری ،مقدمـهای

بــر اســتانداردهای حســابداری و اســتاندارد حســابداری(.)Premise

بــا وجــود ایــن ،بنگاههــای اقتصــادی ممکــن اســت بــا هــدف تأمیــن
منابــع مالــی در قالــب ســرمایهگذاری مســتقیم یــا دریافــت وام یــا ســایر

هدفهــا ،صورتهــای مالــی را بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی

حســابداری یــا اســتانداردهای حســابداری تدویــن شــده توســط مراجــع

ســایر کشــورها یــا مراجــع حرف ـهای نیــز تهیــه کننــد.

اســتانداردهای حســابداری و اســتانداردهای حسابرســی ایــران ،مدیریــت
بنــگاه گزارشــگر را مســئول تعییــن چارچــوب گزارشــگری مالــی مــورد

اســتفاده و نیــز تهیــه و ارائــۀ صورتهــای مالــی بــر طبــق آن چارچــوب
و افشــای آن در صورتهــای مالــی میداننــد .قوانیــن و مقــررات موجــود

ی بــر ایــن فــرض
حسابرســی طبــق اســتانداردهای حسابرســی ،مبتنــ 
اساســی( )Premiseاســت کــه مدیــران اجرایــی یــا ارکان راهبــری بنگاه

اقتصــادی مســئولیتهایی را پذیرفتهانــد کــه ایفــای آنهــا بــرای انجــام
حسابرســی ،اساســی اســت .یعنــی ،مدیــران اجرایــی و ارکان راهبــری

بنــگاه اقتصــادی ،از مســئولیتهای خــود نســبت بــه مــوارد زیــر آگاهنــد
و آن را پذیرفتهانــد:

الــف .تهیــه و ارائــۀ صورتهــای مالــی طبــق چارچــوب گزارشــگری مالــی
مربوط.

ب .طراحــی ،اعمــال و حفــظ کنترلهــای داخلــی مربــوط بــه تهیــۀ

صورتهــای مالــی بهگونــهای کــه عــاری از تحریــف بااهمیــت
ناشــی از تقلــب یــا اشــتباه باشــد؛ و

پ .فراهم کردن موارد زیر برای حسابرس:

 .1امــکان دسترســی بــه کلیــۀ اطالعــات مربــوط بــه تهیــۀ صورتهــای
مالــی ،ماننــد اســناد و مــدارک،

 .2هرگونــه اطالعــات اضافــی کــه حســابرس ممکــن اســت از مدیــران

اجرایــی یــا ارکان راهبــری بنــگاه اقتصــادی بــرای دســتیابی بــه
هدفهــای حسابرســی درخواســت کنــد؛ و

 .3امــکان دسترســی نامحــدود بــه کارکنانــی از بنــگاه اقتصــادی کــه
حســابرس ،دسترســی بــه آنهــا را بــرای کســب شــواهد حسابرســی،
ضــروری تشــخیص میدهــد.

افــزون بــر ایــن ،مدیــران اجرایــی و ارکان راهبــری بنــگاه اقتصــادی بایــد

بــرای تهیــۀ صورتهــای مالــی ،اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

 -مشــخص کــردن چارچــوب گزارشــگری مالــی مربــوط بــا توجــه بــه

قوانیــن و مقــررات موجــود.

 تهیۀ صورتهای مالی طبق چارچوب مشخص شده. -توصیف کافی این چارچوب در صورتهای مالی.

تهیــۀ صورتهــای مالــی نیازمنــد بکارگیــری قضــاوت مدیــران اجرایــی در
حیطــۀ چارچــوب گزارشــگری مالــی ،بــرای انجــام برآوردهای حســابداری

معقــول در شــرایط موجــود و انتخــاب و بکارگیــری رویههــای حســابداری
مناســب ،است.

منبــع :کتــاب گــزارش حســابرس دربــارۀ صورتهــای مالــی ،نوشــته
عبدالــه آزاد و محبوبــه کاظمــی

نیــز ،مســئولیتهایی را در رابطــه بــا گزارشــگری مالــی ،برعهــدۀ
مدیــران اجرایــی یــا ارکان راهبــری بنــگاه اقتصــادی گذاشــته اســت.
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اوراق مزارعــه بــه عنـوان یــک ابـزار تأمیــن
مالی چیســت؟

نقــش عامــل (زارع) را ایفــا میکنــد ،پــس اوراق مزارعــه ســند

مزارعــه در اصطــاح قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن ،یکــی از

اوراق مزارعــه بــه تبــع قــرارداد مزارعــه منحصــر در بــاب زراعــت

قــرار میدهــد کــه آن را زراعــت کــرده و حاصــل را بــا هــم تقســیم

اجرایــی اســتفاده از ایــن اوراق بایــد بدیــن شــکل باشــد کــه یــک

طرفیــن قــرارداد ،زمینــی را بــرای مــدت معیــن در اختیــار دیگــری

کننــد .در قــرارداد مزارعــه ،صاحــب زمیــن را مــزارع و کســی کــه

روی زمیــن کار میکنــد را عامــل یــا زارع میگوینــد .صاحــب
زمیــن الزم نیســت شــخصاً مالــک زمیــن باشــد ،بلکــه اگــر وکیــل
یــا ولــی مالــک نیــز باشــد کفایــت میکنــد.
تعریف و ماهیت اوراق مزارعه

را بــا هــم تقســیم کننــد ،در اوراق مزارعــه ،دارنــدۀ اوراق نقــش
مالــک زمیــن زراعــی و ناشــر اوراق نقــش وکیــل مالــک و کشــاورز
مالکیــت مشــاع دارنــدۀ اوراق بــر اراضــی مزروعــی معیــن اســت.

اســت و شــامل همــه انــواع محصــوالت زراعــی میشــود .شــیوۀ
مؤسســۀ مالــی فعــال در بخــش کشــاورزی بــا مطالعــات اولیــه
و شناســایی اراضــی مناســب زراعــت ،متناســب بــا ارزش خریــد

و آمادهســازی آن اراضــی ،اوراق مزارعــه منتشــر و در اختیــار
متقاضیــان قــرار میدهــد ،ســپس بــا وجــوه حاصــل از واگــذاری
اوراق ،آن اراضــی را خریــداری و بــرای زراعــت آمــاده ســازی

میکنــد؛ فعالیتهایــی چــون تســطیح ،زهکشــی ،کانالکشــی،

اوراق مزارعــه اوراق بهــاداری اســت کــه بــر اســاس قــرارداد مزارعــه

خیابانکشــی و  ...ســپس اراضــی آمــادۀ زراعــت را بــه قــرارداد

وجــوه متقاضیــان اوراق را جمــعآوری کــرده بــا آن وجــوه اراضــی

آن زراعــت و در پایــان ســال زراعــی ،محصــول بــه دســت آمــده

طراحــی شــده اســت ،ناشــر اوراق مزارعــه بــا واگــذاری اوراق،
قابــل زراعــت خریــداری میکنــد ســپس آن اراضــی را بــه قــرارداد

مزارعــه از طــرف دارنــدگان اوراق بــه کشــاورزان واگــذار میکنــد
تــا روی آن اراضــی زراعــت کننــد و در پایــان ســال زراعــی محصــول
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مزارعــه بــه زراعیــن و کشــاورزان بــدون زمیــن میدهــد تــا روی

را طبــق قــرارداد تقســیم کننــد .موسســۀ مالــی بعــد از تحویــل
گرفتــن ســهم صاحبــان اوراق ( صاحبــان اراضــی) از محصــول و

فــروش آنهــا در بــازار محصــوالت کشــاورزی ،ابتــدا حقالوکالــه
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نکات مهم
حــــــــرف های
خــود را بــر مــیدارد ،ســپس باقیمانــدۀ ســود را بیــن صاحبــان
اوراق تقســیم میکنــد .ایــن رویــۀ تــا زمانــی کــه موسســۀ مالــی

منحــل نشــده اســت همــه ســاله تکــرار میشــود.

ســود اوراق مزارعــه بــه صــورت متعــارف بــه دورۀ زراعــی بســتگی
داشــته و در اکثــر محصــوالت ســاالنه اســت .مقــدار ســود نیــز
بــه عوامــل زیــادی چــون میــزان تولیــد (محصــول) ،قیمــت بــازار

و مدیریــت هزینههــای تولیــد بســتگی دارد و بــه طــور کامــل

متغیــر اســت .بــه ایــن معنــی کــه موسســۀ ناشــر گرچــه بــر حســب
ســالهای گذشــته و پیشبینــی وضعیــت آینــده میتوانــد دامنــۀ

تغییــرات ســود اوراق را بــرآورد کنــد ،امــا ســود واقعــی در پایــان
ســال مالــی مشــخص میشــود.
بازار ثانوی اوراق مزارعه

دارنــدۀ اوراق مزارعــه میتوانــد اوراق را نگهــداری کــرده و در

پایــان هــر دورۀ زراعــی از ســود اوراق اســتفاده کنــد ،کمــا ایــن
کــه میتوانــد در مواقــع نیــاز بــه نقدینگــی ،آنهــا را در بــازار

ثانــوی بفروشــد .از آن جــا کــه اوراق مزارعــه بیانگــر مالکیــت

دارنــدۀ ورق نســبت بــه ســهم مشــاعی از اراضــی زراعــی اســت؛
انتظــار م ـیرود افــزون بــر ســود حاصــل از زراعــت ،ارزش اراضــی
زراعــی نیــز بــه تناســب نــرخ تــورم افزایــش پیــدا کنــد ،در نتیجــه

بــه طــور طبیعــی قیمــت اوراق مزارعــه بیشــتر از قیمــت اصلــی
آنهــا خواهــد بــود ،بــه عبــارت دقیقتــر قیمــت اوراق مزارعــه

در بــازار ثانــوی تابــع دو عامــل خواهــد بــود .نخســت رشــد ارزش
زمیــن کــه بــه طــور متعــارف مســاوی یــا بیشــتر از نــرخ تــورم
اســت .دوم ،ســود ســاالنه کــه فروشــنده و خریــدار بــرای هــر ســال

مالــی از اوراق انتظــار دارنــد .هــر چــه بــه پایــان ســال زراعــی

نزدیــک شــویم ،قیمــت اوراق مزارعــه از ایــن جهــت افزایــش
مییابــد و بعــد از تقســیم ســود ،تأثیــر ایــن عامــل روی قیمــت از

بیــن مــیرود ،ســپس بــا گذشــت زمــان ،دوبــاره تأثیــرش شــروع
میشــود.
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حــــــــرف های
صورتهــای مالــی بــا مقاصــد عمومــی
چیست ؟
طبــق تعریــف بنــد  7اســتاندارد حســابداری شــماره  1صورتهــای مالــی بــا
مقاصــد عمومــی ،صورتهــای مالــی اســت کــه هــدف آن تأمیــن نیازهــای

اســتفادهکنندگانی اســت کــه در موقعیتــی قــرار ندارنــد کــه واحــد تجــاری را

ملــزم کننــد گزارشهایــی مطابــق بــا نیازهــای اطالعاتــی خــاص آنهــا تهیــه

کنــد .یعنــی بــه طــور کلــی صورتهــای مالــی کــه بــرای اســتفادهکنندگان
برونســازمانی تهیــه و ارائــه میشــود.

نحــوۀ شناســایی درآمدهــا در
اســتانداردهای بینالمللــی تابــع چــه
اســتانداردهایی اســت؟
شناســایی درآمدهــا در اســتانداردهای بینالمللــی بــه دو بخــش قبــل

از انتشــار اســتاندارد  IFRS 15و بعــد از انتشــار آن تقســیم میشــود،

بدیــن نحــو کــه:

قبــل از  IFRS15ایــن اســتانداردها بــرای شناســایی درآمدهــا اســتفاده

میشــد:

يادداشــتهاي توضيحــي صورتهــای
مالــی شــامل چــه مـواردی بایــد باشــد؟
يادداشــتهاي توضيحــي شــامل اطالعاتــي اســت افــزون بــر آنچــه در
صــورت وضعیــت مالــی ،صــورت ســود و زيــان ،صــورت ســود و زیــان

 :IAS18درآمد

جامــع ،صــورت تغييــرات در حقــوق مالکانــه و صــورت جریانهــای نقــدی

 :IAS11پیمانهای ساخت

 : SIC31درآمد – معامالت پایاپای شامل خدمات تبلیغ
 : IFRIC13برنامههای وفاداری مشتریان
 : IFRIC15قراردادهای ساخت امالک

 : IFRIC18انتقال داراییها از مشتریان

ارائــه میشــود .ایــن يادداش ـتها ،اطالعــات توضيحــي یــا جزئیــات اقــام

ارائهشــده در صورتهــاي مالــي و اطالعاتــي در ارتبــاط بــا اقالمــي کــه
واجــد شــرايط الزم بــراي شناســايي در صورتهــاي مالــي نیســت را ارائــه
ميکنــد.

و از ابتــدای ســال  2018اســتاندارد  IFRS15جایگزیــن تمــام
اســتانداردهای فــوق شــد

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳41

73

نکات مهم
حــــــــرف های
آيــا طبــق الزامــات اســتانداردهای
نالمللــی ( )IAS 23ميتــوان
بی 
هزينههــاي مالــي مرتبــط بــا
موجودیهــا را ســرماي های کــرد؟
طبــق الزامــات  IAS 23کــه مشــابه اســتاندارد حســابداری  13ایــران
اســت ،هزينههــاي تأميــن مالــي كــه مســتقيماً قابــل انتســاب بــه

ســاخت يــا توليــد يــك دارايــي واجــد شــرايط اســت ،ميبايســت
ســرمايهاي شــود .یکــی از ویژگیهــای مهــم دارایــی واجــد شــرایط

ایــن اســت کــه فرآینــد تولیــد یــا ســاخت آن طوالنــی مــدت اســت.

تعييــن مــدت زمــان طوالنــي در تعريــف دارايــي واجــد شــرايط نيازمنــد

اعمــال قضــاوت اســت .وليكــن اگــر فراينــد آمادهســازي يــك دارايــي

بيــش از 1ســال طــول بكشــد آن دارايــي بــه عنــوان دارايــي واجــد
شــرايط طبقهبنــدي ميشــود.
دارايــي واجــد شــرايط لزومـاً يــك قلــم مربــوط بــه امــاك ،ماشــينآالت

و تجهيــزات نيســت ،بلكــه ميتوانــد شــامل موجوديهــا و يــا
داراييهــاي نامشــهود نيــز باشــد.

در اغلــب مــوارد موجوديهــا زمــان قابلتوجهــي جهــت تكميــل نيــاز
ندارنــد ،در ايــن شــرايط امــكان ســرمايهاي کــردن هزينههــاي مالــي

وجــود نــدارد.

امــا مثالهــاي زيــر ،مــواردي اســت كــه ممكــن اســت موجوديهــا

زمــان زيــادي جهــت تكميــل نيــاز داشــته باشــند :

ســركه  ،پنيــر كــه ميبايســت بــراي تكميــل فراينــد تخميــر مــدت
زمــان قابلتوجهــي نگهــداري شــوند

اقــام بزرگــي از تجهيــزات از جملــه تجهیــزات مربــوط بــه هواپيمــا
و كشــتي

در اين موارد امكان سرمايهاي کردن هزينههاي مالي وجود دارد.

74

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

نکات مهم
حــــــــرف های
اوراق اســتصناع بــه عنــوان یــک ابــزار
تأمیــن مالــی چیســت؟
واژۀ اســتصناع در لغــت از بابــت اســتفعال از مــادۀ صنــع اســت و بــه
معنــای طلــب و ســفارش ســاخت چیــزی را میگوینــد و در اســتعمال

عرفــی عبــارت از ایــن اســت کــه کســی ،ســاخت شــیءای را از
صنعتگــر یــا هنرمنــدی تقاضــا کنــد و در اصطــاح فقهــی و حقوقــی،

اســتصناع قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن قــرارداد،
در مقابــل مبلغــی معیــن ،ســاخت و تحویــل چیــز مشــخصی را در زمــان

معیــن نســبت بــه طــرف دیگــر بــه عهــده میگیــرد.

ســه نکتــه در قــرارداد اســتصناع وجــود دارد کــه آن را از ســایر
قراردادهــا متمایــز میکنــد ،نخســت ایــن کــه ،در قــرارداد اســتصناع

بــه طــور معمــول کاالی مــورد نظر(موضــوع اســتصناع) موجــود نیســت
و ســازنده در آینــده آن را ســاخته و تحویــل میدهــد ،دوم اینکــه در

قــرارداد اســتصناع تهیــۀ مــواد اولیــه و لــوازم کار بــه عهــدۀ ســازنده
اســت و ســوم اینکــه بــه طــور معمــول در زمــان انعقــاد قــرارداد کل

ثمــن پرداخــت نمیشــود بلکــه بخشــی از آن بــه عنــوان پیشپرداخــت
داده میشــود بخــش دیگــر بــه صــورت دفعــی یــا تدریجــی تــا زمــان
تحویــل کاال پرداخــت میشــود گاهــی بخشــی از آن بــه بعــد از تحویــل

هــم منتقــل میشــود.

جــای پرداخــت وجــه نقــد در سررســیدهای مقــرر ،اقــدام بــه اعطــای

اوراق بهــادار اســتصناع متناســب بــا پیشــرفت پــروژه میکنــد .پیمانــکار

(ســازنده) دریافتکننــده اوراق بهــادار اســتصناع میتوانــد صبــر کنــد

تــا در سررســید مقــرر وجــه اســمی ســند را از ســفارشدهنده دریافــت

کنــد و یــا میتوانــد قبــل از سررســید ،اســناد مذکــور را در بــازار
ثانــوی (بــورس اوراق بهــادار و یــا فرابــورس) بفروشــد (تنزیــل کنــد).

استصناع غیر مستقیم

گاهــی پیمانــکاران تمایــل دارنــد بــه تناســب پیشــرفت پــروژه ،بهــای
پــروژه را دریافــت کــرده و بــا تحویــل آن ،تســویه حســاب کننــد .ایــن
افــراد بــه معامــات مــدتدار (بیــش از طــول احــداث پــروژه) و وارد
شــدن در بازارهــای مالــی عالقـهای ندارنــد .کمــا ایــن کــه گاهــی طــرح

چنــان بــزرگ و دارای ابعــاد مختلــف اســت کــه یــک پیمانــکار تــوان
انجــام آن را نــدارد ،در ایــن مــوارد وزارتخانههــا و ســازمانها میتواننــد

از طریــق بانکهــا وارد شــوند .بــه ایــن بیــان کــه وزارتخانــه احــداث

پــروژۀ خاصــی (مثــل ســاخت و تحویــل یــک فــرودگاه بینالمللــی)
را طبــق قــرارداد اســتصناع از یــک بانــک میخواهــد .بانــک متعهــد
میشــود در قبــال مبلــغ مشــخصی کــه بــر اســاس زمانبنــدی معیــن
( بــرای مثــال ده ســال) پرداخــت میشــود پــروژه را تحویــل دهــد.

ســپس بانــک آن پــروژه را در قالــب پروژههــای کوچکتــر تعریــف

کــرده ،بــا چنــد پیمانــکار قــرارداد اســتصناع میبنــدد .قراردادهــای
اســتصناع بانــک بــا پیمانــکاران میتوانــد در زمانبنــدی متفــاوت از

تأمین مالی از طریق اوراق استصناع

دولــت ،شــهرداریها ،شــرکتهای دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای
تأمیــن مالــی طرحهــای عمرانــی و توســعهای میتواننــد از طریــق

اســتصناع اقــدام کننــد .ایــن عمــل بــه دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم
قابــل اجــرا اســت.

اســتصناع اول (وزارتخانــه بــا بانــک) باشــد .حتــی بانــک بــرای پاییــن
آوردن قیمــت قراردادهــا میتوانــد قراردادهــای اســتصناع خــود بــا

پیمانــکاران بــه گونــهای طراحــی کنــد کــه بــا اتمــام پــروژه تســویه
حســاب شــود.

در ایــن روش نیــز وزارتخانــه مربوطــه بــه تناســب پیشــرفت پــروژه،
اوراق بهــادار اســتصناع را کــه به تناســب قــرارداد دارای سررســیدهایی-
بــرای مثــال یــک تــا ده ســال -هســتند در اختیــار بانــک قــرار میدهــد.

استصناع مستقیم

در ایــن روش وزارتخانههــا ،شــهرداریها ،شــرکتهای دولتــی و

خصوصــی کــه درصــد احــداث یــا توســعۀ پــروژۀ خاصــی هســتند و
فاقــد اعتبــار مالــی الزم بــرای انجــام آن در زمــان حاضــر میباشــند،

طبــق قــرارداد اســتصناع (صلــح) ســاخت پــروژۀ مذکــور را بــه پیمانــکار

بانــک نیــز میتوانــد در مواقــع نیــاز بــه نقدینگــی ،آنهــا را در بــازار

ثانــوی بفروشــد و در مواقــع مــازاد نقدینگــی از مــردم بازخریــد کنــد،

کمــا ایــن کــه میتوانــد صبــر کنــد ،در سررســید مبلــغ اســمی آن را

از دولــت دریافــت کنــد.

(ســازنده) مربوطــه ســفارش میدهنــد و در مقابــل متعهــد میشــوند

بهــا و اجــرت پــروژه را طبــق زمانبنــدی مشــخص (بــرای مثــال پنــج
تــا ده ســال) بــه ســازندۀ آن بپردازنــد .در ایــن روش ســفارشدهنده بــه
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نکات مهم
حــــــــرف های
اوراق اجــاره و منفعــت مبتنــی بــر ســهام
بــه عنــوان یــک ابــزار تأمیــن مالــی
چیســت؟
انتشــار اوراق منفعــت بــرای انتقــال منافــع آتــی ســهام دولــت از نظــر

فقهــی صحیــح اســت و احــکام و روابــط حقوقــی بیــن ارکان آن ،طبــق
ضوابــط مصــوب کمیتــۀ تخصصــی فقهــی در موضــوع اوراق منفعــت
خواهــد بــود.

مطابــق بنــد الــف مــاده  1دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره مصــوب 11

مــرداد  ،1389اوراق اجــاره ،اوراق بهــادار بــا نــام و قابــل نقــل و انتقالــی
اســت کــه نشــاندهندۀ مالکیــت مشــاع دارنــدۀ آن در دارایــی مبنــای

انتشــار اوراق اجــاره اســت.

پــس از انتشــار ایــن اوراق ،رابطــه موجــر و مســتأجر میان ســرمایهگذاران
و بانــی برقــرار میشــود .همچنیــن اوراق منفعــت ،اوراق بهــادار بــا نامــی
اســت کــه نشــاندهندۀ مالکیــت مشــاعدارندۀ آن بــر مقــدار معینــی
از منافــع آتــی حاصــل از دارایی(هــای) معیــن یــا حــق اســتفاده از

خدمــات یــا ســایر حقــوق قابــل نقــل و انتقــال بــرای یــک دورۀ زمانــی
معیــن اســت.

اجـزای ســایر اقــام ســود و زیــان جامــع
شــامل چــه م ـواردی میتوانــد باشــد؟
اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع ،شامل موارد زیر است:

الــف .تغییــرات در مــازاد تجدیــد ارزیابــی (موضــوع اســتاندارد
حســابداری  11داراییهــای ثابــت مشــهود ،اســتاندارد حســابداری

 17داراییهــای نامشــهود و اســتاندارد حســابداری  15حســابداری
ســرمایهگذار یها)؛

ب .تجدیــد اندازهگیــری طرحهــای بــا مزایــای معیــن (موضــوع
اســتاندارد حســابداری  33مزایــای بازنشســتگی کارکنــان)؛ و

پ .ســود و زیــان ناشــی از تســعیر صورتهــای مالــی عملیــات خارجــی
(موضــوع اســتاندارد حســابداری  16آثــار تغییــر در نــرخ ارز).
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نکات مهم
حــــــــرف های
اوراق خریــد دیــن بــه عن ـوان یــک اب ـزار
تأمیــن مالــی چیســت؟

هيــأت وزيــران ،شــورايعالی بــورس ،ســازمان و  ...اســت.

اوراق خریــد دیــن از جملــه ابزارهــای تأمیــن مالــی مبتنــی بــر بدهــی

شرایط مبنای انتشار اوراق خرید دین

مؤسســات حسابرســي معتمــد ســازمان انتخــاب ميشــود.

مقــررات :شــامل قوانيــن و مصوبــات مراجــع ذیصــاح از قبیــل

اســت .در انتشــار اوراق مبتنــی بــر بدهــی ،منابــع الزم از طریــق انتشــار

از تاریــخ ایجــاد مطالبــات ،حداقــل  10درصــد مــدت قــرارداد ســپری

آن بــه مجمــوع بدهیهــای شــرکت اضافــه میشــود.

متقاضــی تأمیــن مالــی نمیتوانــد بیــش از  50درصــد خالــص

اوراق در بــازار ســرمایه جــذب شــده و مشــابه تســهیالت مالــی ،مبلــغ

شــده و اقســاط سررســید شــده ،وصــول شــده باشــد.

اوراق خریــد دیــن ،اوراق بهــادار بانامــي اســت كــه بــه منظــور خریــد

مطالبــات خــود را مبنــای انتشــار اوراق قــرار دهــد.

عقــد ســلف منتشــر میشــود .ایــن اوراق در بورسهــا یــا بازارهــای

شــرکتهای زیرمجموعــه و هــم گــروه را مبنــای انتشــار اوراق قــرار دهــد.

مطالبــات مــدتدار اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای مطالبــات ناشــی از

متقاضــی تأمیــن مالــی نمیتوانــد مطالبــات خــود از ســهامداران

خــارج از بــورس قابلمعاملــه اســت.

مطالبات مبنای انتشار شامل مطالبات با وثیقه رهنی نباشد.

اصطالحات دستورالعمل اوراق خرید دین

مطالبــات بانکهــا و ســایر اشــخاص حقوقــی از دولــت در صورتــی

سر رسید مطالبات نباید کمتر از یکسال باشد.

اوراق خریــد دیــن :اوراق بهــادار بانامــي اســت كــه بــه منظــور خریــد

میتوانــد مبنــای انتشــار اوراق قــرار گیــرد کــه  )1مبلــغ مطالبــات،

عقــد ســلف منتشــر میشــود .ایــن اوراق در بورسهــا یــا بازارهــای

نظــارت مالــی و خزانــهدار کل کشــور) و ســازمان برنامــه و بودجــه

مطالبــات :مطالبــات ریالــی مــدتدار اشــخاص حقوقــی از اشــخاص

مطالبــات را در سررســید یــا سررســیدهای مقــرر تضمیــن کــرده و

مطالبــات مــدتدار اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای مطالبــات ناشــی از

خــارج از بــورس قابلمعاملــه هســتند.

توســط ســازمان حسابرســی ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی (معاونت

کل کشــور تأییــد شــده باشــد )2 .دولــت پرداختهــای مربــوط بــه

حقیقــی و حقوقــی ناشــی از عقــود مبادلـهای از قبیــل فــروش اقســاطی،

تعهــد کــرده باشــد کــه بــه منظــور تأمیــن اعتبــار الزم ،ردیــف خاصی

بانــي :شــخص حقوقــی دارنــدۀ مطالبــات اســت کــه قصــد دارد بــه

کشــور تعهــد کنــد پرداخــت مبالــغ در سررســید یــا سررســیدهای

اجــاره بــه شــرط تملیــک و جعالــه (بــه اســتثنای ســلف) اســت.

موجــب ایــن دســتورالعمل نســبت بــه فــروش آن از طریــق انتشــار اوراق
خریــد دیــن اقــدام کنــد.

را در لوایــح بودجــه ســنواتی پیشبینــی میکنــد )3 .خزانــهدار کل
مقــرر صــورت گیــرد.

ضامــن :شــخص حقوقــي اســت کــه پرداخــت مطالبــات را در مواعــد

مقــرر در برابــر دارنــدگان اوراق تضميــن ميکنــد.

عامــل وصــول :شــخص حقوقــی اســت کــه بــه جمـعآوري مطالبات و

پرداخــت آن بــه نهــاد واســط و اجــراي خدمــات مربــوط بــه آن براســاس

ايــن دســتورالعمل ميپــردازد.

عامــل فــروش :شــخص حقوقــي اســت کــه نســبت بــه عرضــه و

فــروش اوراق خریــد دیــن از طــرف نهــاد واســط اقــدام ميکنــد.

عامــل پرداخــت :شــرکت ســپردهگذاري مرکــزي اوراق بهــادار و

تســويه وجــوه اســت کــه نســبت بــه پرداختهــاي مرتبــط بــا اوراق
خریــد دیــن در مواعــد مقــرر بــه ســرمايهگذاران اقــدام ميکنــد.

اميــن :حســابرس بانــي يــا حســابرس ديگــري اســت کــه از ميــان
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موشـکافی تقلبهـای کوچـک
ناش�ی ازش�رایط ش�یو ع �COV
ID-19

اخبار
ایران و
جهان
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بــا نگاهــی بــه مثلــث تقلــب ،انتظــار م ـیرود
بــه دلیــل همهگیــری کوویــد ،19-احتمــال
کالهبــرداری افزایــش یافتــه باشــد .آنچــه
مشــهود اســت ایــن اســت کــه احتمــاال امروزه
مدیــران بیــش از زمــان قبــل از وقــوع همــه
گیــری فشــار ،فرصــت و توانایــی توجیــه تقلــب
را دارنــد ،و ایــن در حالــی اســت کــه کارکنــان
رده غیرمدیریتــی نیــز بــه دلیــل شــیوع ایــن
بیمــاری تنشهایــی را تجربــه میکننــد
کــه ممکــن اســت آنهــا را بــه ســمت و ســوی
تقلــب ســوق دهــد .بعــاوه ،عالرغــم اینکــه
فرصتهایــی کــه کارکنــان رده غیرمدیریتــی
بــرای کالهبــرداری دارنــد متفــاوت اســت،
امــا تأثیــرات تقلبــی کــه مرتکــب میشــوند
میتوانــد بــه همــان انــدازه تقلــب کارکنــان
رده مدیریتــی شــدید باشــد.
در اینجــا بــا در نظــر گرفتــن ســه عنصــر
مثلــث تقلــب یعنــی فشــار ،فرصــت و توجیــه،
بــه بررســی ایــن امرکــه  COVID- 19چگونــه
بــر ایــن مثلــث تاثیرگذاشــته و چگونــه ممکــن
اســت باعــث شــود کــه بــه ویــژه کارکنــان رده
غیرمدیریتــی در ایــن زمینــه کمتــر احســاس
محدودیــت کننــد میپردازیــم.
فشــار :بســیاری اوقــات ،ایــن پــول اســت
کــه باعــث فشــار بــرای ارتــکاب کالهبــرداری

میشــود .در شــرایط کنونــی ،پــول همچنــان
منبــع اصلــی فشــار اســت ،امــا فشــارهای
دیگــری کــه قبـ ً
ا هرگــز وجــود نداشــتند نیــز
ممکــن اســت مزیــد بــر علــت شــوند .مــواردی
ماننــد دورکاری ،اســتفاده از فناوریهــای
متفــاوت و دیگــر فشــارهای اضافــی ممکــن
اســت کارکنــان را تشــویق کنــد تــا بــه
گونــهای رفتــار کننــد کــه پیــش از ایــن
چنیــن رفتــاری را نداشــتند.
فرصــت :در موقعیتهــای ســخت مالــی،
فرصــت ارتــکاب کالهبــرداری نیــز افزایــش
مییابــد .در ایــن شــرایط ممکــن اســت
شــرکتها مجبــور شــوند کارمنــدان خــود
را کاهــش داده و کارکنانــی بــا تجربــه کمتــر
را اســتخدام کننــد یــا از کارکنــان بخواهنــد
کــه وظایــف متعــددی را خــارج از نقشهــای
معمــول خــود انجــام دهنــد .از ایــنرو،
کارمندانــی کــه فشــار فزاینــدهای را متحمــل
میشــوند در موقعیتهــای غیرمنتظــره و
افزایــش فرصــت بــرای ارتــکاب تقلــب قــرار
گیرنــد.
توجیــه :هنگامــی کــه افــراد فشــار و
فرصتهــای بیشــتری را تجربــه میکننــد،
بهتــر میتواننــد رفتــار متقلبانــه خــود را
توجیــه کننــد .خصوصــا در شــرایط بیمــاری....
https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/nov/covid19-fraud-triangle-nonmanagement-employees.html
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فضـای مطالعاتـی موسسـه
ا ر نســــتا ندیــــا نـــگ
) EY (EY Readingترکیبــــی
(مجـازی – حضـوری) میشـود

بررسـی وضعیـت و ترکیـب
مدیـران مالی و مدیـران عامل بر
ی جدید در
اساس یک نظرسـنج 
شـرکتهای بـزرگ آمریکایـی

بــر اســاس دادههــای نظرســنجی کــه بــه
تازگــی در شــرکت  Crist | Koldeانجــام
شــده ،تعــداد مدیــران مالــی و مدیــران عامــل
زن در شــرکتهای بــزرگ آمریکایــی بــه
باالتریــن حــد خــود رســیده اســت.
از  682شــرکتی کــه در گــزارش ایــن شــرکت
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد ،درحــال
حاضــر در  101شــرکت ،مدیــران مالــی زن
فعالیــت میکننــد کــه در ســال  ،2012ایــن
تعــداد  63نفــر بــوده اســت .همچنیــن در
همیــن بــازه زمانــی ،تعــداد مدیــران عامــل زن
از  23نفــر بــه  47نفــر افزایــش یافتــه اســت.
تنــوع قومیتــی و نــژادی در میــان مدیــران
ارشــد مالــی نیــز باالتریــن میــزان خــود را
داشــته و تقریبــاً  11درصــد بــوده اســت.
بــر اســاس یافتههــای ایــن نظرســنجی،
ایــن افزایــش در  12مــاه گذشــته ناشــی از
اســتخدام مدیــران مالــی سیاهپوســت بــوده
اســت کــه از  12نفــر در ســال  2020بــه 20
نفــر در ســال  2021رســیده اســت .بعــاوه،
زنــان در حــال حاضــر  15درصــد از جمعیــت
مدیــران مالــی را در میــان شــرکتهای مــورد
بررســی تشــکیل میدهنــد.
بــه گفتــه اســکات ســیمونز ،مدیــر شــرکت
 " Crist | Kolde :مــن بــه هیــچ عنــوان
از دیــدن افزایــش مــداوم درصــد مدیــران
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مالــی زن در طــی  10ســال گذشــته تعجــب
نمیکنــم ،زیــرا شــکی در وجــود ایــن
اســتعدادها نیســت ".وی افــزود" :بــا توجــه
بــه ســرمایهگذاری هوشــمندانهتر و فعالتــر
شــرکتها روی بهتریــن و درخشــانترین
اســتعدادها ،مــن انتظــار دارم ایــن رونــد ادامــه
یابــد".
بــه طــور کلــی ٪11 ،از نقشهــای C-suite
(مدیــر عامــل ،مدیــر مالــی ،و مدیــر ارشــد
عملیــات در نظرســنجی) در اختیــار زنــان
اســت.
این نظرسنجی همچنین نشان داد:
• میانگیــن ســنی مدیــران مالــی در هنــگام
اســتخدام  48ســال اســت .رایجتریــن ســن
در میــان مدیــران مالــی فعلــی  51ســال و
پــس از آن  50ســال اســت.
• تقریبــاً یــک چهــارم مدیــران عامــل در
بخــش مالــی قبـ ً
ا نقــش مدیــر مالــی را بــر
عهــده داشــتند.
• برتریــن رشــته کارشناســی در میــان
مدیــران مالــی ،حســابداری اســت .از میــان
 652مدیــر مالــی بــا ســوابق تحصیلــی
شــناخته شــده در نظرســنجی 162 ،نفــر در
رشــته حســابداری تحصیــل کردنــد.
• دانشــگاه پنســیلوانیا بیشــترین فارغ التحصیالن
را بــا عناویــن ( CFO(19و ( CEO)13داراســت.
https://www.journalofaccountancy.
com/news/2022/jan/diversity-risescfos-ceos-crist-kolder-report.html

مطالعاتــی موسســه ارنســتاندیانگ  EYدر
پــی نقــل مــکان بــه دفاتــری اســت کــه بــا
تمرکــز بیشــتر بــر فضــای همــکاری و ایجــاد
اتاقهــای جلســه مجهــز بــه تکنولــوژی روز،
در راســتای پیــروی از الگــوی کار جدیــد ایــن
شــرکت طراحــی شــدهاند.
فضایهــای طراحــی شــده در ایــن الگــو بــا در
نظــر گرفتــن حفــظ ســامتی و رفــاه کارکنــان
و همچنیــن ایجــاد فضاهــای اجتماعــی از
جملــه ســالنهای غذاخــوری بزرگتــر جهــت
رعایــت فاصلــه اجتماعــی طراحــی شــده اســت.
هــدف ایــن طــرح تشــویق افــراد بــه اســتراحت
منظــم پــس از کار ممتــد پشــت میزهایشــان
و فراهــم کــردن زمینههایــی بــرای مالقــات
افــراد بــا اعضــای تیــم اســت.
ســال گذشــته موسســه  EYتاییــد کــرد کــه
در حــال انتقــال بــه یــک الگــوی کار ترکیبــی
در بریتانیــا اســت کــه افــراد را قــادر میســازد
زمــان خــود را بیــن شــرکت ،دفاتــر مشــتریان
یــا کار از خانــه تقســیم کننــد.
شــرکت  EYدر همیــن راســتا قــرارداد اجــاره
فضــای اداریــی را بــه مســاحت  25000فــوت
مربــع در خیابــان  Blagraveبــه مــدت ۵
ســال امضــا کــرده اســت و انتظــار دارد تــا بهــار
 2022بــه ایــن محــل نقــل مــکان کنــد.
https://www.pqmagazine.com/eyreading-goes-hybrid/
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دغدغههـای مدیـران مالـی
( )C F O
اتهام موسسـه  KPMGدر مورد
بــر اســاس نظرســنجی ســه ماهــه چهــارم گمراه کردن  FRCدر حسابرسـی
موسســه دیلویــت ( Deloitte’s UK CFOشرکت Carillion

 )Surveyدرســال  ،2021مدیــران مالــی
شــرکتکننده در نظــر ســنجی :کمبــود
نیــروی کار  ،همهگیــری کوویــد  ،۱۹تغییــرات
آب و هوایــی و تــورم بــاال را بــه ترتیــب بــه
عنــوان بزرگتریــن خطــرات پیـشروی مشــاغل
خــود ارزیابــی میکننــد.
تقریبـاً نیمــی از مدیــران مالــی حاضــر در ایــن
نظرســنجی ( )٪46گــزارش کردنــد که کســب
و کار آنهــا در ســه مــاه گذشــته بــا مشــکالت
جــدی و شــدیدی در زمینــه اســتخدام مواجــه
بــوده اســت .انتظــار مــیرود کــه در ســال
 2022اوضــاع بهبــود یافتــه و تنهــا  24درصــد
از مدیــران مالــی انتظــار اســتمرار مشــکالت
اســتخدامی را داشــته باشــند.
در مــورد نــوع ســرمایهگذاری ،اکثریــت قریــب
بــه اتفــاق مدیــران مالــی انتظــار دارنــد در
ســه ســال آینــده نســبت بــه ســالهای قبــل
از همهگیــری ،ســرمایهگذاری در فنــاوری
دیجیتــال ( )٪94و مهارتهــای نیــروی کار
( )٪77افزایــش پیــدا کنــد .همچنیــن ،اکثــر
آنهــا ( 84درصــد) بــر ایــن باورنــد کــه رشــد
بهــرهوری در ســه ســال آینــده ســریعتر از
ســالهای قبــل از همهگیــری خواهــد بــود.
https://www.pqmagazine.com/cfosare-going-for-growth/
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طبــق اعترافاتــی کــه موسســه  KPMGدر
جلســۀ دادگاه داشــت ،مشــخص شــد ایــن
شــرکت در حسابرســی شــرکت ورشکســته
،Carillionنهــاد قانونگــذار  FRCرا بــا اقــدام
بــه جعــل اســناد گمــراه کــرده اســت.
مدیــر عامــل موسســه  ،kpmgجــان هولــت
ضمــن عذرخواهــی اظهــار کــرد" :بــرای مــن
واضــح اســت کــه ســوء رفتــار رخ داده اســت
و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد گمراهــی شــده

است" .
وی ادامــه داد :ایــن رفتــار نادرســت نقــض
فرآیندهــای مــا و آشــکارا بــر خــاف
ارزشهــای مــا اســت .غیرقابــل قبــول اســت،
مــا بــه هیــچ وجــه آن را تحمــل نمیکنیــم
و نمیپذیریــم و بســیار متأســفم کــه ایــن
اتفــاق در موسســۀ مــا رخ داده اســت».
اعتــراف او در پــی اتهامــات  FRCمبنــی بــر
"جعلــی" و "ســاختگی" بــودن اســناد ارائــه
شــده توســط حسابرســان موسســه KPMG
بــه منظــور گمــراه کــردن بازرســان در حــال
بررســی حســابهای شــرکت  Carillionو
 Regenersisارائــه شــد.
 FRCدر حــال انجــام تحقیقــات جداگانــهای
در مــورد محکــوم کــردن احتمالــی
حسابرســی شــرکت  Carillionاســت .ایــن
در حالــی اســت کــه وکیــل  FRCدر دادگاه
اظهــار داشــته کــه حسابرســان KPMG
صــورت حســابها و صورتجلســات را ماههــا
پــس از انجــام ایــن حسابرســی جعــل کردنــد.
https://www.pqmagazine.com/kpmg-misled-frc-over-carillion-auditsays-ceo/
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امـکان انتخاب زمـان تعطیالت،
توسـط کارکنـان موسسـه
Deloitte

موسســۀ  Deloitteبــا معرفــی طــرح
«تعطیــات عمومــی انعطافپذیــر» بــه
کارکنــان خــود ایــن امــکان را داد کــه بتواننــد
زمــان اســتفاده از تعطیــات عمومــی خــود را
انتخــاب کننــد.
کارکنــان ایــن شــرکت همچنیــن در برخــی
دفاتــر مســتقر در بریتانیــا ایــن امــکان را
دارنــد در محیطــی کارکننــد کــه در آنهــا
تغییراتــی بابــت ایجــاد فضاهــای همــکاری
بیشــتر و اســتفاده از جدیدتریــن فنــاوری
صوتــی و تصویــری صــورت گرفتــه ،تــا از
ایــن طریــق جلســات ترکیبــی (حضــوری –
مجــازی) بــا کیفیــت بهتــری برگــزار شــود.
بعــاوه ،کلیــۀ کارکنــان جدیــد و کارکنــای
کــه بــه تازگــی اســتخدام شــدۀ ایــن شــرکت
از بودجــۀ  500پونــدی کــه در ابتــدای
همهگیــری در اختیــار کارمنــدان Deloitte

فروردین 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳41

در بریتانیــا قــرار گرفتــه بــود بهرهمنــد شــدند.
ایــن کمــک هزینــه بــه منظــور حصــول
اطمینــان از مجهــز بــودن ایــن افــراد بــه طیــف
کاملــی از تجهیــزات بــرای پشــتیبانی مناســب
از آنهــا در حیــن دورکاری و کار از خانــه،
پراخــتشــد.
جکــی هنــری از  Deloitteتوضیــح
داد« :رویکــرد جدیــد مــا بــه ایــن معنــی
اســت کــه افــراد مــا میتواننــد عــاوه بــر
تعطیــات قــراردادی ،مرخصــی تعطیــات
عمومــی را در تاریخهایــی کــه برایشــان
مهمتــر اســت ،انتخــاب کننــد .آنهــا
همچنیــن حــق دارنــد از روزهایــی کــه
تعطیــات رســمی در تقویــم نمایــش داده
شــده اســتفاده کننــد یــا در صــورت تمایــل
میتواننــد ایــن روزهــا را بــا زمــان دیگــری
از ســال جایگزیــن کننــد».
https://www.pqmagazine.com/
deloitte-opts-for-flexible-public-holidays/

پیشبینیهـای سـال پیـشرو
از دیـدگاه مدیـران عامـل
سـازمانهای معتبـر مالـی

آنچــه در یــک نــگاه از دیــدگاه مدیــران عامــل
ســازمانهای معتبــر مالــی در ســال پیــش رو
پیشبینــی شــده بــه شــرح زیــر اســت:
مایــکل ایــزا از  : ICAEWامســال شــاهد انجــام
اصالحــات اساســی در حسابرســی خواهیــم بــود
و قصــد نداریــم ایــن فرصــت را بــار دیگــر از
دســت بدهیــم ،هلــن برنــد از  ACCAمعتقــد
اســت کــه حســابداران بایــد بــرای ایجــاد
دنیایــی کــه بــرای همــگان کارآمــد اســت،
کمــک کننــد ،انــدرو هاردینــگ از CIMA
بیــان کــرد کــه شــما بایــد از منطقــه امــن خــود
فراتــر رویــد و ســارا بیــل از  AATتاکیــد کــرد
علیرغــم ســختیهای ســالی کــه بســیاری از مــا
بــه تازگــی گذراندهایــم ،دالیــل بســیاری بــرای
جشــن گرفتــن نیــز وجــود دارد.
https://www.pqmagazine.com/theyear-ahead-the-predictions/
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انتشـار اسـتاندارد اجـاره
توسـط هیئـت اسـتانداردهای
حسـابداری بینالمللـی بخـش
عمو مـی

اســتاندارد جدیــد اجــاره کــه توســط هیئــت
اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری بخــش
عمومــی ( )IPSAS 43منتشــر شــده ،در ادامــه
و پیــرو اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
مالــی شــماره  )IFRS16( 16اســت ،کــه
توســط هیئــت اســتانداردهای حســابداری
بینالمللــی تدویــن ( )IASBشــده اســت.
بــرای مســتاجرین IPSAS 43 ،الگــوی حــق
مصرفــی را معرفــی میکنــد کــه جایگزیــن
ریســکها و پرداختهــای ناشــی از الگــوی
مالکیــت در  ،IPSAS 13میشــود .همچنیــن
بــرای اجارهدهنــدگان IPSAS 43 ،عمدتــاً
ریســکها و پرداختهــای ناشــی از الگــوی
مالکیــت  IPSAS 13را در پیــش میگیــرد.
ایــان کاروتــرز ،مدیــر  IPSASBدر بیانیــهای
اظهــار کــرد « :الگــوی اجــاره در ،IPSAS 43
در حالــی کــه همراســتایی بــا  IFRSرا حفــظ
میکنــد ،شــفافیت حســابداری اجــاره را نیــز
در بخــش عمومــی بهبــود میبخشــد« .وجــود
یــک دورۀگــذار ســه ســاله بــرای اجــرای
 ،IPSAS 43بــه واحدهــای دولتــی زمــان
میدهــد تــا ضمــن آمادگــی بــرای الزامــات
جدیــد ،بــه امــکان یادگیــری از تجربــه بخــش
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خصوصــی در بکارگیــری  IFRS 16نیــز
دســت یابنــد.

تحریمهـا علیـه  KPMGو
نیکـوال کویـل

هفتــه گذشــته ،هفتــهای شــلوغ بــرای
 KPMGبــود .عــاوه بــر اســتماع مــواردی
در جلســه دادگاه صنعتــی مبنــی بــر اینکــه
پنــج کارمنــد  FRCدر بازرسیهایشــان
از حسابرســـیهــــــای  Regenersisو
 Carillionآنهــا را گمــراه کردنــد ،اکنــون بــه

دلیـ�ل کار ایـ�ن حسابرسـ�ان کـ�ه بـ�را ی �Con
 vivialityانجــام شــده ،ایــن شــرکت حــدودا ً
 3میلیــون پونــد جریمــه شــده اســت.
 Convivialityدر جــوالی  2013در بــازار
ســرمایه گــذاری جایگزیــن بــورس لنــدن
(" )"AIMوارد شــد و بیــن ســالهای 2013
و  2017از طریــق ســری خریدهایــی کــه
انجــام داد بــه ســرعت رشــد کــرد .همینطــور
در ســال مالــی  ،17شــرکت افزایــش
قابلتوجهــی در حوزههــای گزارشــگری
مالــی کلیــدی درآمــد ،ســود و داراییهــای
خالــص گــزارش کــرد.
در اوایـ�ل مـ�ار س Convivial� ،2018
 ityســری بهروزرســانیهای معامالتــی را
منتشــر کــرد کــه منجــر بــه تعلیــق ســهام
شــرکت در  AIMشــد .تــاش بــرای افزایــش
ســهام بیشــتر در مــارس  2018ناموفــق بــود
و  Convivialityدر  5آوریــل  2018مجــددا
وارد بــازار کار شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
ســال مالــی  ،۱۷دومیــن ســالی بــود کــه
 KPMGشــرکت  Convivialityرا حسابرسی
میکــرد.
https://www.pqmagazine.com/
sanctions-against-kpmg-and-nicola/quayle
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افزایـش  467هـزار شـغل در
حوزههـای مختلـف و کاهش 6.6
هزار شـغل در حوزه حسـابداری
توسـط کارفرمایـان در ماه ژانویه
در ایـاالت متحد ه

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســازمان
آمــار اشــتغال ایــاالت متحــده ،وضعیــت
اشــتغال در مــاه ژانویــه بیــش از حــد انتظــار
بــوده و کارفرمایــان بــا وجــود همهگیــری
ســویۀ جدیــد اومیکــرون کرونــا467,000 ،
شــغل در مجمــوع حرفههــای مختلــف اضافــه
کردنــد .بــا ایــن حــال ،در مشــاغل حســابداری
و حسابرســی تعــداد  6600نفــر کاهــش
اســتخدام گــزارش شــده و نــرخ بیــکاری یــک
دهــم واحــد افزایــش یافتــه و بــه  4.0درصــد
رســیده اســت.
بــا وجــود پیشبینــی تحلیلگــران در مــاه
ژانویــه ،رشــد اشــتغال در امــور خدماتــی و
رفاهــی ،خدمــات حرف ـهای و تجــاری ،تجــارت
خــرده فروشــی ،حمــل و نقــل و انبــارداری
همچنــان ادامــه یافــت و میانگیــن درآمــد
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کارکنــان در کلیــه زمینههــا ،بــا  23ســنت
افزایــش بــه  31.63دالر رســید.
ایــن افزایــش مشــاغل در زمینۀ خدمــات حرفهای
و بازرگانــی  86000شــغل ،زمینــۀ خدمــات
مشــاوره فنــی و مدیریــت  16000شــغل ،طراحــی
سیســتمهای کامپیوتــری و خدمــات مرتبــط
 15000شــغل ،خدمــات معمــاری و مهندســی
 8000شــغل و خدمــات فنــی و حرف ـهای 7000
شــغل بــوده اســت .ســازمان آمــار اشــتغال
همچنیــن آمــار گــزارش شــده را بــرای ماههــای
نوامبــر و دســامبر بــه مجمــوع  709000شــغل رو
بــه افزایــش اعــام کــرد.

شـدن
تبدیـل
بـه
غیرمسـتقیم

مالیـات
چالـش

طبــق گــزارش اخیــر تامســون رویتــرز کــه روز
دوشــنبه منتشــر شــد ،پیــروی از مالیاتهــای
"غیــر مســتقیم" ماننــد مالیــات فــروش و
مصــرف بــرای بســیاری از شــرکتها در سراســر
جهــان بــه مشــکل بزرگــی تبدیــل شــده اســت.

ایــن گــزارش نشــان میدهــد بــا توجــه
بــه ایــن کــه دولتهــا بــرای مقابلــه بــا
پیامدهــای همهگیــری کوویــد ۱۹-در تــاش
هســتند درآمــد بیشــتری کســب کننــد۸۰ ،
درصــد از مدیــران مالــی جهــان چالشهــای
مهــم ناشــی از اجــرای الزامــات پرداخــت
مالیــات غیرمســتقیم را گــزارش کردهانــد .بــر
اســاس ایــن گــزارش ،مالیــات بــر فــروش در
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی
و توســعه بــه طــور متوســط بیــن  ۲۵تــا ۳۵
درصــد افزایــش یافتــه اســت.
عــاوه بــر انتشــار ایــن گــزارش ،تامســون
رویتــرز همچنیــن پلــت فــرم غیرمســتقیم
تعییــن مالیــات در هــر نقطــه را راه انــدازی
کــرد.
 IDT Determination Anywhereیــک
پلــت فــرم فنــاوری مالیاتــی مبتنــی بــر رایانش
ابــری اســت کــه در راس زیرســاختهای
موجــود یــک شــرکت در فضــای ابــری قــرار
میگیــرد .ایــن پلتفــرم از فنــاوری "رایانــش
مــرزی یــا سیســتم محاســباتی اج" بــرای
نزدیکــی بهتــر بــه سیســتمهای تراکنــش
اســتفاده میکنــد .متخصصــان مالیاتــی
میتواننــد موتــور تعییــن مالیــات را در هــر
نقطــه از تراکنــش یــا در هــر کانــال افزایــش
دهنــد و ایــن در حالــی اســت کــه کنتــرل
دادههــای متمرکــز را حفــظ میکننــد ،کــه
ایــن امــر میتوانــد بــه ویــژه بــرای خــرده
فروشــان آنالیــن کارآمــد باشــد .طبــق گفتــه
ایــن شــرکت در مرحلــه آزمایــش و توســعه،
ایــن پلتفــرم تاخیــر شــبکه را حــذف کــرده تــا
ســرعت محاســباتی  50درصــد بهتــری را در
یــک سیســتم مبتنــی بــر رایانــش ابــری ارائــه
دهــد.
ایــن سیســتم میتوانــد فــروش را مدیریــت
کنــد و از مالیــات ،مالیــات غیــر مســتقیم و
مالیاتهــای بینالمللــی ماننــد مالیــات بــر
ارزش افــزوده و مالیــات کاالهــا و خدمــات
اســتفاده کنــد.
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بســیاری از ســازمانها هنــوز فرآینــد

محصــوالت را بــر اســاس الزامــات انطبــاق

غیرضــروری میداننــد بــدون اینکــه بداننــد

حسابرســی داخلــی ،برخــاف حسابرســی

حسابرســی داخلــی را یــک فعالیــت

بررســی مــی کنــد

چــه قدرتــی بــه بنیــان ســازمان میدهــد

مســتقل  ،ممکــن اســت ســختگیرانه نباشــند،

حسابرســی داخلــی بــه ســازمان هــا کمــک

ســازمان مهــم هســتند .بــا ایــن حــال ،در

فرآیندهــای تجــاری و کیفیــت محصــول آنهــا

کل فرآینــد را آســانتر کــرده اســت

نقــاط ضعــف را شناســایی کــرده و آنهــا را

پیگیــری کنترلهــا را بــدون صــرف تــاش،

امــا بــرای ایجــاد فرهنــگ بهبــود مســتمر در

مــی کنــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه

دســترس بــودن فنــاوری مدیریــت حسابرســی

ســازگار اســت و بــه آنهــا امــکان مــی دهــد

اکنــون میتوانیــد برنامهریــزی ،اجــرا و

بــه فرصــت هــای بهبــود تبدیــل کننــد .ایــن
فرآینــد اساسـاً مطابقــت فرآیندهــا و همچنیــن

زمــان یــا هزینــه زیــاد انجــام دهیــد .اگــر
واقعــاً میخواهیــد روی فنــاوری مدیریــت

حسابدار
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حسابرســی مناســب ســرمایهگذاری کنیــد،

شــده بــرای حسابرســی دارد .ممکــن اســت

نمانــده اســت .فناوریهــا پــراز ویژگــی ماننــد

کمــک میکنــد  8گام مؤثــر بــرای یــک

نیــاز داشــته باشــند ،درحالیکــه برخــی

بــه شــما کمــک میکنــد تــا کل فعالیــت

بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــه شــما

برخــی از فرآیندهــا بــه حسابرســی ســاالنه

حسابرســی داخلــی موفــق را دنبــال کنیــد

ممکــن اســت بــه حسابرســیهای شــش

این هشت گام مؤثر شامل ؟
-1فرآیندهــای ســازمان را مــورد
بررســی قــرار دهیــد وآنهــا را
شناســایی کنیــد

ثابــت نیــاز داشــته باشــند.

کیفیــت ممکــن اســت بــه حسابرســی روزانــه

حسابرســی تــک تــک فرآیندهــا ممکــن اســت

مالــی ممکــن اســت بــه حسابرســی داخلــی

ماهــه یــا ســه ماهــه بــرای اطمینــان از نتایــج

بهعنــوان مثــال ،برخــی از فرآیندهــای کنتــرل

نیــاز داشــته باشــند درحالیکــه فرآیندهــای

بــرای کســب و کارهــا کار مناســبی نباشــد.

بهصــورت فصلــی نیــاز داشــته باشــند.
همانطــور کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد ،نیــاز بــه

بــه رشــد واقعــی ســازمان کمــک کنــد.

حسابرســی شــوند وجــود دارد تــا بتوانیــد

مالــی بــه ســازمانها کمــک میکنــد تــا

مــورد نیــاز بــرای هــر نــوع فرآینــد کســب

آنهــا در جهــت درســت اســت.

کوآلیتیــز وجــود دارنــد کــه بــه شــما کمــک

اگــر یــک ســازمان ،حوزههــای مناســبی را

همتــراز نگــه داریــد.

شایســتهای بــرای موفقیــت انجــام خواهــد داد

 -3برنامهریزی حسابرسی

آنهــا بایــد حوزههــای خاصــی را شناســایی

کننــد کــه کنترلهــای آنهــا ممکــن اســت

شــفافیت در مــورد حوزههایــی کــه بایــد

بهعنــوان مثــال ،حسابرســی فرآیندهــای

تصمیمــات آگاهانــه ای در مــورد فرکانــس

اطمینــان حاصــل کننــد کــه هزینههــای

و کار بگیریــد .فناوریهــای بســیاری ماننــد

بــرای حسابرســی شناســایی کنــد ،تالشهــای

میکننــد فرکانــس هــر کنتــرل را بهصــورت

نرمافــزار سیســتم مدیریــت کنتــرل کوآلیتیــز
حسابرســی را از قبــل برنامهریــزی کنیــد
تــا از اجــرای بهموقــع آن اطمینــان حاصــل

کنیــد و انطبــاق و خطــرات عملیاتــی را بــه
حداقــل برســانید .از ایــنرو ،بــا برنامهریــزی و
برنامهریــزی از قبــل ،حسابرســی و کنترلهــای

خــود را بهموقــع انجــام دهیــد.

-4بــه افــرادی کــه در ایــن
حسابرســی دخیــل خواهنــد شــد
اطــاع دهیــد.

اطالعرســانی بــه تمــام بخشهــا در مــورد

کنترلهــا وحسابرســیهای آتــی بایــد از

حســن نیــت متــداول باشــد تــا آنهــا بتواننــد بــا
اســناد مــورد نیــاز و ســایر مــواد ماننــد شــواهد

برنامههــای عملیاتــی اجــرا شــده بــرای بازبیــن
آمــاده بماننــد .تــا زمانیکــه یــک حسابرســی

غافلگیرکننــده در مــورد فعالیتهــای مشــکوک
صــورت نگیــرد ،تیــم شــما تمــام ایــن حــق را
دارد کــه از فعالیتهــای ســازمانی مطلــع شــود.

هیــچ بخشــی نبایــد از حسابرســی یــا

 -برنامهریــزی ،تهیــۀ چکلیســت ،اجــرا و

مرحلــۀ بعــدی در صــف برنامهریــزی و

حسابرســان واهمـهای داشــته باشــد .آگاهــی در

فوقالعــادهای بــرای ایجــاد بهبــود مســتمر در

نگــه داشــتن یــک برنامــه و برنامهریــزی از

درک ارزش فرایندهــای حسابرســی بــرای

وضــوح از همــان ابتــدا ،نیــاز اصلــی بــرای

فرآیندهــا و در دســترس نبــودن اعضــای

پیگیــری کنترلهــا .حسابرســی داخلــی ابــزار

زمانبنــدی حسابرســیها اســت .آمــاده

صــورت اســتفادۀ مؤثــر و کارآمــد اســت .حفظ

قبــل شــما را قــادر میســازد تــا از برخــورد

دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب اســت.

تیــم مناســب مــورد نیــاز بــرای حسابرســی

-2در مــورد فراوانــی کنترلهــا
تصمیــم بگیریــد.

تیــم شــما کمــک میکنــد تــا فعالیتهــای

جلوگیــری کنیــد .یــک پلــن حسابرســی بــه
خــود را برنامهریــزی کنیــد و برســاس آن کار

مراحــل حسابرســی آنهــا همچنیــن بــه توســعۀ
موفقیــت مســتمر ســازمان کمــک میکنــد.
فناوریهــای نســل بعــدی دارای قابلیتهــای

داخلــی ماننــد اعالنهــا اســت تــا بتوانیــد
همــۀ کارمنــدان خــود را بهطــور همزمــان
مطلــع کنیــد.

-5چکلیســت حسابرســی را آمــاده
کــرده و حسابرســی را اجــرا کنیــد.

ایــن کــه چقــدر کنترلهــا را در ســازمان

کنیــد.

از کنترلهــا موفــق اســت کــه بســیاری

از ســوی دیگــر ،زمانبنــدی کنترلهــا

تهیــۀ چکلیســت حسابرســی از فعالیتهــای

همچنیــن بســتگی بــه حوزههــای شناســایی

فرآینــد یــا حــوزهای بــدون حسابرســی باقــی

کنترلهــای داخلــی ،اطمینــان از پرســیدن

خــود انجــام میدهیــد ،جنبــه مهمــی
از ســازمانها نادیــده گرفتــه میشــوند.
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وحسابرســی تضمیــن میکنــد کــه هیــچ

مهــم حسابرســان اســت .در زمــان ارزیابــی
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کیفیــت را کــه ممکــن اســت منجــر بــه
هزینههــای ســربار از جملــه دوبــارهکاری و

فراخوانــی محصــول شــود ،اعمــال کنیــد.

و
اثربخشــی
-8بررســی
پیگیریهــای حسابرســی را انجــام
د هیــد .

آخریــن ا ّمــا نــه کماهمیــت ،بررســی اثربخشــی

و پیگیــری حسابرســی بــه انــدازۀ برنامهریــزی
و انجــام حسابرســی مهــم اســت ،زیــرا بــه
شــما کمــک میکنــد تــا میــزان اثربخشــی

یــک برنامــۀ عملیاتــی را اندازهگیــری کنیــد.
ســؤاالت درســت در زمــان مناســب از افــراد

مناســب بســیار مهــم اســت .یــک چکلیســت،
معمــوالً حــاوی ســؤاالت مربــوط بــه فراینــد از

اعضــای تیــم درگیرمراحــل حسابرســی اســت
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه همــه در مــورد

حفــظ کیفیــت و شــهرت یــک برنــد مطــرح در
ســطح جامعــه در یــک صفحــه هســتند.

خبــر خــوب بــرای حسابرســان ایــن اســت
کــه فناوریهایــی وجــود دارد کــه بــا
چکلیســتهای حسابرســی از پیــش تعریــف
شــده براســاس بهتریــن شــیوههای صنعــت و

حسابرســی چیــزی نیســت جــز بینشهایــی

در مــورد کیفیــت و ســازگاری کــه در ســازمان

بــرای اطمینــان از کیفیــت محصــول حفــظ
میشــود.

پــس از مستندســازی یافتههــای حسابرســی،
میتوانیــد بــرای شناســایی حوزههایــی

کــه نیــاز بــه توجــه فــوری دارنــد در مقابــل
مــواردی کــه پــس از مدتــی قابــل بررســی

و اصــاح هســتند ،تجزیــه و تحلیــل انجــام

دهیــد .بــا ایــن حــال ،بــا اســتفاده از فنــاوری
مدیریــت حسابرســی میتوانیــد ایــن

عملکردهــا را بهطــور مؤثــر انجــام دهیــد.

اســتانداردهای انطبــاق ارائــه میشــود .شــما

از ســوی دیگــر ،کار پیگیــری ماننــد یــادآوری

بــرای فعالیتهــای حسابرســی اســت کــه

نیــاز بــه توجــه فــوری دارد.

فنــاوری کــه میتوانــد بــه شــما در انجــام هــر

هشــت مرحلــه بــا نهایــت ســهولت و راحتــی
کمــک کنــد ،ســرمایهگذاری ارزشــمندی
اســت .دیگــر نیــازی بــه هــدر دادن زمــان،
تــاش و منابــع در شــیوههای حسابرســی

ســنتی نداریــد.

بنابرایــن ،یــک فنــاوری مدیریــت حسابرســی
قــوی اســتخراج کنیــد ،زیــرا کســبوکارها

تنهــا زمانــی بــه موفقیــت میرســند کــه در

کیفیــت محصــول ،کیفیــت فرآینــد و بهبــود
مســتمر ثبــات داشــته باشــند .یــک فرآینــد

میتوانیــد ایــن چکلیســتها را بــا توجــه -7بررســی بــرای توســعه و اجــرای
حسابرســی ســاده و اســتاندارد تضمیــن
بــه رویههــا و گــردش کار ســازمان خــود برنامههــای اقــدام
ویرایــش کنیــد و حسابرســی را انجــام دهیــد.

زمینههــای بهبــود شناســایی شــده در
یافتههــای حسابرســی بایــد بررســی شــود تــا

-6ثبــت و تجزیــه و تحلیــل
یــک برنامــۀ اقــدام تهیــه شــود .بررســی،
حسابرســی
یافتههــای
علــت اصلــی مشــخص شــود و بــر ایــن اســاس

پــس از انجــام حسابرســی ،اقــدام فــوری
بعــدی کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت

کــه یافتههــای حسابرســی را ثبــت کنیــد تــا
درک درســتی از فرایندهایــی کــه بهخوبــی

کار میکننــد و فرایندهایــی کــه نیــاز

بــه بهبــود دارنــد پیــدا کنیــد .یافتههــای
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توســعۀ برنامــۀ اقــدام و اجــرا بــه شــدت

ریســک مســائل شناســایی شــده بســتگی دارد.
مهــم نیســت کــه از کــدام روش بــرای بررســی

علــت اصلــی اســتفاده میکنیــد؛ مطمئــن
شــوید کــه آن را بهطــور کامــل انجــام

میکنــد کــه اســتانداردهای انطبــاق و بهتریــن

شــیوههای صنعــت رعایــت میشــوند.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه از ابزار حسابرســی

داخلــی خــود بهتریــن اســتفاده را میکنیــد تــا

مطمئــن شــوید کــه هــر بــار نیازهای مشــتریان
خــود را بــرآورده مــی کنیــد.

علیرضــا قاســمی :حســابرس داخلــی خبــره

وعضــو انجمــن حســابداران خبــره ایــران

دادهایــد ،زیــرا نمیتوانیــد تکــرار مشــکالت

حسابدار

شمارۀ ۳41

فروردین 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن
مؤسسات حسابرسی

معرفی موسسات حسابرسی

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی میتوانند شناختنامهی خود را در این بخش منتشر کنند.
1

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• حسین طالبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مجید مختار نژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بهمن فدوی رودسری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمیدرضا اصغری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سردار بارگاهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• امیررضا رهبری مقدم(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی ،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی
مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاوره مالی ،خدمات حسابداری،
تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،اصالح حســاب ،ارزیابی ســهام و طراحی
سیستمهای مالی.
تلفن( 88109418 :شش خط) فاکس88109421 :
نشانی :تهــران ،خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر
پالک  6طبقه پنجم واحد  18کدپستی1511643937 :

abtinravesh@yahoo. com

۳

آرمان اندیش آگاه

عضو انجمن حسابداران خبر ه ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• محمد جعفر دهقان طرزجانی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رامین جهانگیری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• یوسف غیاسوند(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین مشهوری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی مالی و مالیاتی ،بازرسی قانونی ،مشاوره مدیریت مالی ،ط راحی
و پیاده ســازی سیستم مالی ،خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی ،نظارت بر امور
تصفیه ،ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،داوری مالی
دفتر تهران :میدان هفت تیر ،ضلع شمال شرقی ،جنب فروشگاه زنجیره ای یاس،
کوچه آذری ،پالک  ،17واحد  4کدپستی1574846715 :
فاکس88329665 :
تلفن88342817-18 :
دفتر ارومیه :خیابان جهاد ،کوی اول(هجرت) ،کوچه سوم ،پالک 25
کدپستی5714717595 :
فاکس89783615 :
تلفن044-32228222 :

۴

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

۵

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• هادی یوسف زاده (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مجتبی ثقفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید وطنی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
خدمات :حسابرسی مستقل و بازرس قانونی ،حسابرسی مالیاتی ،نظارت بر امور
تصفیه ،حسابرسی داخلی ،اصالح حساب ،طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری
و اطالعات مدیریت ،مشاوره مالی ،مدیریتی و مالیاتی ،حسابرسی خاص ،ارزیابی
سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن ۸۸۵۲۸۱۹۵ :و ۸۸۱۷۶۱۰۱-۲
فاکس۸۸۵۲۰۶۷۹ :
نشانی :تهران -خیابان سهرودی شمالی -کوچه مهاجر -پالک  -41واحد 10
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)
• رضا جامعی(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

فروردین 1401
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حسابدار
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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)
• شهریار سیفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر مسلمی(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)
• 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 :

instagram. com/iica_ir
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درخبرۀ ایران
حسابداران
نشریۀ انجمن
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
فهرست
این

۷

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

• مهرداد آلعلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فرهاد فرزان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سید مرتضی فاطمی اردستانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،بازرسی
قانونی ،رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب ،خدمات حسابداری و
مشاورهای ،ارزیابی سهام ،طراحی سیستمهای مالی

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

Email: info@azmoudegan. com

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)

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
• 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

• مسعود سورانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

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

• حدیث توکلی کوشا(حسابدار رسمی)

• مهدی رضائی(حسابدار رسمی)

• امیرحسین عبدالملکی(حسابدار رسمی)

• احسان شیروانی هرندی(حسابدار مستقل ،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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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)
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)

• علی اصغر فرخ(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

۱۱

•اسداله درخشانی (حسابدار رسمی)

۱۲

مؤسسه حسابرسی اطمینانبخش و همکاران

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 ۳41

Email: : info@ariaaudit. com
www.
ariaaudit.
com
1401
فروردین

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

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

۱۴

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

۱۷

(حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
•محمد شوقیان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبداله شفاعت (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)
• 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 :

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

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)
• مجیدرضا بیرجندی(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 مشهد :بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد  ،۱۹عدل  ،۸پالک ۲۱۸
تلفن ۰۵۱-۳۶۰۲۵۴۸۰-۳۶۰۱۰۹۱۴ :فکس۰۵۱-۳۶۰۱۸۵۹۴ :

۱۵

مؤسسه حسابرسی بهمند

۱9

مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

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

۱۸

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی بیات رایان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

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

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مورد تائيد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان ACCA

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

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)
•ناصر عسگری نائینی(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 ،
• 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

فروردین 1401
حسابدار
شمارۀ ۳41
h e s a b d a r . i i c a . i r
در خبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایرانرسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
89

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)
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
021-8856089

شمارههای تماس021-88561704 :
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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عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• سیدمصطفی شاهصاحبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید صدرائی نوری(حسابدار مستقل  ،حسابدار رسمی)
• ناصر صلحی( حسابدار رسمی)
• منوچهر سرمدی ( حسابدار رسمی)
• مهدی شربتی(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)
• حمید حسینیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مرتضی مصدری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمیدرضا آقایی قهی(حسابدار رسمی)
• مصطفی هاشمی(حسابدار رسمی)
• علیرضا رسولی(حسابدار رسمی)
ی صورتهایمالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
خدمات :حسابرس 
قانونی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و مالیاتی و نظارت
بر امور تصفیه شرکتها
تلفن 88909144-88902999 :فاکس88908837 :
نشانی :تهران -خیابان استاد نجات الهی -خیابان اراک -پالک
 -72واحد 4
Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام
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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

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)
• محمدرضا غرویان(حسابدار رسمی)
• ولی اله کریمی(حسابدار رسمی)
• رضا ابوالفتحی (حسابدار رسمی
• حسن مرادگلی(حسابدار رسمی)
• مهدی وحیدی شمس(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرسی
داخلی ،حسابرسی 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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• نعمتاله علیخانیراد(حسابدار مستقل ،حسابدار
رسمی)

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

خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس

قانونی ،ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی

تلفن88804519 -21 :
فاکس88902340 :

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

کدپستی15948 :

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
• داریوش امین نژاد (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،و کارشناس رسمی دادگستری )
•محمد جعفر دهقان (حسابدار رسمی)
•فرید منصوری (حسابدار رسمی)
•میالد شادی (حسابدار رسمی)
• سیدعلی شیرازی (حسابدار رسمی)
• حسن طهرانی (حسابدار رسمی)
• 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 :
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مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

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)
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.
 comفروردین 1401

حسابدار
90
شمارۀ ۳41
h e s a b d a r . i i c a . i r
است.
دسترس ایران
درحسابداران خبرۀ
آنالینانجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
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مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

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)
•عباس سالک (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•مجید محمدی (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 :

www. rymand. com

instagram. com/iica_ir

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(حسابدار رسمی)

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)
• اکبر وقار کاشانی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مختار موسوی پور(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)
• مسعود آل آقا ( حسابدار رسمی)
•علی موسی زاده ( حسابدار رسمی)
• مهدی قنبری(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
32

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• 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.
فروردین sokhanehagh. com1401
حسابدار
h e s a b d a r . i i c a . i r

شمارۀ ۳41

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)

• ام البنین خوش نام(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 :

33

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)
• عبدالهادی بحرانیاصل(حسابدار رسمی)
• لیال رضایی جهقی(حسابدار رسمی)
• فاطمه صالحی( حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرسی و بازرسی قانونی ،خدما ت مشاوره
مالی ،حسابداری ،مالیاتی و بیمهای ،خدمات حسابرسی داخلی،
ارزیابی سهام ،نظارت بر امور تصفیه ،خدماتی که توسط
شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید میشود.
تلفکس 44264812 :و  44264957و 44218049
کدپستی۱۴۶۴۶۵۴۹۱۶ :
نشانی :تهران :بلوار مرزداران -بلوار آریافر -نبش گلدیس
هفت -پالک  -۲۱زنگ دوم
www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی شهود امین

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• حسن حاجیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدصفا دهقان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• افسر عابدین(حسابدار رسمی)
• حسن روحافشاری(حسابدار رسمی)
• ابراهیم تیموری(حسابدار رسمی)
• حسین جعفری(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی ،حسابرسی داخلی ،سایر
خدمات اطمینان بخشی(اجرای روشهای توافقی ،رسیدگی به اطالعات مالی
آتی) ،نظارت بر امور تصفیه ،خدمات راستیآزمایی(،)Due Diligence
ارزیابــی عملکرد مدیریت ،خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای
حسابداری ایران و  ،IFRSخدمات اصالح حساب و تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،خدمات حسابداری ،مشــاوره مالی و مالیاتی ،طراحی و پیادهسازی
سیستمهای مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی

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

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• جعفر عوض پور(حسابدار رسمی)
• شهراد عوض پور(حسابدار رسمی)
• قاسم ضرغامی(حسابدار رسمی)
• اکبر منفرد(حسابدار رسمی)
• سعید زندیه(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی ،مالیاتی ،مشاوره ،خدمات مالی (از جمله
طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و صنعتی ،صورتبرداری
داراییهای ثابت ،ثبت و نگهداری حسابها ،امور تصفیه و )...
تلفن88861130 -88861131-88835213 :
فاکس8827556 :
نشــانی :تهران ،خیابان میرزای شــیرازی ،خیابان فریدون نژادکی،
شماره  ،۶ساختمان کاشفان

کدپستی1585766513 :
پست الکترونیکیinfo@kashefan.com :
www.kashefan.com
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در خبرۀ
حسابداران
نشریۀ انجمن
ایرانرسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
وبگاه
فهرست
این
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مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• معصومه شعبان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نسرین پاشایی (حسابدار رسمی)
• مرتضی نوبخت (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فروغ رشتچیان ( 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)
• مصطفی دیلمی پور( حسابدار رسمی)
• نریمان ایلخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریبرز حیدریبیگوند(حسابدار رسمی)
• سعید خاریابند(حسابدار رسمی)
• وحید پورمشرقی(حسابدار رسمی)
• عبداهلل قلعه ء( حسابدار رسمی)
• حسن یاسور علیپور( 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 نلسون ماندال شماره -244مجتمع اداری الهیه
 طبقه  -6واحد  606کدپستی1966743888 :تلفن26213137-26213102-26212852-26212887-26212800:
دفتر مشهد :مشهد بلوار وکیل آباد -بلوار هاشمیه -نبش هاشمیه
 -6برج آبان -طبقه  -5واحد 510
تلفن051-91007603-051-91006074 ،051-91001851 :
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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-
• محمد محققی ریاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• روح اله امینی مصلح آبادی(حسابدار رسمی
•هادی امینی (حسابدار رسمی)
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

 40مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای
27
مدیریت مفاهیم حساب جامع(حسابداران رسمی)

• محمدحسین بدخشانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بیژن کریمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• احسان اسدی(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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 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• بیژن عبداللهی نمین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالحسین تجلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین حیدری (حسابدار رسمی)

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

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده موسسه حسابرسی بینالمللی UHYانگلستان

• مجید مهرابی جیرهنده (حسابدار رسمی)
• 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)
• محمدعلی دارابی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

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

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

E-mail: info@farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
38
عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

42

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیکروشان تهران

41

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)
• داریوش کیان آسا(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

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
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همیار حساب
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• منصوره منصفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مسعود مبارک(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدتقی سلیماننیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالمهدی امینی (حسابدار رسمی)
• شهاب (حسابدار رسمی)
• مژگان علیپور (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 ۳41
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دسترسایران
درحسابداران خبرۀ
انجمن
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت نشریۀ
است.
آنالین

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

نامخانوادگی

تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی
بخش خصوصی
88479628
آبنوس
*1 سورن
88305391
آتش
*2 رضا
۸۸۷۹۹۳۶۵
آذری سلمانی
* ۳شهریار
7278858
آراسته
* 4علی اكبر
88465043
آرون
* 5محمدرضا
آرزومند صومعهسرایی 88305391
* 6محمدرضا
22270981
آقاجانی
* 7مهدی
88909144
آقا جعفری
* 8محمود
88690830
آقا محمدی
 9حسین
88934352
آقائی قهی
*10علیرضا
88929708
آلعلی
* 11مهرداد
22023544
آصفی
 12غالمرضا
88323630
آواکیان
 13آرارات
88480966
ابراهیمی
* 14عباس
88957329
ابراهیمی
* 15محمد رضا
88309100
ابراهیمی پویان
 16علیرضا
22903758
ابطحی نائینی
* 17امیرحسین
0411-3369740
ابوالقاسمی
 18مهدی
0511-6024461
احمدی
*19حسن
۸۸۲۳۰۷۳۱
احمدی امیرزاده
 ۲۰بهارک
88745141
احمدی شیرازی
*2۱مرتضی
احمدی وسطی کالیی 66932021
* 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
66932021
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

فروردین 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳41

ردیف نام
* ۶۱فریبرز
* ۶۲سعید
*۶۳ داریوش
* ۶۴رسول
* ۶۵منوچهر
* 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

نامخانوادگی

تلفن

 21377072
امین
88515134
امینی
44611722
امیننژاد
88702420
انگبینی
44846605
انوری زاده نائینی
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

ردیف نام
* 1۲3حبیب
* 1۲4مصطف 
ی
* ۱۲5اسماعیل
* 1۲6ابراهیم
* 127محمدعلی
* 128محمد
* 129فریدون
* ۱30مجتبی
* 131مصطفی
* 132رامین
* 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

تلفن

نامخانوادگی

88757261
جامعی
 89373178
جاننثاری
66591157
جانثاری
88355017
جعفریان
22037213
جاللی گلوسنگ
88901246
جم
44022975
جمشیدی
88267912
جواهرنشان
 88503918
جهانبانی
04432228222
جهانگیری
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
66932021
حیدریکبریتی
۸۸۵۸۱۴۳۷
خاکبازمقدم
88647844
خادمالحسینی
22270949
خادمی
88107264
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

93

نامخانوادگی

ف نام
ردی 
*185محمدصفا
*186محمدجعفر
* 187علی
*188غالمحسین
*189عباسعلی
*190مصطفی
 192رضا(شهروز)
 1۹3رضا
*1۹4جهانگير
*195جواد
* 196محمدعلی
 197مصطفی
* 198محمد
* 199محمود
* ۲۰0روح اله
* ۲۰1مرتضی
 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

94

تلفن

 40081774
دهقان
88342817
دهقان طرزجانی
22011374
دهدشتی
2228071
دهدشتی اخوان
22137707
دهدشتی نژاد
22046961
دیلمی پور
44299340
دیلم صالحی
88104614
دیوان علی
۸۸۸۹۹۸۲۶
ذوالفقاري 
 88937317
راثی
88613810
رادمان
88305391
رافتی
22341493
رامین فر
۸۸۸۹۹۹۶۲
رجایی
88835213
رجبی
88425209
رحمانی یگانه
۸۸۳۰۵۳۹۲
رحمتی
66702711
رحیمی شهمیرزادی
22840423
رحیمیان
88320131
رستگاری
88806876
رضا زاده
88820123
رضائی
66932021
رضائي
۴۴۰۱۲۵۳۶
رضائی
22904200
رضایی
88309100
رضایی نویس
88403618
رضوی
88671349
رضی
66932021
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

ف نام
ردی 
*۲55علیرضا
 256رضا
* ۲57جمشید
* ۲58سید مصطفی
* ۲59تیرانداز
* ۲60احد
 ۲61سیدمجید
*۲۶2غالمرضا
* ۲۶3معصومه
* ۲۶4سعید
* 265محمدعلی
* ۲66احمدرضا
* ۲66مهرداد
* ۲67نریمان
* ۲68عبداله
* ۲69سیروس
* ۲70منصور
* ۲۷1رضا
*۲72عبداهلل
* ۲73محمد
* ۲74اردشیر
* 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

نامخانوادگی

تلفن

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
88804941
شوقیان
88928981
شهبندیان
88503527
شهدادفرد
88909718
شهشهانی پور
88794646
شهالئی
۸۸۸۸۶۲۳۰
شهالیی
88903949
شهالئی مقدم
88773828
شهراسبی
66932021
شیخانی
22270949
شیخی
88343235
شیرازی
22353129
شیروانی
22925910
شیروانی هرندی
88728600
شیرین
88708234
صابونچی
88890236
صادقی
22270198
صادقی
77498403
صادقی
88478487
صالح آبادی
88305918
صداقت تفرشی 
88502855
صدرائی نوری
88503917
صفاتی
88726665
صفار سفالیی
88305391
صمدی
0311-6283962
صولتی
 88827556
ضرغامی
031-32660211
طباطبایی
22228452
طبائی زاده فشارکی
88504586
ظهرابی
88903900
طهوری
22011374
ظفرپرنده
88847525
ظله جوبي
۸۸۹۱۸۹۶۳
عباسی
77873519
عبداللهی نمین
88326527
عبدی
88907679
عبدالملکی
22904199
عسجدی
88109418
عسگری نائینی
88829761
عسگری انارکی
66420311
عرب احمدی
44846602
عربزاده
88806876
عربزاده
44846631
عربیمزرعهشاهی
88952289
عرفی
۴۴۹۷۵۵۱۳
عزیزی
88901246
عزیزی
88800267
عزیزی
۸۸۸۹۹۹۶۲
عزیزی بزرگی
88785765
عطوفی
88109418
علیاری

ف نام
ردی 

* 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
* 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

حسابدار

شمارۀ ۳41

نامخانوادگی

تلفن

44022377
عالئی ورکی
88902316
علیخانی راد 
88799365
عطایی
88827556
عوض پور
88847525
عوض پور
88937317
غفاری
88514363
غالمی
88909718
غیائی
88038379
غیائی
88985751
غیبی
77514576
فاضلی
88939513
فاطمی اردستانی
44299340
فامیلی
 88728565
فخاریان
88673149
فدایی حسینی
88835207
فدوی رودسری
88306911
فرج الهی
88951930
فرجی
22925910
فرخ
88929709
فرزان
8884370۴
فضلی
88802901
فالح
22056835
فالح موحد
88522096
نژاد فالطوري مقدم
88824887
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
66932021
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

فروردین 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

ردیف نام
* 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
* 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

نامخانوادگی

تلفن

محمودزاده احمدینژاد  89815698
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
88478489
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
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳41

ردیف نام
* 4۶3اسدا 
هلل
* 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
 488محمدسلیمان
* 488هادی
* 489ابوالفضل
* 490رضا

نامخانوادگی
نیلی اصفهانی
واحدی
واحدی
واحدی
وادی زاده
وجاهت
وطنی
وقار کاشانی
وکیلی
ویسی
هاشم نژاد شیرازی
هادوی
هشتجین
هشی
هشی
همتی
همتی
هوانسیان فر
یاسورعلیپور
یاحقی
 یادگاری
یارمحمدی
یاری
یاری فرد
یزدان پرستی
یگانه خوشحال
یوسف زاده
یوسفی
یعقوبی

تلفن
 87946468
6621345
88961042
6611276
22136905
88521678
88528194
44289456
22366611
44151135
66565290
88782096
۸۸۲۰۹۸۱۷
88843704
88305391
44221149
88806065
88841227
۸۸۹۴۴۶۸
88504159
88799365
22341880
۸۸۶۶۲۵۹۳
88980448
 88843704
66932021
88528194
88520505
88493172

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه بهصورت
انفرادی
1هرمز
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
 34ارسالن
* 35محمد
* 36محمدکاظم

22200592
ایزدگشسب
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
09123571984
شریفی
66499299
صفری کوپائی
44352860
ضیاءپور

ردیف نام

نامخانوادگی

  37علیرضا
 ۳8بختیار
 39مرتضی
 40جمشید
* 41علیکامیار
 42عباسعلی
* 43زهرا
 44حسین
45محمد علی
 ۴6عیسی
* ۴7محمدعلی
 48امیر

کریمی طار
علیپور
قلی زاده
 فراروی
گیالنپور
مفتاح پور
مطلب زاده
مرجوی
نوری
نورانی فر
نوذری
هداوند

تلفن
۰۹۱۲۱۲۵۲۸۷۱
۰۹۱۲۱۳۹۱۶۱۱
09143431000
22550569
88250817
09141511122
09121176124
09126788015
09128408660
۰۹۱۲۵۷۶۴۱۷۶
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۶۱
09121066800

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
09126201647
وحدت جمیل
 20حمید
88717911
محسن زاده گنجی
* 21مرتضی 
حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
09122893814
آذرنيا
*1محمد
88674421
ابراهیمی
* 3بهروز
09123396260
احتشام
* 4علی
۰۹۱۲۱۱۸۵۷۸۹
 استحقاری
 5محمدحسن
09121976689
اسدنیا
 6جهانبخش
09126445471
بنی اسدی
* ۷حمیدرضا
09121761484
پروانه
* ۸ذبیح اهلل
09122105100
پوربهرامی
* ۹بابک
88903190
پورحسین اکبریه
* ۱۰ایرج
88030644
پورمعمار
* 1۱خسرو
09123688315
تاج بخش
* 1۲سعید
09121591841
تسلیمی
*1۳هوشنگ
09123701504
جاللی کله سر
 1۴احمد
88798023
جوادی بوسجین
*۱۵ پرویز
09122991984
جهانی
* ۱6عباس
09121881850
حساس یگانه
*17 یحیی
88769043
حقدوست
* 18مصطفی
88897029
خرازی زاده
* 19جالل
88889242
خالق ویرودی
* 20بهروز
88798023
خانخلیلی
*۲1 امیرعلی
 66427539
خلعتبری
* 22فریده
60992015
دامغانیان
 23جمال
09121884094
دراستپانیانس
 24 اسیک
88783323
رحمانی
* 25سیروس
09121019332
زاهدی
*26محمدعلی
 09121277264
زینلی یزدی
  27سروش
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
*  28محسن
88803660
محمدی
 * 29محمدباقر 
22548549
محمدی سالک
* 30رسول
83879000
سامی
 31سیامک
88882243
سالمی
* 32غالمرضا
88904226
ساالر
* 33ناصر
66436391
شایگان
* 34فرامرز

95

ردیف نام

نامخانوادگی
شهریاری
شوقانی
شوندی
شیوایی
عبائیکوپائی
فخیم هاشمی
فیروزی
قدس
قوی پنجه
قربانی فرید

* 35سیامک
* 36عباس
* 37غالمرضا
* 38هوشنگ
* 39احمد
* 40خسرو
 41رحیم
 42محمود
 43صالح الدین
* 44محمدابراهیم
08463
  45سهراب
 46ادریس
* 47بهرام
* 48جــو اد
۰۹۱۲۱۰۲۶۹۴۱
* 49محمود
* 50پرویز
* 52رضا
* 53ایرج
* ۵4محمدرضا
* 55امین
 56سیدحسین
* 57محمود
* ۵8محمد
 59مجید
  60غالمعلی 
* 61ژانت
* ۶2ایرج
  ۶3فریدون
* 64بهروز
* 65ناصرعلی

تلفن
 88751909
09124113511
22906751
09121214422
22075218
 66720236
66801062
88663272
775

کارگرمعمولی رفتار
کریمی قره عمر
کالنترپور
گلرخی
گلستان 
ی
مستاجران
مشتری دوست
مجدرضایی
محبوبی
مروستی
ملکیپورغربی
میرآفتابزاده
میراسکندری
نعیمی منفرد
نصیری
نیک نژاد
وحدتی نیکزاد
وقتی
یاوری

(۴۹۷۷۲-)۱۰۳
9122763654
 22055093
گوهــرزاد
 22944360
 87901828
88845466
09122581678
09123089866
604676-7677
888843670
77637057
88791499
02822223937
77928360
66414861
66463395
88833855
22267223
09121711863

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

آقایی
ابراهیم زاده
احمدیان
اکبری ارزنانی
امجدیان
امیرآتشانی
امیر آتشانی
امیری
امینیان
اوالد
الهیاری
بابایی
باقری
باطنی
بهادر
بیات
بیابانی
پوریعقوبی
پیک فلک
ثامنی
چالنی ترکمانی
حدادی
حسین پور
حق نویس
حمیدی
خادمی جبلی
خان محمدی
خانی گنبد
خلیلزاده
خشنودنیا
خمجانی

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

96

۰۹۱۲۱۸۹۲۸۲۳
09121490701
09122955347
09139028291
۰۹۱۲۲۴۹۶۸۰۴
۰۹۱۲۵846040
09122408036
09127998235
۰۹۱۳۳۴۶۳۰۹۰
۰۹۱۲۱۵۵۴۱۷۸
۰۹۱۲۳۲۱۷۱۸۴
۰۹۱۲۲۳۰۹۷۵۶
09129451916
۰۹۱۲۲۷۸۶۴۶۹
۰۹۱۲۳۱۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۱۳۰۴۳۵۷
۰۹۱۲۱۵۴۲۵۰۷
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
۰۹۱۳۲۸۲۹۰۹۸
09126095674
۰۹۱۲۳۱۲۸۲۴۵
۰۹۱۲۲۰۲۷۷۲۷
۰۹۱۵۳۱۵۹۳۱۱
۰۹۱۲۱۳۶۴۸۲۷
۰۹۱۷۱۷۱۳۴۰۲
091322522695
09192026809
۰۹۱۲۲۷۷۳۷۵۸
۰۹۱۲۳۰۸۱۰۳۱
۰۹۱۲۳۶۳۰۱۴۸
۰۹۱۲۲۰۱۹۶۵۶

ردیف نام
 32مسعود
 33نوشان
 34روحاله
 35محمد
 36فریدون
 37محمود
 38غالمحسین
 39مریم
 40هادی
41هایده
 42رحمت اله
 43محسن
 44لیال
 45مهدی
 46محمدعلی
 47سامان
 48عباس
 49آزاده
 50محمد مهدی
 51منصور
 52غالمعباس
 53غالمعباس
 54عبداالحد
 55محسن
 56محرمعلی
 57احمد
 58آزاد
 59محسن
 60امیر
 61علیرضا
 62شهریار
 63سیدمحمد
 64جواد
 65اسفندیار
 66سودابه
67کورش
 68روح اله
 69ضیاءالدین
 70بهزاد
 71مهدی
 72محمد
 73حسین
 74علی
 75هنگامه
 76سید احمد
 77سید حسین
 78محمد مهدی
79مجید
 80محمدجعفر
 81آرمان
 82اشکاندخت
 83اباذر
 84مهدی
 85پیمان
 86امیر
 87علی
 88فرشید

نامخانوادگی

تلفن

۰۹۱۲۳۱۸۲۳۳۴
خوروین
خوشبخت فشتمی 09122893206
09124195401
خلج
09121591359
جعفر ناسوتی
۰۹۱۲۱۹۴۲۹۱۲
داودوندی
زائری امیرانی ۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
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
مردان واجاری 09113428556
091251122553
معصومی
09122170035
محمدی
محمدی مالحاجلویی 09127929637
66932021-5
محمودی
۰۹۱۲۶۷۸۸۰۱۵
مرجوی
۰۹۱۲۳۳۸۳۸۷۲
مصدر
۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۷
مقدس پور
۰۹۱۲۶۸۲۳۲۸۹
موسوی
09122465042
موسوی
۰۹۱۲۰۷۶۶۲۸۴
مقامی
02822223937
میراسکندری
09121591359
ناسوتی
۰۹۱۸۴۷۴۶۱۷۴
نقشبندی
۰۹۱۲۲۲۰۳۶۹۶
نمسه چی
09123729544
نیکخواه
۰۹۱۲۳۱۱۶۰۹۶
نیرومند
۰۹۱۲۵۳۳۱۷۰۴
ویسه
09121066800
هداوند
یساولی شراهی 09123121367
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی
حسابداران مالی خبره

 1علی
 2سمانه
 3احمدرضا
 4حسین
 5محمود
 6بهمن
 7محمد
 8جلیل
 9سید محمد

ابوطالبی کذرجی
آدینه
اسدیان
اسمعیلی کمارعلیا
آل حبیب
امیری
امیرآتشانی
ایوانی
باقرآبادی

09124964387
09124333029
09153050620
09122284882
09127650779
۰۹۱۲۷۹۹۸۲۳۵
09125846040
09188877532
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳

ردیف نام
 10مجید
 11سعید
 12فاطمه
 13جمشید
 14عبدالرضا
15علی اصغر
 16اسحاق
 17محمد
 18خسرو
 19میثم
 20احمد
 21خدیجه
 22محمدتقی
 23سعید
 24همایون
 25فاطمه
 26حمید
 27محمد حسین
 28محسن
 29بهرام
 30محسن
 31سامان
 32محمدعلی
 33مهدی
 34میثم
 35مجید
 36ارسالن
 37مهدی
 38بهنام
 39سعید
 40ندا
41حمیدرضا
42علی
 43ناصر
 44شهریار
 45الهه
 46عبداالحد
 47غالمعباس
 48مریم
 49مرتضی
 50ژوزف
 51محسن
 52مزدک
 53ادریس
 54زانیار
 55عطاءاهلل
 56جاوید
 57عباس
 58علی
 59مهدی
 60روح اله
 61فریبرز
 62ضیاءالدین
 63محمدجعفر
 64ابراهیم
 65فریبا
 66مهیار
 67بابک
 68فاطمه
 69امیر
 70فرشید
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نامخانوادگی

تلفن

09123117505
باقیات
09195187113
پرتو
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
پور یعقوبی
۰۹۱۲۹۷۴۶۹۰۷
پیک فلک
۸۸۶۵۹۹۸۲
تاالنه
۰۹۱۲۶۰۹۵۶۷۴
ثامنی
09151153458
جانباز
جان نثاری الدانی 09131882320
09123627275
چهاردولی
09129724117
حاتمی
09152455197
حاتمی
09133518501
حکیمیان
۰۹۱۳۲۲۵۲۶۹۵
خادمی جبلی
۰۹۱۹۲۰۲۶۸۰۹
خان محمدی
۰۹۱۲۷۹۲۴۷۱۳
خوبان عنبران
09126051927
دادبه
09132758455
داراب
09121958159
دهقانی تفتی
09120281014
رحیمی
09123802153
رستمی
ژاله آزاد زنجانی ۰۹۱۲۴۳۵۳۸۰۸
۰۹۱۰۷۶۰۶۴۰۱
ساعدی
۰۹۱۲۲۱۱۴۳۷۹
سلیمانیان
۰۹۱۲۶۱۴۷۴۷۰
سلیمی
09122884805
سوری
شاهرخی چمنآبادی 09391367338
09123571984
شریفی
شفاعت تکلدان 09126992960
09125500096
شیری
09109210947
صادقلو
09133061869
صادقی پور
09131521010
صالحی
09132546398
فتوحی
09122902057
قربانی
قهرمانی زهرایی 09122205112
09127353428
عالئی ابوذر
۰۹۱۱۹۶۴۲۶۷۸
عباشی
۸۲۱۸۲۵۲۵
عزتی شالقونی
۰۹۱۲۲۶۳۵۴۷۸
علیشیری
09123452935
علیزاده
09121227948
عیسوی
۰۹۱۲۲۸۷۸۹۳۲
غالمرضایی
۰۹۱۲۳۷۹۵۳۶۰
کاظم زاده
09122763654
کریمی
09189714810
کریمی
09124411932
کریمی
09126992757
لشگری
09124958821
مباشری
۰۹۱۲۶۱۹۴۹۵۶
محمدی فر
۰۹۱۲۱۷۹۱۴۲۹
مرادزادهفرد
۰۹۱۱۳۴۲۸۵۵۶
مردان واجاری
09125767411
موسی رضائی
۰۹۱۲۵۱۱۲۲۵۳
معصومی
۰۹۱۲۱۵۹۱۳۵۹
ناسوتی
۰۹۱۲۵۰۰۱۷۵۷
نوروزبیگی
09142188094
نوروزی
09129337597
نیازیان
09122134214
وهابی
09132884380
هادلوند
09121066800
هداوند
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی
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اخبار انجمن

اعضای جدید

 245عضو جدید به نامهای زیر به انجمن حسابداران خبرهی ایران پیوستند.

 -12567حسنا آب روشنی

 -12572محبوبه پاکی

-12577

 -12582فرزاد نخبه فالح
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 -12568محمدرضا شکری

 -12573نیوشا عرفانی

 -12578اکبر ریحانی

 -12583محمد حسن عبدالرحیمی

حسابدار
شمارۀ ۳41

 -12569احمد وکیلی ارکی

 -12574فاطمه سلیمانی

 -12579احمد وکیلی ارکی

 -12584سعید دیلم صالحی

 -12570کیوان کریم زاده

 -12571حسن عزتی

 -12575رستم عزت تاج

 -12576غالمعلی ندائی

 -12580بهاره حاجی عباسی

 -12581مجتبی قلی پورچمنی

 -12585الهام قره خانی

 -12586مهد غقاری رازلیقی
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 -12588الهام قره خانی

 -12589نیوشا مهرانی

 -12590ایران فدائی

 -12591جاوید یاراحمدی

 -12593مهدی صداقتی عابدزاده

 -12594بهزاد مهرابیان

 -12595کاوه رحمن زاده

 -12596تارا حبیب زاده لک

 -12597یونس عطرفی

 -12598صمد بیژنی

 -12599رضا صادقی

 -12600مژده شفیعی

 -12601رامین کریمی

 -12602شیما اسماعیل زاده

 -12603مسعود باری

 -12604ولی معصومی

 -12605محمد فرجی

 -12607مصطفی زارع اصغری

 -12608محمد جاللی

 -12609ندا علیخانی

 -12610پدرام ولی خوجین

 -12587محبوبه پارسا فر

 -12592مجید جعفری جهانگیر
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 -12606اکبر کریمی اعظم

 -12611سیامک شیرمحمدی
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 -12614سمیه قنبری

 -12612ساناز گودرزی

 -12613مسرور خالدی

 -12617محمدرضا ترکی

 -12618احسان فرد محمدیان

 -12619سپیده سهائی

 -12623مریم عباسیان هاللی

 -12624مینا قرائی

 -12622سیده فرشته رضوی مجد

 -12615محسن مافی باالنی

 -12616وحید بحرینی

 -12620جعفر سمیاری

 -12621عادل رگ جان

 -12625راحله زندی مقدم

 -12626علی پرتو آقبالغ

 -12627سید محمد داور

 -12628سیدعلی حسینی

 -12629لزیم علی پور

 -12630امیر حسین میرزاده

 -12631مرتضی شجاعی

 -12632مهران جهانی

 -12633سودابه ملکشاهی

 -12634حمید رضائی

 -13635محمدرضا جمشیدی

 -12636پریناز سیما
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 -12637کیوان سراج

 -12638امیر روزیخواه

 -12639مهدی شریفی

 -12640محمدمهدی عموآقائی

 -12641پوریا یزدانی

 -12642محمد صبوری نهتانی

 -12643مهسا نفر

 -12644فرزین سراجی نژاد

 -12645زینب سلیمی

 -12646میثم خداویسی

 -12648مجید نظری

-12647

 -12652معصومه شیبانی

 -12657سهیال فرهمند فرجاد رشتی
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 -12653پگاه ساعت ساز

 -12658پانته آنقوی انارکی

 -12649فیروزشاهی خاتون آبادی

 -12650رامین منصوری

 -12651بهزاد بخت روشن

 -12654محمد شریفی راسخ

 -12655میثم شجاعی

 -12656سلیمان احمدنیا

 -12659محمدرضا سمیعی

 -12660مرتضی خداوند پور

 -12661پارسا ایمنی مندجین

حسابدار

شمارۀ ۳41
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 -12662علی پروین

 -12667ابراهیم رجبی

 -12672احسان نورزاده

 -12665محمود بختیاری

 -12666فرشته ابراهیمی

 -12668سیده کتایون کبیرنیا

 -12669هاله علیمحمدزاده

 -12670محمد جواد مردانی

 -12671محمد حنائی صفت

 -12673جواد ظهوری بناب

 -12674میثم رحیمی

 -12675علی جعفری

 -12676پریوش کاظمی

 -12679اردالن دهقان

 -12680قدرت بیان

 -12681سید ایمان رضوی

 -12685محمد جواد اکبری

 -12686سعید امین جعفری

 -12663پروانه نجاتی محرز

 -12677امین غالمی

 -12678گلناز نجفی

 -12682ساناز سادات تقوی

 -12683ولی اله طالبی
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 -12664فرزانه دلسوز ندار

 -12684جابر عاشوری
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-12687

 -12692محسن خسروی

 -12697جمشید صوفی

 -12702فرشاد سعید زاده صاحب

 -12707علی یزدانیار
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 -12688مرضیه شوندی

 -12693حسین وکیلی

 -12698مجتبی سنگ برزاده

 -12703سجاد حسینی

 -12708رایحه توانا

 -12689حمیدرضا صداقت نژاد

 -12690سیامک کان محبت

 -12691امید جامع نشین

 -12694حدیچه دورگشت

 -12695محمود سلیمانی

 -12696آرام شفیعی

 -12699فاطمه انصاریان

 -12700محمدعلی شامی

 -12701سعید زارع

 -12704سید شهاب الدین هاشمی

 -12705امیر دهمی

 -12706شیما بهروز

 -12709علی نکاحی

 -12710جواد شیرخانی

 -12711علی بشیری

حسابدار
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 -12712بهنام ابیضی هریس

 -12717میثم خجسته دوین

 -12713حسین حبیبی

 -12718لیال شیرنژاد

 -12722مجید عظیمی پانچشمه

 -12723نرگس اسماعیل نژاد

 -12727ملیکا کریم نژاد

 -12728اکبر سلیمی

 -12732مینا نظری
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 -12733امید خالقی
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 -12714خدیجه صادقی

 -12719بینا سرهنگی

 -12715منصور بهادری نیا

 -12720جعفر کرباسیون

 -12716یاسر حسن زاده

 -12721مریم صادقی

 -12724مهران عباس نژاد

 -12725محمد امین مهرانفر

 -12726هوشمند کریمی

 -12729حسین فیض اله زاده

 -12730سینا علینقی خانی

 -12731حسام قدمی

 -12734نسرین پاشازاده

 -12735سعید دارونی

 -12736محمد پارسا بروجنی
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 -12737مریم ایزدی

 -12738مهدی منزه قره باغ

 -12739ام لیال بهرام فرد

 -12740رسول پیریایی

 -12742محمد امین چمک

 -12743نسرین قاسمی

 -12744عبداله درافتاده

 -12745مسلح چمک

 -12747سیدهادی میری

 -12748مهسا فالح زاده

 -12749ژیال طالبی حاجالری

-12750

 -12751سمیرا کریمی

 -12752مهدی حبیب اله پور

 -12753علیرضا هاللی

 -12754سعید حیدراوالد

 -12755حجت اله ساالری

 -12756ملیحه امیری

 -12757امیر مسعود جهانی

 -12758علی جهانی

 -12760لیال سورسوری

 -12761صابر هدایت
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 -12759محمد خسروی

حسابدار
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 -12741نزهت الملوک امینی

 -12746حسن آزادی طلب
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 -12762مسعود مهدوی تاالرپشتی

 -12763صابر کریمی

 -12764بنفشه واعظی آشتیانی

 -12765سیدطاهر موسوی راد

 -12767حسن نجفی

 -12768رضوان ثمری

 -12769زهرا پرویز

 -12770صباح محمودی

 -12771غفار فرون چی

 -12774راحله حکمشروان

 -12775ماریا دلمانیان

 -12776محمد نوری

 -12780فاطمه سرکوهی

 -12781هاشم ابراهیم بای

 -12772محمدرضا همدانلو

 -12773آنیتا حسینی

 -12777محید دریانی

 -12778محمد رضاآیتی

 -12782الهام جهاندیده

 -12783مسعود دولت کیا
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حسابدار
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 -12779سیدعلیرضا هاشمی

 -12784شهاب الدین بیگدلی

 -12785سعید سالمت باویل

 -12766محسن خورسند

 -12786سینا رودسرابی
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 -12787عباس سروقدی

 -12788فرشید احمدی

 -12789شهرام رضائی

 -12790ژاله نودست

 -12792آیدا خردهوش

 -12793حمید شدیدی پور

 -12794علی شقاقی

 -12795سمیرا سامنی مالیری

 -12798مائده همدانیان

-12799مریم اکبری

 -12800حیدر اکبرزاده

 -12801سیامک فرامرز پور

 -12804مهدی تناور

 -12805سجاد چهره ماه

 -12806پروانه رسولی قره شیران

 -12709سعدی رادمهر

 -12810علی سوری

 -12797امیر طهماسبی

 -12802مرتضی ساجدی

 -12803احمد زمانی

-12807

 -12808میثم فرازنده
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 -12791حمید اکبری

 -12796سمیرا غفاری

 -12811مسعود پلنگ
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