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تغییرات استانداردهای مرتبط با 
شناسایی درآمد

سیدمحمدباقرآبادی

ــر  ــاي اخی ــه در دهه ه ــورهایي ک ــه کش تجرب
توانســته اند بــه رشــد اقتصــادي مســتمر 
ــد  ــن رش ــد بی ــان مي ده ــد، نش ــت یابن دس
اقتصــادي و تعامــل اقتصــادي بین المللــي 
بــدون  همبســتگي محکمــي وجــود دارد. 
ــکان  ــي ام ــاي بین الملل ــتفاده از ظرفیت ه اس
دسترســي بــه رشــد مســتمر و پایــدار منتفــي 
اســت. بنابرایــن بــراي جــذب ســرمایه گذاران 
در  را  پیش نیازهــا  ایــن  بایــد  خارجــي 
کــه  کشــورهایي  در  کــرد.  وارد  اقتصــاد 

حوزه هــا  دیگــر  و  ارز  بــازار  در  تالطــم 
وجــود دارد امــکان حضــور ســرمایه گذاران 
ــن  ــد. در ای ــل مي رس ــه حداق ــز ب ــي نی خارج
ــا وضــع قوانیــن و مقــررات کارآمــد  ــه، ب زمین
حمایــت  خارجــي  ســرمایه گذاران  از  بایــد 
ــي  ــتانداردهاي بین الملل ــتفاده از اس ــرد. اس ک
مشــترك  زبــان  و  مالــي  گزارشــگري 
بین المللــي مالــي ازجملــه لــوازم مهمــي 
اســت کــه وضعیــت و شــرایط بنگاه هــا را 
بــراي فعــاالن داخلــي و خارجــي روشــن 
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ــد  ــي بای ــرمایه گذاران خارج ــرد. س ــد ک خواه
ــا و  ــود در بنگاه ه ــاي موج ــد موقعیت ه بتوانن
ــا  ــد و ب ــایي کنن ــف را شناس ــاي مختل بخش ه
شــرایط مشــابه در عرصــه بین المللــي مقایســه 
ــان  ــه زب ــاز ب ــور نی ــن منظ ــراي ای ــد و ب کنن
ــان  ــي هم ــن یعن ــت و ای ــارت اس ــان تج یکس
ــابداري در  ــتانداردهاي حس ــدن اس ــان ش یکس
ــک  ــه ی ــاز ب ــن نی ــي. بنابرای ــطح بین الملل س
دارد  وجــود  اســتاندارد  مالــي  گزارشــگري 
ــان  ــو یکس ــه نح ــي را ب ــاي مال ــه صورت ه ک
ــي  ــاي کارای ــه ارتق ــاً ب ــد و نهایت ــزارش کن گ
در ســرمایه گذاري و اقتصــاد ملــي بینجامــد 
ــا  ــود ت ــث مي ش ــر باع ــن ام ــت ای ــه در نهای ک
ــورد  ــابداري م ــي حس ــتانداردهاي بین الملل اس
اســتقبال کشــورهاي مختلــف قــرار بگیــرد؛ بــه 
نحــوي کــه هم اکنــون بیــش از 1۵0 کشــور از 

ایــن اســتانداردها تبعیــت مي کنــد.
ــرر  ــي هاي مک ــس از بررس ــز، پ ــران نی در ای
درخصــوص چگونگــي پذیرش اســتانداردهاي 
مجمــع  مالــي،  گزارشــگري  بین المللــي 
رعایــت  حسابرســي،  ســازمان  عمومــي 
شــرکت هاي  توســط  اســتانداردها  ایــن 
ــرد.  ــب ک ــورس را تصوی ــه شــده در ب پذیرفت
ــع  ــورخ 138۹/11/10 مجم ــه م ــق مصوب طب
ــرکت هاي  ــي، ش ــازمان حسابرس ــي س عموم
بورســي، مجــاز بــه تهیــه صورت هــاي مالــي 
خــود براســاس اســتانداردهاي بین المللــي 
ــن  ــۀ همی ــي شــدند. در ادام گزارشــگري مال
رونــد طبــق مصوبــۀ مــورخ 13۹0/0۶/2۷ 
ــي، »آن  ــازمان حسابرس ــي س ــع عموم مجم
ــت  ــي ثب ــاي مال ــرکت ها و نهاده ــروه از ش گ
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــزد س ــده ن ش
مشــخص  مذکــور  ســازمان  توســط  کــه 
مي شــوند و بــه تبــع آنهــا، شــرکت هاي 
فرعــي و وابســته مربــوط از تاریــخ مشــخص 
ــه  ــد در تهی ــازمان، بای ــط آن س ــده توس ش
صورت هــاي مالــي خــود از اســتانداردهاي 
اســتفاده  مالــي  گزارشــگري  بین المللــي 
ــورخ  ــه م ــق مصوب ــه طب ــد.« و در ادام کنن
ســازمان  عمومــي  مجمــع   13۹۵/0۵/12
ــورخ 13۹۵/08/2۵  ــه م حسابرســي و اطالعی
ــرکت ها  ــته از ش ــه دس ــورس س ــازمان ب س
ــه تهیــۀ صورت هــای  ــزم ب ــر مل ــه شــرح زی ب
بین المللــي  اســتانداردهاي  طبــق  مالــي 

ــدند: ــي ش ــگري مال گزارش
الف(کلیــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاري 
ــورس و اوراق  ــزد ســازمان ب ــت شــده ن ثب

ــادار،  به
ــده  ــت ش ــه ثب ــرکت هاي بیم ــه ش ب( کلی

ــادار و ــورس و اوراق به ــازمان ب ــزد س ن
 ج( کلیــه شــرکت هاي پذیرفتــه شــده در 
ــورس  ــران و فراب ــادار ته ــورس اوراق به ب
ــده 000ر10  ــت ش ــرمایه ثب ــا س ــران ب ای

ــتر از آن. ــال و بیش ــارد ری میلی
اســتانداردهاي  تغییــرات  راســتا  همیــن  در 
و   13۹۷ ســال  از  ایــران  حســابداري 
اســتانداردهاي  بــا  آن  همسان ســازي 
بین المللــي حســابداري شــروع شــد و طــي ســه 
ســال گذشــته عمــده اســتانداردهاي حســابداري 
اســتانداردهاي  بــا  همســو  بســیار  کشــور 
ــات  ــي از موضوع ــا یک ــده اند اّم ــي ش بین الملل
مهــم و پــر ســر و صــداي کنونــي بحــث مربــوط 
ــط  ــابداري مرتب ــتانداردهاي حس ــر اس ــه تغیی ب
ــا  ــد ب ــي اســتانداري جدی ــد و جایگزین ــا درآم ب
عنــوان »درآمــد عملیاتــي حاصــل از قــرارداد بــا 
مشــتریان« تحــت عنــوان اســتاندارد حســابداری 
ــي  ــتاندارد بین الملل ــابه اس ــه مش ــمارۀ 43 ک ش
 IFRS گزارشــگري مالــي شــماره 1۵ )یــا همــان
ــماره 3  ــابداري ش ــتانداردهاي حس ــا اس 1۵(، ب
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــت، ک ــران اس و ۹ و 2۹ ای
آمادگــي، آمــوزش و ساختارســازي مناســب 
می توانــد چالش هــای فراوانــي را پیــش روي 
ــرار  ــور ق ــي کش ــابداري و حسابرس ــه حس جامع

ــد.  ده
بــراي آشــنایي بیشــتر بــا ایــن اســتاندارد جدیــد 
ــر پشــینۀ آن، اســتاندارد  بایــد مــروري کنیــم ب
ــا  ــماره 1۵ ب ــي ش ــگري مال ــي گزارش بین الملل
عنــوان درآمــد عملیاتــي حاصــل از قــرارداد 
ــروژۀ مشــترك هیئــت  ــا مشــتریان، حاصــل پ ب
ــابداري  ــي حس ــتانداردهاي بین الملل ــن اس تدوی
اســتانداردهاي  تدویــن  هیئــت  و   )IASB(
حســابداري مالــي )FASB( در مــورد شناســایي 
ــال ایجــاد  ــن اســتاندارد به دنب ــد اســت. ای درآم
ــدي  ــتانداردهاي درآم ــات اس ــن الزام ــوازن بی ت
بین المللــي  اســتانداردهاي  تدویــن  هیئــت 
ــي  ــه بیشــتر مبتن اســت حســابداري)IASB( ک
ــمار  ــتانداردهاي پرش ــتند و اس ــول هس ــر اص ب
ــترك در  ــروژه مش ــن پ ــراي ای ــل از اج ــا قب )ت
ــکل  ــش از 100 دســتورالعمل و پروت ــکا بی آمری
مختلــف بابــت شناســایي درآمــد وجــود داشــت( 
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هیئــت تدویــن اســتانداردهاي حســابداري 
ــر قواعــد  ــي)FASB( کــه بیشــتر مبتنــي ب مال
هســتند. پــس از انجــام ایــن پــروژه مشــترك 
ــي  ــتانداردهاي بین الملل ــن اس ــت تدوی در هیئ
 IFRS 15 اســتاندارد   )IASB( حســابداري 
قبلــي  درآمــدي  اســتانداردهاي  جایگزیــن 
IAS18, IAS11, SIC31, IF� ــام ــد  )ش لش
ــت  RIC13,  IFRIC15, IFRIC18( و در هیئ
مالــي  حســابداري  اســتانداردهاي  تدویــن 
)FASB( هــم اســتاندارد TOPIC 606 کــه 
کامــاًل مشــابه IFRS 1۵ اســت، جایگزیــن 
ــط  ــای مرتب ــتورالعمل ها و پروتکل ه ــام دس تم

ــد. ــد ش ــایي درآم ــا شناس ب
اجــراي اســتاندارد بین المللــي گزارشــگري 
مالــي شــماره 1۵ بــراي دورۀ مالي گزارشــگري 
کــه از اول ژانویــه 201۷ آغــاز می شــد الزامــي 
ــکالت  ــا ومش ــل پیچیدگي ه ــي به دلی ــود ول ب
اجرایــي بــا یــک ســال تأخیــر از ابتــداي 
ــن  ــي ای ــل اساس ــد. اص ــرا ش ــال 2018 اج س
ــي  ــد ناش ــان دادن درآم ــراي نش ــتاندارد ب اس

از انتقــال کاال یــا خدمــات بــه مشــتري و 
ــدۀ  ــان دهن ــه نش ــت ک ــي اس ــادل مبالغ مع
ــای در  ــارات واحــد تجــاري از دریافتي ه انتظ

ــت.  ــات اس ــه کاال و خدم ــال مبادل قب
ــگري  ــي گزارش ــتاندارد بین الملل ــاس اس براس
و  کاال  انتقــال  معیــار   1۵ شــماره  مالــي 
خدمــت براســاس انتقــال کنتــرل تعییــن 
می شــود، در حالــي کــه طبــق اســتاندارد 
بین المللــي حســابداري شــماره1  18،  معیــار 
انتقــال کاال و خدمــات براســاس انتقــال مزایــا 
ــاي  ــد2. در واحده ــن می ش ــرات تعیی و مخاط
تجــاري مشــمول معامــالت خرده فروشــي 
ــد  ــتاندارد جدی ــن اس ــري ای ــاده به کارگی س
ــدی  ــغ و زمان بن ــر مبال ــزي ب ــرات ناچی تغیی
ــتانداردهاي  ــه اس ــبت ب ــد نس ــناخت درآم ش
ایــن  به کارگیــري  ولیکــن  دارد  قبلــي 
اســتاندارد جدیــد در مــورد قراردادهایــي 
بلندمــدت  خدمــات  قراردادهــاي  ماننــد 
بــه  منجــر  چندمرحلــه اي  قراردادهــاي  و 
ــا  ــغ ی ــمگیري در مبال ــرات چش ــاد تغیی ایج

زمان بنــدی درآمــد شناســایي شــده، می شــود 
و همیــن امــر کار را بــراي واحدهــاي تجــاري 
ســخت و پیچیــده می کنــد و نیــاز بــه آمــوزش 
هم اینــک  از  را  مناســب  ساختارســازي  و 

می کنــد. اجتناب ناپذیــر 
ایــن اســتاندارد جدیــد، اصولــي را بــراي 
گــزارش اطالعــات ســودمند پیرامــون ماهیــت، 
مبلــغ و زمان بنــدی شــناخت پیرامــون درآمــد 
ــا  ــرارداد ب ــل از ق ــدي حاص ــاي نق و جریان ه
ــد،  ــن فراین ــد. در ای ــن مي کن ــتریان تعیی مش
ــا چنــد  ــرارداد عبــارت از توافــق میــان دو ی ق
طــرف اســت کــه حقــوق و تعهــدات الزم االجرا 
ــت  ــي اس ــز طرف ــتري نی ــد. مش ــاد مي کن ایج
کــه بــراي تحصیــل کاال یــا خدمــات حاصــل از 
فعالیت هــاي معمــول واحــد گزارشــگر، اقــدام 
بــه عقــد قــرارداد کــرده اســت. براســاس ایــن 
ــد حاصــل  ــد، شناســایي درآم اســتاندارد جدی
از قــرارداد بــا مشــتریان، در قالــب یــک مــدل 
پنــج مرحلــه اي3 انجــام مي شــود. ایــن مراحــل 

ــد از: عبارتن
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 )1( شناسایي قرارداد با مشتریان4 
)2( شناسایي تعهدات حاصل از قرارداد۵

)3( تعیین قیمت معامله۶
)4( تســهیم قیمــت معاملــه بــه تعهــدات 

قــرارداد۷ از  حاصــل 
)۵( شناســایي درآمــد در زمــان )متناســب بــا( 

ایفــاي تعهــدات حاصــل از قــرارداد8
بایــد  جدیــد،  اســتاندارد  ایــن  براســاس 
ــغ و  ــت، مبل ــون ماهی ــي پیرام ــات کاف اطالع
زمان بنــدی پیرامــون درآمــد و جریان هــاي 

ــا مشــتریان افشــا  ــرارداد ب نقــدي حاصــل از ق
ــد اطالعــات کّمــي و کیفــي  ــژه بای شــود؛ به وی
ــاي  ــتریان، قضاوت ه ــا مش ــرارداد ب ــورد ق درم
مخــارج  نیــز  و  آنهــا  در  تغییــر  و  عمــده 
ســرمایه اي شــده مرتبــط بــا تحصیــل یــا 

ــود. ــا ش ــرارداد افش ــاي ق ایف
ــتاندارد  ــري اس ــي به کارگی ــه در پ ــواردي ک م
شــماره 1۵  مالــي  گزارشــگري  بین المللــي 
ــو  ــي لغ ــتانداردهاي بین الملل ــه اس در مجموع
شــده اند و در نتیجــه در زمــان به کارگیــري 

ــو  ــاالً لغ ــز احتم ــران نی ــتاندارد در ای ــن اس ای
ــده  ــر ش ــل ذک ــدول ذی ــد، در ج ــد ش خواهن

اســت.                         .             

پي نوشت ها:
1- اســتاندارد بین المللــي حســابداري شــماره 

18 معــادل اســتاندارد 3 ایــران اســت
ــی-  2- در اســتاندارد IFRS 15 رویکــرد دارای
بدهــي به عنــوان مبنــاي شــناخت درآمــد 
پدیرفتــه شــده اســت. یعنــي، درآمــد بــر 
مبنــاي تغییــرات ایجــاد شــده در میــزان 
دارایي هــا و بدهي هــا اندازه گیــري می شــود 
ــاي  ــرد مبن ــن رویک ــت ای ــد اس و IASB معتق
و  مزایــا  انتقــال  رویکــرد  از  مناســب تری 

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

سيد محمد باقرآبادی: سردبير

موارد احتمالی جایگزینی در استانداردهای ایرانموارد جایگزین شده در سطح بین الملل

استاندارد بین المللی حسابداری شماره IAS 11( 11( با عنوان قراردادهای 
ساخت

استاندارد حسابداری ایران شماره 3 با عنوان 
درآمدهای عملیاتی

استاندارد حسابداری ایران شماره ۹ با عنوان استاندارد بین المللی حسابداری شماره IAS 18( 18(با عنوان درآمد عملیاتی
حسابداری پیمانکاری

استاندارد حسابداری ایران شماره2۹ با عنوان تفسیر شماره IFRIC13(13(: برنامه های وفاداری مشتریان
فعالیت های ساخت امالك

تفسیر شماره IFRIC15(1۵(: توافقنامه های ساخت امالك
تفسیر شماره IFRIC18(18(: انتقال دارایی ها از مشتریان

تفسیر شماره SIC 31(31(: درآمد – معامالت پایاپای شامل خدمات تبلیغ
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موضوعات و مشکالت حسابداری که می تواند 
در پنج سال آینده در دستور کار هیئت 

استانداردهای بین المللی حسابداری قرار گیرد

دکتر علی هدايتی   سعيد عالم زاده

هیئــت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی را ک ــر دارد پروژه های در نظ
ــود  ــتور کار خ ــده در دس ــال آین ــج س در پن
ــن منظــور  ــه ای ــد. ب ــرار دهــد، مشــخص کن ق
فراخــوان دریافــت نظــرات افــراد صاحــب 
نظــر در حرفــه را بــرای مشــخص کــردن ایــن 
ــا  ــن پروژه ه ــت. ای ــرده اس ــادر ک ــا ص پروژه ه
می توانــد شــامل مــواردی نظیــر عملیــات 

ــودی  ــان، موج ــای کارکن ــده، مزای ــف ش متوق
کاال/بهــای تمــام شــدۀ کاالی فــروش رفتــه و 

ــع باشــد.  ــان جام ــالم ســود و زی ــایر اق س
مــردم وظایــف زیــادی دارنــد کــه اغلــب 
ــه  ــا را ب ــپس آنه ــد، س ــق می اندازن ــه تعوی ب
ــت  ــن خــود هدای ــی در ذه ــکان رؤیای ــک م ی
تــا روزی مرتــب کننــد. فرضــاً  می کننــد 
ــی  ــن وظایف درحــال حاضــر فهرســتی از چنی
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تمیــزکاری  و  حمــام  دوش  تعمیــر  ماننــد 
ــی  ــا کارهای ــد؛ اینه ــته باش ــود داش گاراژ وج
ــا از  ــت اّم ــوری اس ــه غیرف ــه اگرچ ــتند ک هس
ــه نظــر  ــزرگ ب ــرای شــروع، خیلــی ب طرفــی ب
می رســد. بــدون هــل دادن آرام در جهــت 
صحیــح کــه اغلــب از ســوی یــک فــرد دوســت 
داشــتنی انجــام می شــود )ترغیــب شــدن 
ــام  ــه انج ــه ب ــورد عالق ــرد م ــک ف ــط ی توس
کار(1 ، امــکان حــل ایــن مســائل هرگــز وجــود 

ــت. ــد داش نخواه
خیلــی از مــا شــاید هیئــت اســتانداردهای 
ــت  ــوان دوس ــابداری2 را به عن ــی حس بین الملل
ــه  ــا را ب ــت، م ــاً هیئ ــا مطمئن ــم اّم ــاد نکنی ی
ــد و  ــل( می کن ــت )متمای ــردن هدای ــل ک عم
همچنیــن خیلــی از مــا را بــه رو بــه رو شــدن 
ــا  ــی از آنه ــالیان طوالن ــه س ــکالتی ک ــا مش ب

ــد. ــویق می کن ــتیم، تش ــکایت داش ش
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری  
ــرای دســتور جلســه و  درخواســت اطالعــات ب
ــا  ــت. ت ــرده اس ــادر ک ــود ص ــۀ  کاری خ برنام
ــوان  ــت، ت ــی رود، هیئ ــار م ــد انتظ ــال بع ۵ س
ــار  ــا چه ــزرگ ی ــروژۀ ب ــه پ ــا س ــروع دو ت ش
تــا پنــج پــروژۀ متوســط یــا هفــت تــا هشــت 

ــروژۀ کوچــک داشــته باشــد. پ
در ایــن راســتا از نظردهنــدگان بــرای پاســخ بــه 
چنــد حــوزۀ بالقــوۀ گزارشــگری مالی که مشــکل 

بعضــی افــراد اســت، درخواســت شــده اســت.

ريسک های مبتنی بر آب و هوا 3
ــه  ــت ک ــروژه ای اس ــدا از پ ــوع ج ــن موض ای
مجموعــۀ جدیــدی از اســتانداردهای پایــداری4 
ــاب  ــه »بازت ــد )ب ــرار می ده ــه ق ــورد توج را م
ــداری« مراجعــه کنیــد( بلکــه  گزارشــگری پای
ــن  ــه ای ــه ب ــی مربوط ــع نگران ــال رف ــه دنب ب
ــه  ــوط ب ــک های مرب ــه ریس ــت ک ــوع اس موض
ــی می شــود  ــدت تلق ــد و بلندم ــوا بعی آب و ه
و به طــور کامــل در برآوردهــا پوشــش داده 

نمی شــود.
تغییــرات در ایــن مــورد احتمــاالً بــازۀ زمانــی 
برآوردهــا بــرای بررســی زیــان کاهــش ارزش و 
ــر  ــا را تغیی ــدم اطمینان ه ــا و ع ــایر ابهام ه س
می دهــد و اطمینــان حاصــل می کنــد کــه 
ــوا به صــورت  ــه آب و ه ــوط ب ریســک های مرب

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م جامع ت

عمليات متوقف شده5 
مســائل و مــواردی کــه در رابطــه بــا اســتاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالــی شــماره ۶۵، 
شــده  نگهــداری  غیرجــاری  دارایی هــای 
بــرای فــروش و عملیــات متوقــف شــده۷، 
ایجــاد شــده اســت. ایــن موضــوع شــامل 
ــۀ رهنمودهــای بیشــتر در مــورد  ــه ارائ نیــاز ب
ــد  ــرل8، مانن ــت دادن کنت ــای از دس رویداده
تقلیــل و رقیــق شــدن ســهام نگهــداری شــده۹ 
پیرامــون  پرســش هایی  همچنیــن  اســت. 
به کارگیــری قوانیــن مرتبــط بــا کاهــش ارزش 

و برگشــت آن وجــود دارد.
عملیــات  میــان  درون گروهــی  معامــالت 
ــوع  ــده10 ، موض ــف ش ــداوم و متوق ــال ت درح
مــورد اختــالف جــدی اســت کــه هیئــت 
ــد  ــابداری بای ــی حس ــتانداردهای بین الملل اس

در رابطــه بــا آن وارد عمــل شــود.
در  شــرکت کنندگان  برایــن،  عــالوه 
نحــوۀ  دربــارۀ  پرســش هایی  نظرســنجی، 
برخــورد بــا معامــالت درون گروهــی میــان 
عملیــات درحــال تــداوم و متوقــف شــده 

کرده انــد. مطــرح 
همان طــور کــه بســیاری از ایــن مســائل، قبــاًل 
در بررســی و ارزیابــی پــس از اجرای اســتاندارد 
ــماره 11۵ در  ــی ش ــی گزارشــگری مال بین الملل
ســال 201۵ مطــرح شــده بــود، ایــن موضــوع 
ــتور کار  ــد در دس ــاد می توان ــال زی ــه احتم ب
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری 
قــرار بگیــرد. اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد، احتمــاالً 

ایــن یــک پــروژۀ متوســط خواهــد بــود.

مزايای کارکنان12 
ــرد  ــدن رویک ــذف ش ــا ح ــابداران ب ــر حس اکث
بین المللــی  اســتاندارد  کریــدوری13 
ــان،  ــای کارکن حســابداری شــماره 141۹ ، مزای
اّمــا  کردنــد  زیــادی  راحتــی  احســاس 
ــن  ــارۀ ای ــان درب ــادی همچن ــش های زی پرس

اســتاندارد باقــی اســت.
برخــی پرســش ها در ارتبــاط بــا نرخ هــای 
تنزیــل مــورد اســتفاده هســتند اّمــا طرح هــای 
ــش  ــه( بخ ــورۀ1۵ )دورگ ــتگی چندمنظ بازنشس
ــداد  ــوده اســت. تع ــن پرســش ها ب چالشــی ای
کــه  چندمنظــوره  بازنشســتگی  طرح هــای 
ــای  ــات طرح ه ــم دارای خصوصی ــان ه هم زم
خصوصیــات  هــم  و  معّیــن  کمــک  بــا 
ــش  ــن اســت، افزای ــای معّی ــا مزای طرح هــای ب
ــن وجــود درحــال حاضــر  ــا ای ــه اســت، ب یافت
اســتاندارد بین المللــی حســابداری شــماره 
1۹ به طــور مؤثــر بــا ایــن گونــه طرح هــا 
مناســبی  رهنمــود  و  نمی کنــد  برخــورد 
یــک  ایجــاد  و  توســعه  نمی دهــد.  ارائــه 
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الــزام حســابداری جدیــد بــرای طرح هــای 
ــود.  ــد ب ــزرگ خواه ــروژه ای ب ــوره، پ چندمنظ

ــروش  ــدۀ کاالی ف ــام ش ــای تم موجودی ها/به
رفتــه 1۶

ــوط  ــاره مرب ــه شــده در این ب اکثــر نظــرات ارائ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــع اس ــن موض ــه ای ب
مالــی  گزارشــگری  بین المللــی  اســتاندارد 
شــماره 1۵، »درآمــد ناشــی از قــرارداد بــا 
مشــتریان«، بهــای تمــام شــدۀ کاالی فــروش 

ــود. ــایی ش ــد شناس ــه بای ــه چگون رفت
درآمــد،  بــه  مربــوط  اســتاندارد  معرفــی 
حوزه هایــی را بــرای شناســایی درآمــد تعریــف 
کــرده اســت اّمــا زمــان شناســایی بهــای تمــام 
شــدۀ کاالی فــروش رفتــه1۷  و دارایی هــای 
قــراردادی را بــا وضــوح کمتــری مطــرح کــرده 
اســت. در صــورت ورود هیئــت اســتانداردهای 
ــن  ــن حــوزه، ای ــه ای ــی حســابداری ب بین الملل

ــود. ــد ب ــزرگ خواه ــروژه ای ب موضــوع، پ

ساير اقالم سود و زيان جامع18 
مســألۀ عمــده در ارتبــاط بــا »ســایر اقالم ســود 
ــا بازیافــت ســود و  ــان جامــع«، مرتبــط ب و زی
زیان هایــی اســت کــه در ابتــدا در ســایر اقــالم 
ســود و زیــان جامــع گــزارش شــده اســت اّمــا 

در آینــده مجــدداً به صــورت ســود و زیــان 
تجدیــد  )تعدیــالت  می شــوند  طبقه بنــدی 

طبقه بنــدی(.
برخــی از اســتانداردها، بازیافــت ســود یــا زیــان  
ــه برخــی  ــی ک ــرده اســت، درحال ــی ک را الزام
دیگــر ایــن کار را ممنــوع کرده انــد کــه منجــر 
ــط  ــه توس ــات روی ــردن ثب ــؤال ب ــر س ــه زی ب
ذینفعــان شــده اســت. از آنجایــی کــه هرگونــه 
ــدادی از  ــر تع ــوع ب ــن موض ــون ای کاری پیرام
ــت،  ــذار اس ــابداری تاثیرگ ــتانداردهای حس اس
بنابرایــن، ایــن موضــوع، پــروژه ای بــزرگ 

خواهــد بــود.                                    

پی نوشت ها:
1- مترجم

2-  International Accounting 
Standards Board(IASB)

3- Climate-related risks
4- Sustainability standards
5- Discontinued operations
6�IFRS 5
7-Non-current Assets Held for 

Sale and Discontinued Opera�
tions

8- particular loss-of-control 

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 
ــری  ــان اکچوئ ــا زی ــود ی ــای س ــتلزم افش مس
ــای  ــد مزای ــر 10 درصــد تعه ــه حاصــل اکث ک
دارایی هــای  بــازار  ارزش  یــا  بازنشســتگی 
ــا  ــود ی ــتهالك س ــکان اس ــت و ام ــرح اس ط
ــود  ــورت س ــی دوره در ص ــری ط ــان اکچوئ زی
 Will Kenton,(.ــد ــم می کن ــان را فراه و زی

(Corridor Rule, Invostopedia
14�IAS 19
15-hybrid pension plans
16- Inventory/cost of sales
17-cost of sales
18-Other Comprehensive In�

come

منبع:
Adam Deller, Financial Report�

ing Specialist and Lecturer, 
May 2021 issue, financial 
reporting fixes, Accounting 
Business Magazine.

دکتــر علــی هدايتــی: عضــو انجمــن 
ACCA انگلســتان  خبــره  حســابداران 

ــس  ــفورد بروک ــگاه آکس ــمی دانش ــور رس متن
ــتان انگلس

ســعيد عالــم زاده: عضــو انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران

دانشــگاه  حســابداری  ارشــد  کارشــناس 
خمینــی)ره( امــام  بین المللــی 
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نکاتمهمحــــــــرفهای

انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمی ترین انجمن حسابداری 
حرفه ای  با عضویت در »فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC(«  و  با 
داشتن نزدیک به 12000 عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد 
حســابداری ایران،  آمادگی خود را  به پذیرش همکاری و دریافت آگهی 
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن )با دامنه  https: //iica.ir/، که به استناد 
رتبه بندی الکسا و گوگل، در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاه های 
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد(، به ویژه در  "کلیپهای آموزشــی 
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن 

منتشر می شوند، اعالم می دارد.

لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی 
مورد نظر  یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخش های مذکور نسبت 
 bsafarynejad@yahoo.com به اعالم درخواست از طریق ایمیل
یا تلگرام به شماره 0۹3۵۵143۹3۶ مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت 

به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود. 

 با تشکر 
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران
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خصوصی سازی ورزش
با استقالل و پرسپولیس 

غالمحسين دوانی

براســاس قوانیــن کمیتــۀ تعییــن وضعیــت 
مســتقر در تمــام کنفدراســیون های فوتبــال 
حرفــه ای  شــرایط  کــه  تیم هایــی  جهــان، 
را احــراز نکــرده باشــند، حــق شــرکت در 
بین المللــی  مســابقات  ســطح  عالی تریــن 
ــن  ــر همی ــد. ب ــود را ندارن ــاره خ ــگاهی ق باش
فدراســیون  کــه  مدت هاســت  اســاس 
ــرده اســت  ــالم ک ــا« اع ــی فوتبال»فیف بین الملل
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 بین المللــی حــذف 
خواهندشــد. دولــت و مســئوالن فدراســیون 
ــدون  ــوع را ب ــگی موض ــول همیش ــق معم طب
ــور  ــفانه حض ــا متأس ــد ت ــت گذرانیدن دفع الوق
ــم  ــه ای ه ــابقات منطق ــگاه در مس ــن دو باش ای
دچــار مشــکل شــد؛ لــذا موضــوع واگــذاری ایــن 
ــری دیگــر  ــزاران تصمیم گی ــل ه دو باشــگاه مث
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ــک  ــای ی ــر مبن ــه ب ــرورت ک ــاس ض ــه براس ن
ــذاری  ــدون هدف گ ــتابان و ب ــی ش ــزام خارج ال

ــت.  ــام اس ــال انج ــی در ح واقع
ــده ای  ــر پدی ــود ه ــعه، خ ــرمایه داری در توس س
روزگاری  اگــر  می کنــد.  تبدیــل  کاال  بــه  را 
ــود  ــی ب ــک سیاس ــای المپی ــابقات بازی ه مس
ــرق  ــوك ش ــورهای بل ــژه کش ــورها به وی و کش
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرمایه گذاری های آنچنان ــا س ب
تولیــد  در  ورزش،  در  آماتورهــا  نخبه پــروران 
انبــوه ورزشــکار و کســب مدال هــای مســابقات 
پیشــرو بودنــد، جنــاح مقابــل نیــز در حضــور در 

مســابقات جهانــی بــا عرضۀ ســتارگان ورزشــی، 
ُمهــر خــود را بــر ورزش کوبیده انــد و ورزش 
رویارویــی  صحنه هــای  از  یکــی  به عنــوان 
ســرمایه داری و نظــام موســوم بــه سوسیالیســم 
ــۀ  ــه نمون ــود ک ــت ب ــمار می رف ــان به ش آن زم
بــارز و جنجالــی آن، مســابقۀ قهرمانــی شــطرنج 
ــی  ــن »باب ــت بی ــال 1۹۷2، رقاب ــان در س جه
فیشــر« از ایاالت متحدۀآمریــکا و مدافــع عنــوان 
قهرمانــی، »بوریــس اسپاســکی« از شــوروی بود 
کــه بــه مســابقۀ قــرن معــروف شــد. بعدهــا در 
ســال 201۶، قهرمــان ســابق شــطرنج جهــان، 
ــت  ــت دول ــان وق ــه از ناراضی ــپاروف« ک »گاس
ــوص  ــد درخص ــوب می ش ــز محس ــوروی نی ش
ــار داشــت:   ــن مســابقه اظه ــی ای اهمیــت جهان
»مــن فکــر می کنــم دلیــل ایــن کــه شــما ایــن 
ــطرنج  ــا ش ــد تنه ــا می کنی ــابقات را تماش مس
نیســت بلکــه عنصــر سیاســی ایــن بــازی اســت. 
چــرا کــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی، شــطرنج 
ــزار  ــک اب ــوان ی توســط مقامــات شــوروی به عن
ایدئولوژیــک بســیار مهــم و مفیــد بــرای نشــان 
ــاد  ــم کمونیســت اتح ــری رژی ــری فک دادن برت
جماهیــر شــوروی نســبت بــه غــرب محســوب 
می شــد. بــه همیــن دلیــل شکســت اسپاســکی 
از ســوی مــردم دو طــرف اقیانــوس اطلــس 
به عنــوان یــک خــرد کننــده در بیــن ایــن 
جنــگ ســرد بــود«. متأســفانه هنــوز هــم صحنۀ 
مســابقات جهانــی به نوعــی همــاوردی کشــورها 
ــاً  ــا ورزش را صرف ــد و دولت ه ــان می ده را نش
ــر  ــن ام ــد. ای ــت نمی کنن به خاطــر ورزش حمای
ــر  ــتبدادی و تتوتالیت ــورهای اس ــژه در کش به وی
ــر  ــت در ورزش علنی ت ــت دول ــر و دخال نمایان ت

اســت. 
مختصــات صنعــت ورزش جهان درســال 2021 
مؤیـّـد آن اســت کــه ایــن صنعــت دارای بــازاری 
بــا حجــم 1300 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه 
ســهم ورزش فوتبــال معادل۶00 میلیــارد دالر و 
ارزش روز بیشــتر باشــگاه های معــروف جهانــی 
ــازار  بیــش از یــک میلیــارد دالر اســت. ارزش ب
ــادا«  ــمالی »آمریکا+کان ــکای ش ورزش در آمری
نیــز حــدود ۵۵0 میلیــارد دالر ورزش هایــی 
ــال و  ــی، بیس ب ــال آمریکای ــر فوتب ــر »نظی نظی

بســکتبال و...« اســت. 
نمایــۀ زیــر ارزش گرانتریــن ده باشــگاه ورزشــی 
جهــان را در ســال 2021 بــه میلیــون دالر 
ــن  ــگاه ای ــط دو باش ــه فق ــد ک ــش می ده نمای
لیســت بــه فوتبــال »بارســلونا و رئــال مادریــد« 
تعلــق دارد و ســایر باشــگاه ها متعلــق بــه فوتبــال 

ــی هســتند.  ــال آمریکای ــه فوتب موســوم ب
 بایــد یــادآوری کــرد بــازار فوتبــال مشــابه یــک 
ــگاه،  ــکل از باش ــتۀ متش ــم پیوس ــرۀ به ه زنجی
تبلیغــات  باشــگاه ها،  هــواداران  بازیکن هــا، 
تلویزیونــی و رســانه ای و مســابقات ورزشــی 
ــد  ــگاه های بع ــی باش ــینۀ حسابرس ــت. پیش اس
ــان  ــده در جری ــه نگارن ــا ک ــا آنج ــالب ت از انق
اســت بــه ســال 13۷۹ بازمی گــردد کــه آقایــان 
دکترمهــدی کرباســیان و دکترجاســبی از اعضای 
ــد. در آن ســال از  ــران بودن فدراســیون ورزش ای
مؤسســۀ حسابرســی و خدمــات پتروشــیمی 
ــا  ــان بعــدی« خواســته شــد ت ــا رای حســام »دای
یــک گــزارش حسابرســی اجمالــی را از وضعیــت 
ــه  ــه تهی باشــگاه پرســپولیس به صــورت محرمان
کنــد. در واقــع همــان گــزارش بــود کــه نشــان 
ــگاه  ــک باش ــدد تملی ــده ای درص ــراً ع داد ظاه
ــی تشــریفات  ــد و حت ــده  بودن ــپولیس برآم پرس
ثبتــی آن را نیــز انجــام داده بودنــد کــه حداقــل 
مزیــت گــزارش مذکــور جلوگیــری از آن انتقــال 
درفوتبــال  نهفتــه  مســائل  شــدن  علنــی  و 
ــه هــواداری از  ــه کســی، ن کشــور شــد. دیگــر ن
ــا  ــت ت ــری نداش ــگاه خب ــن دو باش ــت ای وضعی
خوشــبختانه اخیــراً گزارش ســازمان حسابرســی 
پیرامــون حسابرســی دو باشــگاه پرســپولیس 
ــام  ــار ع ــا انتش ــذاری آنه ــرای واگ ــتقالل ب و اس
یافتــه اســت. فــارغ از چگونگــی بنــد اظهارنظــر 
ــده و  ــار عدی ــه آث ــه ب ــا توج ــزارش ب ــن دو گ ای
بی اهمیــت بندهــای منــدرج، پیکــرۀ گزارشــات 
حسابرســی دو باشــگاه کــه بیــش از 2۵ بنــد دارد 
و برخــی از بندهــا هــم خــود دارای بیــش از 1۵ 
زیربنــد و حــدود یــک صفحــه اســت داللــت بــر 
ــر  ــی– اداری، فقــدان نظــارت ب بی انضباطــی مال
ــالم  ــی س ــودن حکمران ــگاه ها، نب ــرد باش عملک
ورزشــی در ایــن دو باشــگاه و بالتکلیفــی عمــدۀ 
دارایی هــا کــه به صــورت شــرطی واگــذار شــده 
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ــز شــروط  ــزارش نی ــان انتشــار گ ــا زم ــود و ت ب
ــه  ــه توج ــود ک ــه ب ــق نگرفت ــراردادی محق ق
خریــداران آتــی را بــدان جلــب می کنــد. آنچــه 
ــود دارد  ــرمایه گذاری وج ــی س ــای واقع در دنی
ایــن اســت کــه اســاس صورت هــای مالــی 
ــن  ــی تعیی ــار اصل ــی معی ــزارش کارشناس و گ
قیمــت ســهام آنهــا نیســت بلکــه ایــن دو مدرك 
ــد به عنــوان یکــی از  ــت می توان در بهتریــن حال
ــی مــورد اســتفاده  ــل اعتنــا در ارزیاب مــوارد قاب
ــی  ــزارش حسابرس ــه گ ــژه آنک ــرد به وی قرارگی
ــرد  ــکای عملک ــت ات ــدم قابلی ــدۀ ع نشــان دهن
ــرا مشــخص نیســت  ــن دو باشــگاه اســت زی ای
در حالــی کــه درآمــد اصلــی باشــگاه های 
ــی و  ــش تلویزیون ــق پخ ــاً از طری ــان عمدت جه
ــن اســت، درآمــد  شــبکه های اجتماعــی امروزی
ایــن بخــش در هــر دو باشــگاه چگونــه صــورت 
ــه جیــب چــه کســانی رفتــه  گرفتــه اســت و ب
ــون  ــذاری، تلویزی ــردای واگ ــر در ف ــت و اگ اس
دولتــی و انحصــاری کشــور مدعــی عــدم پخــش 
ــی  ــه اتفاق ــود چ ــگاه ش ــن دو باش ــابقات ای مس
خواهــد افتــاد؟! و آیا کارشــناس رســمی ذیربط، 
تعــداد هــواداران هــر باشــگاه و فالوررهــای آنهــا 
ــت.  ــته اس ــور داش ــت منظ ــبۀ قیم را در محاس
بــرای اطــالع خواننــدگان محتــرم بایــد یــادآور 
شــد ســرمایه داری مدتهاســت هــم پدیده هــای 
بشــری »کاال و خدمــات« و هــم پدیده هــای 
را  محیطــی«  زیســت  »مســائل  غیربشــری 
بــه کاال تبدیــل  و قیمت گــذاری می کنــد و 
ــن  ــه بارزتری ــد ک ــروش عرضــه می کن جهــت ف
ــجویان  ــر روی دانش ــرمایه گذاری ب ــورد آن س م
ــۀ  ــان و ارائ ــتۀ جه ــگاه های برجس ــاز دانش ممت
ــهریه  ــت ش ــه باب ــل توج ــرخ قاب ــا ن ــای ب وام ه
ــن  ــل ای ــان و ســپس تبدی و تأمیــن زندگــی آن

شــرکت های  قالــب  در  ســهام  بــه  بدهــی 
ــرار  ــز ق ــول نی ــن فرم ــه ای ــت ک ــهامی اس س
اســت در مــورد ســایر نخبــگان از جملــه 
رود.  بــه کار  نیــز  هنرمنــدان  و  ورزشــکاران 
اگرچــه از ســال های بعــد از جنــگ مشــابه 
چنیــن فرمولی دربــارۀ هنرمنــدان و خوانندگان 
کازینوهــا و کالب هــا عمــل می شــود؟! بدیهــی 
اســت خریــداران باشــگاه های فوتبــال دارای 
ــته ای  ــرمایه گذاری برجس ــی و س ــاوران مال مش
ــد داد در  ــاد خواهن ــا ی ــه آنه ــه ب ــتند ک هس
تأســیس فروشــگاه های زنجیــره ای ورزشــی 
چــه مالکیتــی و چــه در قالــب واگــذاری امتیــاز 
ــگاه ها  ــی باش ــوالت ورزش ــروش محص ــرای ف ب

نمايۀ 1 - درآمدهای باشگاه رئال مادريد طی سنوات 2020-2010

20102011201220132014201520162017201820192020شرحرديف

12412۶11۹11413012۹13۶14314۵108110فروش بلیط1

1۵۹1831۹۹18820412022823۷2۵22۵8224درآمد پخش تلویزیونی2

1۵01۷218۷21223124۷2۶33012۵۶3۵43۵۹درآمدتجاری3

۵23481۵0۵۵04۵۶۵۵۷۶۶2۷411۶۵3۷20۷03جمع

اقــدام کننــد و از ایــن طریــق میلیاردهــا 
ــه در  ــری ک ــد؛ ام ــب کنن ــد کس ــان درآم توم
ــد آن  ــگاه فاق ــن دو باش ــا ای ــر ی ــال حاض ح
ــه  ــای آن ب ــتند درآمده ــر هس ــا اگ ــتند ی هس
ــاً در  ــت و طبیعت ــه اس ــا رفت ــب بیرونی ه جی
ارزش گــذاری ســهام هــم لحــاظ نشــده اســت؟! 
یــا بــا توجــه بــه بندهــای گــزارش حسابرســی 
پیرامــون ابهــام در مالکیــت اســتادیوم های 
ایــن باشــگاه ها و همچنیــن  منســوب بــه 
در غیــاب مســتندات حاکــی از درآمددهــی 
ــه  ــا چ ــاری آنه ــی و تج ــی و تلویزیون تبلیغات

ــا دارد؟! ــهام آنه ــت س ــری در قیم تأثی
ــای  ــدگان درآمده ــتر خوانن ــالع بیش ــرای اط ب

 نمايۀ 2- تعداد فروش پيراهن باشگاه های پرطرفدار را در سال 2021
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ــنوات 2020- ــی س ــد ط ــال مادری ــگاه رئ باش
ــۀ 2 نمایــش داده شــده اســت: 2010 در نمای

ــای  ــروش بلیط ه ــه ف ــت ک ــه یادآوریس الزم ب
ــش  ــا پی ــتقیم ی ــۀ مس ــه دوگون ــابقات ب مس
ــن  ــای ورزشــی و همچنی ــه آژانس ه ــروش ب ف
ــش  ــق پی ــز از طری ــی نی ــای تلویزیون درآمده
ــا  ــی ب ــبکۀ تلویزیون ــک ش ــه ی ــا ب ــروش آنه ف
حــق انحصــار یــا چنــد شــبکۀ سراســری 
جهــان از طریــق آژانس هــای متعلــق بــه 
باشــگاه یــا مراکــز بیرونــی بــا اســتفاده از 
صــورت  آنالیــن  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ــگاه ها  ــاری باش ــای تج ــا درآمده ــرد اّم می گی
ــذاری پیراهــن  ــای ســاالنۀ واگ ــت قرارداده باب
و کفــش بازیکنــان و همچنیــن اســتفاده از 
لوگــوی کارخانجــات مشــهور نظیــر آدیــداس، 
ــارات  ــی ام ــرکت هواپیمائ ــا و ش ــک، پوم نای
ــنت  ــس س ــگاه پاری ــال باش ــرای مث ــت. ب اس
ژرمــن کــه در ســال 2021 مجموعــاً توانســته 
بــود 1180000 پیراهــن باشــگاهی را بــه 
فــروش برســاند، تنهــا در دوشــب بعــد از 
پیوســتن مســی بــه باشــگاه کــه پیراهــن 

ــازار  ــۀ ب ــی روان ــام مس ــه ن ــماره »30« را ب ش
کــرده بــود توانســت بــه رکــورد یــک میلیــون 
ــورو  ــون ی ــغ ۶0 میلی ــه مبل ــن ب ــروش پیراه ف
ــد  ــه مشــابه آن درفراین ــری ک ــد؛ ام دســت یاب
خصوصی ســازی ســرخابی ها هــم اتفــاق خواهــد 
افتــاد و بعیــد اســت این گونــه درآمدهــا در 
ارزیابــی لحــاظ شــده باشــد. بایــد تأکیــد کــرد 
ــاً  ــی لزوم ــگاه ورزش ــت و ادارۀ باش ــه مدیری ک
ــرد  ــورت نمی گی ــکاران ص ــود ورزش ــط خ توس

نمايۀ 3

شرحرديف
درآمد

(ميليون دالر)
متوسط سهم باشگاه

(ميليون دالر)

1400043۹درآمد لیگ ملی فوتبال امریکایی1

۹۷00340درآمد لیگ بیس بال آمریکا+کانادا2

۷400۹0درآمد لیگ ملی بسکتبال3

۶300110درآمد لیگ ایندبانا4

۵3001۹8درآمد لیگ فوتبال انگلستان۵

4۵00232درآمد لیگ هاکی روی یخ۶

400018۶درآمد لیگ جام ملت های اروپا۷

34001۹1درآمد لیگ فوتبال آلمان8

22001۶۷درآمد لیگ فوتبال اسپانیا۹

1۹00130درآمد لیگ ایتالیا10

1۵0011درآمد لیگ فرانسه11

۹4۵۵۹درآمد لیگ چین12

814۶4درآمد لیگ ترکیه13

بلکــه ســهامداران کــه عمومــاً همــان هــواداران 
مدیریــت  و  اداره  بــرای  هســتند  باشــگاه ها 
باشــگاه از مدیــران و کارشناســان برجســتۀ 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــتفاده می کنن ــرمایه گذاری اس س
منابــع مالــی باشــگاه را بــه بهترین شــکل ممکن 
بــه کار ببرنــد اّمــا متأســفانه مشــابه ده هــا نمونــۀ 
ــر  ــگاه ها ب ــران ادارۀ باش ــر در ای ــت دیگ نادرس
عهــدۀ کســانی قــرار گرفتــه اســت کــه عمومــاً از 
ــتند.  ــالع هس ــت بی اط ــرمایه گذاری و مدیری س
عیــن همیــن پدیــده در مدیریــت بیمارســتان ها 
و مؤسســات بیمــه ای کشــور بعــد از انقــالب رخ 
داده اســت کــه عمــاًل بیمارســتان ها و مؤسســات 

ــاندند. ــتگی کش ــه ورشکس ــه ای را ب بیم
ــگاه های  ــن باش ــروش پیراه ــداد ف ــۀ3- تع  نمای
ــدار را در ســال 2021 نمایــش می دهــد: پرطرف
از  دربســیاری  فوتبــال  همــان طــوری کــه 
تبدیــل  ورزش  پرهوادارتریــن  بــه  کشــورها 
ــوان دوره ای  ــز به عن ــران نی ــت، در ای ــده  اس ش
درخشــان، تیــم ملــی فوتبــال مــردان ایــران در 
ســال های 1۹۶8، 1۹۷2، 1۹۷4 و 1۹۷۶ بــه 
قهرمانــی در باالتریــن ســطح آســیا دســت یافت 
و نخســتین بار در ســال 1۹۷8 بــه جــام جهانــی 
فوتبــال راه پیــدا کــرد. در ایــن دوران درخشــان، 
باشــگاه فوتبــال تــاج )اســتقالل کنونــی( نیــز در 
ــه  مســابقات باشــگاهی قهرمانــی آســیا 1۹۷0 ب
قهرمانــی رســید. برخــی از ایــن موفقیت هــا، بــا 
گرفتــن میزبانــی باالتریــن رقابت هــای ورزشــی 
آســیا توســط ایــران هــم دوره بودنــد و میزبانــی 
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جــام ملت هــای آســیا 1۹۶8 و 1۹۷۶و حضــور 
ــدار »شــاهین«، پرســپولیس و  تیم هــای پرطرف

ــتند.  ــای آن هس ــتقالل( نمونه ه ــاج )اس ت
  در باشــگاه های ورزشــی همچــون شــرکت های 
دانش بنیــان، نقــش منابــع انســانی )ثــروت 
ــرای  ــد ب انســانی( بســیار برجســته اســت و بای
حســابداری ایــن باشــگاه ها بــه حســابداری 
منابــع انســانی توســل جســت. حســابداری 
منابــع انســانی عبــارت اســت از فراینــد ارزیابــی 
افــراد یــا گروه هایــی از افــراد یــک واحــد 
تجــاری در قالــب اقــالم پولــی و تجدیدنظــر در 
این گونــه ارزیابی هــا در مــدت زمــان مــورد 
بررســی. بایــد یــادآور شــد کــه در مــورد نقــل 
ــام  ــه ن ــی ب و انتقــاالت بازیکنــان فوتبــال، قانون
»قانــون بوســمن« در جهــان حاکــم اســت کــه 
ــام بازیکــن معــروف تیــم بلژیــک  برگرفتــه از ن
ــۀ  ــت. دادگاه اتحادی ــمن« اس ــاك بوس »ژان م

اروپــا در حــدود بیســت ســال پیــش براســاس 
ــب رســانید  ــه تصوی ــی را ب شــکایت وی، قانون
ــذاری  ــمن« نام گ ــون بوس ــام »قان ــه ن ــه ب ک
لیگ هــای  قانــون،  ایــن  براســاس  شــد. 
ــتند  ــاره می توانس ــن ق ــطح اول ای ــال س فوتب
ــتفاده  ــاوت اس ــای متف ــا ملیت ه ــرادی ب از اف
بعــد  بــه  آن  از  بــرآن  عــالوه  و  کننــد 
ــود  ــی کــه قراردادشــان تمــام شــده ب بازیکنان
ــال،  ــق انتق ــت ح ــدون پرداخ ــتند ب می توانس
ــا  ــه بعده ــد؛ اگرچ ــر دهن ــان را تغیی باشگاه ش
ــا ســازمان های،  ــراردادی ب ــا ق کمیســیون اروپ
اداره کننــدگان فوتبــال جهــان )فیفــا( و اروپــا 
)یوفــا(، امضــا کــرد تــا جلــوی قــدرت گرفتــن 
ــا  ــق ب ــن تواف ــد. ای ــان را بگیرن ــتر بازیکن بیش
ــل و  ــت و نق ــر منزل ــارت ب ــن »نظ ــام قوانی ن
ــا  ــال 2001 در فیف ــان« در س ــال بازیکن انتق
ــر  ــر ب ــال حاض ــید و در ح ــب رس ــه تصوی ب

سیســتم نقــل و انتقــال دنیــای فوتبــال اعمــال 
می شــود. براســاس ایــن قانــون، حداقــل و 
ــر  ــا در نظ ــدت قرارداده ــرای م ــری ب حداکث
گرفتــه شــده اســت و در ایــن مــدت نمی تــوان 
قــرارداد را شکســت. ایــن مــوارد و مــوارد دیگــر 
ــی  ــه ای بین الملل ــه اتحادی ــت ک ــی اس قوانین
)فیفپــرو(، کفــۀ  فوتبــال  بازیکنــان  بــرای 
ــرد  ــنگین تر ک ــگاه ها س ــع باش ــه نف ــرازو را ب ت
ــدودی  ــا ح ــان ت ــاالری بازیکن ــا از ستاره س ت
جلوگیــری شــود. نمایــۀ زیــر کــه از گزارشــات 
ســاالنۀ بــازار صنعــت فوتبــال اســتخراج شــده 
اســت بیانگــر آن اســت کــه در ایــن صنعــت نیز 
ــام آژانس هــای نقــل  ــه ن ــی ب متأســفانه مافیای
و انتقــال کــه دارای مجــوز از طــرف فدراســیون 
ــد  ــود دارن ــتند، وج ــال هس ــی فوتب بین الملل
ــاالت  ــغ انتق ــی از مبال ــل توجه ــه ســهم قاب ک

نمايۀ4- نقل و انتقاالت بازيکنان فوتبال در سنوات 2014-2019 - مبلغ – ميليون دالر
مولرهیکویانآگوئرولوئیزسوارزبرونوپوگبارونالدوگریزمنمسینیمارنام بازیکن

2۵01۹013۵13012۵110۹۵888۵82قیمت

بایرن مونیخیونتوسمنجسترسیتیبارسلونارئال مادریدمنچستریونایتدرئال مادریدآتلیکومادریدبارسلونابارسلوناباشگاه
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نمايۀ5- تعداد هواداران شبکه های اجتماعی ده باشگاه برتر اروپا
آرسنال منچسترسیتیلیورپولبایرن مونیخچلسییونتوسپاریس جرمنمنچستریونایتدبارسلونارئال مادریدباشگاه

21. 3۵2۹1. 302. 31۷. ۵2۷. 110104۵4341اینستاگرام

3۷. 44۹۵33840۷. ۵۵4. 111103۷4۷فیس بوك

1. ۵8. ۶۹. ۷1. ۵3. ۶۶. 23۹. 12۷. 122. ۹۷. ۷تیک تاك

ــا 10 درصــد مبلــغ مــورد  بازیکنــان )بیــن ۵ ت
ــه آژانس هــای نقــل و انتقــال تعلــق  ــه( ب معامل
می گیــرد کــه آنــان نیــز موظــف هســتند 
درصــدی از ایــن مبلــغ را بــه فیفــا بابــت »حــق 
ــی  ــه لیگ های ــم ب ــی را ه ــی« و مبلغ نمایندگ
کــه معاملــه در آنجــا انجــام می شــود بپردازنــد. 
ــع  ــابداری مناب ــری حس ــزام به کارگی ــاز و ال نی
انســانی )کــه عبارتســت از فراینــد ارزیابــی 
ــد  ــک واح ــراد ی ــی از اف ــا گروه های ــان ی کارکن
ــر  ــی و تجدیدنظ ــام پول ــب ارق ــاری در قال تج
در این گونــه ارزیابی هــا در طــی زمــان(، در 
ــود  ــی می ش ــا ناش ــی از آنج ــگاه های ورزش باش
کــه بازیکنــان فوتبــال، مهم تریــن و گران تریــن 
ــام  ــتند و ارق ــال هس ــگاه های فوتب ــی باش دارای
ســنگینی بابــت بــه خدمــت گرفتــن آنهــا 
پرداخــت می شــود به طــوری کــه متوســط 
بازیکنــان لیگ هــای برتــر  حقــوق ســاالنۀ 
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــون دالر ب ــدود ۶ میلی ح
ایــن موضــوع کــه دارای پیچیدگی هــای خــاص 
باعــث  اســت  بازیکنــان  ارزش  اندازه گیــری 
شــده اســت کــه بزرگترین مؤسســۀ حسابرســی 
ــرز=  ــام »پرایــس واترهــاوس کوپ انگلســتان به ن
ــام  ــه ن PWC« جــزوۀ دســتورالعمل گونه ای را ب
»مســائل و راهکارهــای مبادالت صنعــت فوتبال 
بین المللــی  اســتانداردهای  مقــررات  تحــت 
گزارشــگری« در ســال 2018 منتشــر کنــد. 
درهمیــن رابطــه براســاس مفــاد اســتاندارد های 
برخــی  بــر  کــه  شــماره»38«  حســابداری 
ــن  ــماره»32« و همچنی ــتاندارد ش ــای اس بنده
شــماره  گزارشــگری  بین المللــی  اســتاندارد 
»1۵« اســتوار اســت، بازیکنــان باشــگاه های 
نامشــهود  دارایی هــای  از  بخشــی  ورزشــی 
ــا  ــد آنه ــی می شــود و قیمــت خری باشــگاه تلق

در زمــرۀ دارایی هــای نامشــهود طبقه بنــدی 
اســتانداردهای  براســاس  بایــد  و  می شــود 
ــتهلک  ــهود، مس ــای نامش ــابداری دارایی ه حس
ــال و  ــرای انتق ــه ب ــد ک ــد یادآورش ــوند. بای ش
ــل و  ــازار نق ــک ب ــال ی ــان فوتب ــد بازیکن خری
انتقــال جهانــی وجــود داردکــه مبلــغ پرداختــی 
بابــت خریــد آنهــا بــه منزلــۀ قیمــت منصفانــه 
تلقــی می شــود و ایــن مبلــغ در ســرفصل دارایی 
ذیربــط ثبــت می شــود اّمــا مشــکل در رابطــه با 
بازیکنانــی اســت کــه در خــود باشــگاه پــرورش 
یافته انــد و خریــداری نشــده اند )دقیقــاً مشــابه 
ــدی  ــرکت های تولی ــط ش ــه توس ــی ک کاالهای
اســتفاده  ســاخته می شــود و مــورد  راســاً 
اســتاندارد  وفــق  زیــرا  می گیرنــد(  قــرار 
ــد  ــی واج ــن بازیکنان ــی، چنی ــگری مال گزارش
ثبــت در حســاب دارایــی نیســتند؛ از ایــن رو در 
مــورد نحــوۀ عمــل حســابداری بیــن بازیکنــان 
ــه  ــرورش یافت ــان پ ــده و بازیکن ــداری ش خری
در داخــل باشــگاه ها اختــالف نظــر وجــود 
ــی ســهام باشــگاه ها  خواهــد داشــت و در ارزیاب
نیــز اختــالف نظــر مشــاهده خواهــد شــد کــه 
بعیــد به نظــر می رســد چنیــن مــواردی در 
و  اســتقالل  باشــگاه های  ارزیابــی  گــزارش 
پرســپولیس مــّد نظــر قــرار گرفتــه باشــد. زیــرا 
بازیکنــان بنــا بــه اظهــارات کارشناســان ارزیابی 
کننــده درمــورد باشــگاه اســتقالل به دلیــل 
زیان دهــی، امــکان ارزیابــی طبــق ضوابــط 
ــر  ــی ب ســودآوری وجــود نداشــته اســت. ارزیاب
مبنــای NAV  بــوده اســت و در مــورد باشــگاه 
پرســپولیس نیــز مبنــای ارزش گذاری براســاس 
قیمت گــذاری  شــیوۀ  اجرایــی  آئین نامــۀ 
بنگاه هــا و بــا اســتفاده از تخّصــص کارشناســان 
دادگســتری بــوده اســت؟! تــو گویــی قرار اســت 

ــوند؟!  ــی ش ــه ارزیاب ــواد اولی ــین آالت و م ماش
اگرچــه قیمــت اعالمــی ده بازیکــن برتــر جهــان 
را  متفاوتــی  ارقــام  مختلــف  ســایت های  در 
نشــان می دهنــد، نمایــۀ زیــر قیمــت ده بازیکــن 
برتــر جهــان در مــاه فوریــه ســال 2022 را »بــه 
نمایــش می دهــد. شــایان  یــورو«  میلیــون 
توجــه آنکــه ایــن قیمت هــا ثابــت نبــوده اســت 
ــاً  ــا مرتب ــایر کااله ــون س ــا همچ ــت آنه و قیم
ــاد  ــم و زی ــان ک ــرای آن ــا ب ــعاع تقاض تحت الش

می شــود:      
بایــد تأکید کــرد کــه در قیمت گــذاری بازیکنان، 
ســن و ســالمت فیزیکــی آنــان، مــدت باقیمانــده 
از قــرارداد بــا باشــگاه، وام بازیکــن، تعــداد 
ــداد  ــوگل و تع ــن در گ ــام بازیک ــتجوی ن جس
ــا گل هــای ســاخته شــده  گل هــای زده شــده ی
ــا موقعیت هــای ایجــاد شــده توســط بازیکــن  ی
ــه  ــق ک ــن طری ــت. بدی ــن معیارهاس از مهم تری
ــرود  ــر ب ــال باالت ــی س ــرز س ــن از م ــه س هرچ
قیمــت آنها افــت خواهدکــرد زیرا مدت اســتفاده 
ــر  ــان کمت ــن بازیکن ــه ای ــگاه ب ــتیابی باش و دس
خواهــد بــود. گزارشــات مســتند ورزشــی نشــان 
داده اســت کــه ارزش باشــگاه های معــروف 
فوتبــال جهــان ناشــی از محبوبیــت شــامل 
ــواداران  ــداد ه ــال، تع ــتارگان فوتب ــور س »حض
اســتادیومی و هــواداران آنهــا در شــبکه های 
اجتماعــی ایــن باشــگاه ها و همچنیــن دارا بــودن 
اســتادیوم ملکــی و توانمنــدی باشــگاه و ســاختار 
مناســب پاســخگوئی آنهــا بــه هــواداران« اســت 
ــوارد در قیمت گــذاری  ــن م ــد اســت ای ــه بعی ک
ــده  ــت ش ــاًل رعای ــگاه کام ــن دو باش ــهام ای س
باشــد. بــرای مثــال باشــگاه رئــال مادریــد دارای 
200 میلیــون نفــر هــواداران اینســتاگرامی و 
فیســبوکی و دارای بیــش از 4۹0 میلیــون نفــر 
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نمايۀ6- خالصۀ ارزيابی دو باشگاه استقالل و پرسپوليس را به ميليارد تومان
پرسپولیساستقاللشرح

3. 2210. ۷۹0ارزش کل سهام

1. 1۹84. ۷80ارزش براند

۷. ۷00۹. 180دارایی غیرجاری

1. 42۵222دارایی جاری

0221سایردارایی

8. ۷4۵2. ۶0۵کل دارایی

2. 21۹۹. ۷2۷کل بدهی

1. 181۹. 2۶۶درآمد

1. 14۶0. 301بهای تمام شده

3۵۹)3۵(سود »زیان« ناخالص

1481۹3هزینه های اداری

۷311سایردرآمدها

1۵0)121(سود»زیان« قبل مالیات

)1. ۹۵۷()4. 8۶۷(زیان انباشته

8. ۷2۵2. ۶0۵حقوق مالکانه

هــوادار جهانــی و باشــگاه منچســتریونایتد دارای 
ــا  ــی اســت اّم ــوادار جهان ــر ه ــون نف 3۵0 میلی
مراجعــه بــه صفحــات رســمی ایــن دو باشــگاه 
ایرانــی هــواداران شــبکه اجتماعــی آنهــا را بیــن 

ــد. ــش می ده ــون نمای ــا 3 میلی 4. ۵ ت
نمایــۀ ۵، تعــداد هــواداران شــبکه های اجتماعی 

ده باشــگاه برتــر اروپــا را نشــان می دهــد:
مضافــاً بایــد تأکیــد کــرد کــه همــۀ باشــگاه های 
ــرن  ــد، بای ــال مادری ــد رئ ــی مانن ــزرگ اروپای ب
ــن  ــوس توری ــتریونایتد و یوونت ــخ، منچس مونی
 80000 بــا  بــزرگ  ورزشــگاه های  دارای 

ــتند.  ــی هس صندل

 نمایــۀ۶،  خالصــۀ ارزیابــی دو باشــگاه اســتقالل 
ــه در  ــۀ ۷ ک ــارد نمای ــه میلی ــپولیس را ب و پرس
ــران درج  ــرمایۀ ای ــازار س ــوتان ب ــروه پیشکس گ
شــده اســت مؤیـّـد آن اســت کــه نســبت درآمــد 
ــان  ــهور جه ــگاه های مش ــازار باش ــت ب ــه قیم ب
ــارد دالر ارزش  ــک میلی ــش از ی ــاً بی ــه عمدت ک

دارنــد بیــن ۶ تــا 8 در نوســان اســت لــذا
مشــخص نیســت بــا اعــداد و ارقــام فــوق 

و عملکــرد نــاروش هــردو باشــگاه چگونــه 
ایــن  درآمــد  بــه  ارزش  نســبت  شــاخص 
دو باشــگاه ایرانــی در مقایســه بــا بهتریــن 
باشــگاه های ورزشــی جهــان کــه بیــن »2 
تــا ۶« بــوده اســت، بــرای باشــگاه پرســپولس 
ــرای باشــگاه اســتقالل »22« شــود  »1۷« و ب
کــه همیــن شــاخص نشــان دهنــدۀ آن اســت 
ــده  ــر ش ــی منتش ــای مال ــام صورت ه ــه ارق ک
ــاد  ــیار زی ــان آن بس ــام پنه ــکا و ارق ــد اتّ فاق

ــتند؟! هس
باشــگاه  آنکــه  علی رغــم  دیگــر  طــرف  از 
عمومــی  امــوال  پرســپولیس  و  اســتقالل 
دالیــل  بــه  تاکنــون  می شــوند  محســوب 
کامــل  گــزارش  عــام  انتشــار  از  مختلــف 
ارزیابــی کارشناســان رســمی دادگســتری 
ــنهاد دارد  ــه پیش ــت ک ــده اس ــودداری ش خ
دســتور  دارایــی  و  اموراقتصــادی  وزیــر 
ــون  ــم، چ ــات را ه ــن گزارش ــام ای ــار ع انتش
ــا  ــد ت ــادر کنن ــا ص ــی بانک ه ــای مال صورت ه
ــوم  ــا معل ــاب شــود ت از شــائبه و شــایعه اجتن
شــود آیــا نــکات پیش گفتــه کــه عمومــاً 

برگرفتــه از بــازار جهانــی صنعــت فوتبــال 
اســت در ارزیابی هــای انجــام گرفتــه مــّد نظــر 
ــت آن،  ــز اهمی ــۀ حائ ــت؟! نکت ــه اس قرارگرفت
کــه چــون ورزش و به خصــوص فوتبــال در 
ــه ای  ــش دوگان ــومی نق ــان س ــورهای جه کش
خصولتی هــا  و  دولتی هــا  می کــرد  ایفــا  را 
کوشــش کــرده و می کننــد آن را بــه نفــع 
خــود مصــادره و از آن بهره بــرداری کننــد 
زیــرا مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
به شــمار  آن  از  بخشــی  هــم  ورزش  کــه 
مــی رود طــوری در هــم  آمیختــه شــده اند 
ــر  ــدای از یکدیگ ــورت ج ــوان به ص ــه نمی ت ک
ــه  ــاید ب ــرارداد. ش ــه ق ــورد مطالع بررســی و م
جرئــت بهتریــن توصیــف را از نقــش سیاســی– 
اجتماعــی فوتبــال بتــوان در کتــاب »فوتبــال 
علیــه دشــمن« نوشــتۀ آقــای ســایمون کوپــر 
ــوان  ــال به عن ــه نقــش فوتب ــت. او هنرمندان یاف
ســرآمد ورزش هــا را در مســائل اجتماعــی، 
ــف  ــای مختل اقتصــادی و سیاســی از دیدگاه ه
نشــان داده اســت و قــدرت و نفــوذ فوتبــال در 
عرصه هــای غیرفوتبالــی را مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــال در دگرگون ــر فوتب ــت و از تأثی داده اس
ــی  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــاختارهای اجتماع س
صحبــت می کنــد. امــروزه مشــخص شــده 
اســت کــه ورزش و به ویــژه فوتبــال پدیــده ای 
ــت.  ــان اس ــازی جه ــن ب ــر از محبوب تری فرات
ــک  ــال، ی ــراد، فوتب ــیاری از اف ــر بس ــه تعبی ب
ــرگ و  ــم م ــه حک ــت ک ــی اس ــان بین الملل زب
زندگــی را دارد. »پلــه« معتقــد اســت فوتبــال، 
ــاز  ــا را آغ ــه جنگ ه ــت ک ــی اس ــازی زیبای ب
ــیاری  ــاند و بس ــان می رس ــه پای ــد و ب می کن
از دیکتاتورهــا را در قــدرت نگــه داشــته اســت. 
ــار  ــران، رفت ــوع در ای ــن موض ــارز ای ــۀ ب نمون
ــود  ــوان تختــی نامــدار ب شــادروان جهــان پهل
ــی  ــیاری لوده های ــالف بس ــگاه برخ ــه هیچ ک
ــر خــود نهــاده  ــام ورزشــکار و پهلــوان ب کــه ن
بودنــد یــا بــر آنهــا نهاده انــد، گــردن در 
ــم  ــردم ه ــاورد و م ــرود نی ــدار، ف ــل اقت مقاب
به درســتی مضمــون رفتــار تختــی را درك 
ــد؛ کمــا اینکــه در مســابقات کشــتی  می کردن
کــه در امجدیــه صــورت گرفــت، هنــگام ورود 
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نمايۀ7- نسبت درآمد به قيمت بازار باشگاه های مشهور جهان

به
مالکباشگاهرت

(B)ارزش
دالر

 تغييرات
2 ساله

درآمد 
(M) دالر

مقدار 
بدهی

ارزش ميليارد 
ريال

درآمد ميليارد 
ريال

نسبت 
ارزش به 

درآمد

۶2۶0.0001.22۷.۶0020۵.۹20۶.01%18۷۹2%4.۷۶اعضای باشگاهبارسلونا1

۶2۶0.0001.23۵.00020۵.۹20۶.00%12۷۹2%4.۷۵اعضای باشگاهرئال مادرید2
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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 
ــه آن  ــرد و هزین ــل ک ــی تبدی ــش مردم جنب
را هــم بــا جــان و دل پذیرفــت چــرا کــه 
در پــی اخــذ مــدرك حقــوق و دانشــگاه و 
ســهمیه خریــد و فــروش لــوازم ورزشــی نبــود. 

او به واقــع از حقــوق مــردم دفــاع می کــرد. 
نمونــۀ جهانــی آن، گل اســطورۀ فوتبــال جهــان 
دیه گــو مارادونــای آرژانتینــی بــود کــه در جــام 
ــه  ــتان ب ــۀ انگلس ــس از حمل ــی 1۹8۶ پ جهان
ــازی آرژانتیــن-  ــد آرژانتیــن در ب ــرۀ فالکلن جزی
انگلســتان، بــه گل »بــا دســت خدا« مشهورشــد 
ــه  ــت و ورزش ب ــۀ سیاس ــی را در عرص و جنجال
ــالب  ــد از انق ــال بع ــه فوتب ــود آورد. اگرچ وج

مــورد بی مهــری قرارگرفــت ولــی بعــد از پایــان 
جنــگ تحمیلــی کــه فوتبــال دوبــاره اوج گرفت، 
ــه  ــت ب ــد صالحی ــراد فاق ــا ورود اف ــفانه ب متأس
ــزرگ  ارکان ورزش کشــور و ورود شــرکت های ب
بــه باشــگاه داری، برخــالف کشــورهای پیشــرفتۀ 
ســرمایه داری و در یــک الگوبــرداری ناشــیانه 
از باشــگاه داری در اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــف«،  ــت خارک ــف و متالیس ــو کی ــابق »دینام س
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ــوت  ــات خل ــه حی ــال را از ورزش ب ــاًل فوتب عم
ــاش و انتصــاب  ــرای ریخــت و پ کارخانجــات، ب
در  ایــن  کردیــم.  تبدیــل  انصــار  و  اعــوان 
ــه  ــی ک ــه در کشــورهای اروپای ــی اســت ک حال
ــی  ــات بین الملل ــدار و کارخانج ــگاه های نام باش
ــات و  ــت کارخانج ــن اس ــد ممک ــور دارن حض
یــا  حامــی  به عنــوان  حداکثــر  شــرکت ها 
اسپانســر تجــاری تیم هــای فوتبــال عمــل کنند. 
نتیجــه آنکــه هــم کارخانجــات عماًل ورشکســته 
ــر از کارخانجــات  شــده اند و هــم باشــگاه ها بدت
ذیربــط شــده اند؛ مضافــاً باندهــای مافیایــی، بــه 
ــه  ــانی ک ــد و کس ــگ انداختن ــم چن ورزش ه
بعضــاً هــم اکنــون در زنــدان بــه ســر می برنــد، 
خــود را حامــی یگانــۀ فوتبــال جــا زدنــد تــا از 
ــه  ــی کســب و ب ــود آبروی ــرای خ ــر ب ــن معب ای
ــوده را  ــداق »آزم ــه مص ــذا ب ــند ل ــهرت برس ش
ــی کاله  ــر ب ــت از س ــت« دس ــودن خطاس آزم
فوتبــال برداریــم و اجــازه دهیــم بــا اســتفاده از 
ــه باشــگاه های ورزشــی  تجــارب کشــورهایی ک
ــم.  ــل کنی ــتند عم ــی هس ــد بین الملل قدرتمن
نگاهــی بــه آمارهــای بین المللــی صنعــت ورزش 
ــاختار  ــن س ــه درصــورت تعیی نشــان می دهدک
مســتقل از دولــت، بتــوان ورزش را در خدمــت 
ــت.  ــم به کارگرف ــادی ه ــعۀ اقتص ــد و توس رش
باشــگاه های  قیمت گــذاری  اعــالم  در 
پرســپولیس و اســتقالل بــرای عرضــه بــه 

ــر شــده اســت  ــن تقری ــداران کــه باعــث ای خری
بایــد نکاتــی را در نظــر داشــت تــا مشــابه ســایر 
فــدای  عمومــی،  منافــع  خصوصی ســازی ها، 
ــا چنــد شــخص اعــم از حقیقــی  منافــع یــک ی

ــود: ــی نش ــا حقوق ی
معتبــر  باشــگاه های  ســوابق  بررســی   -1
جهانــی نشــان می دهــد کــه باشــگاه های 
ــی اداره می شــوند  ــاً خانوادگ ــی عموم آمریکای
ــی  ــگاه های انگلیس ــی باش ــتثنای برخ و به اس
کــه در دو دهــۀ اخیــر، طعمــۀ راهزنــان مالــی 
کــه قصــد پولشــویی یــا اعــادۀ حیثیــت 
ــهامداران  ــده اند، س ــرو ش ــیوخ بی آب ــرای ش ب
برتریــن باشــگاه های فوتبــال معــروف جهــان 
»اعضــای باشــگاه« یــا هــواداران آنها هســتند، 
زیــرا نســبت ســود بــه قیمــت روز ایــن 
ــاً  باشــگاه ها بســیار ناچیــز و ســهامداری صرف
در قالــب هــواداری و پایــداری باشــگاه صــورت 

ــه اســت.  گرفت
ــورس و ســازمان خصوصی ســازی  2- ســازمان ب
وظیفــه و مســئولیت دارنــد ایــن نکتــه مهــم 
ــاً  ــگاه را حتم ــن دو باش ــازل ای ــوددهی ن س
ــردم  ــازار و م ــالع ب ــه اط ــراراً ب ــاً و ک و الزام
ــا فاجعــۀ ســال 13۹۹ تکــرار نشــود. برســانند ت

3- بهتریــن گزینــۀ ممکن، تشــکیل یک شــرکت 
و  پذیره نویســی  طریــق  از  عــام  ســهامی 
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 این صــورت تخصیــص وام معــادل 
ــهامی  ــرکت س ــه ش ــی ب ــت کارشناس قیم
ــال آن  ــواداران و در قب ــدۀ ه ــکیل دهن تش
انتقــال حداکثــر یــک تــا دومیلیــون تومــان 
ــد  ــواداران عالقمن ــک از ه ــه هری ــهام ب س
بــه مشــارکت بــا پرداخــت دو ســاله بــدون 
ــزرگ  ــای ب ــد از وصولی ه ــه می توان ــره ک به

بدهــکاران کشــور تأمیــن شــود.
بــه  بایــد  شــرکت ها  ایــن  اساســنامۀ   -4
طریقــی تنظیــم شــود کــه همیشــه از 
هــواداران بــا ســهام اقلیــت در »هیئــت 
خریــد  کمیتــۀ  و  باشــگاه  بــر  نظــارت 
ااّل  و  باشــند  حضورداشــته  بازیکن هــا« 
نــوش  و  عیــش  محــل  بــه  باشــگاه ها 
حداکثــر  و  بازیکنــان  ارشــد،  مدیــران 
کارکنــان اداری تبدیــل خواهــد شــد و ســر 

مانــد.  خواهــد  بــی کاله  ســهامداران 
ــل  ــدۀ اه ــه عه ــگاه ها ب ــن باش ــت ای ۵-مدیری
آن یعنــی مدیرانــی قــرار گیــرد کــه بــه 
ســرمایه گذاری و اصــول مدیریــت مســلط 
ــانی  ــروی انس ــط نی ــر رواب ــلط ب ــند و تس باش
ماهــر داشــته باشــند تــا بتواننــد ارزش باشــگاه 
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ــد.  ــش دهن را افزای
باشــگاه  وضعیــت ۵0  نمایــۀ8-، خالصــه   
ــر جهــان شــامل قیمــت خریــد و  ورزشــی برت
ارزش روز آن در پایــان ســال 2021 را نمایــش 

می دهــد:                                       

منابع:
1-Accounting for typical transac�

tions in the football industry 

- PwC

2-What Makes a Soccer Player 

Expensive? Analyzing the Transfer 

Activity of the Richest Soccer

3- Deloitte Football Money League 

2021 Report

Report 4�Brand Finance�Football 50�

2018�2022

ــمی،  ــابدار رس ــی: حس ــين دوان غالمحس
عضـــــو انجمن حســــــابداران خبــره ی امریکا 

ــورك( ــت نیوی )ایال

 نمايۀ 8- خالصه وضعيت 50 باشگاه ورزشی برتر جهان شامل قيمت خريد و ارزش روز آن در پايان سال 2021 



20
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

حسابداری رمز ارزها 
 )Cryptocurrencies(

ــه حســابداران  ــادی وجــود دارد ک مســائل زی
ممکــن اســت در عمــل بــا آنهــا مواجــه 
ــتاندارد  ــچ اس ــر هی ــال حاض ــوند و در ح ش
حســابداری بــرای آنهــا وجــود نــدارد. یکــی از 
ایــن نمونه هــا حســابداری ارزهــای دیجیتــال 
اســت. از همیــن رو، از آنجایــی کــه در حــال 

حاضــر هیــچ اســتاندارد حســابداری بــرای 
توضیــح نحــوۀ حســابداری ارزهــای دیجیتــال 
ــه  ــد ب ــار بای ــدارد، حســابداران به ناچ وجــود ن
اســتانداردهای حســابداری موجــود رجــوع 
کننــد. بــا اندکــی تصــّرف در ایــن مقالــه کــه 
ــابداران  ــن حس ــای انجم ــه از توصیه ه برگرفت

علیرضا زند بابارئیسی
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خبــرۀ مجــاز انگلســتان )ACCA( بــرای آگاهی 
گزارشــگری  آزمــون  نامزدهــای  بــه  دادن 
 Strategic( کار  کســب  و  اســتراتژیک 
ــریح  ــور تش Business Reporting( به منظ
ــود  ــتانداردهای موج ــتفاده از اس ــی اس چگونگ
ــرای حســابداری ارزهــای دیجیتــال، تدویــن  ب

شــده اســت.
چــه در زمــان اجــرای واقعــی و چــه در زمــان 
انتظــار مــی رود کــه  امتحانــات حرفــه ای، 
ــناریو  ــر س ــورد ه ــه ای در م ــابداران حرف حس
فکــر کننــد و پاســخ خــود را برنامه ریــزی 
ــن فکــر  ــه ای ــن مــورد، ب کننــد - یعنــی در ای
کننــد کــه در شــرایط موجــود چــه اســتاندارد 
ــت  ــن اس ــابداری ممک ــتانداردهای حس ــا اس ی

ــل اجــرا باشــد و ســپس طــرح ســاختاری  قاب
ــه  ــد. توصی ــم کنن ــخ الزم را فراه ــرای پاس ب
می شــود کــه ایــن رویکــرد بــرای مــوارد 
ــه کار رود.  ــم ب ــه ای ه ــل حرف ــابه در عم مش

رمزارز چيست؟
نامشــهود  دیجیتــال  توکــن  یــک  رمــزارز 
ــر  ــاخت دفت ــتفاده از زیرس ــا اس ــه ب ــت ک اس
ــرۀ  ــه آن زنجی ــب ب ــه اغل ــع شــده، ک کل توزی
ایــن  می شــود.  ثبــت  می گوینــد،  بلوکــی 
توکن هــا حــق اســتفاده های مختلفــی را ارائــه 
دیجیتــال  ارز  مثــال،  به عنــوان  می دهنــد. 
ــه طراحــی شــده  به عنــوان یــک وســیلۀ مبادل
حــق  دیجیتــال  توکن هــای  ســایر  اســت. 

یــا خدمــات  دارایی هــا  از ســایر  اســتفاده 
نشــان  یــا می تواننــد  فراهــم می کننــد  را 

ــند. ــت باش ــع مالکی ــدۀ مناف دهن
ــت  ــخصیتی اس ــه ش ــق ب ــا متعل ــن توکن ه ای
ــازه  ــه آن اج ــه ب ــت ک ــدی اس ــه دارای کلی ک
دفتــر  در  جدیــد  ورودی  یــک  می دهــد 
ــر کل،  ــه دفت ــی ب ــد. دسترس ــاد کن کل ایج
امــکان واگــذاری مجــدد مالکیــت رمــز را 
ــتم  ــا در سیس ــن توکن ه ــد. ای ــم می کن فراه
اطالعاتــی مالــک آنهــا ذخیــره نمی شــوند، 
باِلك ِچیــن  فقــط کلیدهــای  مالــک  زیــرا 
ــد.  ــره می کن ــن( را ذخی ــود توک ــالف خ )برخ
ــی را  ــع دیجیتال ــی از مناب ــر خاص ــا مقادی آنه
ــرل  ــق کنت ــک ح ــه مال ــد ک ــان می دهن نش
ــاره  ــد دوب ــا می توان ــرل آنه ــا را دارد و کنت آنه

ــود. ــذار ش ــث واگ ــخاص ثال ــه اش ب

چــه اســتانداردهای حســابداری ممکــن 
ارزهــای  حســابداری  بــرای  اســت 

ــوند؟ ــتفاده ش ــال اس ديجيت
ــه  ــد ک ــر برس ــت به نظ ــن اس ــدا، ممک در ابت
ــادل  ــا مع ــد ی ــوان نق ــد به عن ــال بای ارز دیجیت
ــول  ــرا نوعــی پ ــه شــود زی نقــد در نظــر گرفت
دیجیتــال اســت. بــا ایــن حــال، ارزهــای 
ــه  ــادل وج ــوان مع ــده را نمی ت ــگاری ش رمزن
 IAS 32 و   IAS 7 در کــه  همانطــور  نقــد 
ــرا  ــت، زی ــر گرف ــت، در نظ ــده اس ــف ش تعری
کاال  هــر  بــا  به راحتــی  را  آنهــا  نمی تــوان 
ــداد  ــه تع ــرد. اگرچ ــه ک ــی مبادل ــا خدمات ی
فزاینــده ای از نهادهــا ارزهــای دیجیتــال را 
می پذیرنــد،  پرداخــت  وســیلۀ  به عنــوان 
ارزهــای دیجیتــال هنــوز به طــور گســترده 
ــده اند  ــه نش ــه پذیرفت ــیلۀ مبادل ــوان وس به عن
ــی )برخــالف ارزهــای پشــتیبانی  ــزام قانون و ال
شــده به وســیلۀ بانک هــای مرکــزی( بــرای 
آنهــا وجــود نــدارد. نهادهــای مختلــف ممکــن 
اســت ارزهــای دیجیتــال را به عنــوان یــک 
ــی  ــچ الزام ــا هی ــد اّم ــت بپذیرن ــیلۀ پرداخ وس

ــدارد. ــود ن ــن کار وج ــام ای ــرای انج ب
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ــادل  ــابداری ۷، مع ــی حس ــتاندارد بین الملل اس
ــرمایه گذاری های  ــوان »س ــد را به عن ــه نق وج
ــف  ــاال تعری ــوندگی ب ــا نقدش ــدت ب ــاه م کوت
می کنــد کــه به راحتــی قابــل تبدیــل بــه 
ــتند  ــد هس ــه نق ــدۀ وج ــناخته ش ــر ش مقادی
و در معــرض خطــر ناچیــز تغییــرات ارزش 
قــرار دارنــد«. لــذا ارزهــای رمزنــگاری شــده را 
ــدی  ــد طبقه بن ــادل نق ــوان مع ــوان به عن نمی ت
ــل توجــه  ــانات قاب ــرض نوس ــرا در مع ــرد زی ک
ارزش هســتند. بنابرایــن، به نظــر نمی رســد 
ــدۀ وجــه  ــال، نشــان دهن ــای دیجیت ــه ارزه ک
نقــد یــا معــادل نقــد باشــند کــه بتــوان مطابــق 

بــا اســتاندارد حســابداری ۷ دربــارۀ آنهــا 
ــرد. عمــل ک

به نظــر  اســت  ممکــن  شــهودی،  به طــور 
برســد کــه ارز دیجیتــال بایــد به عنــوان یــک 
ــق  ــه از طری ــه ارزش منصفان ــی ب ــی مال دارای
 fair value through( زیــان  یــا  ســود 
اســتاندارد  بــا  مطابــق   )profit or loss
ابزارهــای  بین المللــی،  مالــی  گزارشــگری 
ــا  ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــی )IFRS 9( در نظ مال
ــف  ــه تعری ــد ک ــر نمی رس ــال، به نظ ــن ح ای
ــت  ــرا ماهی ــد، زی ــرآورده کن ــی را ب ــزار مال اب
financial as- ــی  ــی مال ــدارد. دارائ )آن را ن

set( نشــان دهنــده وجــه نقــد، ســود ســهام 
ــراردادی اســت  ــا ق ــک واحــد تجــاری، ی در ی
ــا  ــل ی ــرای تحوی ــدی را ب ــا تعه ــق ی ــه ح ک
ــری  ــی دیگ ــزار مال ــا اب ــد ی ــه نق ــت وج دریاف
اوراق  یــک  دیجیتــال  ارز  ایجــاد می کنــد. 
بهــادار بدهــی یــا اوراق بهــادار ســهام نیســت 
)اگرچــه یــک دارایــی دیجیتــال می توانــد بــه 
شــکل اوراق بهــادار ســهام باشــد( زیــرا نشــان 
دهنــدۀ منافــع مالکیــت در یــک واحــد تجاری 
ــه ارز  ــد ک ــر می رس ــن، به نظ ــت. بنابرای نیس
دیجیتــال نبایــد به عنــوان یــک دارایــی مالــی 

ــود. ــه ش در نظــر گرفت
ــن حــال، به نظــر می رســد کــه ارزهــای  ــا ای ب
نامشــهود  دارایــی  تعریــف  بــا  دیجیتــال 
ــا اســتاندارد بین المللــی حســابداری  ــق ب مطاب
دارایی هــای نامشــهود )IAS 38(، مطابقــت 
دارنــد. ایــن اســتاندارد دارایــی نامشــهود 
را به عنــوان یــک دارایــی غیرپولــی قابــل 
ــف  ــی تعری ــت فیزیک ــدون ماهی ــایی ب شناس
می کنــد. اســتاندارد حســابداری 38 بیــان 
ــل  ــی قاب ــی درصورت ــک دارای ــه ی ــد ک می کن
شناســایی اســت کــه قابــل تفکیــک باشــد یــا 
ــا ســایر حقــوق  ــراردادی ی ناشــی از حقــوق ق
ــل  ــی قاب ــی باشــد. یــک دارایــی درصورت قانون
تفکیــک اســت کــه قابلیــت تفکیــک از واحــد 
تجــاری را داشــته باشــد و به صــورت جداگانــه 
یــا همــراه بــا یــک قــرارداد، دارایــی یــا بدهــی 
قابــل شناســایی، فروختــه، منتقــل، اجــاره یــا 
ــتاندارد  ــا اس ــن ب ــن همچنی ــود. ای ــه ش مبادل
تغییــرات  اثــرات  حســابداری  بین المللــی 
ــان  ــه بی ــرخ ارز )IAS 21( مطابقــت دارد، ک ن
دارایــی  یــک  اساســی  ویژگــی  می کنــد 
غیرپولــی، فقــدان حــق دریافــت )یــا تعهــد بــه 
تحویــل( تعــداد ثابــت یــا قابــل تعییــن واحــد 

اســت. 
ــا  ــز ارز ب ــه رم ــد ک ــر می رس ــن، به نظ بنابرای
ــتاندارد 38  ــهود در اس ــی نامش ــف دارای تعری
دارنــده  از  می توانــد  زیــرا  دارد،  مطابقــت 
فروختــه  جداگانــه  به صــورت  و  منفــک 
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یــا منتقــل شــود و مطابــق بــا اســتاندارد 
ــت  ــق دریاف ــده، ح ــه دارن ــابداری 21، ب حس
ــد  ــن واح ــل تعیی ــا قاب ــت ی ــداد ثاب ــک تع ی

نمی دهــد. را  پــول 
در  می تــوان  را  دیجیتــال  ارز  دارایی هــای 
واحــد  بنابرایــن،  و  کــرد  معاملــه  بــورس 
باشــد  داشــته  انتظــار  می توانــد  تجــاری 
ــت  ــادی را دریاف ــع اقتص ــی از مناف ــه جریان ک
کنــد. بــا ایــن حــال، ارز دیجیتــال در معــرض 
ــذا ماهیــت  ــرات عمــده در ارزش اســت ل تغیی
آن غیرپولــی اســت. ارزهــای دیجیتــال، شــکلی 
از پــول دیجیتــال هســتند و ماهیــت فیزیکــی 
ندارنــد. بنابرایــن مناســب ترین طبقه بنــدی 

ــت. ــهود اس ــی نامش ــوان دارای به عن
اســتاندارد حســابداری 38 اجــازه می دهــد 
ــام  ــای تم ــه به ــهود ب ــای نامش ــه دارایی ه ک
شــده یــا مبلــغ تجدیــد ارزیابــی، اندازه گیــری 
شــوند. بــا اســتفاده از مــدل بهــای تمــام شــده، 
ــه  دارایی هــای نامشــهود در شناســایی اولیــه ب
بهــای تمــام شــده اندازه گیــری می شــوند 
و متعاقبــاً بــه بهــای تمــام شــده منهــای 
کاهــش  زیان هــای  و  انباشــته  اســتهالك 
ارزش در هــر دوره گزارشــگری اندازه گیــری 
مجــدد می شــوند. بــا اســتفاده از مــدل تجدیــد 
ارزیابــی، دارایی هــای نامشــهود در صورتــی کــه 
بــازار فعالــی بــرای آنهــا وجــود داشــته باشــد، 
ــده،  ــی ش ــد ارزیاب ــغ تجدی ــه مبل ــد ب می توانن
ثبــت شــوند. بــا ایــن حــال، ممکــن اســت ایــن 
ــادق  ــه ص ــای رمزپای ــه ارزه ــرای هم ــورد ب م
یکســان  اندازه گیــری  مــدل  یــک  نباشــد. 
ــه  ــک طبق ــای ی ــه دارایی ه ــرای هم ــد ب بای
ــی  ــر دارای ــود. اگ ــتفاده ش ــاص اس ــی خ دارای
وجــود داشــته باشــد کــه بــا اســتفاده از مــدل 
ــای  ــه ای از دارایی ه ــی در طبق ــد ارزیاب تجدی
ــرای  ــی ب ــازار فعال ــی ب ــده ول ــری ش اندازه گی
ــد  ــی بای ــد، آن دارای ــته باش ــود نداش ــا وج آنه
بــا اســتفاده از مــدل بهــای تمــام شــده 

اندازه گیــری شــود.

می کنــد  بیــان   38 حســابداری  اســتاندارد 
ــد در  ــی نامشــهود بای ــش ارزش دارائ ــه افزای ک
ــایی و در  ــع شناس ــان جام ــود و زی ــورت س ص
ــا  ــود. ب ــه ش ــهام اندوخت ــان س ــوق صاحب حق
ایــن حــال، ایــن اضافــه ارزش بایــد به گونــه ای 
در صــورت ســود و زیــان شناســایی شــود کــه 
ــاًل در  ــه قب ــی را ک کاهــش ارزش، همــان دارای
ســود یــا زیــان شناســایی شــده اســت، معکوس 
ــد در صــورت  ــی بای ــد ارزیاب ــان تجدی کنــد. زی
ســود یــا زیــان شناســایی شــود. بــا ایــن حــال، 
ــان  ــود و زی ــدا در صــورت س ــد ابت ــش بای کاه
جامــع بــه میــزان مانــده مــازاد تجدیــد ارزیابــی 
نســبت بــه آن دارایــی شناســایی شــود. داشــتن 
ــهود  ــای نامش ــرای دارایی ه ــال ب ــای فع بازاره
ــای  ــال، ارزه ــن ح ــا ای ــت. ب ــول اس غیرمعم
دیجیتــال اغلــب در یــک صّرافــی معاملــه 
ــوان از  ــت بت ــن اس ــن ممک ــوند، بنابرای می ش

ــرد. ــی اســتفاده ک ــد ارزیاب ــدل تجدی م
در مــواردی کــه بتــوان مــدل تجدیــد ارزیابــی 
ــی  ــگری مال ــتاندارد گزارش ــرد، اس ــال ک را اعم
منصفانــه  ارزش  اندازه گیــری  بین المللــی، 
)IFRS 13(، بایــد بــرای تعییــن ارزش منصفانه، 
ارز دیجیتــال اســتفاده شــود. اســتاندارد مزبــور 
بایــد  و  می کنــد  تعریــف  را  فعــال  بــازار 

ــازار  ــک ب ــا ی ــه آی ــن اینک ــرای تعیی قضــاوت ب
ــرای ارزهــای دیجیتــال خــاص وجــود  فعــال ب
ــه  ــی ک ــود. از آنجای ــال ش ــر، اعم ــا خی دارد ی
بیت کویــن  روزانــۀ  معامــالت  اکنــون  هــم 
وجــود دارد، نشــان دادن وجــود چنیــن بــازاری 
ــک  ــازار در ی ــۀ ب آســان اســت. قیمــت منصفان
بــازار فعــال معتبرتریــن شــواهد ارزش منصفانه 
ــدون  ــود، ب ــورت وج ــد و در ص ــه می ده را ارائ
هرگونــه تعدیلــی بــرای اندازه گیــری ارزش 
ــن،  ــر ای ــه، اســتفاده می شــود. عــالوه ب منصفان
واحــد تجــاری بایــد مناســب ترین بــازار اصلــی 

ــد. ــن کن ــال را تعیی ــای دیجیت ارزه
ــد  ــی کن ــد ارزیاب ــن بای واحــد تجــاری همچنی
ــا  ــدود ی ــال مح ــد ارز دیجیت ــر مفی ــه عم ک
نامحــدود اســت. عمــر مفیــد نامحــدود زمانــی 
اســت کــه هیــچ محدودیــت قابــل پیش بینــی 
ــی در  ــی رود دارای ــار م ــه انتظ ــرای دوره ای ک ب
ــرای واحــد  ــص ب ــدی خال ــان نق طــی آن جری
ــر  ــدارد. به نظ ــود ن ــد، وج ــاد کن ــاری ایج تج
اســتاندارد  اهــداف  بــرای  کــه  می رســد 
 ،38 حســابداری  بین المللــی  حســابداری 
ارزهــای دیجیتــال بایــد دارای عمــر نامحدودی 
در نظــر گرفتــه شــوند. یــک دارایــی نامشــهود 
بــا عمــر مفیــد نامحــدود مســتهلک نمی شــود 
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اّمــا بایــد ســاالنه از نظــر کاهــش ارزش آزمــون 
شــود.

ــدل کســب  ــه م ــرایط خــاص و بســته ب در ش
ــب  ــت مناس ــن اس ــاری، ممک ــد تج و کار واح
باشــد کــه حســابداری ارزهــای رمزنــگاری 
شــده را مطابــق بــا اســتاندارد حســابداری 
موجودی هــا )IAS 2( انجــام دهیــم، زیــرا 
مــورد  در  می تــوان  را  مزبــور  اســتاندارد 
نامشــهود  ماهیــت  کــه  موجودی هایــی 
ــور  ــتاندارد مزب ــرد. اس ــال ک ــز اعم ــد نی دارن
ــف  ــی تعری ــوان دارایی های ــا را به عن موجودی ه
ــادی  ــروش در روال ع ــرای ف ــه ب ــد ک می کن
عملیــات تجــاری یــا بــرای مصــرف در فراینــد 
ــب  ــا در قال ــی ی ــن فروش ــرای چنی ــد ب تولی
ــد  ــد تولی ــی در فراین ــوازم مصرف ــا ل ــواد ی م
ــل  ــا تحصی ــداری ی ــات، نگه ــۀ خدم ــا در ارائ ی
واحــد  یــک  مثــال،  به عنــوان  شــده اند؛ 
تجــاری ممکــن اســت ارزهــای رمزنــگاری 
شــده بــرای فــروش را در دورۀ عــادی کســب و 
کار نگــه دارد و اگــر چنیــن باشــد، ارز دیجیتال 
ــه  ــوان موجــودی در نظــر گرفت ــد به عن می توان
شــود. به طــور معمــول، ایــن بــه معنــای 

شناســایی موجودی هــا بــه اقــل قیمــت تمــام 
شــده و خالــص ارزش فــروش اســت. بــا ایــن 
ــک  ــوان ی ــاری به عن ــد تج ــر واح ــال، اگ ح
معامله گر-کارگــزار ارزهــای رمزنگاری شــده 
حســابداری  اســتاندارد  کنــد،  عمــل 
موجودی هــا )IAS 2( بیــان می کنــد کــه 
ــد  ــن واحدهــای تجــاری بای موجودی هــای ای
هزینه هــای  منهــای  منصفانــه  ارزش  بــه 
فــروش ارزیابــی شــوند. ایــن نــوع موجودی هــا 
ــک  ــدۀ نزدی ــروش در آین ــا هــدف ف ــاً ب عمدت
و ایجــاد ســود از نوســانات قیمــت، نگهــداری 
ــری  ــن روش اندازه گی ــن، ای ــوند. بنابرای می ش
تنهــا در شــرایط بســیار محــدودی کــه مــدل 
ــدۀ  ــال در آین ــروش ارز دیجیت کســب و کار ف
ــانات  ــود از نوس ــاد س ــدف ایج ــا ه ــک ب نزدی

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــت، قاب ــت اس قیم
از آنجایــی کــه قضــاوت و عــدم قطعیــت 
زیــادی در شناســایی و اندازه گیــری ارزهــای 
ــبی از  ــزان مناس ــود دارد، می ــال وج دیجیت
افشــای اطالعــات بــرای آگاه کــردن کاربــران 
در تصمیم گیــری اقتصــادی آنهــا مــورد نیــاز 
اســت. اســتاندارد بین المللــی حســابداری 
ــۀ  ــوان ارائ ــت عن ــک )IAS 1( تح ــماره ی ش
را  تجــاری  واحــد  مالــی،  صورت هــای 
ملــزم می کنــد در صورتــی کــه بخشــی 
بیشــترین  کــه  مدیریــت  قضاوت هــای  از 
ــرای  ــده ب ــایی ش ــغ شناس ــر مبال ــر را ب تأثی
حســابداری نگهــداری دارایی هــا )در ایــن 
آن  در  رمزنــگاری شــده(  ارزهــای  مــورد 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا کن ــت افش ــته اس داش
اســتاندارد حســابداری رویدادهــای پــس 
مالــی  صورت هــای  گزارشــگری  دورۀ  از 
بــه  ملــزم  را  تجــاری  واحــد   ،)IAS10(
ــر  ــت غی ــا اهمی ــداد ب ــه روی ــای هرگون افش
می توانــد  امــر  ایــن  می کنــد.  تعدیلــی 
شــامل افشــای ایــن واقعیــت باشــد کــه آیــا 
ــگاری  ــه ارز رمزن ــرات در ارزش منصفان تغیی
آنقــدر  گزارشــگری  دوره  از  پــس  شــده 
بــر  آن  افشــای  دارد کــه عــدم  اهمیــت 

تصمیمــات اقتصــادی اســتفاده کنندگان از 
ــر؟ ــا خی ــر بگــذارد ی ــی تأثی صورت هــای مال

ارزهــای  بــرای  حســابداری  بنابرایــن، 
ممکــن  کــه  ســادگی  آن  بــه  دیجیتــال 
می رســید،  به نظــر  ابتــدا  در  اســت 
نباشــد. از آنجایــی کــه در حــال حاضــر 
ــد از  ــدارد، بای ــود ن ــتانداردی وج ــچ اس هی
اســتانداردهای حســابداری موجــود )و شــاید 
حتــی چهارچــوب نظــری گزارشــگری مالــی( 
ــرای  ــد ب ــان SBR بای ــرد. داوطلب اســتفاده ک
ــی  ــرایط امتحان ــرد در ش ــن رویک ــاذ ای اتخ
آمــاده باشــند زیــرا بــه آنهــا اجــازه می دهــد 
ــه  ــد ک ــات کنن ــود را اثب ــری خ ــا نتیجه گی ت
رویکــردی اســت کــه در عمــل مــورد انتظــار 

ــت. ــان اس ــکاران آن صاحب
گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  خالصــه  به طــور 
اســتنباط  چنیــن  پیش گفتــه  مطالــب 
ــا  ــد ی ــه نق ــا، وج ــز ارزه ــه رم ــود ک می ش
معــادل وجــه نقــد یــا دارائــی مالــی نیســتند 
ــای  ــبیه دارائی ه ــتر ش ــا بیش ــت آنه و طبیع
نامشــهود و موجودی هــای کاال اســت کــه 
ــل  ــات قاب ــه اطالع ــی ب ــورت دسترس در ص
ــد  ــۀ آنهــا، بای ــا ارزش منصفان ــکا مرتبــط ب ات
دارائی هــا در  ارزیابــی  بــا مــدل تجدیــد 
ــر  ــوند در غی ــی منعکــس ش ــای مال صورت ه
ایــن صــورت حســابداری آنهــا بــه اقــل بهــای 
ــی،  ــص ارزش بازیافتن ــا خال ــده ی ــام ش تم
ــای  ــر حــال در صورت ه ضــرورت دارد. در ه
در  مدیریــت  قضاوت هــای  بایــد  مالــی 
ارزشــیابی رمــز ارزهــا و نیــز تغییــرات بعــدی 
ــا ارزش اینگونــه دارایی هــا پــس از  مرتبــط ب
ــرای درك  ــی ب ــگری مال ــخ دورۀ گزارش تاری
مالــی،  صورت هــای  از  اســتفاده کنندگان 

به طــور کامــل افشــا شــود.             

ــابدار  ــی: حس ــد بابارئيس ــا زن عليرض
رســمی، عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایران
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبره ی 
ایران، و دیگر خوانندگان مجله درخواســت می شود 
با ارســال مقاالت حرفه ای خود بــه ارتقای کیفیت 
محتوای حسابدار به عنوان صدای حرفه ی حسابداری 

ایران کمک کنند.

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

رشــد و بالندگی اعضــاء به عنــوان اصلی ترین   
سرمایه ی انجمن،

کمک بــه اعتالی حرفــه ی حســابداری از راه   
آموزش، پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن 

حرفه،
کمک به سازمان ها و ارزش آفرینی برای آنها از راه   

اعضاء، و
اعطــای معتبرتریــن گواهینامه هــای حرفه ای   

حسابداری در ایران.

در ایــن ارتباط، مقــاالت، یادداشــت ها، میزگردها، 
گزارش هــا، اخبار، و دیگر مطالبی که در حســابدار 
)به عنوان ارگان رســمی انجمن ( منتشر می شوند، 
جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریت های فوق 
باشند. از این رو، از اعضای گرانمایه ی انجمن و دیگر 
خوانندگان مجله درخواست می شود در ارسال مقاالت 

خود موارد زیر را در نظر داشته باشند: 

الف( مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار 
دارند: 

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری   
ایران می پردازند. منظور از "حسابداری" در این جا 
زمینه های تخصصی مختلف، از جمله، حسابداری 

مالی، حســابداری بها، حســابداری مدیریت، و 
حسابرسی )مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/ ...( 

است.
مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و   
مقررات حاکم بر حسابداری ایران می پردازند. از 
جمله، قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات 
تجاری، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، و 

سایر.
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط   
با حسابداری ایران می پردازند. از جمله، راهبری 
شرکتی، کنترل داخلی، ضدتقلب، ضدفساد مالی، 

تأمین مالی، و سایر.
ترجمــه ی مقاالت منتشــر شــده در مجالت   
"حرفه ای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز 

حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با 
حسابداری جهان می پردازند؛ و برای حسابداران 
حرفه ای ایران واجد جنبه های آموزشی کاربردی 

)نه صرفاً نظری( هستند.

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

پایان نامه های دانشگاهی می پردازند.
مقاالت "مروری" )تألیفی یا ترجمه( که به مرور   
پیشــینه ی پژوهش های دانشگاهی در ارتباط با 

یکی از مفاهیم حسابداری می پردازد.
مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران   
)فارســی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شــده اند و هیچ 

ایده ی ارزنده ای به آنها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصه سازی و جرح و تعدیل آثار   
نوشــتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم 

شده باشند.

پ( رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه 
مطلب در  حســابدار اســت. از این رو، چنان چه 
در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران 
)فارسی/ انگلیسی/ ...( بهره برده اید؛ ضروری است 

که به دقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

ت( اصول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت تألیفی 
خــود رعایت فرماییــد. از جملــه، انتخاب تیتر 
مناسب، پیکربندی مقاله )مقدمه/ بدنه/ نتیجه(، 
و اســتفاده از تیترهای میانی )بخش بندی بدنه ی 

مقاله(.

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

رعایت فرمایید.

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

خود محروم نسازند.  



26
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

بررسي مکانیسم انعقاد قراردادهاي هوشمند و کارکرد 
قراردادهاي هوشمند  در بازارهاي مالي در بستر بالکچین

دکتر رضا مشهدی زاده

ــار  مفهــوم قراردادهــای هوشــمند نخســتین ب
توســط نیــک ســابو )Nick Szabo( در اوایــل 
ــی او در  ــد و پیش بین ــرح ش ــه 1۹۹0 مط ده
رابطــه بــا پیاده ســازی و به کارگیــری آنهــا بــه 

واقعیــت نزدیــک بــود.
به عنــوان  قراردادهــا  ایــن  از  نیــک 
در  شــده  تعبیــه  قــراردادی  پروتکل هــای 
نرم افــزار و ســخت افزارهــا تعریــف کــرد کــه 
ــرد. ــه می ک ــر هزین ــیار پ ــا را بس ــض آنه نق

نیــک ســابو بــرای بیــان طــرح خــود از 
ــی  ــت، ارزیاب ــالح دریاف ــه اص ــتگاه های ب دس
 Vending Machine ــام ــه ن ــت ب و پرداخ
ــی  ــودکار رونمای ــروش خ ــین های ف ــا ماش ی

بــرای  دســتگاه ها  ایــن  ابتــدا  در  کــرد. 
در  قراردادهــا  نــوع  ایــن  کارایــی  توجیــه 
ــاوی، واســطۀ  محاســبۀ هزینه هــای داوری دع
معامــالت و اجــرای قراردادهــای منعقــد شــده 
بــه کار بــرده می شــد. به عبارتــی اختــراع 
ماشــین های دریافــت و پرداخــت در دهــۀ ۹0 
میــالدی منجــر بــه ایجــاد مکانیســمی جهــت 
ــبات  ــام محاس ــین ها در انج ــتفاده از ماش اس
ــی  ــای الکترونیک ــاد قرارداده ــا انعق ــی ی ریاض
ــل از  ــال ها قب ــه س ــد. البت ــاده ش ــیار س بس
ــی  ــات مال ــابو، مؤسس ــک س ــرح نی ــۀ ط ارائ
در کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا نســبت بــه 
اســتفاده از کدهــای کامپیوتــری در معامــالت 
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بــر  قراردادهــای مبتنــی  مالــی همچــون 
قراردادهــای آپشــن اســتفاده می کردنــد.

بیت کویــن  پروتــکل   ،200۹ ســال  در 
بــرای اولیــن بــار از فنــاوری باِلك ِچیــن 
اســتفاده کــرد و ســپس در ســال 201۵، 
ــه  ــص ب ــک متخص ــط ی ــوم توس ــبکۀ اتری ش
 نــام ویتالیــک بوتریــن بنیان گــذاری شــد 
کــه اولیــن نمونه هــای قــرارداد هوشــمند 
را پیاده ســازی و راه انــدازی کــرد. قبل تــر 
ــیاری،  ــد بس ــب ش ــن موج ــت بیت کوی موفقی
بــرای  بــا بســتری  باِلك ِچیــن را معــادل 
انتقــال ارزهــای دیجیتــال بداننــد اّمــا درواقــع 
باِلك ِچیــن کاربردهــای گســترده ای از جملــه 
دارد. هوشــمند  قراردادهــای  پیاده ســازی 

امــروزه، قراردادهــای هوشــمند عمدتــاً در 
حــوزۀ رمــز ارزهــا به کارگرفتــه می شــود. 
ــازی  ــای مج ــز ارزه ــای غیرمتمرک پروتکل ه
ــتند  ــمندی هس ــای هوش ــل اقرارداده در اص
متمرکــز  غیــر  امنیــت  و  رمزنــگاری  کــه 
ــترده  ــورت گس ــا به ص ــن قرارداده ــد. ای دارن
کریپتویــی  ارزهــای  شــبکه های  در 
موجــود به کارگرفتــه می شــوند و یکــی از 
ــتند. ــوم هس ــای اتری ــته ترین ویژگی ه برجس
محبوب تریــن  اتریــوم  حاضــر،  حــال  در 
پلتفــرم قــرارداد هوشــمند اســت اّمــا بســیاری 
دیجیتــال  ارز  باِلك ِچین هــای  از  دیگــر 
 EOS، Neo، Tezos، Tron، جملــه  ) از 
ــد. ــرا کنن ــا را اج ــد آنه Polkadot( می توانن

کــد  یــک  هوشــمند،  قراردادهــای 
برنامه نویســی اســت کــه روی باِلك ِچیــن 
ــداد  ــورت رخ ــا درص ــود ت ــازی می ش پیاده س
ــا، دســتورات خاصــی را  ــک ســری پارامتره ی
ــرا  ــت، اج ــه آن  داده اس ــس ب ــه برنامه نوی ک
ــوآوری  ــک ن ــمند، ی ــای هوش ــد. قرارداده کن
بســیار انقالبــی هســتند کــه مــا را از اعتمــاد 
کــردن بــه دیگــران بی نیــاز می کننــد. در 
طــرف مقابــل، یــک قــرارداد معمولــی، توافقی 

ــا را  ــد شــخص اســت کــه آنه ــا چن بیــن دو ی
ــاًل  ــد؛ مث ــد می  کن ــده مقّی ــدی در آین ــه تعه ب
قــرارداد اجــارۀ واحــد مســکونی در مقابــل 

ــاره. ــت اج ــی باب ــت مبلغ پرداخ
کدهــای کامپیوتــری هــم نوعــی قــرارداد 
هســتند؛ به عنــوان نمونــه وقتــی از طریــق 
ــد،  ــداری می کنی ــل را خری ــک فای ــت، ی اینترن
در پشــت صحنــه، کدهایــی وجــود دارنــد کــه 
بــرای آنهــا تعریــف شــده اســت؛ »اگــر کاربــر 
پــول را پرداخــت کــرد و مبلغــش کافــی بــود، 
لینــک دانلــود فایــل را بــه او نمایــش بــده، در 

ــده.« ــان ب ــا نش ــام خط ــورت پیغ ــر اینص غی

مــوردی کــه قــرارداد هوشــمند را نســبت 
ــت،  ــرده اس ــاوت ک ــادی متف ــرارداد ع ــه ق ب
اســت  باِلك ِچیــن  فنــاوری  از  اســتفاده 
ــطه ها  ــه واس ــردن ب ــاد ک ــا را از اعتم ــه م ک
دیگــر،  به عبــارت  می کنــد.  بی نیــاز 
قــرارداد هوشــمند، کــدی اســت کــه روی 
ــاز  ــدون نی ــا ب ــود ت ــال می ش ــن، فّع باِلك ِچی
ــن  ــه بی ــک توافقنام ــرایط ی ــطه ها، ش ــه واس ب

دو طــرف را بررســی و اجــرا کنــد. زمانــی کــه 
ــتر  ــک بس ــر روی ی ــمند ب ــرارداد هوش ــک ق ی
ــت  ــف نیس ــل توق ــود، قاب ــرا ش ــن اج باِلك ِچی
و هیچ کــس نمی توانــد جلــوی اجــرای آن را 
بگیــرد. بــا قراردادهــای هوشــمند می تــوان 
ــدون  ــه ب ــاخت ک ــی را س ــا و پروژه های برنامه ه
هیچ گونــه واســطه  و از کارافتادگــی تــا ابــد 
بــه کار خــود ادامــه دهنــد. بــه ایــن برنامه هــا، 
برنامه هــای غیرمتمرکــز هــم می گوینــد. حتــی 
برنامه نویــس قــرارداد هوشــمند هــم نمی توانــد 
در  شــده  ثبــت  هوشــمند  قــرارداد  کــد 
باِلك ِچیــن را تغییــر دهــد. جــدا از فرایندهــای 
ــرارداد هوشــمند روی  ــی ق ــی، وقت ــدۀ فن پیچی
ــای  ــۀ اعض ــان هم ــود، می ــت ش ــن ثب باِلك ِچی
باِلك ِچیــن یــا همــان نودهــا )Node( بــه 
یــک  همــه  و  می شــود  گذاشــته  اشــتراك 
نســخه از آن را خواهنــد داشــت؛ بنابرایــن 
جلوگیــری از اجــرای آن یــا دســتکاری در 
ــرا همــۀ اعضــای  ــاً ممکــن نیســت زی آن تقریب
باِلك ِچیــن، آن را اجــرا می کننــد، نــه یــک یــا 

ــاص. ــز خ ــاد متمرک ــرور و نه ــد س چن

 

 

 

 :مقدمه

یک  رخداد  شود تا در صورت  سازي میپیاده روي بالکچین    هوشمند یک کد برنامه نویسی است که  هاي قرارداد

به آنپارامترهاسري   برنامه نویس  را که  قراردادهاي هوشمند یک    ، دستورات خاصی  داده است، اجرا کند. 

یک قرارداد  در طرف مقابل، کنند. نیاز می نوآوري بسیار انقالبی هستند که ما را از اعتماد کردن به دیگران بی

کند. مثالً قرارداد اجاره  می  قید در آینده م  تعهديها را به  معمولی، توافقی بین دو یا چند شخص است که آن 

 پرداخت مبلغی بابت اجاره.  مقابل   در  واحد مسکونی

کنید، در  خریداري می کدهاي کامپیوتري هم نوعی قرارداد هستند. به عنوان نمونه وقتی از اینترنت یک فایل  

ها تعریف شده است: اگر کاربر پول را پرداخت کرد و مبلغش  پشت صحنه کدهایی وجود دارند که براي آن 

 کافی بود، لینک دانلود فایل را به او نمایش بده، در غیر اینصورت پیغام خطا نشان بده. 
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موارد استفاده قراردادهای هوشمند
تکامــل  نتیجــۀ  در  هوشــمند  قراردادهــای 
ــما  ــه ش ــه ب ــرد ک ــکل می گی ــن ش باِلك ِچی
ــا  ــهام ی ــی، س ــول، دارای ــد پ ــک می  کنن کم
هــر چیــز ارزشــمندی را بــه شــکلی شــّفاف و 
بــدون نیــاز بــه کمــک مؤسســات ارائه دهنــدۀ 
تنظیــم  کنیــد.  مبادلــه  واســطه  خدمــات 
قــرارداد هوشــمند، راهــی منحصــر بــه فــرد را 
ــاب های  ــه حس ــکالت، از جمل ــل مش ــرای ح ب
ــم  ــت و... فراه ــای دول ــه، فراینده ــی، بیم امان

. می کنــد

شرايط قرارداد:
ــق،  ــه شــکل دقی ــرارداد هوشــمند ب شــرایط ق
ــورت  ــه در ص ــت ک ــات اس ــه ای از عملی دنبال
رخ دادن شــرایط، موجــب اجــرای قــرارداد 
ــا برنامه نویســی  ــد ب می شــود. ایــن شــرایط بای
ــن  ــد ای ــرارداد بای ــن ق ــود. طرفی ــخص ش مش

ــد. ــا کنن ــرایط را امض ش

:(Oracle) اوراکل
بــه چیــزی گفتــه می شــود کــه  اوراکل 
ــد  ــرارداد می ده ــه ق ــی را ب ــات خارج اطالع
تــا قــرارداد آنهــا را پــردازش کنــد؛ مثــاًل اگــر 
قــرار اســت تــا قــرارداد اطالعــات هواشناســی 
یــک  می توانــد  اوراکل  کنــد،  بررســی  را 

ــد. ــی باش ــایت هواشناس س

پلتفرم انحصاری:
باِلك ِچیــن  در  هوشــمند  قــرارداد  بــه 
ــود و در  ــادر می ش ــاص ص ــرم خ ــک پلتف ی
ــع  ــر توزی ــورد نظ ــرم م ــای پلتف ــان نوده می
ــرارداد،  ــت ق ــرای ثب ــن ب ــود. همچنی می ش
نیــاز بــه یــک نرم افــزار مشــتری رســمی هــم 
داریــد کــه مســتقیماً بــه باِلك ِچیــن مّتصــل 
باشــد. اتریــوم در حــال حاضــر محبوب تریــن 

ــرای اجــرای قراردادهــای هوشــمند  پلتفــرم ب
اســت.

قراردادهــای  انعقــاد  مکانيســم 
شــمند هو

1- مفهوم قراردادهای هوشمند
ــز  ــی نامتمرک ــمند، توافقات ــای هوش قرارداده
ــاد و  ــه ای ایج ــای رایان ــه در کده ــتند ک هس
ــن  ــده اند. ای ــره ش ــن ذخی ــتر باِلك ِچی در بس
قراردادهــا حاصــل تالش هــای طوالنــی مــدت 
احتمالــی  ناکارآمدی هــای  حــذف  بــرای 
فنــاوری  هســتند.  ســنتی  قراردادهــای 
اســتفاده شــده در قراردادهــای هوشــمند، 
ــوع پیشــرفته تر از فنــاوری انتقــال  ــه و ن دنبال

ــت. ــی اس ــای الکترونیک داده ه
امــکان  کــه  آن  بــر  عــالوه  باِلك ِچیــن 
ــگاری  ــای رمزن ــی ارزه ــات و حت ــت اطالع ثب
ــت  ــد، ظرفی ــای می ده ــود ج ــده را در خ ش

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

شود تا بدون  کند. به عبارت دیگر، قرارداد هوشمند کدي است که روي بالکچین فعال مینیاز میها بیکردن به واسطه

رف را بررسی و اجرا کند. زمانی که یک قرارداد هوشمند بر روي یک  ها، شرایط یک توافقنامه بین دو طنیاز به واسطه

تواند جلوي اجراي آن را بگیرد. با قراردادهاي هوشمند  کس نمیبستر بالك چین اجرا شود، قابل توقف نیست و هیچ

خود ادامه دهند. به این    و از کارافتادگی تا ابد به کار   گونه واسطههایی را ساخت که بدون هیچها و پروژهتوان برنامهمی

برنامههم می هاي غیرمتمرکز برنامه ها،برنامه  نمیگویند. حتی  قرارداد هوشمند هم  قرارداد هوشمند  نویس  تواند کد 

رداد هوشمند روي بالکچین ثبت شود  ثبت شده در بالکچین را تغییر دهد. جدا از فرایندهاي پیچیده فنی، وقتی قرا

شود و همه یک نسخه از آن را خواهند  به اشتراك گذاشته می (Node) میان همه اعضاي بالك چین یا همان نودها 

ممکن نیست زیرا همه اعضاي بالکچین آن را اجرا    داشت، بنابراین جلوگیري از اجراي آن یا دستکاري در آن تقریباً 

 . خاص سرور و نهاد متمرکز  کنند، نه یک یا چند می
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ــز در  ــی کالن را نی ــای مال ــراری قرارداده برق
قالــب قراردادهــای هوشــمند برخــوردار اســت. 
ــی هســتند  ــای هوشــمند، قراردادهای قرارداده
کــه تحــت نظــارت هــوش مصنوعــی هســتند.

قراردادهــای  الگوريتم هــای   -2
شــمند هو

ــا  قراردادهــای منعقــده در بســتر باِلك ِچیــن ب
ــی از  ــای برنامه نویس ــورداری از الگوریتم ه برخ
ــتند.  ــری     هس ــرارداد مب ــام در ق ــود ابه وج
قراردادهــای  انعقــاد  در  ســهولت  جهــت 
کشــور  در  بســتر،  ایــن  در  الکترونیکــی 
ــرای  ــراردادی ب ــای ق ــده، الگوه ــاالت متح ای
برخــی  ناآگاهــی  مشــکل  از  پیشــگیری 
الگوریتم هــای  از  اســتفاده  نحــوۀ  در  افــراد 
ایــن  برنامه نویســی طراحــی شــده اســت. 
الگوهــای پیش نویــس شــده، می تواننــد در 
بردارنــدۀ انــواع مختلــف قراردادهــای هوشــمند 
باشــند. طرفیــن قــرارداد درصــورت اســتفاده از 
ــرایط  ــل از ش ــی کام ــا آگاه ــد ب ــا می توانن آنه
انعقــاد  قــراردادی و مفــاد آن نســبت بــه 

ــد.  ــدام کنن ــمند اق ــای هوش قرارداده
یکــی از شــرایط انعقــاد قراردادهــای هوشــمند، 
ــای  ــتفاده از امضاه ــکان اس ــوز ام ــب مج کس
ــت  ــی، صح ــای دولت ــت. نهاده ــی اس دیجیتال
قراردادهــای الکترونیکــی ناشــی از امضــای 
دیجیتالــی را تضمیــن می کنــد. درصورتــی کــه 
ــه پرداخــت خســارت  ــدۀ امضــا، نســبت ب دارن
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــت، نس ــد، دول ــدام نکن اق
ــا  ــان تســویه حســاب ب ــا زم ــارت وی و ت خس
ــود  ــاد عق ــکان انعق ــرارداد، ام ــت، طــرف ق دول
ــن یکــی از  الکترونیکــی را نخواهــد داشــت. ای
روش هــای تضمیــن اجــرای قــرارداد و افزایــش 

ــت.  ــت آن اس امنی

در  معامــالت  صحــت  شــرايط   -3
هوشــمند قراردادهــای 

ــان طرفیــن  ــی می ــه توافقــات حقوق ــرارداد ب ق
آن کــه آنهــا را بــه اجــرای قــرارداد ملــزم 
قراردادهــای  می شــود.  گفتــه  می کنــد، 
از  ســنتی  قراردادهــای  هماننــد  هوشــمند 
مــوارد حقوقــی برخــوردار اســت و اعتبــار 
ــن  ــب قوانی ــدم تصوی ــه ع ــه ب ــا توج ــا ب آنه
ــن  ــناختن ای ــمیت ش ــه رس ــت ب ــی جه خاص
ــا  ــی قرارداده ــد عموم ــا، از قواع ــوع قرارداده ن
ــک  ــا، ی ــوق قرارداده ــد. در حق ــت می کن تبعی
ــد دارای شــرایط اساســی  ــح بای ــرارداد صحی ق
ــالت  ــی معام ــرایط اساس ــد. ش ــالت باش معام
عبارتنــد از: ایجــاب و قبــول، انتقــال مالکیــت 
قــراردادی، اهلیــت و قانونــی بــودن مــورد 

ــه. معامل

قراردادهــای  فــراروی  مشــکالت   -4
هوشــمند در بازارهــای مالــی

به کارگیــری قراردادهــای هوشــمند بــه جهــت 

نوپــا بــودن، در هــر نظــام حقوقــی بــا مشــکالتی 
ــام  ــه نظ ــی ک ــن چالش ــت. مهم تری ــراه اس هم
ــوع  ــن ن ــرش ای ــور در پذی ــک کش ــی ی حقوق
بازارهــای  حــوزۀ  در  خصوصــاً  قراردادهــا 
ــألۀ  ــت مس ــه اس ــا آن مواج ــرمایه ب ــی و س پول
ــگاری شــده اســت. ــای رمزن اعتبارســنجی ارزه
ــتر  ــده در بس ــته ش ــمند نوش ــای هوش قرارداده
ــوند.  ــته می ش ــان نوش ــط انس ــن، توس باِلك ِچی
ــر  ــه حاض ــانی همیش ــای انس ــی خط ــن یعن ای
ــتفاده  ــوء اس ــک و س ــه ه ــود آن ب ــت و وج اس
ــه در  ــدادی ک ــابه رخ ــد. مش ــد ش ــر خواه منج
ــز  ــردان غیرمتمرک ــازمان خودگ ــه س ــه ب حمل
داد.  رخ   201۶ ســال  در   )DAO( اتریــوم 
ــیب پذیری  ــک آس ــتفاده از ی ــا سوءاس ــا ب هکره
در قــرارداد هوشــمند تأمیــن ســرمایه ایــن 
ــد. ــوه از آن پرداختن ــرقت وج ــه س ــازمان، ب س

فرايند عملکرد قراردادهای هوشمند 

 موارد استفاده قراردادهاي هوشمند 

کنند پول، دارایی، سهام یا هر چیز  که به شما کمک می    شکل میگیرد نتیجه تکامل بالکچین  در  قراردادهاي هوشمند 

ارزشمندي را به شکلی شفاف و بدون نیاز به کمک موسسات ارائه دهنده خدمات واسطه مبادله کنید. تنظیم قرارداد  

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

 کند. 
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فراینــد عملکــرد قراردادهــای هوشــمند در 
خالصــه  فراینــد  دو  در  باِلك ِچیــن  بســتر 

د می شــو

 )E(فرايند امانی •
اجــرای  مکانیســم  روی  بــر  پروســه  ایــن 
ــز دارد. در  ــمند تمرک ــای هوش ــاد قرارداده مف
ــدن  ــی ش ــاد و نهای ــس از انعق ــد پ ــن فراین ای
ــرارداد و  ــن ق ــت طرفی ــال مالکی ــرارداد، انتق ق
فراینــد ثبــت و عرضــۀ مفــاد قــرارداد در بســتر 
باِلك ِچیــن، بــدون انجــام عملــی از ســوی 
هــر یــک از طرفیــن، توســط هــوش مصنوعــی 
ــد در  ــن فراین ــا ای ــق ب ــرد. مطاب ــام می گی انج
صورتــی کــه طرفیــن قــرارداد بیــش از دو نفــر 
ــت و پرداخــت وجهــی  ــه دریاف باشــند، هرگون
توســط هــر یــک از طرفیــن بــه دیگــری بایــد 
ــق تأییــد  ــرارداد از طری ــا رضایــت طرفیــن ق ب
آن بــه وســیلۀ کلیدهــای خصوصــی اختصاصی 

خودشــان انجــام شــود.

کاربردهای حساب امانی
ــرد  حســاب اســکرو درگذشــته بیشــترین کارب
را در معامــالت امــالك و بــازار بــورس داشــت. 
ــا واریــز پــول  بدیــن ترتیــب، خریــدار ملــک ب
ــر اتمــام حجــت  ــه حســاب اســکرو عــالوه  ب ب
بــه  دادن  اطمینــان  و  آن  خریــد  بــرای 
ــرای بررســی دقیــق  فروشــنده، فرصــت الزم ب
و انجــام اســتعالم های حقوقــی الزم را دارد 
ــط  ــت فق ــل پرداخ ــرای تکمی ــس  از آن ب و پ
ــه  ــول را ب ــد پ ــی بای ــاب امان ــدی حس متص

ــد. ــل کن ــنده منتق ــاب فروش حس
ــی  ــورس، حســاب امان در معامــالت ســهام و ب
کارایــی بیشــتری دارد. به طورکلــی، ســهام 
اغلــب به صــورت اوراق بهــادار عرضــه می شــود. 
ــک  ــرمایه دار، مال ــه س ــا اینک ــت ب ــن حال در ای
ــی  ــا محدودیت های ــت اّم ــهام اس ــی س حقیق
بــرای دسترســی بــه ســهام دارد. بــرای مثــال، 

مدیرانــی کــه مقــداری ســهام به عنــوان ســود 
قرضــه بــرای جبــران خســارت ها دریافــت 
می کننــد، بــرای مــدت مشــخصی اجــازه 
فــروش ســهام را ندارنــد. ســهام ســود قرضــه 
تاکتیکــی بــرای ابقــای مدیــران اجرایــی 

ارشــد اســت.
تجــارت  و  اینترنــت  در  امانــی  حســاب 
اســت.  کارآمــد  بســیار  نیــز  الکترونیــک 
ــط  ــوان واس ــه به عن ــن ک ــرم آنالی ــک پلتف ی
ــت  ــن اس ــورت آنالی ــوالت به ص ــروش محص ف
ــاب  ــرویس حس ــه س ــال ب ــا اتص ــد ب می توان
امانــی بــه خریــدار امــکان بدهــد تا مبلــغ الزم 
 escrow.com را بــه حســاب اســکرو ماننــد
منتقــل کنــد و آنهــا پــول را تــا زمــان تحویــل 
ــی کــه محصــول،  ــد. زمان ــگاه دارن محصــول ن
تحویــل خریــدار شــد و مــورد تأییــد وی 
قــرار گرفــت، حســاب اســکرو آنالیــن معاملــه 
ــل  ــه فروشــنده تکمی ــغ ب ــا پرداخــت مبل را ب
به طــور  پرداخــت  روش  ایــن  می کنــد. 
معمــول اســتفاده نمی شــود و ســازوکاری 
و  خــاص  خریدهــای  بــرای  کــه  اســت 
ــار  ــا آث گران قیمــت نظیــر خریــد جواهــرات ی
ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــمند ب ــری ارزش هن

کاربرد حساب امانی در باِلک ِچين
حساب امانی در باِلک ِچين

Blockchain Escrow
خدمــات  و  امانــی  حســاب  از  بهره منــدی 
حســاب اســکرو باوجــود شــخص ثالثــی کــه 
پرداخــت ارز دیجیتــال را مدیریــت کنــد، 
به شــمار  باِلك ِچیــن  دنیــای  در  موهبتــی 
مــی رود. حتمــا عبــارت »پــول بی زبــان« 
را شــنیده اید کــه دربــارۀ پول هــای فیــات 
ــی  ــل ردیاب ــر قاب ــاً غی ــود و حتم ــه می ش گفت
بــودن پرداخت هــای انجام شــده از طریــق 
ارز دیجیتــال را نیــز می دانیــد؛ درنتیجــه، 
دیجیتــال،  ارزهــای  بــرای  بتــوان  شــاید 

ــی«  ــول نامرئ ــر »پ ــن از تعبی ــد بیت کوی مانن
اســتفاده کــرد کــه نه تنهــا زبــان ندارنــد بلکــه 
کســی حتــی آنهــا را نمی توانــد به صــورت 
ــل  ــه دلی ــر، ب ــویی دیگ ــد. از س ــی ببین فیزیک
ــا،  ــوع از دارایی ه ــن ن ــز ای ــت غیرمتمرک ماهی
ــیت  ــا حساس ــال آنه ــردن و نقل وانتق ــرج ک خ
مفهــوم حســاب  بنابرایــن،  دارد.  بیشــتری 
امانــی یــا حســاب اســکرو در باِلك ِچیــن 
ورود پیــدا کــرد تــا دســتیابی بــه اعتمــاد بیــن 

ــد. ــهیل کن ــش را تس ــک تراکن ــن ی طرفی

(SH) فرايند کمک به خود •
ــران  ــرد و جب ــوۀ عملک ــر نح ــه ب ــن پروس ای
خســارات متوجــه از ســوی یــک طرف قــرارداد 
بــه طــرف دیگــر بــدون نیــاز بــه صــدور 
ــتورالعمل  ــاس دس ــر اس ــی از دادگاه، ب حکم
داده شــده، تمرکــز دارد. به عبارتــی در حالــت 
ــراردادی  ــوض ق ــد بازپرداخــت ع ــادی فراین ع
ــا  ــرارداد ی ــاد ق ــرای مف ــدم اج ــورت ع در ص
ــش  ــا بخ ــق ب ــدن آن مطاب ــرا ش ــل اج غیرقاب
ــازی  ــون یکنواخت س ــم قان ــد نه ــم از بن شش
ــدور  ــا ص ــده ب ــاالت متح ــور ای ــارت کش تج
ــکا  ــور آمری ــی کش ــای ایالت ــم از دادگاه ه حک
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد. ای ــام می گی انج
در  قــراردادی  عــوض  بازپرداخــت  فراینــد 
قراردادهــای هوشــمند درصــورت غیرقابــل 
ــال  ــوان مث ــرارداد، به عن ــاد ق ــدن مف ــرا ش اج
ــط  ــت توس ــی مالکی ــلب ناگهان ــورت س در ص
مراجــع قضایــی، پــس از انعقــاد عقــد، توســط 
ــتورالعمل  ــا دس ــق ب ــی مطاب ــوش مصنوع ه
داده شــده بــه آن انجــام می شــود. البتــه 
ایــن امــر طرفیــن را از اقامــۀ دعــوی در دادگاه 
خســارتی  درصورتی کــه  و  نمی کنــد  منــع 
بــه طــرف عقــد وارد شــود کــه وجــه التزامــی 
باشــد، دریافــت  بــرای آن تعییــن نشــده 
خســارت بــرای وی پــس از صــدور حکــم 
ــود. ــد ب ــارف خواه ــای متع ــه زیان ه دادگاه ب
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آمــدن  به وجــود  بــا  امــروزه  نتیجــه  در 
تکنولــوژی رمزنــگاری داده هــا، جدیدتریــن 
در  به کاررفتــه  الکترونیکــی  ابزارهــای 
ــترهای  ــان، بس ــه جه ــعه یافت ــورهای توس کش
نامتمرکــز و قراردادهــای هوشــمند اســت. 
ــام  ــا در نظ ــن قرارداده ــری ای ارکان به کارگی
ارزهــای  دیجیتالــی،  امضاهــای  حقوقــی 
آمــدن  به وجــود  بــا  امــروزه  رمزنــگاری 
جدیدتریــن  داده ای،  رمزنــگاری  تکنولــوژی 
در  به کاررفتــه  الکترونیکــی  ابزارهــای 
ــترهای  ــان بس ــۀ جه ــعه یافت ــورهای توس کش
نامتمرکــز و قراردادهای هوشــمند اســت. ارکان 
به کارگیــری ایــن قراردادهــا در نظــام حقوقــی 
رمزنــگاری  ارزهــای  دیجیتالــی،  امضاهــای 
و  مصنوعــی  هــوش  باِلك ِچیــن،  شــده، 
ــن  ــب قوانی ــار تصوی ــا هســتند. در کن اوراکل ه

جدیــد، مســألۀ آگاهی بخشــی بــه مــردم و 
ــر ُحســن اجــرای قوانیــن نیــز جــزو  نظــارت ب
به کارگیــری  می شــود.  تلقــی  ضروریــات 
قراردادهــای هوشــمند در نظــام حقوقــی ایــران 
برنامه هایــی  پیش بینــی  بــه  منــوط  نیــز 
جهــت آگاهــی بخشــی بــه مــردم در خصــوص 
قوانیــن  تصویــب  و  آن  از  اســتفادۀ  نحــوۀ 
ــالت  ــام معام ــه انج ــراد ب ــزام اف درخصــوص ال

ــت. ــا اس ــن قرارداده ــب ای ــود در قال خ
حــوزۀ  در  به تازگــی  باِلك ِچیــن،  فنــاوری 
صنایــع غذایــی وارد شــده اســت. صنایــع 
بــا  مســتقیم  ارتبــاط  علــت  بــه  غذایــی 
ــی دارد.  ــیت باالی ــان ها، حساس ــالمتی انس س
باِلك ِچیــن، بــا تأثیــر مثبــت بــر شــاخص هایی 
همچــون قابلیــت ردیابــی و جلوگیــری از تقلب 
و شــاخص هماهنگــی زنجیــرۀ تأمیــن و کاهش 
هزینه هــا، بــه افزایــش یکپارچگــی و بهــره وری 

در صنایــع غذایــی کمــک می کنــد. همچنیــن، 
ــا بهــره بــردن از ویژگی هــای  زنجیــره تأمیــن ب
مزیــت  ذینفعــان خــود،  بــرای  باِلك ِچیــن 
نظــر  براســاس  می کنــد.  کســب  رقابتــی 
کل  یعنــی  ردیابــی  قابلیــت  کارشناســان، 
تاریخچــۀ محصــول را از مزرعــه تــا ســفرۀ مردم 
ــک  ــد ی ــی، نیازمن ــع غذای ــرد. صنای ــی ک بررس
سیســتم ردیابــی مطمئــن و شــفاف اســت کــه 
بــه کمــک باِلك ِچیــن، امــکان پذیــر می شــود. 
شــاخص های  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
ردیابــی و جلوگیــری از تقلـّـب، مؤثرتریــن معیار 
ــوذ  ــدرت نف ــاخص ها، ق ــر ش ــه دیگ ــبت ب نس
ــی  ــتم ردیاب ــک سیس ــود ی ــری دارد. وج باالت
مطمئــن در صنایــع غذایــی بــر بهبــود کارایــی 
ــر اســت.  ــوزه بســیار مؤث ــن ح ــاخص های ای ش
بــا بهبــود شــاخص ردیابــی، بازســازی تاریخچــۀ 
ــر  ــی امکان پذی ــان و مکان ــر زم ــول در ه محص
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ــود در  ــت بهب ــاخص، قابلی ــن ش ــود. ای می ش
کیفیــت، ایمنــی مــواد غذایــی و جلوگیــری از 

ضایعــات آن را دارد.
پیچیــده  به راحتــی  هوشــمند  قراردادهــای 
اعتمادزدایــی  و  امنیــت  حفــظ  می شــوند، 
ــی  ــت و وابســتگی های خارج ــخت اس ــا س آنه
ــه در  ــی ک ــکان واقع ــا م ــد. تنه ــادی دارن زی
می توانــد  واقعــاً  آن قراردادهــای هوشــمند 
حامــل  ابزارهــای  در  باشــد،  اعتمــادزدا 
بیت کویــن  ماننــد  غیرمتمرکــز  دیجیتالــی 

ــت. اس
ــی و  ــرارداد معمول ــاوت ق ــث تف ــه باع آنچــه ک
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــمند می ش ــرارداد هوش ق
کدهــای کامپیوتــری مشــکل نیــاز بــه اعتمــاد 
را برطــرف می کننــد. ویژگــی اصلــی یــک 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــرای ب ــمند، اج ــرارداد هوش ق
ــرای  ــث ب ــخاص ثال ــه اش ــت. ب ــاد آن اس اعتم
اجــرای شــرایط مختلــف یــک قــرارداد نیــازی 
ــه  ــودن ب ــی ب ــای متک ــه ج ــود. ب ــد ب نخواه
افــرادی کــه عمــدی یــا غیرعمــدی می تواننــد 
دچــار اشــتباه شــوند، یــک قــرارداد هوشــمند 
شــده  برنامه ریــزی  برایــش  کــه  را  آنچــه 
اســت، کامــاًل دقیــق و در زمــان مناســب اجــرا 

می کنــد.
هوشــمند  قراردادهــای  حاضــر،  حــال  در 
بــه رســمیت شــناخته  دولت هــا  توســط 
ــی  ــای دولت ــر نهاده ــن اگ ــوند. بنابرای نمی ش
ــی  ــه ایجــاد یــک چهارچــوب قانون تصمیــم ب
داشــته  هوشــمند  قراردادهــای  بــرای 
ــد  ــود خواه ــدی به وج ــائل جدی ــند، مس باش
آمــد. مالکیــت یــک خانــه روی قــرارداد 
ــا  ــرای دولت ه ــر ب ــال حاض ــمند در ح هوش
هوشــمند  قراردادهــای  نیســت.  پذیرفتــه 
ــتند.  ــرا نیس ــل اج ــی قاب ــدون برنامه نویس ب
بایــد یــک یــا چنــد برنامه نویــس ماهــر 
داشــته باشــید تــا قراردادهــای هوشــمند بــه 
خوبــی تنظیــم شــوند. البتــه ســرویس-هایی 
ــط  ــمند توس ــای هوش ــاد قرارداده ــرای ایج ب
کاربــران عــادی وجــود دارنــد و کاربــران 
خواهنــد توانســت بــا چنــد کلیــک، بعضــی از 
قراردادهــای هوشــمند خــود را تنظیــم کننــد. 
ــد  ــرویس ها نمی توانن ــن س ــال ای ــن ح ــا ای ب
کننــد.                            طراحــی  را  پیچیــده  قراردادهــای 
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وحید منتی آتنا خازن

رویکرد جایگزین برای تمایز بدهی ها  از حقوق مالکانه

رويکرد سرمايۀ کسب شده
زيربنای مفهومی

ــختی های  ــا س ــراه ب ــکالت هم ــی از مش یک
از  تمایــز بدهی هــا  حرفــۀ حســابداری در 
ــع  ــز مناف ــر تمای ــد ب ــه، تأکی ــوق مالکان حق
ــز  ــکان آن، از تمای بســتانکاران شــرکت از مال
منافــع بســتانکاران شــرکت از مالــکان اســت. 

ــکان  ــع بســتانکاران شــرکت از مال ــز مناف تمای
ــت1«  ــۀ مالکی ــه در »نظری ــاالً ریش آن، احتم
ــت  ــۀ مالکی ــی نظری ــرض اصل ــرکت دارد. ف ش
ایــن اســت کــه شــرکت شــکل گســترش 
یافتــه ای از مالــکان آن اســت و واحــد تجــاری 
جداگانــه ای نیســت )هازبنــد ، 1۹۵4؛ لوریــگ 
،1۹۶4؛ چــو ،1۹42(.  درنتیجــه، صورت هــای 
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ــاس  ــرکت، براس ــکان ش ــر مال ــی از منظ مال
می شــود.  صورت بنــدی  مالکیــت  تئــوری 
مالــی،  صورت هــای  خاطــر،  بــه  همیــن 
اقتصــادی  فعالیــت  نحــوۀ  منعکس کننــدۀ 
ــا  ــت. از آنج ــکان آنهاس ــروت مال ــرکت و ث ش
منعکس کننــدۀ  مالــی،  صورت هــای  کــه 
ــۀ  ــاس نظری ــرکت براس ــکان ش ــدگاه مال دی
ــایی و  ــه شناس ــی ب ــاز ذات ــت اســت، نی مالکی

ــود دارد.  ــکان وج ــن مال ــف ای تعری
ــکان ممکــن اســت  درحالی کــه شناســایی مال
مربــوط،  تجــاری  واحدهــای  در  به وضــوح 
ــد  ــد، می توان ــاهده باش ــل  مش ــادگی قاب به س
ــوع  ــا تن ــر ب ــاری پیچیده ت ــای تج در واحده
دارایی هــای  ادعاکننــدگان  از  گســترده  
باشــد.  قابل مشــاهده  کمتــر  شــرکت، 
ــن )1۹22(  ــوع، پت ــن موض ــریح ای ــرای تش ب

مفروضــات زیــر را پیشــنهاد می کنــد:
»اگــر قــرار باشــد تمــام ســهام و اوراق قرضــه 
در یــک ســری، بــا توجــه بــه میــزان ریســک 
ــوند،  ــازی ش ــری، مرتب س ــر س ــا ه ــط ب مرتب
آغــاز بــا ســوداگرانه ترین انــواع ســهام عــادی، 
بــه دنبــال آن ســهام عــادی بــا درجــۀ بهتــر، 
ســهام ممتــاز بــا درجــۀ کمتــر محافظــه کاری، 
ــواع  ــاال و ان ــت ب ــا امنی ــاز ب ــادار ممت اوراق به

براســاس  شــده  طبقه بنــدی  قرضــۀ  اوراق 
امنیــت، ترســیم ســریع و دقیــق خــط تقســیم 
ســود انــواع ورقــۀ بهــادار ایمنــی و مطابــق بــا 
ــد  ــک، غیرممکــن خواه ــروه اعتباردهنده/مال گ

ــود«. ب
ــه  ــه در چ ــت ک ــخص نیس ــر مش به عبارت دیگ
ســطحی از مجموعــه اوراق بهــادار شــرکتی 
ــدۀ ایــن اوراق بهــادار،  فــرض شــدۀ پتــن، دارن
ــر  ــتانکار در نظ ــای بس ــک به ج ــوان مال به عن

گرفتــه می شــود. 
رویکــرد محتمــل دیگــر بــرای تمایــز بدهی هــا 
از حقــوق مالکانــه کــه مشــکل شناســایی 
ــد، شناســایی  ــی می کن ــکان را خنث ــع مال مناف
ادعاهایــی اســت کــه تعریــف بدهی هــا در 
بیانیــه  مفاهیــم حســابداری مالــی شــماره 
بوتوســان  هرچنــد  می ســازد.  محقــق  را   ۶
اعتقــاد دارنــد کــه  و همــکاران2  )200۵(، 
فقــدان  از  مملــو  بدهی هــا  تعریــف  ایــن 
ــی اســت کــه انتقــال منافــع  شــفافیت در زمان
در آینــده، محتمــل در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــر ب ــته منج ــالت گذش ــواع معام ــت و ان اس
ایجــاد تعهــدات فعلــی می شــود. به عنــوان 
نمونــه، آنــان بیــان می کننــد کــه اگرچــه 
تعریــف بیانیــۀ  مفاهیــم حســابداری مالــی 

به عنــوان  را  اصطــالح محتمــل   ،۶ شــماره 
می توانــد  کــه  می کنــد  عملیاتــی  آنچــه 
ــورد انتظــار باشــد، برخــی  ــی م به طــور منطق
اســتانداردهای حســابداری، بــر روی عملیاتــی 
»به احتمــال  اصطــالح  دقیق تــر  کــردن 
درحالی کــه  دارنــد3،  نظــر  توافــق  زیــاد« 
ــد4.   ــده می گیرن ــوم را نادی ــن مفه ــران ای دیگ
درنتیجــه، رویکــرد شناســایی منافــع مالــک و 
رویکــرد شناســایی منافــع بســتانکار قــادر بــه 
ارائــۀ راه حــل رضایت بخــش بــرای مشــکل 
ــتند.  ــه نیس ــوق مالکان ــا از حق ــز بدهی ه تمای
رویکــرد  ایــن مشــکالت،  بــه  واکنــش  در 
ــوق  ــا از حق ــز بدهی ه ــرای تمای ــی ب جایگزین
ــده- از  ــب ش ــرمایۀ کس ــرد س ــه -رویک مالکان
ــنهاد  ــکاران )2021( پیش ــل و هم ــوی هی س
ــع  ــه نف ــخصی ب ــوم ش ــه از مفه ــود ک می ش
نســخه ای از مفهــوم واحدتجــاری، اجتنــاب 
ــرض  ــوم ف ــن مفه ــاس ای ــه براس ــد ک می کن
می شــود کــه شــرکت به تنهایــی، نهــادی 
ــت  ــی اس ــز از طرفین ــدا و متمای ــتقل، ج مس
و  )پتــن  می کننــد  تأمیــن  را  وجــوه  کــه 
لیتلتــن، 1۹40(. پیــرو نظــر اســکات  )1۹۷۹(، 
ــۀ  ــن پژوهــش نیــز، طــرف راســت معادل در ای
ــای  ــع دارایی ه ــدۀ مناب حســابداری، تعیین کنن
شــرکت، دانســته می شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه 
معادلــۀ حســابداری زیربنــای رویکــرد ســرمایۀ 
ــا،  ــت از »دارایی ه ــارت اس ــده، عب ــب ش کس
برابــر بــا منابــع تأمین کننــده دارایی هــا«. 
دو منبــع اساســاً متمایــز دارایی هــا شناســایی 
ــه  ــوق مالکان ــا را از حق ــه بدهی ه ــوند ک می ش
ــل  ــای تحصی ــازد: )1( دارایی ه ــز می س متمای
شــده در ازای انتشــار ادعاهــا نســبت بــه 
ــاری  ــای تج ــه واحده ــرکت ب ــای ش دارایی ه
ــه  ــازمانی( ک ــرمایه برون س ــازمانی )س برون س
می شــوند  طبقه بنــدی  بدهی هــا  به عنــوان 
ازای  در  شــده  تحصیــل  دارایی هــای   )2( و 
فــروش کاالهــا و ارائــۀ خدمــات )ســرمایۀ 
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ــه  ــوق مالکان ــوان حق ــه به عن ــده( ک ــب ش کس
می شــوند۵.  طبقه بنــدی 

ــاری  ــد تج ــوم واح ــخه های مفه ــی از نس برخ
بــرای حــذف هرگونــه تمایــز در ســمت راســت 
معادلــۀ حســابداری، قابــل توجــه هســتند. 
معادلــۀ   ،)1۹22( پتــن  نمونــه،  به عنــوان 
ــوان  ــاری را به عن ــوم واحدتج ــابداری مفه حس
ــه«  ــوق مالکان ــا حق ــر ب ــای براب ــا »دارایی ه ی
ــیر  ــا« تفس ــا بدهی ه ــر ب ــای براب ــا »دارایی ه ی
ــب  ــرمایۀ کس ــرد س ــد، رویک ــد. هرچن می کن
شــده نســبت بــه گزینه هــای پیشــنهادی 
ــی در  ــچ تفاوت ــا، هی ــه در آنه ــت ک ــح اس ارج
ســمت راســت معادلــۀ حســابداری وجــود 
ــز  ــن تمای ــر ای ــرا ب ــدارد )FASB.1۹۹0( زی ن
بنیــادی بیــن ســرمایۀ خارجــی و ســرمایۀ 
ــی  ــات مال ــد دارد. تحقیق ــده تأکی ــب ش کس
ــان  ــرمایه نش ــاختار س ــورد س ــرکتی در م ش
ــی  ــرمایۀ خارج ــن س ــز بی ــه تمای ــد ک می ده
ــادی،  ــر اقتص ــده از نظ ــب ش ــرمایۀ کس و س
»نظریــۀ  به ویــژه،  اســت؛  آگاهی بخــش 
کــه  می کنــد  ادعــا   » مراتبــی۶  سلســله 
ــای  ــۀ فرصت ه ــن بودج ــرای تأمی ــرکت ها ب ش
ــن  ــد از تأمی ــح می دهن ــرمایه گذاری، ترجی س
ــی )یعنــی ســرمایۀ کســب شــده(  ــی داخل مال
بــه جــای تأمیــن مالــی خارجــی )یعنــی 
ــرز ،  ــد )مای ــتفاده کنن ــی( اس ــرمایۀ خارج س
1۹84؛ مایــرز و مجلوف۷ ،1۹84؛ شــیام ســاندر 
و مایــرز ، 1۹۹۹(. به عــالوه، اگــر تأمیــن مالــی 
ــن  ــرکت ها تأمی ــد، ش ــروری باش ــی ض خارج
مالــی بدهــی را بــه تأمیــن مالــی حقــوق 
ــه  ــاً، اگرچ ــد. متعاقب ــح می ده ــه ترجی مالکان
ــی  ــهامداران )یعن ــازمانی از س ــرمایۀ برون س س
ــب  ــرمایۀ کس ــده8 ( و س ــت ش ــرمایۀ پرداخ س
مشــابه  به طــور  فعلــی  رویکــرد  در  شــده، 
طبقه بنــدی  مالــی،  وضعیــت  صــورت  در 
می شــوند، نظریــۀ سلســله مراتبــی نشــان 
می  دهــد کــه تفــاوت اقتصــادی قابــل توجهــی 

میــان ایــن دو وجــود دارد. ممکــن اســت 
ــز  ــر، تمای ــال حاض ــه در ح ــود ک ــتدالل ش اس
ســرمایۀ  و  برون ســازمانی  ســرمایۀ  میــان 
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 
می شــود.  گــزارش  ســهامداران،  مالکانــۀ 
طبــق نظــر هیــل و همــکاران )2021(، به طــور 
مشــابه، طبقه بنــدی ســرمایۀ پرداخــت شــده و 
ســرمایۀ کســب شــده به عنــوان حقــوق مالکانــۀ 
ســهامداران، نشــان می دهــد کــه شــباهت های 
ــاوت  ــر از تف ــادی معنادارت ــر اقتص ــا از نظ آنه
آنهاســت. به عــالوه، اگــر اقــالم خّطــی جداگانــه 
ــت  ــورت وضعی ــم در ص ــک قل ــز ی ــرای تمای ب
اقــالم، طــرح طبقه بنــدی  از ســایر  مالــی 
نخواهــد  ضــروری  مالکانــه،  بدهی-حقــوق 
بــود. بنابرایــن، تــا آنجــا کــه طبقه بنــدی 
بدهی حقــوق مالکانــه، از ویژگی هــای مفیــد 
ــدی  ــت، طبقه بن ــی اس ــت مال ــورت وضعی ص
ســرمایۀ پرداخت شــده و ســرمایۀ کســب شــده 
ــادی  ــز بنی ــر تمای ــه، ب ــوق مالکان ــوان حق به عن
میــان ایــن دو، کمتــر تأکیــد می کنــد. عــالوه 

ــه  ــود ک ــتدالل ش ــن اســت اس ــن، ممک ــر ای ب
ــده  ــت ش ــرمایۀ پرداخ ــابه س ــدی مش طبقه بن
و ســرمایۀ کســب شــده در طبقــۀ حقــوق 
مالکانــه مناســب اســت، زیــرا ســهامداران 
عــالوه بــر ادعــا نســبت بــه ســرمایۀ پرداخــت 
ــر ســرمایۀ کســب شــده نیــز  شــده )آورده(، ب
ادعــا دارنــد. در مقابــل، ایــن مقالــه ادعــا 
ــر  ــه غی ــاری، ب ــد تج ــچ واح ــه هی ــد ک می کن
ــر ســرمایۀ کســب  از خــود شــرکت، ادعایــی ب
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 
)به عنــوان نمونــه، ســهامداران( نســبت بــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــد. بای ــی دارن ــن ســرمایه، ادعای ای
ــا  ــروش کااله ــه ف ــت ک ــه داش ــأله توج مس
و ارائــۀ خدمــات، ترتیــب قــراردادی میــان 
ــد  ــر نمی ده ــهامداران آن را تغیی ــرکت و س ش
و بنابرایــن، منجــر بــه انتشــار مطالبــات اضافی 
ــه ســهامداران آن نمی شــود. به طــور خــاص،  ب
ترتیــب قــراردادی بیــن شــرکت و ســهامداران 
معمولــی آن، بــه ســهامداران عــادی ایــن حــق 
ــرکت،  ــالم ش ــورت اع ــه در ص ــد ک را می ده
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براســاس یــک نســبت ثابــت – بخشــی از 
ــدی  ــای نق ــدۀ شــرکت، توزیع ه ــهام باقیمان س
آینــده را دریافــت کننــد. ایــن نســبت ثابــت بــا 
ــه  ــت ک ــاوت نیس ــی متف ــزان کاال و خدمات می

شــرکت می فروشــد۹. 
در ایــن پژوهــش، ســودهای تقســیمی نقــدی، 
ــه ای  ــن اوراق قرض ــای کوپ ــابه پرداخت ه مش
ــۀ ســرمایه  دانســته می شــود کــه در آن، هزین
ادعــا  کــه  می شــود  پرداخــت  زمانــی  در 
بــه تعویــق می افتــد.10 به طــور جایگزیــن، 
ــت  ــابه پرداخ ــهام مش ــد س ــای بازخری زیان ه
بهــره تحقــق یافتــه در سررســید اوراق هســتند 
کــه در آن، هزینــۀ ســرمایه در سررســید/
تســویه پرداخــت می شــود. یــک تفســیر ایــن 
موضــوع در شــرکت های پرداخــت کننــدۀ 
مبلــغ بازخریــد ســهام مــازاد بــر قیمــت اصلــی 
انتشــار ســهام، ایــن اســت کــه شــرکت ها 
ــدۀ  ــب ش ــرمایۀ کس ــش س ــه کاه ــور ب مجب
ــهامدار  ــای س ــویۀ ادعاه ــور تس ــود به منظ خ
ــارت  ــدند؛ به عب ــان، ش ــه زی ــر ب ــی، منج اصل
ــد  ــرای بازخری ــغ پرداخــت شــده ب ــر، مبل دیگ
ســهام متشــکل از دو جــزء اســت )1( »بخــش 

نشــانگر  کــه  شــده«  پرداخــت  ســرمایۀ 
بازگشــت اصــل ســرمایه11   اســت و )2( بخــش 
ــازده  ــانگر ب ــه نش ــده ک ــب ش ــرمایۀ کس س

ســرمایه گذاری اصلــی  اســت12.  13و14 

پيشرفت های گزارشگری مالی
رویکــرد  کلیــدی  ویژگی هــای  از  یکــی 
ــرد  ــه رویک ــبت ب ــده نس ــب ش ــرمایۀ کس س
ــی در  ــای مال ــه صورت ه ــن اســت ک ــی ای فعل
ایــن رویکــرد، بــا وضــوح بیشــتری بــر جدایــی 
میــان شــرکت و ادعاکننــدگان آن، تأکیــد 
می کنــد1۵.  طبــق نظــر هیــل و همــکاران 
ــن شــرکت و  ــی بی ــر جدای ــد ب )2021(، تأکی
ــدگان آن، براســاس رویکــرد ســرمایۀ  ادعاکنن
به دســت آمــده منجــر بــه چهــار بهبــود 
گزارشــگری مالــی نســبت بــه رویکــرد فعلــی 

می شــود:
مالکانــه،  حقــوق  دفتــری  ارزش  نخســت، 
ــب  ــرمایۀ کس ــرد س ــه در رویک ــور ک همانط
ــاری  ــه جــای معی ــح داده شــد، ب شــده توضی
از ارزش خالــص مالــکان در شــرکت، معیــاری 
ــد،  ــان می ده ــرکت را نش ــص ش از ارزش خال

زیــرا فقــط شــامل انباشــت مبالغــی اســت کــه 
ــات  ــۀ خدم ــا و ارائ ــروش کااله ــرکت از ف ش
مهــم  تمایــز،  ایــن  اســت.  آورده  به دســت 
ــروش  ــرکت از ف ــه ش ــی ک ــرا مبالغ ــت زی اس
مــی آورد1۶،  به دســت  خدمــات  و  کاالهــا 
نشــان دهندۀ منابعــی اســت کــه شــرکت، 
ــود  ــدگان خ ــارات ادعاکنن ــق انتظ ــرای تحّق ب
)ماننــد ایجــاد ســود در آینــده و پرداخت هــای 
ــارت  ســود تقســیمی( در دســترس دارد. به عب
انتظــارات  نمی توانــد  شــرکت  دیگــر، 
ادعاکننــدگان خــود را منحصــراً بــا صــدور 
ــوض،  ــد. در ع ــرآورده کن ــی ب ــات اضاف مطالب
توانایــی شــرکت بــرای فــروش کاالهــا و ارائــۀ 
ــای آن ارزش می بخشــد و  ــه ادعاه ــات، ب خدم
ــدور  ــا از ص ــد ت ــازه می ده ــود، اج ــۀ خ به نوب
مطالبــات، ســرمایه کســب کنــد. درنتیجــه، از 
ــان  ــوق صاحب ــری حق ــه ارزش دفت ــی ک آنجای
ســهام براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب 
شــده، تنهــا شــامل مبالغــی اســت کــه از 
ــد،  ــت می آی ــات به دس ــا و خدم ــروش کااله ف
ــان  ــوق صاحب ــری حق ــه ارزش دفت ــبت ب نس
ــار بهتــری  ســهام تحــت رویکــرد جــاری، معی
از توانایــی شــرکت بــرای بــرآورده کــردن 
ــه می دهــد.  انتظــارات ادعاکننــدگان خــود ارائ
دوم، ســود خالــص، همانطــور کــه در رویکــرد 
ــت،  ــده اس ــف ش ــده تعری ــب ش ــرمایۀ کس س
بــه جــای معیــاری از درآمــد مالــک، معیــاری 
ــود  ــد. س ــان می ده ــرکت را نش ــد ش از درآم
ــود  ــی س ــکان )یعن ــان مال ــده می ــیم ش تقس
تقســیمی نقــدی و بخــش ســرمایۀ کســب 
خالــص  بازخریــد ســهام(، ســود  از  شــده 
براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده را 
ــرد  ــص رویک ــود خال ــد و از س ــش می ده کاه
فعلــی، مســتثنی می شــود. در حالــی کــه 
ایــن توزیع هــا نشــانگر افزایــش در ثــروت 
در  کاهــش  نشــان دهندۀ  اســت،  مالــکان 
ثــروت شــرکت نیــز محســوب می شــود1۷. 
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ــط  ــده توس ــظ ش ــع حف ــن، مناب ــر ای ــالوه ب ع
شــرکت از نظــر اقتصــادی بــا منابعــی متفــاوت 
اســت کــه بیــن مالــکان توزیــع می شــود، زیــرا 
ــرای  ــده ب ــع حفظ ش ــد از مناب ــرکت می توان ش
ــود و/ ــات خ ــّدد در عملی ــرمایه گذاری مج س

معــّوق  مطالبــات  بــه  خدمات رســانی  یــا 
ــص  ــن، ســود خال ــد. بنابرای خــود اســتفاده کن
براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، 
ــرد  ــاس رویک ــص براس ــود خال ــه س ــبت ب نس
ــرکت  ــودآوری ش ــری از س ــار بهت ــاری، معی ج

را ارائــه می دهــد.
ــی  ــای مال ــاط صورت ه ــال و ارتب ــوم، اتّص س
اشــاره بــه روشــی دارد کــه در آن، متغیرهــای 
صــورت مالــی در صــورت مالــی، رابطــۀ ریاضی 
ــی دارد،  ــای مال ــای ســایر صورت ه ــا متغیره ب
براســاس رویکرد ســرمایۀ کســب شــده نســبت 
ــت  ــورت وضعی ــان ص ــی، می ــرد فعل ــه رویک ب
مالــی و صــورت ســود و زیــان/ صــورت ســود و 
زیــان جامــع، راحت تــر قابــل مشــاهده اســت18. 
بوتوســان )201۹(، اســتدالل می کنــد کــه 
فعلــی  مالــی  گزارشــگری  اســتانداردهای 
می برنــد؛  رنــج  ســازگار  اصــول  فقــدان  از 

فقــدان  بــا  موضــوع  ایــن  کــه  به طــوری 
در صورت هــای  ارتبــاط  و  اتّصــال  قابلیــت 
مالــی مشــهود اســت و عــالوه بــر ایــن، ارتبــاط 
ــه،  ــن گون ــه ای ــی ب ــای مال ــال صورت ه و اتّص
ــود می بخشــد.  ــی را بهب ــات مال ــاط اطالع ارتب
براســاس رویکــرد فعلــی، ســود و زیــان جامــع 
ــه در  ــوق مالکان ــص حق ــر خال ــا تغیی ــر ب براب
ــص  ــای خال ــه پرداخت ه ــه اضاف ــول دوره ب ط
ــر  ــص براب ــود خال ــت و س ــهامداران اس ــه س ب
ــه  ــه اضاف ــته ب ــود انباش ــص س ــر خال ــا تغیی ب
توزیع هــای بیــن ســهامداران اســت1۹. هرچنــد، 
براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، 
ــوم  ــا مفه ــو ب ــه همس ــوق مالکان ــوم حق مفه
ــرات در  ــه در آن، تمــام تغیی ســودی اســت ک
حقــوق مالکانــه در صــورت ســود و زیــان جامع 
آورده می شــوند. در نتیجــه، صــورت ســود 
ــرمایۀ  ــرد س ــاس رویک ــع، براس ــان جام و زی
کســب شــده، بــه ســادگی برابــر بــا تغییــر در 
حقــوق مالکانــه در طــول دوره و ســود خالــص، 
ــودهای  ــر در س ــا تغیی ــر ب ــادگی براب ــه س ب
باقیمانــده در طــول دوره اســت20. طبــق نظــر 
ــن  ــازی ای ــکاران )2021(، ساده س ــل و هم هی

ارتبــاط بیــن ترازنامــه و صــورت ســود/صورت 
ســود جامــع، بــه اســتفاده کنندگان اجــازه 
می دهــد تــا رابطــۀ بیــن ســود شــرکت و 
مشــاهده  به وضــوح  را  آن  مالــی  وضعیــت 
ــی از  ــۀ صورت هــای مال کننــد. در نهایــت، ارائ
ــود و  ــورت س ــه، ص ــوم در ترازنام ــۀ مفه جنب
ــان و صــورت جریان هــای نقــدی براســاس  زی
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده ســازگار اســت. 
به ویــژه، صــورت وضعیــت مالــی براســاس 
انباشــت  رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، 
ســرمایۀ کســب شــده، مبالــغ کســب شــده یــا 
اختصــاص یافتــه بــه فــروش، مصــرف کاالهــا 
و خدمــات )یعنــی حقــوق مالکانــه( در طبقــۀ 
جداگانــه ای از انباشــت ســرمایۀ کســب شــده/

مصــرف شــده از صدور/تســویه ادعاهــا )یعنــی 
به طــور  می دهــد.  نشــان  را  بدهی هــا( 
مشــابه، صــورت ســود و زیــان مبالغی را نشــان 
و  می دهــد کــه در فروش/مصــرف کاالهــا 
ارائــه خدمــات )یعنــی درآمدهــا21 /هزینه هــا22( 
ــغ  ــا مبال ــت اّم ــه اس ــاص یافت تحصیل/اختص
دریافت/مصــرف شــده از صدور/تســویه ادعاهــا 
ــهام و تســویه ها( مســتثنی  ــد صــدور س )مانن
قدیمــی،  جریان هــای  صــورت  و  می شــود 
نقــد دریافــت شــده/پرداخت شــده در فــروش/
ــۀ خدمــات در طبقــه ای  مصــرف کاالهــا و ارائ
عملیاتــی(  فعالیت هــای  )یعنــی  جداگانــه 
از نقــد دریافت/پرداخــت شــده در صــدور/

تســویه ادعاهــا )یعنــی فعالیت هــای مالــی( را 
نشــان می دهــد. از دیــدگاه هیــل و همــکاران 
ــای  ــۀ صورت ه ــویی ارائ ــن همس )2021(، ای
ــد  ــازه می ده ــتفاده کنندگان اج ــه اس ــی ب مال
تــا روابــط بیــن صورت هــای مالــی را بــا 

ــد.  ــتری درك کنن ــوح بیش وض

ــگری  ــای گزارش ــای معياره پيامده
مالــی و تصميم گيــری

رویکــرد  مفاهیــم  بــه  بخــش،  ایــن  در 
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معیارهــای  بــرای  شــده  کســب  ســرمایۀ 
ــه  ــری پرداخت ــی و تصمیم گی ــگری مال گزارش
ــه معیارهــای  ــا عنایــت ب می شــود. نخســت، ب
ــب  ــرمایۀ کس ــرد س ــی، رویک ــگری مال گزارش
شــده، اثــرات بــا اهمیتــی بــر )1( اهــرم مالــی 
خاص تــر،  به طــور  دارد.  ســودآوری   )2( و 
دارایی هــای  کــه  میزانــی  مالــی-  اهــرم 
شــرکت از طریــق بدهی هــا بــه جــای حقــوق 
ــرد  ــن می شــود- براســاس رویک ــه تأمی مالکان
ســرمایۀ کســب شــده در ارتبــاط بــا رویکــرد 
ــش در  ــن افزای ــد. ای ــش می یاب ــی، افزای فعل
ــی، از طبقه بنــدی مجــّدد ادعاهــای  اهــرم مال
ــا،  ــه بدهی ه ــه ب ــوق مالکان ــهامداران از حق س
در نتیجــه افزایــش )کاهــش( در مبلــغ گزارش 
ــرکت،  ــه( ش ــوق مالکان ــا )حق ــده بدهی ه ش
معیارهــای  به عــالوه،  می شــود.  ناشــی 
ســودآوری، از جملــه ســود خالــص و خالــص 
ــای  ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق جریان ه
ــی، براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب  عملیات
ــا رویکــرد فعلــی، کاهــش  شــده در ارتبــاط ب
می یابــد. ایــن کاهــش در ســودآوری بــه ایــن 
ــرمایه  ــۀ س ــه هزین ــد ک ــاق می افت ــل اتف دلی
صــورت  در  هزینــه  به عنــوان  ســهامداران 
ســود و زیــان و جریــان نقــدی خروجــی 
ــورت  ــی در ص ــای عملیات ــل از فعالیت ه حاص
می شــود.  شناســایی  نقــدی  جریان هــای 
و  مالــی  اهــرم  معیارهــای  در  تغییــرات 
ســودآوری، نتیجــۀ تغییــرات در تفاســیر ایــن 
ــب  ــرمایۀ کس ــرد س ــاس رویک ــا براس معیاره
نســبت  نمونــه،  به عنــوان  اســت.  شــده، 
ــه  ــا ک ــه کل دارایی ه ــا ب ــی بدهی ه ــرم مال اه
معمــوالً به عنــوان معیــاری بــرای ریســک 
ــی  ــرد فعل ــاس رویک ــی، براس ــت بده پرداخ
)یعنــی  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ریســک ایــن کــه شــرکت، در انجــام تعهــدات 
مقابــل،  باشــد(. در  ناتــوان  بدهــی خــود 
ــا براســاس  ــه کل دارایی ه ــا ب نســبت بدهی ه

رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، میــزان تأمیــن 
ــق ســرمایۀ  ــی دارایی هــای شــرکت از طری مال
ــده را  ــب ش ــرمایۀ کس ــل س ــی در مقاب خارج
ــود  ــن، س ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــری می کن اندازه گی
خالــص و جریــان نقــدی خالــص ناشــی از 
فعالیت هــای عملیاتــی به عنــوان معیارهــای 
ســود ســهامداران تحــت رویکــرد فعلــی عمــل 
ــص  ــص و خال ــل، ســود خال ــد. در مقاب می کنن
جریان هــای نقــدی حاصــل از فعالیت هــای 
عملیاتــی23، به عنــوان معیارهــای ســود شــرکت 
براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، عمــل 

می کننــد. ممکــن اســت به طــور منطقــی 
اقتصــادی،  نظــر  از  کــه  شــود  اســتدالل 
رویکــرد  براســاس  معیارهــا  ایــن  تفاســیر 
ــن،  ــوده اســت و بنابرای ــی، آگاهی بخــش ب فعل
ــودمندی  ــده، س ــب ش ــرمایۀ کس ــرد س رویک
ایــن معیارهــا را بــه خطــر می انــدازد. بــا ایــن 
ــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه  حــال، توجــه ب
ــتفاده از  ــده، اس ــب ش ــرمایۀ کس ــرد س رویک
ــودآوری  ــنتی و نســبت های س ــی س ــرم مال اه
را بــه ترتیــب بــرای ارزیابــی ریســک پرداخــت 
ــع  بدهــی و اندازه گیــری ســود ســهامداران من
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نمی کنــد. بــرای نمونــه، ریســک پرداخــت 
نســبت  محاســبۀ  بــا  می تــوان  را  بدهــی 
زیرمجموعــۀ مربوطــی از بدهی هــا بــه کل 
مشــابه،  به طــور  کــرد.  ارزیابــی  دارایی هــا 
ــا  ــد ب ــهامداران می توان ــع س ــری مناف اندازه گی
اضافــه کــردن هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران بــه 
ــد،  ــه بع ــود. در مرحل ــام ش ــص انج ــود خال س
ــرمایۀ  ــرد س ــی رویک ــرات احتمال ــی از اث برخ
ــدۀ  ــری تهیه کنن ــر تصمیم گی ــده را ب کسب ش
نمونــه،  )به عنــوان  مالــی  صورت هــای 
)به عنــوان  اســتفاده کننده  و  شــرکت ها( 
تحلیلگــران،  ســرمایه گذاران،  نمونــه، 
اعتباردهنــدگان( مــورد بحــث قــرار می دهیــم. 
ــر  ــد، دو تغیی ــه ش ــاًل گفت ــه قب ــور ک همان ط
ســرمایۀ  رویکــرد  از  کــه  توجهــی  قابــل 
کســب شــده حاصــل می شــود شــامل )1( 
ســهامداران  مطالبــات  مجــّدد  طبقه بنــدی 
به عنــوان بدهــی و )2( شناســایی ســود نقــدی 
بازخریــد  و »بخــش ســرمایۀ کسب شــده« 
ــان در تعییــن ســود  ســهام به عنــوان هزینه/زی

ــتند.  ــص هس خال
مجــّدد  طبقه بنــدی  بــه  توجــه  بــا 
بدهی هــا،  به عنــوان  ســهامداران  ادعاهــای 
کــه  می دهــد  نشــان  قبلــی  پژوهش هــای 
ســهام  مالکانه-بدهــی  حقــوق  طبقه بنــدی 
ممتــاز قابــل بازخریــد اجبــاری24  - ادعاهــای 
ســهامداران بــا شــرایط قــراردادی مشــابه 
بــا بدهی هــا - بــر تصمیمــات تهیه کننــدۀ 
ــا،  ــتفاده کننده از آنه ــی و اس ــای مال صورت ه
ــا در نظــر گرفتــن  تأثیــر می گــذارد. به ویــژه، ب
مالــی،  صورت هــای  تهیه کننــدگان  جنبــۀ 
لــوی و ســگال2۵  )201۵( دریافتنــد که انتشــار 
ســهام ممتــاز قابــل بازخریــد اجبــاری، پــس از 
ــتانداردهای  ــماره 1۵0 اس ــه ش ــب بیانی تصوی
حســابداری مالــی2۶ ، کاهــش یافــت کــه 
طبقه بنــدی بدهــی بــرای ســهام ممتــاز قابــل 
ــت. از  ــرده اس ــی ک ــاری را الزام ــد اجب بازخری

ــی،  ــای مال ــتفاده کنندگان صورت ه ــر اس منظ
هاپکینــز2۷  )1۹۹۶(، شــواهد تجربــی ارائــه 
ــای  ــه قضاوت ه ــن ک ــر ای ــی ب ــد مبن می کن
ــه  ــدار بالفاصل ــران خری ــهام تحلیلگ ــت س قیم
ــل  ــاز قاب ــهام ممت ــار س ــالم انتش ــس از اع پ
ــاز  ــی کــه ســهام ممت ــاری، زمان ــد اجب بازخری
قابــل بازخریــد اجبــاری به عنــوان بدهــی 
طبقه بنــدی می شــود، به طــور قابل توجهــی 
ــاز  ــهام ممت ــه س ــت ک ــی اس ــتر از زمان بیش
به عنــوان ســهام  اجبــاری  بازخریــد  قابــل 
طبقه بنــدی می شــود. شــواهد ارائــه شــده 
توســط لــوی و ســگال )201۵( و هاپکینــز 
می کنــد  مطــرح  را  ســؤال  ایــن   )1۹۹۶(
کــه آیــا اثــرات مشــابهی تحــت رویکــرد 
ــا خیــر؟  ســرمایۀ کســب شــده رخ می دهــد ی
به عنــوان نمونــه، آیــا انتشــار ســهام عــادی بــا 
اجــرای رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده کاهــش 
می یابــد؟ به طــور مشــابه، آیــا تحلیلگــران 
ــورد  ــود را در م ــاوت خ ــرمایه گذاران قض و س
ــر تمــام  ــد، اگ ــش می دهن قیمــت ســهام افزای
مطالبــات ســهامداران تحــت رویکــرد ســرمایۀ 
طبقه بنــدی  بدهــی  به عنــوان  کسب شــده 

ــوند؟ ش
ایــن موضــوع  بــا توجــه بــه ســؤال اول، 
بعیــد اســت کــه انتشــار ســهام عــادی تحــت 
ــد،  ــش یاب ــده، کاه ــرمایۀ کسب ش ــرد س رویک
را  مالکانــه  حقــوق  و  بدهــی  تمایــز  زیــرا 
به طــور کامــل بــرای ابزارهــای مالــی بــا 
دارایی هــای  ادعاهــای  همــۀ  طبقه بنــدی 
شــرکت به عنــوان بدهــی حــذف می کنــد. 
در نتیجــه، شــرکت ها نمی تواننــد در زمــان 
مالــی  تأمیــن  گزینه هــای  بیــن  انتخــاب 
خارجــی تحــت رویکــرد ســرمایۀ کسب شــده، 
ــه  ــوق مالکان ــدی بدهی-حق ــن طبقه بن از قوانی
ــؤال دوم،  ــه س ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده کنن اس
توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه آزمایش 
ــدی  ــر طبقه بن ــزان تأثی ــز )1۹۹۶( می هاپکین

بهــادار  اوراق  نــوع  مالکانــه  بدهی-حقــوق 
ــاری( را  ــد اجب ــل بازخری ــاز قاب ــهام ممت )س
ــری  ــوع دیگ ــرای ن ــت ب ــای قیم ــر قضاوت ه ب
از اوراق بهــادار )ســهام عــادی( مــورد آزمــون 
ــه  ــرار می دهــد. مشــخص نیســت کــه چگون ق
طبقه بنــدی بدهی-حقــوق مالکانــه ســهام 
ــهام  ــت س ــارۀ قیم ــاوت درب ــر قض ــادی ب ع

عــادی تأثیــر می گــذارد. 
ــیمی و  ــود تقس ــایی س ــه شناس ــه ب ــا توج ب
»بخــش ســرمایۀ کســب شــده« بازخریــد 
ــرکت ها  ــا ش ــان، آی ــوان هزینه/زی ــهام به عن س
تمایــل بیشــتری بــه اعــالم ســود ســهام 
ــد  ــهام خواهن ــد س ــرای بازخری ــدی و اج نق
داشــت اگــر کــه ملــزم بــه گــزارش اثــرات آن 

ــند؟ ــص باش ــود خال در س
پژوهش هــای گذشــته، بــا ترســیم همســو 
ــهام  ــار س ــرای اختی ــی ب ــگری مال ــا گزارش ب
ــه شــرکت ها،  ــد ک ــان28، نشــان می دهن کارکن
هزینه هــای  گــزارش  بــه  الــزام  از  پــس 
ــا اختیــار ســهام کارکنــان،   جبرانــی مرتبــط ب
به طــور چشــمگیری اســتفاده خــود از اختیــار 
ســهام کارکنــان  را کاهــش دادنــد )چودهــاری 
ــی ، 2011؛  ــرووان و ل ــکاران ، 200۹؛ ب و هم
ــن کاهــش در  ــز و همــکاران ، 2012(.  ای های
اســتفاده از اختیــار ســهام کارکنــان، ایــن 
ــش  ــا کاه ــه آی ــد ک ــرح می کن ــؤال را مط س
ــهام  ــد س ــدی و بازخری ــود نق ــابهی در س مش
تحــت رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده رخ 
ــت  ــی مثب ــرات جانب ــر. از اث ــا خی ــد ی می ده
ــال  ــه احتم ــن اســت ک ــل، ای ــدم تمای ــن ع ای
از  شــرکت ها،  کــه  دارد  وجــود  کمتــری 
ــر  ــود ه ــت س ــرای مدیری ــهام ب ــد س بازخری
ســهم اســتفاده کننــد )هاریبــار و همــکاران2۹ ، 

200۶، آلمیــدا و همــکاران30 ، 201۶(. 
ــی  ــی احتمال ــرات جانب ــی از اث ــل، یک در مقاب
ــال  ــه احتم ــت ک ــن اس ــل ای ــدم تمای ــن ع ای
ــه  ــرکت ها وج ــه ش ــود دارد ک ــتری وج بیش
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ــد  ــه می توان ــد ک ــداری کنن ــی نگه ــد اضاف نق
و  مدیریــت  بیــن  نمایندگــی  مشــکالت 
ســهامداران را افزایــش دهــد )جنســن ، 1۹8۶؛ 

اســتالز ، 1۹۹0؛ هارفــورد ، 1۹۹۹(. 
تصمیم گیــری  پیامدهــای  کلــی،  به طــور 
ــی  ــده، فرصت های ــب ش ــرمایۀ کس ــرد س رویک
ــه  ــده ارائ ــی آین ــای تجرب ــرای پژوهش ه را ب
می دهــد. به طــور خــاص، پژوهش هــا بایــد 
بــر روی ایــن موضــوع تمرکــز کنــد کــه 
بــرای  تهیه کننــدگان  تصمیمــات  چگونــه 
ــد  ــه نق ــع وج ــا توزی ــادی ی ــهام ع ــار س انتش
ســرمایۀ  رویکــرد  بیــن  ســهامداران  بیــن 
کســب شــده و رویکــرد فعلــی متفــاوت اســت. 
ــد  ــی می توان ــای آت ــن، پژوهش ه ــر ای ــالوه ب ع
تصمیمــات  چگونــه  کــه  کنــد  بررســی 
ســرمایه گذاری و اعطــای وام توســط اســتفاده 
کننــده بیــن رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده و 

ــت. ــاوت اس ــی متف ــرد فعل رویک

پيچيدگی های گزارشگری مالی
ــم  ــه  مفاهی ــی بیانی ــف بده ــترش تعری 1( گس

ــماره ۶ ــی ش ــابداری مال حس
ــرد  ــی رویک ــگری مال ــی گزارش ــن پیچیدگ اولی
بســط  بــه  نیــاز  شــده،  کســب  ســرمایۀ 
تعریــف بدهــی در بیانیــۀ  مفاهیــم حســابداری 
ــام  ــدن تم ــور گنجان ــماره ۶، به منظ ــی ش مال
ادعاهــای مربــوط بــه دارایی هــای شــرکت 
اســت، همان طــور کــه بعیــد اســت کــه بتــوان 
ــه دارایی هــای شــرکت  تمــام ادعاهــا نســبت ب
ــع اقتصــادی  را به عنــوان انتقــال محتمــل مناف
آتــی ناشــی از تعهــدات فعلــی، توصیــف کــرد. 
ــان دهندۀ  ــادی نش ــهام ع ــه، س ــوان نمون به عن
ادعاهــای مربــوط بــه دارایی هــای شــرکت 
ــدۀ  ــع آین ــال مناف ــال، انتق ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــوان  ــا را نمی ت ــن ادعاه ــای ای ــادی زیربن اقتص
همیشــه محتمــل توصیــف کــرد و ایــن موضوع 
قابــل بحــث اســت کــه آیــا آنهــا تعهــدات فعلی 

ــر.  ــا خی ــد ی ــکیل می دهن را تش
در نتیجــه، در ایــن پژوهــش، دو تغییــر در 
تعریــف بیانیــه  مفاهیــم حســابداری مالــی 
پیشــنهاد  می شــود.  پیشــنهاد   ،۶ شــماره 
نخســت ایــن کــه اصطــالح »محتمــل« از 
تعریــف حــذف شــود. دوم، پیشــنهاد می شــود 
بــا عبــارت  فعلــی«  کــه عبــارت »تعهــد 
ــن،  ــود. بنابرای ــن ش ــی« جایگزی ــار فعل »انتظ
براســاس رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، 
ــع اقتصــادی  ــال مناف ــوان »انتق ــا به عن بدهی ه
آتــی ناشــی از انتظــارات فعلــی واحــد تجــاری 
خــاص بــرای انتقــال دارایی هــا یــا ارائــۀ 
ــده در  ــای تجــاری در آین ــه واحده ــات ب خدم
ــته«  ــای گذش ــا رویداده ــالت ی ــه معام نتیج

می شــود.  تعریــف 
در ایــن پژوهــش، حــذف واژۀ »محتمــل« 
می شــود،  پیشــنهاد  بدهی هــا  تعریــف  از 
زیــرا اصطــالح »محتمــل«، ذاتــاً ذهنــی و 
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قضاوتــی اســت و بنابرایــن، مفهــوم ســودمندی 
ــی از  ــاس آن تعریف ــوان براس ــه بت ــت ک نیس
ــه،  ــرح پیش گفت ــه ش ــام داد. ب ــا انج بدهی ه
بوتوســان و همــکاران )200۵(، خاطرنشــان 
کردنــد کــه »محتمــل« به طــور متناقضــی 
و  تعریــف  حســابداری  اســتانداردهای  در 
ــر  ــی اگ ــال، حت ــن ح ــا ای ــود. ب ــال می ش اعم
ایــن تناقضــات برطــرف شــود و در تمــام 
اســتانداردهای حســابداری بــه تعریفــی واحــد 
از »محتمــل« تکیــه شــود، تعییــن اینکــه 
ــر،  ــا خی ــع، محتمــل اســت ی ــال مناب ــا انتق آی
همچنــان براســاس اطالعــات ذهنــی و گاهــی 

ــت.  ــد اس ــل تأیی غیرقاب
در ایــن مطالعــه، به منظــور ارائــۀ مفهــوم 
عینی تــر و قابــل مشــاهده تر بــرای تعریــف 
بــا  فعلــی«  »تعهــد  جایگزینــی  بدهی هــا، 
پیشــنهاد  تعریــف،  در  فعلــی«  »انتظــار 
 )200۵( همــکارن  و  بوتوســان  می شــود. 
شناســایی  کــه  می ســازند  خاطرنشــان 
ــی  ــدات فعل ــه تعه ــر ب ــه منج ــی ک رویدادهای
ــزام آور31 «(  ــای ال ــی »رویداده ــوند )یعن می ش
ــتند  ــن هس ــن ای ــکالتی در تعیی ــو از مش ممل
تجــاری  واحــد  زمانــی  چــه  دقیقــاً  کــه 
ــه  ــت و اینک ــد اس ــری متعه ــه دیگ ــبت ب نس
آیــا تعهــدات بایــد از نظــر قانونــی قابــل 
ــا  ــه، آی ــوان نمون ــر. به عن ــا خی ــند ی ــرا باش اج
ــا  ــد ی ــا کارمن ــرارداد ب ــای ق ــا امض ــا ب کارفرم
دریافــت خدمــات از وی، تعهــدی در قبــال 
ــا  ــا کارفرم ــابه، آی ــور مش ــد دارد؟ به ط کارمن
ــا در  ــد ی ــات از کارمن ــت خدم ــال دریاف در قب
ــان32 ،  ــای کارکن ــات مزای ــت الزام ــال رعای قب

دارد؟  تعهــدی 
ــتفاده  ــکاران )2021(، اس ــل و هم ــر هی از نظ
ــه جــای »تعهــد  ــی« ب از مفهــوم »انتظــار فعل
ــش  ــائل را کاه ــن مس ــیاری از ای ــی« بس فعل
ــن دو  ــن ای ــز بی ــه تمای ــی ک ــد. درحال می ده
اصطــالح ممکــن اســت در نــگاه اول، موضــوع 

معناشــناختی بــه نظــر برســد، مفهــوم »انتظــار 
فعلــی« صرفــاً به عنــوان متــرادف »تعهــد 
ــه  ــت، بلک ــده اس ــه نش ــر گرفت ــی« در نظ فعل
ــوم  ــدۀ مفه ــس کنن ــی«، منعک ــار فعل »انتظ
آمــاری ارزش مــورد انتظــار اســت. به طــور 
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 
ــر،  ــارت دیگ ــود دارد. به عب ــر وج ــاری دیگ تج
ارزش مــورد انتظــار منافــع اقتصــادی آتــی در 
زمــان معاملــۀ گذشــته، بیشــتر از صفــر اســت. 
بــرای نشــان دادن تضــاد بیــن مفهــوم »انتظــار 
ــدی  ــی«، کارمن ــد فعل ــوم »تعه ــی« و مفه فعل
ــا در ازای  ــه کارفرم ــه ب ــد ک ــر بگیری را درنظ
ــتگی،  ــتگی در دوران بازنشس ــای بازنشس مزای
ــات  ــوز الزام ــا هن ــد اّم ــه می ده ــات ارائ خدم
را  بازنشســتگی  حقــوق  متعلّقــۀ  مزایــای 
ــا در  ــه کارفرم ــت. اگرچ ــرده اس ــرآورده نک ب
حــال حاضــر، از نظــر قانونــی موّظــف بــه ارائــۀ 
مزایــای بازنشســتگی نیســت، کارمنــد خدماتی 
را بــا انتظــار دریافــت مزایــای بازنشســتگی در 
آینــده، بــه کارفرمــا ارائــه کــرده اســت )یعنــی 
ــور  ــوان به ط ــا می ت ــته(. در اینج ــۀ گذش معامل
ــت  ــار دریاف ــه انتظ ــرد ک ــاهده ک ــی مش عین
زیــرا  دارد،  وجــود  بازنشســتگی  مزایــای 
کارمنــد بــا تمایــل خــود و تحــت ایــن شــرایط 
واگــذاری، خدماتــی را بــه کارفرمــا ارائــه کــرده 
اســت و بنابرایــن، ارزش مــورد انتظــار مزایــای 
ــد. در  ــر باش ــتر از صف ــد بیش ــتگی بای بازنشس
ــث  ــورد بح ــوع م ــن موض ــه ای ــه، اگرچ نتیج
اســت کــه آیــا کارفرمــا در ایــن ســناریو، 
ــۀ مفاهیــم حســابداری  ــف بیانی براســاس تعری
ــد  ــال کارمن ــدی در قب ــماره ۶، تعه ــی ش مال
ــن  ــف جایگزی ــق تعری ــا طب ــر اّم ــا خی دارد ی

ارائــه شــده توســط هیــل و همــکاران )2021(، 
ــه  ــرد ک ــن ک ــی تعیی ــور عین ــوان به ط می ت
ــای  ــۀ مزای ــرای ارائ ــی ب ــار فعل ــا، انتظ کارفرم

ــد دارد33. ــه کارمن ــتگی ب بازنشس
ــای  ــه ادعاه ــه چگون ــان دادن اینک ــرای نش ب
بدهــی ماننــد اوراق قرضــه و ادعاهــای حقــوق 
ــا  ــدام ب ــر ک ــادی، ه ــهام ع ــد س ــه مانن مالکان
ــکاران  ــل و هم ــدۀ هی ــر ش ــف تجدیدنظ تعری
در  دارنــد،  مطابقــت  بدهی هــا  از   ،)2021(
ــزی را  ــه چی ــدام چ ــه هرک ــد ک ــر بگیری نظ
ــد.  ــان می ده ــده نش ــرکت صادرکنن ــرای ش ب
نشــان دهندۀ  قرضــه،  اوراق  نمونــه،  بــرای 
ــۀ  ــرای ارائ ــر ب ــرکت ناش ــی ش ــارات فعل انتظ
منافــع اقتصــادی بــه دارنــدۀ اوراق قرضــه 
ــدی  ــی نق ــن مال ــرا تأمی ــت، زی ــده اس در آین
ــه  ــدۀ اوراق ارائ ــخص دارن ــل ش ــا تمای ــه ب ک
می شــود، ارزش مــورد انتظــار جریان هــای 
ــد در  ــه بای ــد ک ــان می ده ــی را نش ــدی آت نق
ــه ارزش  ــل شــده ب ــب اصــل و بهــره )تنزی قال
فعلــی( بــه دارنــدۀ اوراق پرداخــت شــود. 
ــر  ــادی بیانگ ــهام ع ــهم س ــابه، س ــور مش به ط
ــۀ  ــرای ارائ ــر ب ــرکت ناش ــی ش ــارات فعل انتظ
منافــع اقتصــادی بــه ســهامدار در آینــده 
ــه شــده  اســت، زیــرا تأمیــن مالــی نقــدی ارائ
از ســوی ســهامدار بــا تمایــل شــخصی، ارزش 
مــورد انتظــار جریان هــای نقــدی آتــی را 
نشــان می دهــد کــه بایــد در قالــب ســود 
ــه  ــده ب ــل ش ــهام )تنزی ــد س ــهام و بازخری س
ــود.  ــت ش ــهامدار پرداخ ــه س ــی( ب ارزش فعل
ــۀ  ــر دو نمون ــه در ه ــید ک ــته باش ــه داش توج
ذکرشــده، تأمیــن مالــی نقــدی کــه بــا تمایــل 
ــده  ــه ش ــهامدار ارائ ــه و س ــدۀ اوراق قرض دارن
ــه  ــی هســتند ک ــوان شــواهد عین اســت، به عن
نشــان می دهنــد شــرکت، انتظــار فعلــی بــرای 
ارائــۀ منافــع اقتصــادی بــه دارنــدۀ اوراق قرضــه 
ــه  ــوع ب ــن موض ــده دارد. ای ــهامدار در آین و س
ایــن دلیــل اســت کــه اگــر ارزش مــورد انتظــار 
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منافــع اقتصــادی آتــی کــه از شــرکت دریافــت 
می شــود برابــر بــا صفــر بــود، نــه دارنــدۀ اوراق 
قرضــه و نــه ســهامدار بــه میــل خــود، تأمیــن 
ــد. ــه نمی کردن ــرکت ارائ ــه ش ــدی ب ــی نق مال

ممکــن اســت به طــور منطقــی اســتدالل 
شــود کــه ســهام عــادی همیشــه نشــان دهندۀ 
ــادی  ــع اقتص ــال مناف ــی از انتق ــارات فعل انتظ
در آینــده نیســت، زیــرا همــۀ شــرکت ها 
ســود ســهام پرداخــت نمی کننــد و تمــام 
ــود.  ــد نمی ش ــول بازخری ــور معم ــهام به ط س
به عبــارت دیگــر، ممکــن اســت اســتدالل 
ــف  ــا تعری ــادی ب ــهام ع ــه س ــه هم ــود ک ش
ــل  ــط هی ــا توس ــده از بدهی ه ــر ش تجدیدنظ
در  ندارنــد.  مطابقــت   )2021( همــکاران  و 
ــر  ــه صرف نظ ــد ک ــا می کنن ــا ادع ــل، آنه مقاب
از سیاســت تقســیم ســود ش کــت صادرکننــده 
یــا فعالیــت بازخریــد ســهام، ارزش بنیــادی34  

تمــام ســهام عــادی از جریان هــای نقــدی 
ــه  ــد. ب ــت می آی ــده به دس ــار آین ــورد انتظ م
ــا  ــهام، تنه ــهم از س ــک س ــه ی ــا ک ــن معن ای
ــرمایه گذاران  ــه س ــدازه ای ارزش دارد ک ــه ان ب
انتظــار جریان هــای نقــدی آتــی را داشــته 
ــد  ــدی می توان ــای نق ــن جریان ه ــند3۵ . ای باش
ــد  ــا بازخری ــدی ی ــهام نق ــود س ــکل س ــه ش ب
ــداوم  ــه ت ــد ک ــرکت هایی باش ــرای ش ــهام ب س
ــهام  ــود س ــورت س ــا به ص ــد ی ــت دارن فعالی
بــرای  تقســیم3۶   قابــل  ســود  بــر  مــازاد 
شــرکت های دارای مشــکالت مالــی باشــد. 
ــک ســهم  ــه ی ــم ک ــن تصــور را بپذیری ــر ای اگ
از ســهام تنهــا درصورتــی انتظــار فعلــی را 
ــود  ــر، س ــرکت ناش ــه ش ــد ک ــکیل می ده تش
ــهام  ــادی، س ــت ع ــا درحال ــردازد ی ــهام بپ س
ــس ارزش ســهام منتشــر  ــد، پ ــد کن را بازخری
شــده توســط شــرکت از کجــا ناشــی می شــود 

و  نمی کنــد  پرداخــت  ســهام  ســود  کــه 
پاســخ های  از  یکــی  نمی کنــد؟  بازخریــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــؤال، ای ــن س ــه ای ــی ب احتمال
ــت  ــن واقعی ــهام، از ای ــهم از س ــک س ارزش ی
ــد  ــهامدار آن، می توان ــه س ــد ک به دســت می آی
ــه ســهامدار دیگــر  ــرای کســب ســود ب آن را ب
ــهام(. در  ــت س ــش قیم ــی افزای ــد )یعن بفروش
ــن  ــت دارد، ای ــوع صح ــن موض ــه ای ــی ک حال
ــهامدار  ــرا س ــه چ ــود ک ــرح می ش ــؤال مط س
جدیــد در وهلــۀ اول، مایــل بــه خریــد ســهم از 
ســهامدار قبلــی اســت. در اصــل، ایــن ســؤال، 
ــد  ــاز می گردان ــی ب ــؤال اصل ــن س ــه ای ــا را ب م
ــی  ــر ناش ــهام، اگ ــهم از س ــک س ــه ارزش ی ک
ــی نیســت، از  از انتظــار جریان هــای نقــدی آت
ــخ دادن  ــه پاس ــر ب ــود؟ اگ ــی می ش ــا ناش کج
بــه ایــن ســؤال ادامــه داده شــود و ادعــا شــود 
کــه ســهامدار جدیــد همیشــه می توانــد ســهم 
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ــد، در  ــری بفروش ــهامدار دیگ ــه س ــهام را ب س
گرفتــار  بی نهایــت  قهقرایــی  ســیر  یــک 
منبــع  توضیــح  بــه  قــادر  کــه  می شــویم 

ــت.  ــهم نیس ــک س ــادی ارزش ی بنی
هیــل و همــکاران )2021( ادعــا می کننــد 
ــش  ــاً افزای ــهام، صرف ــت س ــش قیم ــه افزای ک
انتظــار  مــورد  آتــی  نقــدی  جریان هــای 
ــهامداری  ــن، س ــت. بنابرای ــهم اس ــه3۷  س پای
ــهام،  ــت س ــش در قیم ــه افزای ــبت ب ــه نس ک
ــش  ــاً از افزای ــد، صرف ــایی می کن ــود شناس س
ــه  ــار پای ــورد انتظ ــی م ــدی آت ــای نق جریان ه
کــه  حالــی  در  می شــود.  منتفــع  ســهام، 
ممکــن اســت ســهامدار هیچ گونــه جریــان 
نقــدی را از شــرکت بــه شــکل ســود ســهام یــا 
بازخریــد ســهام جمــع آوری نکــرده باشــد اّمــا 
توانســت انتظــار چنیــن جریان هــای نقــدی را 
ــری بفروشــد.  ــه ســرمایه گذار دیگ ــده ب در آین
ــال  ــرکت، انتق ــدگاه ش ــن، از دی ــر ای ــالوه ب ع

ســهام از ســهامداری بــه ســهامدار دیگــر، صرفــاً 
بیانگــر انتقــال حقــوق مربــوط بــه جریان هــای 
نقــدی مــورد انتظــار آتــی از یــک ســهامدار بــه 
ســهامدار دیگــر اســت و شــرکت را از انتظــارات 
ــا  ــهام، ره ــه س ــی پای ــدی آت ــای نق جریان ه
نمی کنــد. در نتیجــه، تــا زمانــی کــه ســهمی از 
ســهام موجــود باقــی می مانــد و قیمــت ســهام 
غیرصفــر دارد، ایــن انتظــار بــرای شــرکت 
وجــود دارد کــه در آینــده منافــع اقتصــادی را 

ــد. ــل کن ــه ســهامدار منتق ب

طبقه بنــدی  در  ناهمگونــی   (2)
هی هــا بد

دومیــن پیچیدگــی گزارشــگری مالــی رویکــرد 
کــه  اســت  ایــن  شــده،  کســب  ســرمایۀ 
دارایی هــای  ادعاهــای  تمــام  طبقه بنــدی 
شــرکت به عنــوان بدهــی، مقــدار قابــل توجهــی 
ــه  ــا در ترازنام ــش بدهی ه ــی را در بخ ناهمگون

می کنــد. ایجــاد 
کســب  ســرمایۀ  رویکــرد  نمونــه،  بــرای 
ــات  ــی مطالب ــادی )یعن ــهام ع ــم س ــده، ه ش
ــید  ــا سررس ــده ت ــن ش ــرایط تعیی ــدون ش ب
بدهی هــای  هــم  و  کوپــن(  پرداخت هــای 
ــراردادی  ــرایط ق ــا ش ــات ب ــدت )مطالب بلندم
ــای  ــید و پرداخت ه ــا سررس ــده ت ــن ش تعیی
کوپــن( را در طبقــه  بدهی هــا، گروه بنــدی 
می کنــد. بــا ایــن حــال، مجموعــه گســترده ای 
از پژوهش هــای حســابداری و مالــی نشــان 
می دهــد کــه تمایــز بیــن ایــن دو نــوع ادعــا، 
از نظــر اقتصــادی معنــادار اســت38 . در نتیجــه، 
ــرمایۀ کســب  ــرد س ــه رویک ــی ب ــاد منطق انتق
ــاً  ــرد، صرف ــن رویک ــه ای ــت ک ــن اس ــده ای ش
ــه  ــوق مالکان ــا از حق ــز بدهی ه ــکل تمای مش
را بــا مشــکل تمایــز بدهی هــا از بدهی هــا 

می کنــد. جایگزیــن 
کمیتــۀ سیاســت گذاری گزارشــگری مالــی 
در   )200۹( آمریــکا  حســابداری  انجمــن 
انتقــاد از رویکــرد مالکیــت اساســی3۹  هیئــت 
اســتانداردهای حســابداری مالــی، خاطرنشــان 
ــا  ــه بدهی ه ــی در طبق ــه ناهمگون ــازد ک می س
ــه  ــی طبق ــای مفهوم ــت دادن معن ــا »از دس ب
ــی  ــش محتــوای اطالعات ــا«  و »کاه بدهی ه
مورداســتفاده  اهرمــی  نســبت های  فعلــی 
ریســک  ارزیابــی  بــرای  گســترده  به طــور 
ــت.  ــراه اس ــا«، هم ــت بدهی ه ــوان بازپرداخ ت
ــر  ــوص اتفاق نظ ــن خص ــه در ای ــی ک در حال
وجــود دارد کــه ناهمگونــی مشــکلی اســت کــه 
ــل  ــه نظــر هی ــه شــود، ب ــه آن پرداخت ــد ب بای
ذاتــی  ایــن مشــکل  و همــکاران )2021(، 
ــه  ــت ک ــی اس ــدی دوتای ــرح طبقه بن ــر ط ه
هــدف آن، ایجــاد تمایــزات معنــی دار در یــک 
جامعــه پیچیــده و ناهمگــن اســت. از آنجایــی 
کــه تنــوع گســترده ای از ادعاهــا بــرروی 
دارایی هــای شــرکت وجــود دارد کــه در ابعــاد 
مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند، هیــل 
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ــن موضــوع  ــورد ای ــکاران )2021(، در م و هم
تردیــد دارنــد کــه آیــا هــر طــرح طبقه بنــدی 
راه حــل رضایت بخشــی  دوتایــی، می توانــد 

ــر.  ــا خی ــد ی ــه ده ــن موضــوع ارائ ــرای ای ب
هیــل و همــکاران )2021( بــرای کاهــش 
ــل  ــه دلی ــوه ب ــات بالق ــت دادن اطالع از دس
ــش  ــه بخ ــد ک ــنهاد می کنن ــی، پیش ناهمگون
از  سیســتمی  در  ترازنامــه  بدهی هــای 
طبقه بندی هــای فرعــی ســازماندهی شــود 
مشــابه  ویژگی هــای  دارای  ادعاهــای  کــه 
رویکــرد  ایــن  می کنــد.  گروه بنــدی  را 
ــت  ــه از ســوی هیئ ــواردی اســت ک مشــابه م
بین المللــی،  حســابداری  اســتانداردهای 
مقالــۀ  و   )201۹( همــکاران  و  فارگــر 
مباحثــه ای هیئــت اســتانداردهای حســابداری 
بین المللــی در خصــوص پــروژۀ فدراســیون 
ــده  ــه ش ــی40 ، ارائ ــع آموزش ــی جوام بین الملل

ــت.  اس
حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت 
بین المللــی، به ویــژه، اشــاره می کنــد کــه 
ــرای تمایــز  رویکــرد ترجیحــی ایــن هیئــت، ب
بــه  منجــر  مالکانــه،  حقــوق  از  بدهی هــا 
ناهمگونــی در بدهی هــا و حقــوق مالکانــه 
می شــود و آنهــا پیشــنهاد می کننــد کــه 
و  ارائــه  بــا  می تــوان  را  ناهمگونــی  ایــن 
افشــای طبقه بندی هــای فرعــی بدهی هــا و 
ــه  ــی ک ــش داد. از آنجای ــه کاه ــوق مالکان حق
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده، همــۀ ادعاهــا 
می کنــد،  طبقه بنــدی  بدهــی  به عنــوان  را 
طبقه بنــدی  در  منحصــراً  ناهمگونــی 
پیشــنهاد  بنابرایــن،  دارد.  قــرار  بدهی هــا 
ــن  ــرای پرداخت ــکاران )2021(، ب ــل و هم هی
طبقه بنــدی  بــر  منحصــراً  ناهمگونــی  بــه 
ــای  ــز اســت. یکــی از روش ه ــا متمرک بدهی ه
ــا در  ــی ادعاه ــدی فرع ــرای طبقه بن ــن ب ممک
طبقــۀ بدهی هــا، گروه بنــدی ادعاهــا براســاس 
ــی42«   ــت : »ویژگ ــویه41   اس ــی تس ــه ویژگ س

ــا،  ــویه ادع ــا تس ــه آی ــاره دارد ک ــن اش ــه ای ب
ــت  ــده اس ــخص ش ــراردادی مش ــورت ق به ص
ــاره دارد  ــن اش ــه ای ــدی« ب ــر، »زمانبن ــا خی ی
ــدت  ــویه در کوتاه م ــی رود تس ــار م ــه انتظ ک
رخ  )غیرجــاری(  بلندمــدت  یــا  )جــاری( 
دهــد و ســوم »شــکل یــا قالــب« کــه بــه ایــن 
موضــوع اشــاره دارد کــه آیــا دعــاوی بــا انتقال 
ــا  ــی43( ی ــا دارای ــده ب ــویه ش ــا )تس دارایی ه
ــادی  ــهام ع ــد س ــی مانن ــای اضاف ــدور ادع ص
ــی شــود.  ــا ( تســویه م ــا ادع )تســویه شــده ب
هیــل و همــکاران )2021( براســاس ایــن 
ــت،  ــه نخس ــد ک ــنهاد می کنن ــرد، پیش رویک
ــوان  ــویه )به عن ــی تس ــاس ویژگ ــا براس ادعاه
مشــخص  قــراردادی  به صــورت  نمونــه، 
ــاس  ــخص( و دوم، براس ــل نامش ــده در مقاب ش
گروه بنــدی  تســویه،  شــکل  و  زمان بنــدی 
ــده  ــخص ش ــویه مش ــا تس ــاوی ب ــوند. دع ش
ــاوی اســت  ــراردادی شــامل دع ــه صــورت ق ب
کــه در آنهــا خواهــان44  و صادرکننــده به طــور 
قــراردادی، متعهــد بــه تســویه ادعــا در آینــده 
هســتند و دعــاوی ای کــه در آنهــا یــا خواهــان 
یــا صادرکننــده، حــق و نــه تعهــد دارنــد کــه 
ــای  ــد. ادعاه ــویه کنن ــا را تس ــده ادع در آین
بــا تســویه مشــخص را می تــوان در طبقــۀ  
ــرای زمــان تســویه )جــاری و  ــه ب فرعــی ثانوی
غیرجــاری( و شــکل تســویه )تســویه شــده بــا 
ــا ادعــا( طبقه بنــدی  دارایــی و تســویه شــده ب
بدهــی  ادعاهــای  نمونــه،  به عنــوان  کــرد. 
ــی تســویه  ــۀ فرع ــد در طبق ــدت می توان بلندم
مشــخص شــده بدهی هــای غیرجــاری تســویه 
ــل، در  ــود. در مقاب ــه ش ــی، ارائ ــا دارای ــده ب ش
ــل  ــان قاب ــار ســهام کارکن حــال حاضــر، اختی
ــویه4۵   ــی تس ــه فرع ــد در طبق ــال، می توان اعم
ــده  ــویه ش ــاری و تس ــای ج ــوان بدهی ه به عن

ــه شــود. ــا ارائ ــا ادع ب
دعــاوی بــا تســویه نامشــخص آنهایــی هســتند 
ــن،  ــک از طرفی ــچ ی ــرای هی ــا، ب ــه در آنه ک

ــا،  ــویه ادع ــرای تس ــدی ب ــه تعه ــق و ن ــه ح ن
ــه صــورت قــراردادی مشــخص نشــده اســت  ب
ــف  ــه تعری ــا توجــه ب )ماننــد ســهام عــادی(. ب
موجــود، ادعــای دارای تســویه نامشــخص، 
ــان و شــکل  ــورد زم ــراردادی در م ــات ق اطالع
تســویه ارائــه نمی کنــد، بنابرایــن، طبقه بنــدی 
ــد به عنــوان  فرعــی تســویه نامشــخص، می توان
گــروه واحــد بــدون طبقه بنــدی فرعــی ثانویــه 
ــهام  ــد س ــی مانن ــامل ادعاهای ــه ش ــد ک باش
ــد4۶   ــل بازخری ــاز غیرقاب ــهام ممت ــادی و س ع
ــل تبدیــل باشــد.در نهایــت، سیســتم  و غیرقاب
فرعــی  طبقه بندی هــای  شــده  پیشــنهاد 
توســط هیــل و همــکاران )2021(، منجــر بــه 
ایجــاد حداکثــر پنــج طبقــه  فرعــی در بخــش 
بدهی هــا شــامل چهــار طبقــه  فرعــی در گــروه 
مشــخص شــدۀ قــراردادی و یــک طبقــه  بــرای 
گــروه نامشــخص قــراردادی، می شــود. هیــل و 
همــکاران )2021(، بــا رجــوع بــه ایــن ادعــا که 
ناهمگونــی در طبقه بنــدی بدهی هــا منجــر 
بــه از دســت رفتــن محتــوای اطالعاتــی بــرای 
 AAA FRPC( نســبت های اهرمــی می شــود
ــنهادی  ــتم پیش ــه سیس ــد ک 200۹(، معتقدن
فرعــی،  آنــان درخصــوص طبقه بندی هــای 
ــد به منظــور ارزیابــی ریســک پرداخــت  می توان
ــه نســبت های اهرمــی ســنتی تکیــه  بدهــی، ب
ــرای  ــژه، نســبت های اهرمــی کــه ب ــد. به وی کن
ــتفاده  ــی اس ــت بده ــک پرداخ ــی ریس ارزیاب
می شــوند، در درجــۀ اول میــزان تأمیــن مالــی 
ادعاهایــی  طریــق  از  شــرکت  دارایی هــای 
ــراردادی  ــات ق ــه الزام ــد ک ــان می دهن را نش
ــد.  ــل می کنن ــا را تحمی ــی دارایی ه ــال آت انتق
و  هیــل  پیشــنهادی  سیســتم  براســاس 
همــکاران)2021(، نســبت اهرمــی کــه ریســک 
پرداخــت بدهــی را انــدازه می گیــرد، می توانــد 
بــا  تسویه شــده  بدهی هــای  تمــام  نســبت 
ــاری  ــای ج ــوع بدهی ه ــی مجم ــی )یعن دارای
ــی(  ــا دارای ــده ب ــی تسویه ش ــاری فرع و غیرج
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ــه کل دارایی هــا باشــد. سیســتم پیشــنهادی  ب
ــی،  ــای فرع ــوص طبقه بندی ه ــور درخص مذک
از  ممکــن  سیســتم های  از  یکــی  صرفــاً 
تدویــن  در  اســت.  فرعــی  طبقه بندی هــای 
توانایــی  میــان  طبقه بنــدی،  سیســتم های 
ــخص  ــی مش ــباهت ها و توانای ــن ش ــم بی تعمی
وجــود  ذاتــی  مصالحــه  تفاوت هــا،  کــردن 
اســت  ممکــن  برخــی  بنابرایــن،  دارد48. 
اســتدالل کننــد کــه سیســتم پیشــنهادی 
ــی  ــرای بخش های ــکاران )2021( ب ــل و هم هی
ــه خطــر افتــاده اســت،  کــه توانایــی تعمیــم ب
ایجــاد  زیــادی  فرعــی  طبقه بندی هــای 
جایــی  در  اینکــه  بالعکــس،  یــا  می کنــد 
ــه  ــم ب ــای مه ــن تفاوت ه ــی تعیی ــه توانای ک
فرعــی  طبقه بندی هــای  می افتــد،  خطــر 
بســیار کمــی ایجــاد می کنــد. از آنجایــی 
ــکاران  ــل و هم ــنهادی هی ــتم پیش ــه سیس ک
ــی،  ــای فرع ــوص طبقه بندی ه )2021( درخص
طبقــه   دو  از  را  فرعــی  طبقه  هــای  تعــداد 
براســاس رویکــرد فعلــی )یعنــی جــاری و 

غیرجــاری( بــه پنــج طبقــه افزایــش می دهــد، 
از یــک ســو می توانــد توانایــی تعییــن تفــاوت 
ــرف  ــا از ط ــد اّم ــود بخش ــا را بهب ــن ادعاه بی
دیگــر، توانایــی تعمیــم بیــن شــباهت های 
ــور  ــد. به ط ــل می کن ــا را مخت ــترك ادعاه مش
ــه  ــدون توج ــی، ب ــکل ناهمگون ــه، مش خالص
ــه  ــوق مالکان ــا و حق ــز بدهی ه ــوه تمای ــه نح ب
ــه نظــر  از یکدیگــر، در ترازنامــه وجــود دارد. ب
هیــل و همــکاران )2021(، مشــکل تمایــز 
مشــکل  از  مالکانــه،  حقــوق  از  بدهی هــا 
ناهمگونــی، متمایــز اســت و نخســت بایــد بــه 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــه، ای ــت. در نتیج آن پرداخ
رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده قــادر بــه حــل 
ــده  ــان دهن ــت، نش ــی نیس ــکل ناهمگون مش
نقــص ایــن رویکــرد نیســت، زیــرا هیــچ طــرح 
طبقه بنــدی دوتایــی، قــادر بــه حــل ایــن 

ــت. ــکل نیس مش

شناســايی  و  اندازه گيــری   (3)
ســهامداران ســرمايۀ  هزينــۀ 

ســومین پیچیدگــی گزارشــگری مالــی رویکرد 
ســرمایۀ کســب شــده، شناســایی هزینــۀ 
ــق مباحــث  ــهامداران4۹ اســت. طب ــرمایۀ س س
پیش گفتــه، در ایــن پژوهــش، روش ســاده ای 
ــرای شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران  ب
ــا توزیــع بیــن ســهامداران )یعنــی  همزمــان ب
ــهام(  ــد س ــدی و بازخری ــیمی نق ــود تقس س
اتّخــاذ می شــود. بــا ایــن حــال، بــه ایــن روش 
ایــن انتقــاد وارد اســت کــه شناســایی هزینــۀ 
ــط  ــع مرتب ــرف مناف ــا مص ــاً ب ــرمایه، لزوم س
ــا اســتفاده از ســرمایه ســهامداران مطابقــت  ب
ــاد، روش  ــن انتق ــرای نشــان دادن ای ــدارد. ب ن
ارائــه شــده در ایــن پژوهــش بــرای شناســایی 
ــا »روش بهــره  هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران، ب
ــرمایه  ــۀ س ــایی هزین ــرای شناس ــر۵0« ب مؤث
ــگری  ــتانداردهای گزارش ــاس اس ــی براس بده
به طــور  می شــود.  مقایســه  فعلــی  مالــی 
ــۀ  ــر، هزین ــرۀ مؤث ــاس روش به ــاص، براس خ
ســرمایه بدهــی به عنــوان هزینــه )یعنــی 
هزینــه بهــره( در طــول دوره زمانــی اســتفاده 
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از ســرمایه )یعنــی دوره ای کــه منافــع مربــوط 
ــه آن، محقــق می شــود( شناســایی می شــود  ب
ــکل  ــه ش ــه، ب ــه هزین ــی ک ــاً زمان ــه لزوم و ن
کوپــن دوره ای۵1  یــا در سررســید پرداخــت 
ــایی  ــغ شناس ــن، مبل ــر ای ــالوه ب ــود. ع می ش
ــدۀ  ــره، منعکس کنن ــۀ به ــوان هزین شــده به عن
ــدور و  ــان ص ــج در زم ــر رای ــرۀ مؤث ــرخ به ن
ــی  ــرارداد بده ــدرج در ق ــن من ــرخ کوپ ــه ن ن
ــتر  ــر از )بیش ــن کمت ــرخ کوپ ــر ن ــت. اگ اس
ــایی  ــغ شناس ــر باشــد، مبل ــره مؤث ــرخ به از( ن
از  بیشــتر  بهــره،  هزینــۀ  به عنــوان  شــده 
ــن اســت. در  ــی کوپ ــغ پرداخت ــر از( مبل )کمت
ــه شــده  ــل، براســاس روش شناســایی ارائ مقاب
در ایــن مطالعــه، هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران، 
به عنــوان هزینــه در طــول دوره ای کــه هزینــۀ 
پرداخــت یــا متحمــل شــده )یعنــی توزیــع بین 
ســهامداران(، بــه جــای دوره ای کــه از ســرمایه 
ــود.  ــایی می ش ــت، شناس ــده اس ــتفاده ش اس
بــه نظــر هیــل و همــکاران )2021(، ایــن 
ــودن، روشــی معقــول  روش در عیــن ناقــص ب
ــۀ ســرمایۀ ســهامداران  ــرای شناســایی هزین ب
ــره  ــرای روش به ــل اســت، اوالً، اج ــه دو دلی ب
مؤثــر مشــابه روش شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ 
ســهامداران امکان پذیــر نیســت. شــرکت پــس 
ــرۀ  ــرخ به ــاس روش ن ــهام، براس ــار س از انتش
ــل  ــرخ تنزی ــرآورد ن ــه ب ــزم ب ــر مشــابه، مل مؤث
اســت کــه براســاس آن، شناســایی هزینــۀ 
ــوق  ــۀ حق ــی هزین ــهامداران )یعن ــرمایۀ س س
مالکانــه( صــورت گیــرد. پــس از انتشــار، 
ــۀ ســاالنۀ ســرمایۀ ســهامداران  شــرکت، هزین
ــه  ــد ک ــایی می کن ــه شناس ــوان هزین را به عن
برابــر بــا نــرخ تنزیــل تاریخــی بــرآوردی 
ــهامداران  ــای س ــری ادع ــرب در ارزش دفت ض
ــی اســت.  ــدای دورۀ مال ــا آن، در ابت ــط ب مرتب
اگــر پرداخــت ســود نقــدی کمتــر از )بیشــتر 
ســهامداران  ســرمایۀ  بــرآوردی  هزینــۀ  از( 
به عنــوان  شــده  شناســایی  مبلــغ  باشــد، 

هزینــه بــرای هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران 
ــود  ــی س ــغ پرداخت ــر از( مبل ــتر از )کمت بیش
نقــدی اســت. بــه نظــر هیــل و همــکاران 
بــرای  مؤثــر  بهــرۀ  روش  اگرچــه   ،)2021(
شناســایی هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران بــا 
روش شناســایی بهــای ســرمایه بدهــی ســازگار 
ــای  ــرا برآورده ــت زی ــی نیس ــا عمل ــت اّم اس
تاریخــی هزینــۀ حقــوق مالکانــه ممکــن اســت 
قابــل اعتمــاد یــا در دوره هــای آتــی معنــی دار 
ــی،  نباشــد. اگرچــه محققــان حســابداری و مال
ــرمایۀ  ــۀ س ــرآورد هزین ــرای ب ــی را ب روش های
ــا  ــد اّم ــداع کرده ان ــرکت اب ــۀ ش ــوق مالکان حق
ــات  ــا در ادبی ــن روش ه ــان ای ــت اطمین قابلی
مــورد بحــث اســت )بوتوســان و پالملــی، 
200۵؛ ایســتون و موناهــان، 200۵(. عــالوه بــر 
ایــن، بــرآورد تاریخــی هزینــه ســرمایه حقــوق 
ــه شــرکت بعیــد اســت کــه درخصــوص  مالکان
ــه  ــرکت ب ــی ش ــدی آت ــی نق ــان خروج جری
ســهامداران آگاهــی دهــد. در مقابــل، نــرخ بهرۀ 
ــه  ــا ادعاهــای بدهــی، اغلــب ب ــر مرتبــط ب مؤث
راحتــی قابــل مشــاهده و آگاهی دهنــده در 
ــه  ــرکت ب ــی ش ــدی خروج ــان نق ــورد جری م
اعتباردهنــدگان اســت و بنابرایــن، معیــاری 
قابــل اعتمــاد بــرای اندازه گیــری هزینــۀ بهــره 
اســت. در نتیجــه، عاقالنــه نیســت کــه مفاهیــم 
ــرای شناســایی  زیربنــای روش بهــرۀ مؤثــر را ب
هزینــۀ ســرمایۀ ســهامداران بــه کار بریــم. دوم، 
در گزارشــگری مالــی ســابقه ای برای شناســایی 
هزینه هــا هنــگام پرداخــت یــا متحمــل شــدن، 
بــه جــای زمانــی وجــود دارد کــه منافــع مربوط 
بــه آنهــا مصــرف می شــود. به طــور کلــی، ایــن 
رویکــرد بــرای شناســایی هزینــه، زمانــی اتفــاق 
می افتــد کــه تطبیــق هزینــه بــا مصــرف 
منافــع مربــوط، غیرعملــی باشــد. بــرای نمونــه، 
مزایــای مرتبــط بــا فعالیت هــای تحقیــق و 
ــا متحمــل شــدن  توســعه، پــس از پرداخــت ی
ــن  ــود. ای ــرف می ش ــوط، مص ــای مرب هزینه ه

ــای  ــا فناوری ه ــوالت ی ــب محص ــا در قال مزای
ــای  ــه درآمده ــد ک ــق می یابن ــدی تحق جدی
ــی  ــای آت ــا هزینه ه ــد ی ــاد می کنن ــی ایج آت
ــن  ــا ای ــد. ب ــش می دهن ــد را کاه ــاد درآم ایج
حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت  حــال، 
مالــی، خاطرنشــان می کنــد کــه زمــان و 
ــای  ــش هزینه ه ــا و کاه ــن درآمده ــزان ای می
ــورت  ــه ص ــد ب ــی نمی توان ــور کل ــی »به ط آت
شــود«  اندازه گیــری  معقــول  و  قطعــی 
هیئــت   2-0۵-10-۷30 شــماره  )بیانیــه 
ــن،  ــی( و بنابرای اســتانداردهای حســابداری مال
ــق و  ــای تحقی ــه هزینه ه ــد ک ــی می کن الزام
ــه  ــوع، هزین ــا وق ــت ی ــگام پرداخ ــعه، هن توس
 شــوند. از نظــر هیــل و همــکاران )2021(، 
ــا  ــط ب ــع مرتب ــزان مناف ــان و می ــن زم تعیی
بــه  نیــز  از ســرمایه ســهامداران  اســتفاده 
همیــن ترتیــب غیرعملــی اســت. شــرکت، 
پــس از انتشــار ســهام، نمی توانــد بــا اطمینــان 
ــتفاده از  ــت اس ــه باب ــد ک ــن کن ــی تعیی معقول
ــهامدار پرداخــت  ــه س ــزی ب ــه چی ــرمایه چ س
ــور  ــد به ط ــن نمی توان ــرد و بنابرای ــد ک خواه
ــوان  ــرای شناســایی به عن ــی را ب ــی مبلغ منطق
ــد  ــرآورد کن ــی ب ــول دورۀ زمان ــه در ط هزین
ــوض،  ــد. در ع ــتفاده می کن ــرمایه اس ــه از س ک
در  هزینــه  شناســایی  معقول تــر،  رویکــرد 
هنــگام پرداخــت یــا متحمل شــدن آن اســت و 
ــی  ــرکت توزیع های ــه ش ــد ک ــی رخ می ده زمان
را بیــن ســهامداران انجــام می دهد.تفــاوت 
توســعه  تحقیــق  و  نمونــه  بیــن  کلیــدی 
ــکاران )2021(  ــل و هم ــده و روش هی ذکرش
ــهامداران  ــرمایۀ س ــۀ س ــایی هزین ــرای شناس ب
ــگری  ــتانداردهای گزارش ــه اس ــت ک ــن اس ای
شناســایی  تحقیق وتوســعه،  بــرای  مالــی 
ــع تســریع  ــه مصــرف مناف ــه را نســبت ب هزین
می کننــد، در حالــی کــه روش ارائــه شــده 
ــه را نســبت  ــن مطالعــه، شناســایی هزین در ای
ــا  ــدازد. ت ــق می ان ــه تعوی ــع ب ــه مصــرف مناف ب
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آنجــا کــه معــوق کــردن شناســایی هزینه هــا، 
کاری مشکل ســاز تصــور می شــود، در ایــن 
ــرمایۀ  ــۀ س ــه هزین ــود ک ــان می ش ــه بی مطالع
ــۀ  ــوان هزین ــل به عن ــور کام ــهامداران به ط س
اقتصــادی براســاس اســتانداردهای گزارشــگری 
ــه  ــود. ب ــه می ش ــده گرفت ــاری نادی ــی ج مال
ــق  ــه تعوی ــکاران )2021(، ب ــل و هم ــر هی نظ
انداختــن شناســایی هزینــه بــر عــدم شناســایی 

ــت دارد. ــه ارجحی هزین

ــه  ــن مطالع ــکاران )2021( در ای ــل و هم هی
حرفــۀ  در  طوالنــی  بحــث  پرتــوی  در  و 
ــا  ــز بدهی ه ــوۀ تمای ــورد نح ــابداری در م حس
ــرای  ــی ب ــه، رویکــرد جایگزین ــوق مالکان از حق
تمایــز بدهی هــا از حقــوق مالکانــه تحــت 
عنــوان »رویکــرد ســرمایۀ کســب شــده« 
ــز منافــع  ــل رویکــرد تمای ــد. درمقاب ــه دادن ارائ
آن  مالــکان  منافــع  و  شــرکت  طلبــکاران 
کــه بــر اســتانداردهای گزارشــگری مالــی 
رویکــرد  اســت،  غالــب  رویکــرد  جــاری، 
ســرمایۀ کسب شــده براســاس تمایــز بیــن 
ســرمایۀ کسب شــده از انتشــار ادعاهــا )یعنــی 
به دســت  ســرمایۀ  و  خارجــی(  ســرمایۀ 
ــی  ــات )یعن ــا و خدم ــروش کااله ــده از ف آم
ــرح  ــژه، ط ــت. به وی ــده( اس ــرمایۀ کسب ش س
ــه زیربنــای ایــن  طبقه بنــدی حقــوق مالکان
رویکــرد، ســرمایۀ خارجــی را به عنــوان بدهــی 
و ســرمایۀ کسب شــده را به عنــوان حقــوق 

می کنــد. طبقه بنــدی  مالکانــه، 
رویکــرد ســرمایۀ کسب شــده، نشــان دهندۀ 
ــگری  ــی گزارش ــدل فعل ــی از م ــر اساس تغیی
بــه  مالــکان  دیــدگاه  از  اطالعــات  مالــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــگری مال ــد گزارش ــدل جدی م
منعکس کننــدۀ ایــن ایــده اســت کــه شــرکت، 
مالــکان  آن  از  متمایــز  و  مجــزا  واحــدی 
در   )2021( همــکاران  و  هیــل  اســت.  آن 
ــرای  ــه ب ــد ک ــد می کنن ــود، تأیی ــش خ پژوه

ــت  ــوم مالکی ــر مفه ــد ب ــدم تأکی ــی، ع برخ
ــراف  ــان دهندۀ انح ــی نش ــگری مال در گزارش
اساســی از مــدل فعلــی اســت. بــا ایــن حــال، 
از نظــر آنــان، اگــر حرفــۀ حســابداری بخواهــد 
مــورد  در  رضایت بخــش  نتیجــه ای  بــه 
ــت  ــه دس ــوق مالکان ــا از حق ــز بدهی ه تمای
ــدل  ــر م ــت. ه ــراف الزم اس ــن انح ــد، ای یاب
ــی  ــز بده ــه در آن تمای ــی ک ــگری مال گزارش
ــت  ــوم مالکی ــول مفه ــه، ح ــوق مالکان و حق
ــا مشــکل تمایــز منافــع مالــک  باشــد، ذاتــاً ب
از منافــع بســتانکار مواجــه خواهــد شــد

                                             .

پی نوشت ها:
1 -Proprietary concept

2  �Botosan et al.

ــماره  ــی ش ــابداری مال ــتانداردهای حس ــه اس  3 - بیانی

۵  بــا عنــوان »حســابداری رویدادهــای احتمالــی« 

.)1۹۷۵  ,FASB(

اســتانداردهای  بیانیــۀ  نمونــه،  به عنــوان   -  4  

ــی شــماره 143، باعنــوان »حســابداری  حســابداری مال

ــن  ــتلزم ای ــط مس ــا«، فق ــاری دارایی  ه ــدات برکن تعه

ــی  ــور منطق ــی، به ط ــه بده ــه ارزش منصفان ــت ک اس

ــد. ــرآورد باش ــل ب قاب

پیشــنهاد   )201۶( ایســتون  مشــابه،  به طــور   -  ۵  

ــابداری  ــان حس ــادی می ــای بنی ــه تفاوت  ه ــد ک می  کن

ــه دلیــل  ــرای )1( تغییــر در ارزش بنــگاه اقتصــادی ب ب

ــان  ــه( از صاحب ــا داده شــده ب وجــوه دریافــت شــده )ی

ــر در ارزش ایجــاد  ــدگان بدهــی )2( تغیی ســهام و دارن

اقتصــادی  بنــگاه  در  دارایی  هــای موجــود  از  شــده 

ــود دارد. وج

6  -Pecking order theory

7  -Myers and Majluf

8  �Paid�in capital

۹  - فــروش کاالهــا و خدمــات ممکــن اســت انتظــارات 

در مــورد زمــان و پرداخــت مطالبــات موجــود را تغییــر 

دهــد کــه در آن زمــان و میــزان پرداخت  هــا بــه صــورت 

ــال،  ــوان مث ــت )به عن ــده اس ــخص نش ــراردادی مش ق

ــد  ــت می  توان ــن حال ــال، ای ــن ح ــا ای ــادی(. ب ــهام ع س

در مــورد ادعاهــای پرداخــت شــده بــا قــرارداد مشــخص 

ــدگان اوراق قرضــه ممکــن  باشــد. به عنــوان مثــال، دارن

ــر  ــده ب ــای آین ــود را از پرداخت  ه ــارات خ ــت انتظ اس

اســاس توانایــی شــرکت در فــروش کاال و خدمــات 

ــر  ــرض، تجدیدنظ ــش ف ــک پی ــی ریس ــق ارزیاب از طری

ــه  ــد ک ــن باش ــت ای ــل می  توانس ــث محتم ــد. بح کنن

ــای  ــده پرداخت  ه ــان دهن ــده، نش ــل ش ــرمایه تحصی س

محتمــل  اســتدالل  یــک  دارنــد.  بــه  بهــره  آتــی 

ــده،  ــل ش ــرمایه تحصی ــه س ــد ک ــن باش ــت ای می  توانس

نشــان دهنــده پرداخت  هــای آتــی دارنــدگان اوراق 

قرضــه باشــد همانطــور کــه نشــان  دهنده پرداخت  هــای 

ــه ســهامداران اســت.  ــی ســود تقســیمی ب آت

10  - اگرچــه در حــال حاضــر، موضــوع دورنمــای 

ــه  ــه، در حرف ــوان هزین ــدی به عن ــود نق ــایی س شناس

امــا  نمی  گیــرد،  قــرار  بحــث  مــورد  حســابداری 

ــان پژوهشــگران  ــورد مناقشــه در می ــی موضــوع م زمان

ــتابس )1۹۵2(،  ــه، اس ــوان نمون ــود. به عن ــابداری ب حس

اســتدالل   )1۹۶4( لوریــگ  و   )1۹۵۷( اســپروس 

می  کننــد کــه اگــر فــردی ایــن رویکــرد را اتخــاذ کنــد 

کــه شــرکت متمایز از ســهامداران اســت، ســود ســهام را 

ــوان  ــه ســهامداران، به عن ــوان پرداخــت ب ــوان به عن می  ت

نوعــی غرامــت بــرای اســتفاده شــرکت از ســرمایه 

ســهامداران، تفســیر کــرد. لــی )1۹۶0(، اســتدالل 

هزینه  هــای  مشــابه  ســهام  ســود  کــه  می  کنــد 

تبلیغاتــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه هزینه  هــای 

ــه درخواســت مشــتریان انجــام می  شــود، در  تبلیغــات ب

حالــی کــه ســود ســهام بــه درخواســت ســرمایه گذاران 

می  شــود.  انجــام 

11 -Return of the original investment

12 -Return on the original investment

13- اگــر مبلــغ پرداختــی بــرای بازخریــد ســهام، 

می  توانــد  شــرکت  باشــد،  دفتــری  ارزش  از  کمتــر 

ــرد  ــر اســاس رویک ــد ســهام را ب ســود ناشــی از بازخری

مطــرح در ایــن پژوهــش، شناســایی کنــد. از آنجــا کــه 

شــرکت برخــی از ادعاهــای ســهامداران خــود را بــدون 
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ــد، ســود  ــع اقتصــادی خــود، تســویه می  کن ــال مناب انتق

ــابداری تســویه  ــا حس ــن موضــوع ب ــود. ای حاصــل می  ش

ــا تســویه بدهــی،  بدهی  هــای بلندمــدت مطابقــت دارد. ب

زمانــی کــه مبلــغ پرداختــی بــرای تســویه قــرارداد بدهــی 

بلندمــدت بیشــتر از )کمتــر از( ارزش دفتــری ثبــت شــده 

ــد.  ــایی می  کنن ــود( را شناس ــان )س ــد، شــرکت  ها زی باش

ــرح در  ــد مط ــرد جدی ــای رویک ــر کاربرده 14 - از دیگ

ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه حســابداری بازخرید ســهام 

ــد ســهامی  ــد منعکــس کننــده همــان بازخری ــه بای خزان

ــده  ــال ش ــون ابط ــق قان ــهام، طب ــه در آن س ــد ک باش

باشــد. در غیــر اینصــورت، شــرکت  ها می  تواننــد بــا 

نگهــداری ســهام بازخریــد شــده به عنــوان ســهام خزانــه، 

ــان ناشــی از تســویه بدهی  هــای  از شناســایی ســود و زی

ســهامداران، جلوگیــری کننــد. از نظــر هیــل و همــکاران 

ــد  ــهام بازخری ــی س ــال قانون ــن ابط ــز بی )2020(، تمای

شــده و نگهــداری ســهام بازخریــد شــده به عنــوان ســهام 

ــدن  ــرای خوان ــت اقتصــادی اندکــی دارد. ب ــه، اهمی خزان

ــد.  ــه کنی ــن )1۹4۶( مراجع ــه باالنتی مباحــث بیشــتر ب

ــهامداران  ــی شــرکت و س ــر جدای ــد ب ــزان تاکی 1۵ - می

ــگری  ــم گزارش ــای مه ــی از ویژگی  ه ــوان یک آن، به عن

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

ــی، از  ــابداری مال ــتانداردهای حس ــت اس ــه هیئ ــد ک ش

صورت  هــای مالــی بــرای انعــکاس ایــن جداســازی 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــود، حمای ــی خ ــوب مفهوم در چارچ

ــماره  ــی ش ــابداری مال ــم حس ــه مفاهی ــژه، بیانی ــه وی ب

ــروزی  ــاری ام ــای تج ــر واحده ــد : اکث ــان می  کن 8 بی

بــه دلیــل شــکل قانونــی ســازمان   آنهــا، ســرمایه  گذاران 

ــران  ــی محــدود و مدی ــا مســئولیت  های قانون ــدد ب متع

ــکان، دارای ماهیــت قانونــی جــدا  حرفــه  ای جــدا از مال

از صاحبــان خــود هســتند. در نتیجــه، هیئــت بــه ایــن 

نتیجــه رســید کــه گزارش  هــای مالــی بایــد ایــن 

ــع  ــاری )و مناب ــد تج ــابداری واح ــا حس ــک را ب تفکی

ــه جــای اســتفاده  کنندگان  اقتصــادی و مطالبــات آن( ب

ــس  ــگر، منعک ــد گزارش ــا در واح ــع آنه ــی و مناف اصل

.)FASB, 2010; BC1.8( .کنــد

ــه  ــوق مالکان ــری حق ــیر از ارزش دفت ــن تفس 1۶ - ای

را می  تــوان به عنــوان حقــوق مالکانــه شــرکت بــه 

ــر از  ــی تغیی ــه نوع ــت ک ــر گرف ــود در نظ ــودی خ خ

مفهــوم واحــد تجــاری اســت کــه به عنــوان دیــدگاه 

مایــر  می  شــود.  خودمالکیتی)self-equity(شــناخته 

)1۹۷3( خاطــر نشــان می  ســازد کــه معادلــه حســابداری 

زیربنــای دیــدگاه خودمالکیتــی ایــن اســت کــه دارایی  هــا 

برابــر بــا منابــع دارایی    هــا هســتند. بــرای مباحــث بیشــتر 

بــه ســیدمن )1۹۵۶(، رابــی )1۹۵۹(، مایــر )1۹۷3( و وان 

ــد. ــه کنی ــک )2010( مراجع موری

بــا  معامــالت  اثــرات  کــه  می  شــود  پیشــنهاد   -1۷

ــالم  ــایر اق ــوان  س ــی به عن ــای شناس ــه ج ــهامداران ب س

ســودجامع در ســود خالــص شناســایی شــود، زیــرا هیــچ 

ــص  ــا از ســود خال ــرای حــذف آنه ــده  ای ب دلیــل قانع  کنن

ــدارد.   ــود ن وج

گائــو،  کیســی،  بــه  بیشــتر  مباحــث  بــرای   -  18  

کرشــنهایتر، لــی و پاندیــت )201۶( مراجعــه کنیــد. 

1۹  - خالــص پرداخــت بــه ســهامداران بــه مجمــوع ســود 

ــاره  ــهام اش ــار س ــای انتش ــهام منه ــد س ــدی و بازخری نق

ــدی  ــود نق ــوع س ــه مجم ــهامداران ب ــه س ــع ب دارد.  توزی

و بخــش ســرمایه تحصیــل شــده بازخریــد ســهام اشــاره 

دارد. 
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 20 - بــر اســاس اســتانداردهای فعلــی گزارشــگری 

ــوق  ــری حق ــته و ارزش دفت ــود سودانباش ــالت س تعدی

مالکانــه ناشــی از تغییــرات حســابداری )ماننــد تعدیــالت 

اثــر انباشــته( در صــورت ســودوزیان خالــص یــا صــورت 

ســودوزیان جامــع، گــزارش نمی  شــوند. بــر اســاس 

رویکــرد ســرمایه تحصیــل شــده، هیــچ گونــه تغییــری در 

گزارشــگری مالــی بــرای تغییــرات حســابداری پیشــنهاد 

نمی  شــود. 

21- Revenues

22 - Expenses

23 -Net cash flow from operating 

activities

24  -Mandatorily redeemable pre�

ferred stock (MRPS)

25  -Levi and Segal

26-Statements of Financial Account�

ing Standards No. 150

 27 - Hopkins

28 -Employee stock options

29  - Hribar et al

30- Almeida et al.

31 -Obligating events

32-vesting requirements

ــاری،  ــی ج ــگری مال ــتانداردهای گزارش ــق اس  33- طب

بدهی  هــای  اندازه  گیــری  در  غیرمتعهــد  کارکنــان 

ــدازه گیــری  ــن، ان بازنشســتگی لحــاظ می  شــوند. بنابرای

بدهــی هــای بازنشســتگی در اســتانداردهای گزارشــگری 

ــا  ــا از بدهــی ه ــف پیشــنهادی م ــا تعری ــی جــاری ب مال

ــت دارد. مطابق

34  - Fundamental value

ــه  ــت دارد ک ــه مطابق ــن نظری ــا ای ــا، ب ــن ادع  3۵ - ای

ارزش یــک ســهم از ســهام، برابــر بــا ارزش فعلــی ســود 

ــه،  ــوان نمون ــت )به عن ــی اس ــار آت ــورد انتظ ــهام م س

گــوردون، 1۹۵۹؛ رابینســتین، 1۹۷۶؛ اولســون، 1۹۹۵(.

36  - Liquidating dividends

37  - Underlying

 38 - بــرای مطالعــه خالصــه ایــن ادبیــات، بــه پژوهــش 

 )1۹۹3( کالرك  و   )200۵( همــکاران  و  بوتوســان 

ــد.  ــه کنی مراجع

39 - Basic ownership approach

40 -International Federation of Educa�

tive Communities (FICE)

41 - Settlement

42 - Specificity

43 - Asset-settled

44 - Claim-settled

45 -Claimant

46 -Settlement subclassification

47 - Non-redeemable preferred stock

ــه  48  - اســکات )1۹۷۹، ۷۵1( ایــن مصالحــه را اینگون

توصیــف می  کنــد: »در یــک ســوی حالــت افراطــی، هــر 

شــی را می  تــوان بــر اســاس تمــام ویژگی  هــای آن، 

ــرای  در یــک دســته طبقــه بنــدی کــرد. یــک دســته ب

ــی  ــه اطالعات ــد ک ــت می  آی ــه دس ــرد ب ــیء منف ــر ش ه

ــم آن  ــدرت تعمی ــد ق ــاًل فاق ــه عم ــد ک ــه می  کن را ارائ

اســت. در آن ســوی دیگــر، اگــر تنهــا یــک دســته  بندی 

ــدرت  ــد ق ــدر فاق ــود، آنق ــاد ش ــیاء ایج ــام اش ــرای تم ب

دقــت و وضــوح اســت کــه عمــاًل فاقــد ارزش اطالعاتــی 

می  باشــد.

49  - Cost of shareholder capital

50  - Effective interest method

51  - Periodic coupon

منابع و ماخذ:
ــان  ــه زب ــر ب ــه زی ــردان مقال ــه برگ ــن مقال ای

ــت: ــی اس پارس
• Hill, S. M., Price, A. R., Ruch, W. 

G., (2021), An Alternative Ap�

proach to Distinguishing Liabili�

ties from Equity 

• , American Accounting Associa�

tion (AAA), ACCOUNTING HORI�

ZONS, Vol. 35, NO.1, PP 65�85

ــد منتــی: اســتادیار گــروه حســابداری،  وحي
دانشــکده مدیریــت و حســابداری، دانشــگاه 

ــران ــران، ای ــتی، ته شهیدبهش
ــابداری  ــد حس ــی ارش ــازن: کارشناس ــا خ آتن
ــابداری،  ــت و حس ــکده مدیری ــت، دانش مدیری

ــران ــران، ای ــتی، ته ــگاه شهیدبهش دانش
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جرائم پولشویی در دوران 
شیوع کرونا

نسرین عرب بافرانی 

بحــران  دوران  در  مالــی  جرائــم 
ی  همه گيــر

تهدیــدات  افزایــش  بین الملــل،  پلیــس 
ســایبری مرتبــط بــه باج افزارهــا و بدافزارهــا را 
طــی بیانیــه ای جهانــی بــه 1۹4 کشــور عضــو 
اعــالم کــرده اســت. در ایــن خصــوص اعضــای
FATF گزارشــاتی مبنــی بــر افزایش پولشــویی 

و تروریســم مالــی مرتبــط بــه کوویــد 1۹ ارائــه 
کرده انــد:   

1- افزایــش سوء اســتفاده از خدمــات مالــی 
ــی  ــور راه های ــازی به منظ ــای مج و دارایی ه
پول هــای  محوکــردن  و  انتقــال  بــرای 

ــی  غیرقانون
ــوه  ــتفاده از وج ــه سوء اس ــوط ب ــم مرب 2- جرائ
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بین المللــی  مالــی  کمک هــای  و  دولتــی 
به منظــور تأمیــن خســارت مشــکالت ایجــاد 

ــد 1۹.  ــری کووی ــی از همه گی ــده ناش ش
ــون،  ــرای قان ــازمان های اج ــی، س ــطح مل در س
هشــدارهایی در ارتبــاط بــا ایــن تهدیــدات 
صــادر کرده انــد. بــرای مثــال مقامــات امنیتــی 
متحــدۀ  ایالــت  و   )EU( اروپــا  اتحادیــۀ  در 
آمریــکا )US( بیانیــۀ مشــترك فــوری به منظــور 
ــت اشــخاص و شــرکت ها  ــش ســطح امنی افزای
کــه  پیامک هایــی  و  ایمیل هــا  بــه  نســبت 
و  اشــخاص  جانــب  از  می رســد  به نظــر 
ــر ماننــد ســازمان بهداشــت  ســازمان های معتب
ــان  ــای درم ــنهاد راه ه ــور پیش ــی به منظ جهان
ــرای  ــر ب ــکی مؤث ــزات پزش ــی تجهی ــا معرف ی
کوویــد1۹ ارســال شــود، هشــدار داده انــد. بیانیه 

همچنیــن بــه جرائــم ســایبری مرتبــط بــه ایــن 
ــزات کار  ــائل و تجهی ــق وس ــه از طری دوران ک
ــد  ــا می توان ــو کنفرانس ه ــد ویدئ از راه دور مانن
ــازمان  ــت1. س ــرده اس ــاره ک ــد اش ــاق افت اتف
اجرایــی قانــون، هــدف جرائــم ســایبری در ایــن 
دوران را بــه ســرقت بــردن اطالعــات شــخصی 
افــراد ماننــد نــام کاربــری و کلمــه عبــور 
اشــخاص می دانــد، کــه ایــن موضــوع از طریــق 
ــا  ــری از نرم افزاره ــک س ــود ی ــت دانل درخواس
کــه به اصطــالح بدافــزار نامیــده می شــوند 

اتفــاق می افتــد. 
گزارشــات، منعکس کننــدۀ افزایــش جرائــم 
کرونــا  همه گیــری  دوران  در  ســایبری 
ــک  ــن بل ــرکت کرب ــال ش ــوان مث ــت؛ به عن اس
)Carbon Black( ، کــه یــک شــرکت امنیــت 
ســایبری اســت، گزارشــاتی مبنــی بــر افزایــش 
حمــالت ســایبری در مــارچ 2020 نســبت بــه 
ــرده  ــد ک ــزان 148درص ــه می ــه 2020، ب فوری
اســت کــه در میــان بخش هــای مختلــف، 
ــش  ــد افزای ــا 38درص ــی ب ــن مال ــت تأمی صنع
ــی،  ــان مؤسســات مال حمــالت ســایبری در می
ــوده اســت.  ــی حمــالت ســایبری ب هــدف اصل
به طــور مشــابه مرکــز تجزیــه و تحلیــل و 
انتشــار اطالعــات مالــی، بیــش از 1۵00 دامنــه 
بــا ریســک بــاال در زمینه هــای مالــی در 1 
ــط  ــه مرتب ــل از آن را ک ــا قب ــه 2020 ی ژانوی
بــه کوویــد 1۹ اســت، شناســایی کــرده اســت. 
ــون  ــه 18 میلی ــال روزان ــوگل از ارس ــایت گ س
به عــالوه  مخــرب  نرم افزارهــای  و  ایمیــل 
روزانــه بیــش از 240 میلیــون پیامــک مخــرب 
را بــا محتــوای کوویــد 1۹ در اوائــل اپریــل 

2020 گــزارش داده اســت. 
روی  زیــادی  فشــار  موجــود،  شــرایط 
مالــی  مؤسســات  ســایبری  انعطاف پذیــری 
تکنولوژیکــی  خدمــات  تأمین کننــدگان  و 
جریــان  در  اســت.  کــرده  وارد  اشــخاص 
تغییــرات پیــش آمــده، صنعــت مالــی در مقابله 
بــا حمــالت ســایبری رشــد زیــادی پیــدا کــرده 
ــالت  ــا حم ــه ب ــرای مقابل ــه ب اســت و در نتیج

ــش  ــی افزای ــن المل ــای بی ــایبری همکاری ه س
پیــدا کــرده اســت. ضمنــاً نمی تــوان گفــت 
ایــن قبیــل ســناریوها فقــط در شــرایط قرنطینۀ 
ــر  ــه در ه ــد بلک ــاق می افت ــی اتّف ــا آت ــی ی فعل
ــد  ــه باش ــت در جامع ــدم امنی ــه ع ــی ک موقعیت

وقــوع چینــن ســناریوهایی وجــود دارد. 
ایــن قبیــل جرائــم همچنیــن در نتیجــه خــالء 
ــویی در  ــی ضدپولش ــتم دفاع ــف در سیس و ضع
ــی در شــرایط همه گیــری ایجــاد  مؤسســات مال
ــر شــد  ــاال ذک ــه در ب شــده اســت. همانطــور ک
به علــت  مالــی در حــال حاضــر  مؤسســات 
ــا  ــی ادارات ب ــی و تعطیل ــذاری اجتماع فاصله گ
ــتریان  ــت مش ــد هوی ــل تأیی ــکالتی از قبی مش
ــپورت  ــی، پاس ــنامه، کارت مل ــاس شناس )براس
و...( مواجــه شــده اند. همیــن عامــل زمینــۀ 
ــژه  ــویان، به وی ــرای پولش ــاعدی را ب ــیار مس بس
زمانــی کــه مؤسســات مالــی بــه وســائل و 
امکانــات تأییــد هویــت مشــتریان از راه دور 
مجهــز نباشــند، فراهــم می کنــد. نیــاز بــه منابــع 
مــازاد به منظــور مطمئــن شــدن از انجــام فراینــد 
ــن  ــه ای ــد ب ــر می توان کار شــرکت ها به طــور مؤث
ــارت  ــی نظ ــات مال ــه مؤسس ــد ک ــوم باش مفه
کافــی روی تراکنش هــای مشــکوك ندارنــد. 
مقامــات عالی رتبــه نیــز در شــرایط ایجــاد شــدۀ 
ناشــی از بحــران همه گیــری کرونــا مجبــور بــه، 
بــه تعویــق انداختــن فعالیت هــای ضدپولشــویی 
و انجــام دیگــر فعالیت هــا و صرفــاً نظــارت 
بــر فعالیت هــای ضدپولشــویی  غیرمســتقیم 
ــع  ــادی از مراج ــداد زی ــن تع ــتند. همچنی هس
قضایــی گزارشــاتی از افزایــش برداشــت های 
ــت  ــای برداش ــم محدودیت ه ــد علی رغ ــه نق وج
کرونــا  دوران  در  شــده  اعــالم  نقــد،  وجــه 
به منظــور مســاعد بــودن اســکناس جهــت 

ــد2.  ــه کرده ان ــویی ارائ ــداف پولش اه

- افزايش فعاليت های پولشويی:
ایجــاد  باعــث  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
ــای  ــف از ســوی دولت ه ــای مختل عکس العمل ه
ایــن عکس العمــل  و  اســت  مختلــف شــده 
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ــورها  ــاری در کش ــتردگی بیم ــزان گس ــه می ب
بســتگی دارد و طیــف وســیعی از فعالیت هــای 
اقتصــادی و همچنیــن فعالیت هــای مربــوط بــه 
ــت در ســفرها و  ــا محدودی ــی ت ــت مالیات معافی
ــود. در  ــامل می ش ــاری را ش ــای اجب قرنطینه ه
ــظ  ــا حف ــۀ دولت ه ــری، دغدغ ــرایط همه گی ش
ــی  ــه بعض ــت و ب ــان اس ــالمتی شهروندانش س
فعالیت هــا از جملــه پولشــویی و تروریســم 
ــوط  ــک های مرب ــود. ریس ــه نمی ش ــی توج مال
بــه ایــن دوران اغلــب بــر اثــر فعالیت هــای زیــر 

ایجــاد می شــود:
ــام  ــازل و انج ــراد در من ــدن اف ــه ش قرنطین  

کارهــا از راه دور
ــت  ــروری و در نهای ــاغل غیرض ــی مش تعطیل  
روی آوردن مشــاغل ضــروری و غیرضــروری 

ــن و مجــازی ــات آنالی ــه خدم ب
و  بیمــاری  شــیوع  گســتردگی  به علــت   
ــزات  ــرای خدمــات و تجهی افزایــش تقاضــا ب
پزشــکی و همچنیــن برخــی داروهــا، کاهــش 
محسوســی در ایــن قبیــل داروهــا و تجهیزات 

ایجــاد شــده اســت.
علی رغــم تعطیلــی و غیرحضــوری شــدن   
اکثــر فعالیت هــای اجتماعــی، شــرکت ها 
بیمــه  و  بانک هــا  و  مالــی  مؤسســات  و 
ــد ــه دادن ــه فعالیــت حضــوری ادام ــان ب همچن
قرنطینــۀ  به علــت  شــرکت ها  تعطیلــی   
ــدان و  ــر کارمن ــکاری اکث ــث بی ــی باع عموم
کاهــش درآمــد دولت هــا و رکــود اقتصــادی 
ــار  ــر رفت ــل ب ــن عوام ــه ای ــت ک ــده اس ش
اشــخاص و شــرکت ها تأثیرگــذار اســت.

ــر  ــا تغیی ــای دولت ه ــۀ کاری فعالیت ه برنام  
فعالیت هــای  یک ســری  و  اســت  کــرده 

ــد. ــرار گرفته ان ــت کار ق ــد در الوی جدی
ــافرت ها  ــن مس ــالت و همچنی ــم معام حج  
به منظــور جلوگیــری از انتقــال ویــروس 
کاهــش پیــدا کــرده اســت و در مقابــل 
ــل از  ــد حاص ــی و درآم ــای جنای فعالیت ه

ــرد. ــدا ک ــش پی ــا افزای آنه

- افزايش تقلب:
مشــاهدات و گزارشــات اعضــایFATF حاکــی 
از افزایــش فعالیت هــای متقلّبانــه در دوران 
ــن  ــّم ای ــه اه ــا اســت ک ــاری کرون ــیوع بیم ش

فعالیت هــا شــامل:
سوء اســتفاده از نــام، صــدا و هويــت   
در  عالی رتبــه:  مقامــات  و  اشــخاص 
ــیوع  ــی از ش ــدۀ ناش ــود آم ــرایط به وج ش
ــه  ــان ب ــیاری از مجرم ــا بس ــروس کرون وی
اســتفاده  از جملــه  مختلــف  شــیوه های 
ــود  ــردن خ ــی ک ــل و معرف ــن و ایمی از تلف
ــت  ــه و درخواس ــات عالی رتب ــوان مقام به عن
ــاب های  ــخصات حس ــول و مش ــت پ دریاف
بانکــی بــا افــراد و شــرکت ها تمــاس برقــرار 
کرده انــد. در بعضــی مــوارد آنهــا درخواســت 
دریافــت کمــک به منظــور تأمیــن خدمــات 
ــام  ــالن مق ــاًل ف ــان مث ــرای درم ــکی ب پزش
بخشــودگی  اعطــای  ازای  در  عالی رتبــه 
ــده را  ــک کنن ــخص کم ــرای ش ــی ب مالیات

ــد3.  کرده ان
ــد  ــی (مانن ــالم اساس ــردن اق ــل ک جع  

ــیوع  ــکی): ش ــزات پزش ــا و تجهي داروه
ــش  ــث افزای ــا باع ــاری کرون ــتردۀ بیم گس
و  خدمــات  یک ســری  بــرای  تقاضــا 
ــای  ــی و داروه ــکی و درمان ــزات پزش تجهی
ــث  ــل باع ــن عام ــت و ای ــده اس ــاص ش خ
افزایــش درآمدهــای غیرقانونی آنالین شــده 
اســت. در ایــن شــرایط کالهبــرداران خود را 
کارمنــدان شــرکت ها یــا مؤسســات خیریــۀ 
ــی  ــزات درمان ــک، تجهی ــدۀ ماس تأمین کنن
و کیت هــای تشــخیص کرونــا معرفــی 
کارت  اطالعــات  دریافــت  درخواســت  و 
ــی  ــد در حال ــاری مشــتریان را می کنن اعتب
ــه مشــتریان  ــا هرگــز ب ــا ی ــن کااله کــه ای
کاالهــای  یــا  نمی شــود   داده  تحویــل 
ــود4.  ــل داده می ش ــی تحوی ــی و تقلب جعل
ــده  ــاهده ش ــوارد مش ــی م ــاً در بعض ضمن
ــات  ــه مشــتری وجــه کاال و خدم اســت ک
ــا  ــس از ماه ه ــرده اســت و پ را پرداخــت ک
انتظــار و پیگیری هــای مــداوم، کاال را در 
ــرم  ــراز مــکان ثبــت شــده در ف ــی غی مکان
اســت  کــرده  دریافــت  کاال  درخواســت 
ســنگاپور۵(.  پلیــس  توســط  )گــزارش 
گزارشــاتی  همچنیــن   FATFاعضــای
ــی  ــان تقلب ــای درم ــۀ راه ه ــر ارائ ــی ب مبن
و غیراصلــی بــه مشــتریان و همچنیــن 
بازاریابــی و فــروش محصــوالت غیرقانونــی 
ــا را  ــای معجزه آس ــوان درمان ه ــت عن تح

داده اند۶. 
جمــع آوری پــول بــرای خيريه هــای   
همچنیــن   FATFاعضــای تقلبــی: 
مقاصــد  بــرای  پــول  جمــع آوری  از 
خیرخواهانــه بــرای خیریه هــای تقلبــی 
)خیریه هایــی کــه ماهیــت قانونــی ندارنــد( 
مــوارد  اینگونــه  در  داده انــد.  گــزارش 
کالهبــرداران بــا معرفــی خــود تحــت 
عنــوان مؤسســات خیریــه یــا ســازمان های 
کمک هــای  دریافت کننــدۀ  بین المللــی 
مردمــی از طریــق ایمیــل و به منظــور رفــع 
ــعی در  ــد 1۹ س ــی از کووی ــکالت ناش مش
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جمــع آوری پــول و کمک هــای مالــی از 
ــت  ــد و درخواس ــرکت ها کرده ان ــراد و ش اف
دریافــت اطالعــات کارت بانکــی آنهــا را 
کرده انــد یــا از طریــق کیــف پول هــای 
تقلبــی دیجیتالــی ســعی در به دســت آوردن 

پــول آنهــا کرده انــد.
تحصيــل پــول از طريــق فعاليت هــای   
از  یکــی  متقّلبانــه:  ســرمايه گذاری 
مشــکالت اقتصــادی به وجــود آمــده بــر 
اثــر شــیوع کرونــا افزایــش تحصیــل پــول از 
ــت.  ــی اس ــرمایه گذاری های تقلب ــق س طری
بــه ایــن ترتیــب کــه کالهبــرداران خــود را 
به عنــوان تولیــد کننــدۀ محصوالتــی معرفــی 
ــه  ــان در مقایس ــه محصوالتش ــد ک می کنن
بــا محصــوالت مشــابه، در شناســایی و 
جلوگیــری و درمان کووید 1۹ بســیار مؤثرتر 
اســت۷. همچنیــن اعضــایFATF از فعالیــت 
کالهبــرداران در زمینــۀ ارزش گــذاری ســهام 
به عنــوان  داده انــد.  گــزارش  شــرکت ها 
مثــال ســهام شــرکت microcap کــه 
کوچــک  شــرکت های  توســط  اغلــب 
فعالیت هــای  توســط  می شــود،  عرضــه 
کالهبــرداران دســتخوش آســیب شــده 
ــرداران  ــه کالهب ــورت ک ــن ص ــت. بدی اس
ــاختگی و  ــد س ــای خری ــکیل صف ه ــا تش ب
ــد ســهام  ــش تقاضــای خری در نتیجــه افزای
ایــن شــرکت، قیمــت ســهام را بــاال برده انــد 
درحالی کــه تعــداد ســهام ایــن شــرکت 
محــدود و قیمــت واقعــی آن پاییــن اســت و 
همیــن عامــل باعــث انتشــار اطالعــات مالی 
اشــتباه راجــع بــه شــرکت ها می شــود8 
)گــزارش ســازمان بــورس اوراق بهــادار ایالت 

ــده(  متح

- جرائم سايبری 
پــس از شــیوع همه گیــری کوویــد 1۹ افزایــش 
ــایبری  ــالت س ــطح حم ــی در س ــیار باالی بس
اتفــاق افتــاد، کــه عمدتــاً از طریــق ایمیل هــای 
ــاً  تقلبــی و پیام هــای تلفــن همــراه کــه عمدت

از طریــق کمپین هــای تقلبــی و دروغیــن 
منتشــر می شــده اســت. ایــن حمــالت عمدتــاً 
ــراه  ــه هم ــایت ب ــای وب س ــق لینک ه از طری
ــدف  ــت و ه ــن اس ــرب و دروغی ــم مخ ضمائ
ــوط  تمــام آنهــا به دســت آوردن اطالعــات مرب
ــم  ــراد اســت. جرائ ــی اف ــه حســاب های بانک ب
ــاد  ــر ایج ــای زی ــه روش ه ــاً ب ــایبری عمدت س

می شــود:
ــای  ــاه و ايميل ه ــای کوت ــق پيام ه از طري  
کــردن  وارد  بــا  کالهبــرداران  تقلبــی: 
بدافزارهــا بــه کامپیوترهــای شــخصی و 
از  بهره بــرداری  بــه  شــروع  موبایل هــا 
ــد  ــر کووی ــر اث ــده ب ــود آم ــرایط به وج ش
1۹ هســتند. به عنــوان مثــال، کالهبــرداران 
ســایبری خــود را به عنــوان نمایندۀ ســازمان 
ــا  ــد و ب ــی می کنن ــی معرف ــت جهان بهداش
ــا ایمیل هــای حــاوی  ــاه ی ارســال پیــام کوت
ــس از  ــراد پ ــرای اف ــرب ب ــای مخ لینک ه
بــاز کــردن لینک هــا، اطالعــات مربــوط بــه 
کلمــۀ عبــور و نــام کاربــری حســاب بانکــی 
)گــزارش  می شــود  مشــخص  اشــخاص 

ــی۹( ــت جهان ــازمان بهداش س
 تحصيــل پــول از طريــق ايميل هــای 
گســتردۀ  شــیوع  به دنبــال  شــرکتی: 
ــرای  ــا ب ــالش دولت ه ــا و ت ــروس کرون وی
ــر  ــان، اکث ــردم کشورش ــالمت م ــظ س حف
کارهــا به صــورت دورکاری و در منــازل از 
طریــق آنالیــن انجــام می شــود و بــه همیــن 
ــا اســتفاده  میــزان کالهبــرداران ســایبری ب
ــه  ــرکت ها ب ــی ش ــبکۀ امنیت ــف ش از ضع

اطالعــات تمــاس مشــتریان و نیــز اطالعــات 
پیــدا  دسترســی  شــرکت ها  معامــالت 
می کننــد. کالهبــرداران از ایــن اطالعــات 
اســتفاده می کننــد و شــرکت ها را تهدیــد 
ــد و در  ــا می کنن ــات آنه ــای اطالع ــه افش ب
ــرای  ــه را ب ــت وج ــت دریاف ــت درخواس نهای
ــز آن  ــات و واری ــن اطالع ــردن ای ــذار ک واگ
می کننــد10.  غیرقانونــی  حســاب های  بــه 
)گــزارش بانــک جهانــی پــول( به عنــوان 
ایمیل هایــی کــه  مثــال دیگــر، دریافــت 
گویــا یکــی از شــرکای شــرکت ارســال شــده 
اســت و درخواســت واریــز مبلــغ باالیــی 
ــائل  ــک و وس ــد ماس ــرای خری ــد ب ــه نق وج
حســاب  بــه  دســت،  ضدعفونی کننــدۀ 

ــد.  ــرده باش ــخصی را ک مش
ــی از  ــا حاک ــا: گزارش ه ــالت باج افزاره حم  
اینســت کــه کالهبــرداران ســایبری در حــال 
ــی(  ــای پول ــا )نرم افزاره ــردن باج افزاره وارد ک
شــخصی  کامپیوترهــای  و  موبایل هــا  بــه 
ــای ــی از اعض ــال بعض ــوان مث ــتند. به عن هس

کالهبــرداران  کرده انــد  گــزارش   FATF
و  وب ســایت ها  کــردن  وارد  بــا  ســایبری 
یــا  موبایــل  بــه  مخــرب  اپلیکیشــن های 
ــون  ــن مضم ــا ای ــخصی، ب ــای ش کامپیوتره
اپلیکیشــن ها  و  ســایت ها  ایــن  کــه 
ــد 1۹ را گــزارش  ــه کووی ــوط ب اطالعــات مرب
ــرای  ــس از اج ــه پ ــل از اینک ــد، غاف می دهن
ایــن اپلیکیشــن ها و وب ســایت ها دســتگاه 
ــدازی  ــرای راه ان ــود و ب ــل می ش ــخص قف ش
مجــّدد از شــخص وجــه را دریافــت می کنــد 
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و تــا پرداخــت نکــردن وجــه، دســتگاه مــورد 
قفــل خــارج نمی شــود.  از حالــت  نظــر 
ضمنــاً بعضــی از ســازمان ها بیشــتر از دیگــر 
ســازمان ها در معــرض اینگونــه حمــالت 
قــرار می گیرنــد از جملــه بیمارســتان ها و 

مؤسســات درمانی11)گــزارش اینترپــل( 

تأثير روی ديگر جرائم
 قاچــاق انســان و اســتثمار کارگــران: شــیوع 
ــر  ــی اکث ــا و تعطیل ــاری کرون ــتردۀ بیم گس
ــق  ــش رون ــث کاه ــاغل باع ــا و مش بنگاه ه
ــدم  ــکاری و ع ــرخ بی ــش ن ــادی، افزای اقتص
ــوان  ــه می ت ــت ک ــده اس ــی ش ــت مال امنی
جملــه  از  عوامــل  ایــن  تمامــی  گفــت 
ــه  ــد زمین ــه می توان ــتند ک ــی هس فاکتورهای
را بــرای قاچــاق انســان و اســتثمار کارگــران 
محیــا کنــد. اعضــایFATF در حــال گــزارش 
ــردن ســطح  ــاال ب ــه شــرکت ها در جهــت ب ب
ــران و  ــه اســتثمار کارگ هوشــیاری نســبت ب

قاچــاق افــراد آســیب پذیر هســتند12. 
 اســتثمار آناليــن کــودکان: گزارش هــا 
حاکــی از افزایــش تولیــد و توزیــع بازی هــای 
ــودکان  ــردن از ک ــود ب ــور س ــن به منظ آنالی
اســت. به علــت تعطیلــی مــدارس و اســتفادۀ 
دوران  در  آنالیــن  بازی هــای  از  بیشــتر 
ــودکان  ــتثمار ک ــرای اس ــه ب ــه، زمین قرنطین
بانــک  )گــزارش  اســت.  شــده  فراهــم 

لملــل(  بین ا

- تغيير رفتارهای مالی
گزارش هــا حاکــی از تغییراتــی در رفتــار و 
ــا و  ــی اســت. بســیاری از بانک ه ــای مال الگوه
شــعب آنهــا به علــت رعایــت مســائل بهداشــتی 
ــده اند  ــل ش ــا تعطی ــی از کرون ــه ناش و قرنطین
و همیــن موضــوع باعــث انجــام کارهــا از 
طریــق دورکاری شــده اســت. رکــود اقتصــادی 
ــث  ــرایط باع ــن ش ــده ناشــی از ای ــود آم به وج
ایجــاد تغییراتــی در وضعیــت مالــی افــراد 
ــی  ــف راه های ــه کش ــر ب ــت و منج ــده اس ش
ــرایط  ــارج از ش ــای خ ــن مالی ه ــت تأمی جه
ــی از  ــت. نمونه های ــده اس ــادی ش ــال و ع نرم

ــامل: ــرایط ش ــن ش ای
 افزايــش انجــام تراکنش هــا از راه دور: 
ــا،  ــروس کرون ــتردۀ وی ــیوع گس ــت ش به عل
آنهــا  شــعبات  و  بانک هــا  از  بســیاری 
تعطیــل شــده  اســت و انجــام خدمــات 
آنالیــن  و  برخــط  به صــورت  مشــتریان 
 FSRB و FATFانجــام می شــود. اعضــای
ــه  ــا ب ــیاری از بانک ه ــودن بس ــز نب از مجه
ــد  ــخاص )مانن ــت اش ــد هوی ــای تأیی ابزاره
و...(  پاســپورت  ملــی،  کارت  شناســنامه، 
از راه دور گــزارش داده انــد  لــذا در روش 
برخــط تأییــد هویــت مشــتریان بــرای انجام 

می افتــد.  به تعویــق  خدمــات 
ــه اســتفاده   عــدم آشــنائی اکثــر افــراد ب
ــار  ــیاری از اقش ــن: بس ــای آنالي از روش ه

ــالخورده،  ــر و س ــراد پی ــد اف ــت مانن جمعی
ســطح  بــا  گروه هایــی  بی ســواد،  افــراد 
درآمــد پائیــن یــا در نقاطــی کــه دسترســی 
بــه اینترنــت در آنجــا بســیار محــدود اســت 
ــا  ــت ب ــن اس ــدارد ممک ــود ن ــاًل وج ــا اص ی
ــنایی  ــن آش ــات آنالی ــتفاده خدم ــوۀ اس نح
ــا آشــنایی کمــی داشــته  نداشــته باشــند ی
باشــند در نتیجــه ایــن قبیــل افــراد بیشــتر 
از ســایرین ممکــن اســت در معــرض خطــر 
ــد.  ــرار بگیرن ــردار ق ــودجو و کالهب ــراد س اف
به علــت  غيرمــداوم:  بانکــی  خدمــات   
ــدت ایجــاد  ــود اقتصــادی بلندم شــرایط رک
 FATFشــده ناشــی از شــیوع کرونــا اعضــای
ــا  ــراد ب ــه اف ــد ک ــزارش کرده ان و FSRB گ
ــای  ــال روش ه ــه دنب مشــکالت اقتصــادی ب
غیرتجــاری و نامعتبــر بــرای به دســت آوردن 
پــول هســتند کــه ایــن قبیــل افــراد ممکــن 
اســت بیشــتر در معــرض خطــر وعده هــای 

ــد.  ــرار گیرن ــردار ق ــراد کالهب ــن اف دروغی

- افزايش بی ثباتی مالی 
کل  در  کرونــا  شــیوع  همه گیــری  به علــت 
دنیــا بی ثباتــی مالــی و اقتصــادی ایجــاد شــده 
ــت  ــای فعالی ــرایط روش ه ــن ش ــت و در ای اس
کالهبــرداران تغییــر کــرده اســت کــه شــامل:
- بدتــر شــدن وضعيــت اقتصــادی: در 
آمــده  به وجــود  اقتصــادی  بــد  شــرایط 
ناشــی از کوویــد 1۹ کالهبــرداران در حــال 
شــرکت های  و  ملــک  روی  ســرمایه گذاری 
آوردن  به دســت  بــرای  تجهیــزات پزشــکی 
ــه  ــی ک ــاندن پول های ــه پوش ــول و در نتیج پ
بــر اثــر فعالیت هــای غیرقانونــی به دســت 
آورده انــد هســتند. گروهــی از کالهبــرداران 
وجــوه غیرقانونــی را از طریــق اعطــای وام وارد 
ــی  ــاً در برخ ــد. ضمن ــی می کنن ــتم مال سیس
ــتگی  ــالم ورشکس ــا اع ــرداران ب ــوارد کالهب م
شــرکت ها و وارد کــردن پول هــای به دســت 
بهانــۀ  بــه  از راه هــای غیرقانونــی و  آمــده 
نجــات ایــن قبیــل شــرکت ها از وضعیــت 
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ورشکســتگی، درواقــع پوششــی قانونــی بــر روی 
غیرقانونــی می گذارنــد.  وجــوه 

نقــد  وجــه  تراکنش هــای  افزايــش   -
به صــورت اســکناس: اعضــایFATF بــه تازگــی 
ــه  ــی وج ــم باالی ــه حج ــد ک ــزارش کرده ان گ
نقــد به صــورت الکترونیکــی در اوراق بهــادار 
وارد شــده اســت کــه ایــن موضــوع در نتیجــه 
ــاالی افــراد اســت. اعضــایFATF و  نقدینگــی ب
ــا وجــود  ــد ب ــزارش کرده ان ــن گ FSRB همچنی
ــت  ــکناس به عل ــتفاده از اس ــت در اس محدودی
ــاالی  ــا، حجــم ب افزایــش انتقــال ویــروس کرون
وجــه نقــد از حســاب های بانکــی اشــخاص 
برداشــت  افزایــش  اســت.  شــده  برداشــت 
ــه  ــد منجــر ب ــه دالئــل زیــر می توان اســکناس ب

ــود: ــی ش ــم مال ــویی و تروریس پولش
در شــرایط ثبــات مالــی اکثــر افــراد بــه   
می آورنــد  روی  بانــک  در  ســپرده گذاری 
کــه ایــن موضــوع پوشــش مناســبی را بــرای 
پولشــویی وجــوه حاصــل از فعالیت هــای 
ــکناس را  ــورت اس ــص به ص ــی باالخ غیرقانون

فراهــم می کنــد. 
اســکناس بــرای خریــد دارایی هایــی کــه   
ارزش باالیــی دارنــد کــه ایــن ارزش هــم در 
طــول زمــان باقــی می مانــد و هــم می توانــد 
ــمول  ــادی مش ــود اقتص ــول دوران رک در ط
افزایــش ارزش افــزوده شــود و هــم به راحتــی 
ــه کار  قابــل ردیابــی و پیــدا شــدن نیســت، ب

رود ماننــد طــال 
ــی  ــاب بانک ــت از حس ــر برداش ــش خط افزای  
آوردن  به دســت  طریــق  از  مشــتریان 
ــه  ــت وج ــا و برداش ــاب آنه ــات حس اطالع
نقــد به صــورت اســکناس از دســتگاه های 

خودپــرداز

- دارايی های مجازی: 
اعضــایFATF و FSRB از افزایــش خطــرات 
دارایی هــای مجــازی گــزارش داده انــد. در یــک 
مــورد کــه اخیــراً توســط ادارۀ دادگســتری ایالت 
ــوه  ــردی وج ــت، ف ــده اس ــزارش ش ــده گ متح
ــوط  ــی مرب ــای تقلب ــروش داروه ــل از ف حاص
ــای  ــۀ دارایی ه ــت معامل ــد 1۹ را جه ــه کووی ب
دیجیتالــی ماننــد ســهام اســتفاده کرده اســت13. 

- معامالت درون سازمانی14 : 
افزایــش  از  حاکــی  گزارش هــا 
ــی  ــت بی ثبات ــی به عل ــرمایه گذاری های تقلب س
ــتند.  ــد 1۹ هس ــیوع کووی ــی از ش ــی ناش مال
ــد  ــی در حــال نق ــات مال ــدگان خدم تأمین کنن
ــود از  ــای خ ــردن دارایی ه ــارج ک ــردن و خ ک
ــان از  ــدم اطمین ــه ع ــخ ب ــهام در پاس ــازار س ب
شــرایط ایجــاد شــده به علــت شــیوع کوویــد 1۹ 
ــاالی نقدینگــی  هســتند. ســپس ایــن حجــم ب
ــد  ــاال مانن ــازده ب ــا ب ــای ب ــمت بازاره ــه س ب
معامــالت درون ســازمانی منتقــل می شــود. 

ــی  ــی مبن ــن گزارش های ــایFATF همچنی اعض
ــرکت هایی  ــرمایۀ ش ــش س ــنهاد افزای ــر پیش ب
کــه محصــوالت و داروهــای تقلبــی تولیــد 

کرده انــد.  ارائــه  می کننــد، 

- تروريسم مالی 
    گزارشــاتی مبنــی بــر هشــدارهای ایالــت 
متحــده بــه دولت هــا درحالی کــه دولت هــا 
تمــام توجهشــان را معطــوف بــه برطــرف کــردن 
ــد 1۹  ــی از کووی ــدۀ ناش ــاد ش ــکالت ایج مش
کرده انــد فعالیــت تأمیــن مالــی گروه هــای 
تروریســتی در حــال افزایــش اســت1۵. بــه 
بشردوســتانه  کمک هــای  افزایــش  مــوازات 
ــا کوویــد 1۹، دولت هــا  بین المللــی در ارتبــاط ب
بایســتی روش هــای مبتنــی بــر ریســک، جهــت 
حــذف بــه خطــر افتــادن ایــن وجــوه از اســتفاده 
مالــی  نیازهــای  تأمیــن  به منظــور  شــدن 

گروه هــای تروریســم بــه کار گیرنــد1۶.                                                                             

معيار انعطاف پذيری سايبری
در پاســخ بــه شــرایط فعلــی ایجــاد شــده 
ــالت  ــور حم ــد 1۹ و ظه ــیوع کووی ــت ش به عل
ســایبری مرتبــط بــه ایــن دوران، پلیــس اینترپل 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــای بین الملل راهنمایی ه
در همیــن راســتا ســازمان ملــی مســئول امنیــت 
را  ســایبری راهنمایی هــا و پیشــنهادات الزم 
ــۀ  ــال بیانی ــوان مث ــت. به عن ــرده اس ــالم ک اع
ــه  ــایبری اتحادی ــت س ــازمان امنی ــترك س مش
 ، )US( و ایالــت متحــده آمریــکا )EU( اروپــا
فهرســتی از بیانیه هــای کاربــردی به منظــور 
ــش  ــازل، کاه ــیوه نامه های کار در من ــت ش رعای
امنیــت  باج افزارهــا،  یــا  بد افزارهــا  حمــالت 
و همچنیــن،  ریســک  و مدیریــت  VPN هــا 
ــای  ــی چالش ه ــایی و ردیاب ــان از شناس اطمین
مرتبــط بــه کوویــد 1۹ را صــادر کرده انــد. 
مقامــات عالی رتبــۀ مالــی درحــال بررســی 
ــداوم  ریســک های امنیــت ســایبری به منظــور ت
ــدان  ــتند. کارمن ــی هس ــات مال ــت خدم فعالی
مؤسســات مالــی مســئول امنیــت فنــاوری 
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ــت  ــت و می بایس ــوده اس ــرکت ب ــات ش اطالع
در برابــر جرائــم ســایبری مطلــع و آگاه باشــند. 

ــق  ــدارها از طري ــطح هش ــش س افزاي
بيانيه هــای عمومــی در مــورد جرائــم 

ســايبری
ــی در  ــه بیانیه های ــات عالی رتب ــدادی از مقام تع
ارتبــاط بــا هوشــیار بــودن نســبت بــه افزایــش 
ریســک های مرتبــط بــه پولشــویی و ترورریســم 
ــن  ــدان ای ــیاری کارمن ــن هوش ــی و همچنی مال
ــه  ــم ارائ ــل ایــن قبیــل جرائ مؤسســات در مقاب
مقامــات  از  تعــدادی  کرده انــد.1۷ همچنیــن 
ــی  ــای کل ــی طرح ه ــور عموم ــه به ط عالی رتب
نســبت بــه حمــالت ســایبری در دوران شــیوع 
ــه از  ــک نمون ــد. ی ــد 1۹ را مطــرح کرده ان کووی
ایــن مــورد مربــوط بــه بیانیــۀ مشــترك بانــک 
ــتند.  ــه هس ــتی بیم ــه سرپرس ــا و مؤسس ایتالی
ایــن دو مؤسســه چالش هــای امنیــت ســایبری 
مرتبــط بــه کوویــد 1۹ را بــا تمرکــز بــر مــوارد 

ــد: ــایی می کنن ــل شناس ذی
انجــام  افزایــش  از  ناشــی  آســیب های   
دور راه  از  و  تلفنــی  به صــورت  فعالیت هــا 

آوردن  به دســت  بررســی جهــت  انجــام    
ــایبری  ــدات س ــرای تهدی ــای الزم ب آگاهی ه

در دوران کوویــد 1۹

در  رهنمودهايــی  کــردن  فراهــم 
ســايبری انعطاف پذيــر  نواحــی 

مــورد  در  رهنمودهایــی  مقامــات  بعضــی 
فنــاوری  سیســتم  در  ریســک ها  افزایــش 
اطالعــات عمومــی و اطالعات غیرعمومــی ارائه 
کرده انــد. به عنــوان مثــال اداره خدمــات مالــی 

ــه: ــت ک ــرده اس ــالم ک ــورك اع ــت نیوی ایال
 VPN اهمیــت اعتمــاد به امنیــت ارتباطــات  
کــه تمــام تراکنش هــای در حــال تبــادل را 

ــد ــذاری می کن رمزگ
ــت  ــراز هوی ــای اح ــردن پروتکل ه ــه کارب ب  
چنــد عاملــی )ماننــد شناســنامه، کارت 
ملــی، پاســپورت و...(  و بــه روز رســانی آنهــا 

بــرای فعالیت هــای کلیــدی
امنیتــی  پروتکل هــای  به کاربــردن   
ــرای  ــی ب ــا خانگ ــخصی ی ــائل ش ــوی وس ق
دسترســی بــه زیرســاخت های تکنولوژیکــی 

ــرکت ش
و  ویدئویــی  امکانــات  و  تجهیــزات   
ــه  ــیوه ای ک ــه ش ــی ب ــای صوت کنفرانس ه
ــد ــدود کن ــاز را مح ــراد غیرمج ــی اف دسترس

به منظــور  معیارهایــی  بــردن  بــه کار   
شــرکت اطالعــات  افشــای  از  جلوگیــری 

به عنــوان بخشــی از رهنمــود کوویــد 1۹ ادارۀ 
خدمــات مالــی ایالــت نیویــورك از شــرکت ها 

درخواســت کــرده اســت ریســک های مربــوط 
ــن  ــا ای ــه ب ــرکت هایی را ک ــخاص و ش ــه اش ب
ایــن  در  هســتند  ارتبــاط  در  شــرکت ها 

ــد.  شــرایط اســتثنایی گــزارش کنن

ــات  ــتن اطالع ــتراک گذاش ــه اش ب
ــد 19 ــدات کووي ــه تهدي ــط ب مرتب

بعضــی از مســئوالن در حــال تبــادل اطالعــات 
ــا تهدیــدات ســایبری کوویــد 1۹ از  مرتبــط ب
طریــق کانال هــای داخلــی بــا مؤسســات مالی 
و دیگــر همــکاران مــورد اعتمادشــان هســتند. 
ســازمان هایی از قبیــل بانــک ایتالیــا در حــال 
ــازماندهی  ــی، س ــای امنیت ــاعۀ خبرنامه ه اش
وبینارهــا و آمــوزش اســتفادۀ صحیح از وســائل 
ــای  ــردن کنترل ه ــتحکم تر ک ــرکت و مس ش

مرتبــط بــه کار از راه دور اســت. 

معيارهای ضدپولشويی
گــزارش اعضــایFSRB و دیگــر منابــع حاکــی 
برابــر فعالیت هــای  از ضعــف دولت هــا در 
ــت  ــی به عل ــم مال ــویی و ضدتروریس ضدپولش
ــد 1۹  ــی از کووی ــده ناش ــش آم ــرایط پی ش
اســت کــه ایــن موضــوع عمدتــاً به علــت 
فاصله گــذاری اجتماعــی ناشــی از همه گیــری 
ویــروس کرونــا به منظــور حفــظ ســالمت 
ــت آن  ــدم رعای ــی از ع ــم ناش ــردم و جرائ م
ــی  ــدان بخــش دولت اســت. بســیاری از کارمن
ضدپولشــویی و ضدتروریســم مالی و همچنین 
ــال کار از  ــی در ح ــش خصوص ــدان بخ کارمن
راه دور هســتند یــا به علــت مبتــال شــدن بــه 
ــه در  ــد. به طوری ک ــاًل کار نمی کنن ــا اص کرون
بعضــی از کشــورها به علــت کمبــود کارمنــدان 
ــه  ــه ب ــا از توج ــر کاره ــّدم و تأّخ ــب تق ترتی
فعالیت هــای ضدپولشــویی و ضدتروریســم 
مالــی بــه ســمت کارهــای دیگــر نظیــر 
ــرای بهبــود  برقــراری ثبــات مالــی و تــالش ب
شــرایط اقتصــادی بشــریت تغییــر پیــدا کــرده 

اســت. 
ــر  ــان دیگ ــایFATF و محقق ــات اعض تحقیق
ــاد  ــی ایج ــم مال ــه جرائ ــه ب ــی از توج حاک
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شــده در دوران کوویــد 1۹، تأکیــد بــر اهمیــت 
ــم  ــویی و ضدتروریس ــات ضدپولش ــداوم الزام ت
ــردن  ــاز در به کارب ــردن نی ــخص ک ــی، مش مال
ــیدن  ــه رس ــیوه ای ک ــه ش ــی ب ــائل نظارت وس
ــم  ــویی و تروریس ــش پولش ــن کاه ــراز بی ــه ت ب
مالــی ایجــاد شــده ناشــی از کوویــد 1۹ و 
انعطاف پذیــری در مقابــل مشــکالت کوویــد 1۹ 

را همــوار می کنــد. 

نتيجه گيری
ــاعدی  ــۀ مس ــا زمین ــری کرون ــران همه گی بح
ــت.  ــرده اس ــم ک ــی فراه ــم مال ــرای جرائ را ب
مقامــات  همه گیــری  شــروع  بــا  همزمــان 
و  بیانیه هــا  ارائــۀ  بــا  جهانــی  عالی رتبــۀ 
ــژه در  ــی به وی ــه مؤسســات مال رهنمودهایــی، ب
مــورد کاهــش حمــالت ســایبری و ریســک های 
ــد.  ــخ داده ان ــی پاس ــم مال ــویی و ترورریس پولش
ــم  ــویی و تروریس ــک های پولش ــا ریس ــه ب مقابل

ــه: ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــی مس مال
 1( مؤسســات مالــی و عمومــی نســبت بــه 

ــوند ــع ش ــم مطل ــه جرائ اینگون
ــه ریســک های در حــال   2( توجــه بیشــتری ب

پیدایــش داشــته باشــند
 3( بــه اشــتراك گذاشــتن اطالعــات بیــن 
مؤسســات عمومــی و خصوصــی و همچنیــن 

بیــن بخش هــای قضایــی
همچنیــن رهنمودهــای صــادره تأکیــد بــر 
مالــی  مؤسســات  بیــن  معامــالت  انجــام 
به منظــور افزایــش انعطاف پذیــری ســایبری 
و چهارچوب هــای ضدپولشــویی و جلوگیــری 
از تحمیــل بــار اضافــی بــه مؤسســات مالــی در 

ارائــۀ خدمــات مالــی دارد.     

پی نوشت ها:
1-  See eg CERT-EU website https://

media.cert.europa.eu/cert/

moreclusteredition/en/securi�

tyboulevarde65efcacb6cd9b�

f31080185461c6e720.20200404.
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خواهــد گذاشــت(
  15- UN (2020), Secretary-

General’s Remarks to the 

Security Council on the 

COVID_19 Pandemic, https://

www.un.org/sg/en/content/

sg/statement/2020-04-09/

secretary-generals-remarks-

thesecurity-council-the-covid-

19-pandemic-delivered.

  16- US Treasury (2020), Treasury 

Underscores Commitment to 

Global Flow of Humanitarian Aid 

in Face of COVID-19 Pandemic, 

https://home.treasury.gov/

news/press-releases/sm969.

17 -See eg MAS media release on 

regulatory and supervisory meas�

ures to help FIs focus on support�

ing customers, www.mas.gov.sg/

news/media-releases/2020/mas-

takes-regulatory-and-supervisory-

measures-to-help-fis-focus-onsup�

porting-customers. 

-See eg New York State Department 

of Financial Services Guidance to 

regulated entities regarding cyber 
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id-19 pandemic, www.dfs.ny.gov/
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پروانه خالقی کسبی

به عنــوان  دور  گذشــته های  در  حســابداری 
نوعــی فن ثبــت، ضبــط و جمــع آوری اطالعات 
ــن  ــری ای ــل و اندازه گی ــه و تحلی ــی، تجزی مال
اطالعــات و در نهایــت طبقه بنــدی و تلخیــص 
ــی  ــب گزارشــات حســابداری و مال آنهــا در قال
شــناخته می شــد اّمــا امــروزه در پرتــو جهانــی 
مســئولیت های  پدیــدۀ  ظهــور  و  شــدن 
ــوان  ــابداری به عن ــابداران، حس ــی حس اجتماع

به منظــور  اطالعاتــی  سیســتم  یــک 
پاســخگویی بــه نیــاز ذینفعــان به وجــود آمــده 
ــه  ــان و ب ــت زم ــا گذش ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
ــادی و  ــای اقتص ــترش فّعالیت ه ــوازات گس م
افزایــش پیچیدگــی آن، بایــد خدمــات ســنتی 
ــای  ــدف  و روش ه ــود و اه ــته ش ــار گذاش کن
بــه  پاســخگویی  بــرای  نویــن حســابداری 
ــد؛ چــرا  ــی، توســعه یاب ــن نیازهــای اطالعات ای

آیندهحسابداریدرعصرجدید
باپیشرفتتکنولوژی
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بــرای  دولــت  و  شــرکت ها  اشــخاص،  کــه 
تصمیم گیــری در مــورد توزیــع مناســب منابــع 
مالــی نیــاز بــه اطالعاتــی قابــل اتــکا و روزآمــد 
ــه  ــد ب ــات را می توانن ــن اطالع ــه ای ــد ک دارن

ــد.  ــت آورن ــه دس ــابداری ب ــاری حس ی
ــریع  ــیار س ــوالت بس ــر، تح ــۀ اخی در دو ده
اطالعــات  فنــاوری  بخــش  در  شــگرفی  و 
و ارتباطــات انجــام گرفتــه کــه سرنوشــت 
ــش  ــر روز پی ــراد ه ــازمان ها و اف ــع، س جوام
از گذشــته بــه ایــن فنــاوری مــدرن گــره 

 . د ر می خــو
ــۀ  ــری، حرف ــاری دیگ ــش تج ــر بخ ــد ه مانن
ــر  ــال تغیی ــرعت در ح ــز به س ــابداری نی حس
اســت. برخــی از ایــن تغییــرات واکنشــی 
ــاوری  ــتند. فن ــور هس ــای نوظه ــه فناوری ه ب
به طــور مــداوم در حــال تغییــر هســتۀ اصلــی 
اســت.  حســابداری  روندهــای  از  بســیاری 
ــّوالت  ــا تح ــو ب ــوان همس ــه می ت ــال چگون ح
تکنولــوژي باعــث ارتقــای جایــگاه حســابداري 

در ســازمان ها و جامعــه شــویم؟ 
در یــک محیــط شــغلی در حــال تغییــر، توجــه 
بــه روندهــای جدیــد خدمــات حســابداری 
ــب  ــت کس ــه موفقی ــایانی ب ــک ش ــی کم و مال
و کار خواهــد کــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــی و  ــای مدیریت ــابداری در تصمیم گیری ه حس
ــرات  ــا و وجــود تغیی سرنوشــت کســب و کاره
ســاالنه در فنــاوری و برخــورد روزانــۀ ذینفعــان 
ــه و  ــد، مطالع ــوارد جدی ــه م ــب و کار ب در کس
بررســی مــداوم ایــن تغییــرات از اهمیــت 
ــی،  ــن فضای ــت. در چنی ــوردار اس ــی برخ باالی
و  اســت  موفقیــت  و  رشــد  الزمــۀ  تغییــر، 
فکــر  بــه  کــه  شــرکت هایی  و  ســازمان ها 
ــر الگــوی تجــاری و فرایندهــای کســب و  تغیی
کار خــود هســتند بایــد از آخریــن و جدیدترین 
رویکردهــای خدمــات حســابداری و مالــی آگاه 

ــند.  باش
ــوارد را  ــن م ــد ای ــن صنعــت بای متخصصــان ای
ــی  ــوزۀ کاری رقابت ــا در ح ــد ت ــری کنن پیگی
باقــی بماننــد. آگاهــی از ایــن روندهــا نــه تنهــا 

بــه شایســتگی حرفــه ای آنهــا می افزایــد، 
بلکــه آنهــا را ترغیــب می کنــد تــا بــرای 
خــود  مشــتریان  رفــاه  و  شــرکت  بهبــود 

ــد.  ــوآوری کنن ن
بــا توجــه بــه عوامــل متعــدد از جملــه تحــول 
مدل هــای کســب  و کار، مقــّررات، افزایــش 
تصمیم گیری هــای  در  حســابداری  نقــش 
تجــاری، عملکردهــای حســابداری بایــد نقــش 
ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــا کنن ــگیرانه تری را ایف پیش
کســب  وکارهــا اجــازه می دهــد تــا بــدون 
نیــاز بــه خــرج کــردن منابــع قابل توجــه 
ــا درك  ــابداری ی ــای حس ــع خطاه ــرای رف ب
ابتــکارات جدیــد تجــاری، مشــکل را به خوبــی 

ــد.  ــل کنن ح
موجــب  تکنولوژیکــی  و  انســانی  عوامــل 
امــروزه صنعــت  تغییراتــی می شــوند کــه 
ــل  ــت. عام ــرده اس ــزل ک ــابداری را متزل حس
ــرده  ــازار کار وارد ک ــی در ب ــانی اختالالت انس
اســت کــه کارشناســان آن را اســتعفای بــزرگ 
ــافت  ــزارش مایکروس ــا گ ــق ب ــد. مطاب می نامن
ــزرگ  در ســال 2021، کار ترکیبــی اختــالل ب
بعــدی اســت، زیــرا 41درصــد کارکنــان تمایــل 
ــه دورکاری  ــل ب ــتعفا و 4۶درصــد تمای ــه اس ب
مالــی  گــردش  ایــن،  بــر  عــالوه  دارنــد. 
ــرکت ها  ــر ش ــرای اکث ــی ب ــات بازرگان مؤسس
ــه  ــه اســت ک ــش یافت ســاالنه 20درصــد افزای
وضعیــت موجــود بدتــر خواهــد شــد. بــا 
ظهــور و پذیــرش اســناد الکترونیکــی به جــای 
برگه هــای کاغــذی، رســیدهای دیجیتالــی 
حســابداران  کاغــذی،  رســیدهای  به جــای 
اکنــون می تواننــد از راه دور بــه وظایــف خــود 
ــی  ــابداری و مال ــات حس ــد و خدم ــل کنن عم
ــای کار  ــر ابزاره ــال حاض ــد. در ح ــه کنن ارائ
ــکاری  ــت هم ــرای تقوی ــادی ب ــی1  زی گروه
از راه دور وجــود دارد اّمــا محدودیت هــای 
تحریــم  نرم افزارهــا  ایــن  دربــارۀ  جــّدی 
از یــک طــرف و پولــی  ایرانــی  کاربــران 
ــی  ــع از طرف ــن مناب ــه ای شــدن دسترســی ب
از  فــارغ  دیگــر  طــرف  از  ارز  پرداخــت 

بــرای  پرســرعت  اینترنــت  بــه  دسترســی 
ــت.  ــا اس ــه از آنه ــتفاده بهین اس

روندهای نرم افزار حسابداری در 
عصر جديد

1-کاهش هزينه های نرم افزارهای 
حسابداری

ــان در  ــارات کارفرمای ــوژی انتظ ــرات تکنول تغیی
ــر از خدمــات ســنتی ســوق  حســابداری را فرات
ــال  ــه دنب ــط ب ــا فق ــروزه، آنه ــت و ام داده اس
دفتــرداری یــا ثبــت رویدادهــای مالــی نیســتند. 
نیــاز دسترســی اطمینان بخــش بــا ســرعت 
مهمتریــن دغدغــۀ اســتفاده کنندگان گزارشــات 
ــن  ــع ای ــرای رف ــت. ب ــابداری اس ــی و حس مال
نگرانی هــا، حســابداران از مدل هــای ســنتی 
ــد رو  ــای جدی ــه فناوری ه ــه و ب ــه گرفت فاصل
کرده انــد. آنهــا اعــالم کرده انــد، مهم تریــن 
و تأثیرگذارتریــن عامــل کاهــش هزینه هــای 
ــت  ــی اس ــری ابزارهای ــه کارگی ــب و کار ب کس
ــت.  ــرار داده اس ــا ق ــار م ــاوری در اختی ــه فن ک
فناوری هــای  از  به جــا  و  درســت  اســتفادۀ 
ــۀ کاری  ــای روزان ــه فراینده ــد ب ــد می توان جدی
ســرعت ببخشــد. به عنــوان مثــال، اســتفاده 
از نرم افــزار حســابداری، عــالوه بــر افزایــش 
هزینه هــای  کاهــش  در  دقــت،  و  ســرعت 
ــا  ــزایی دارد. ب ــر به س ــما تأثی ــب و کار ش کس
کمــک نرم افــزار حســابداری بخــش زیــادی 
ــورت  ــابداری به ص ــی و حس ــای مال از فراینده
خــودکار و اتومــات انجــام می شــوند  و همیــن 
موضــوع باعــث کاهــش خطاهــای انســانی، 
کاهــش اســتفاده از کاغــذ و فضــای مــورد نیــاز 
ــت  ــی در وق ــناد، صرفه جوی ــی اس ــرای بایگان ب
پرســنل و حتــی کاهــش نیــروی انســانی مــورد 

ــود.  ــی می ش ــور مال ــام ام ــرای انج ــاز ب نی

2- نرم افزارهای حسابداری يکپارچه 
(2ERP)

بیشــتر ســازمان های ســنتی ایرانــی چهــار 
بخــش اصلــی عملیاتــی دارنــد کــه عبارتنــد از:
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فروش و بازاریابی   
تولید و تدارکات  
حسابداری مالی  

منابع انسانی  
 

ــا  ــه ســاختار ســازمانی آنه در ســازمان هایی ک
ــی  ــته طراح ــره ای و ازهم گسس ــورت جزی به ص
ــورت  ــش به ص ــر بخ ــف ه ــت، وظای ــده اس ش
در  جداســت.  قســمت ها  ســایر  از  کامــل 
در  بخش هــا  از  یــک  هــر  مــوارد  اغلــب 
جریــان رویدادهــای ســایر فرایندهــا قــرار 
ــه  ــروزی ک ــی ام ــرایط رقابت ــرد. در ش نمی گی
دارد،  انعطاف پذیــری  و  چابکــی  بــه  نیــاز 
ــی از مشــکالت  ــه یک ــد ب ــن مســأله می توان ای
ــود.  ــل ش ــازمان ها تبدی ــوع س ــن ن ــی ای اساس
ــاد  ــراي ایج ــتراتژیک ب ــات اس ــی از ضروری یک
فرایندهــاي ســازمانی هماهنــگ و مؤثــر، وجود 

سیســتم هاي اطالعاتــی یکپارچــه اســت. 
ــازمان،  ــک س ــات مناســب در ی ــان اطالع جری
ــد  ــهیل می کن ــی را تس ــن بخش ــات بی ارتباط
ــن  و بهــره وري را افزایــش می دهــد. نتیجــۀ ای
ــت  ــش رضای ــا و افزای ــش هزینه ه ــوارد کاه م

ــود.  مشــتریان خواهــد ب
ــع  ــزی مناب ــان سیســتم برنامه ری ــا هم ERP ی
سیســتم هاي  همیــن  از  یکــی  ســازمانی، 
اطالعاتــی یکپارچــه اســت کــه توانســته اســت 
مــدل بســیار کارآمــدي از فرایندهاي ســازمانی 
را در قالــب یــک سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه 

ــد.  ــه کن ارائ
حرکــت روی لبــۀ تکنولــوژی روز دنیــا بــا 
بــا  مطابــق  جهــان   ERP پرکاربردتریــن 
بــا  ســازگار  و  بین المللــی  اســتانداردهای 
معیارهــای بومــی، بهــای تمــام شــدۀ آنالیــن، 
انبــارداری  حرفــه ای،  تولیــد  برنامه ریــزی 
اپ  ارزی،  چنــد  و  چندشــرکتی  پیشــرفته، 
موبایــل و یکپارچگــی واقعــی در تمــام زنجیــرۀ 
ارزش کســب و کار، راهــکاری مطمئــن و قابــل 
ــکا در دســتان شــما بــرای تحــّول و توســعۀ  اتّ

ــد.  ــد ش ــب و کار خواه کس

ــه  ــت ک ــی اس ــن داده های ــتفاده از چنی ــا اس ب
ــاد  ــی ایج ــای مختلف ــتم ERP، ماژول ه سیس
و از ایــن طریــق، گــردش کاری ســازمان را 
را  عملیــات  یکپارچــه می کنــد،  و  خــودکار 
پیگیــری و تحلیــل می کنــد و در نهایــت باعــث 
می شــود فراینــد تصمیم گیــری در ســازمان، 
ســریع تر و هوشــمندانه تر باشــد. ERP یــک 
ــازمانی،  ــردی درون س ــزاری کارب ــتۀ نرم اف بس
شــامل  و  اســتاندارد  ســازمان نگر،  و  جامــع 
یــک مجموعــه از ماژول هــای یکپارچــه، آمــادۀ 
راه انــدازی، از پیــش طراحــی شــده و از پیــش 
مهندســی شــده ولی قابــل تنظیــم و پیکربندی 
ــت.  ــازمان ها اس ــای س ــای پوی ــاس نیازه براس
ــرا  ــر، فرایندگ ــاًل انعطاف پذی ــل کام ــن راه ح ای
ــا  ــۀ فّعالیت ه ــامل کلی ــور و ش ــات مح و اطالع
ــاد ارزش  ــر در ایج ــی و مؤث ــای اصل و فراینده
ــش  ــای از پی ــت. فراینده ــازمان اس ــزودۀ س اف
ــات  ــف شــده در سیســتم براســاس تجربی تعری

و گزینه هــای بر تــر اســتخراج شــده اند. 
راهــکاری  مایکروســافت3   ERP نرم افــزار 
 )ERP( بــرای برنامه ریــزی منابــع ســازمانی
ــرای کســب و کارهــای کوچــک و  اســت کــه ب
ــری  متوســط کنتــرل و نظــارت بهتــر و دقیق ت
را روی منابــع مالی شــان فراهــم می کنــد و 
ــاخت  ــن، س ــرۀ تأمی ــت زنجی ــد مدیری می توان
ــد و شــامل  ــات را تســهیل کن ــد و عملی و تولی
ماژول هایــی ماننــد خریــد و تــدارکات، فــروش 
برنامه ریــزی  پــروژه،  مدیریــت  بازاریابــی،  و 
ــع انســانی و  ــارداری پیشــرفته، مناب ــد، انب تولی

ــت.  ــی اس ــابداری و مال حس

ــابداری ــی در حس ــوش مصنوع 3- ه
ــتفاده  ــوژی، اس ــزون تکنول ــرفت روزاف ــا پیش ب
مــورد  حســابداری  در  مصنوعــی  هــوش  از 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. در حقیقــت هــوش 
مصنوعــی از طریــق راه هــای گوناگونــی منجــر 
بــه ارائــۀ خدمــات حســابداری می شــود. از 
فوایــد هــوش مصنوعــی در حســابداری می توان 
بــه مدیریــت مالــی جامــع و بهینه ســازی شــدۀ 

ــی  ــع نرم افزارهای ــرد. در واق ــاره ک ــد اش روزآم
کــه توســط هــوش مصنوعــی اجــرا می شــوند 
ــردازش  ــار، پ ــته بندی آم ــا، دس ــت داده ه ثب
حســاب ها، انجــام عملیــات ریاضــی، ارائــۀ 
اعــداد و ارقــام و در آخــر مدیریــت ایــن امــور 
را بــه بهتریــن نحــو ممکــن انجــام خواهــد داد. 
ــدی  ــد تصاع ــاز رش ــوع زمینه س ــن موض همی
مالــی یــک شــرکت  بــازده  و  دســتاوردها 

می شــود. 
حســابداری  در  مصنوعــی  هــوش  اگرچــه 
می دهــد  انجــام  را  مختلفــی  وظایــف 
اّمــا ایــن ابــزار به طــور کامــل جایگزیــن 
ــوش  ــور ه ــا ظه ــد. ب ــد ش ــابداران نخواه حس
ــابداران،  ــود حس ــی می ش ــی، پیش بین مصنوع
ــه ســمت فّعالیت هــای  فّعالیت هــای خــود را ب

مشــاوره ای ســوق دهنــد. 
از طرفــی حســابداران بایــد بیشــتر روی وظایف 
اســتراتژیک خــود یعنــی برنامه ریــزی بودجــه، 
بهینه ســازی ســرمایه و بهبــود فرایندهــای 
مصنوعــی  هــوش  کننــد.  تمرکــز  مالــی 
حســابداری  بخــش  در  اساســی  تغییــرات 
ایجــاد کــرده اســت کــه ایــن تغییــرات منجــر 
بــه کاهــش هزینه هــا و افزایــش بهــره وری 

ــد.  ــد ش خواه
در دنیــای امــروزی کــه ارتباطــات بســیار 
تعــداد  اســت،  شــده  هــم  بــه  نزدیــک 
ــال  ــرعت در ح ــال به س ــای دیجیت تراکنش ه
افزایــش اســت و تعــداد بســیار زیــادی از 
ــه  ــه کار رفت ــال ب ــل دیجیت ــتم های عام سیس
ــن  ــام ای ــه انج ــی ب ــتگاه های دیجیتال در دس
ســرمایه گذاری  می کننــد.  کــم  معامــالت 
ــادل  ــال 2021 مع ــوژی در س ــوزۀ تکنول در ح
۶ تریلیــون دالر بــوده اســت کــه حــدود 
هــوش  حــوزۀ  در  آن  دالر  میلیــارد   ۶0
ــن راســتا حجــم  ــوده اســت در ای ــی ب مصنوع
ــه در  ــی ک ــوش مصنوع ــرمایه گذاری در ه س
ســال 201۵ معــادل 12 میلیــارد دالر بــود 
ــارد دالر رســیده  ــه ۹3 میلی در ســال 2022 ب
اســت. همچنیــن ظهــور نرم افزارهــای آنالیــن 
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ــش  ــدت افزای ــه ش ــی، ب ــان حسابرس پراطمین
ــات  ــه مؤسس ــن رابط ــه در ای ــت ک ــه اس یافت
Big Four حــدود 13 میلیــارد دالر در زمینــۀ 
ــد نظــر هــوش مصنوعــی  تکنولوژی هــای جدی
و تحلیــل داده هــا ســرمایه گذاری کرده انــد. 
صنعــت حســابداری نیــاز بــه درك بیشــتر 
فنــاوری باِلك ِچیــن دارد. باِلك ِچیــن یــک 
ــت  ــرای ثب ــه ب ــت ک ــی اس ــر کل دیجیتال دفت
طرف هــای  بیــن  شــده  انجــام  معامــالت 
ــبکه ایجــاد شــده اســت.  ــک ش ــف در ی مختل
ــوده  ــت ب ــر اینترن ــی ب ــر کل مبتن ــن دفت ای
شــده  تقســیم  مشــترکان  بیــن  و  اســت 
ــاد آن  ــان ایج ــالت از زم ــه معام ــت و کلی اس
را شــامل می شــود. تمامــی مشــترکان یــا 
شــرکت کنندگان اعــم از افــراد یــا کســب 
اشــتراکی  داده  پایــگاه  یــک  از  کارهــا،  و 
ــخۀ  ــک نس ــدام ی ــر ک ــد و ه ــتفاده می کنن اس
همســان از دفتــر کل را در اختیــار دارنــد. 
انقــالب  یــک  حســابداری  در  باِلك ِچیــن 
ــه  ــوژی ب ــن تکنول ــرد. ای ــا خواهــد ک ــازه برپ ت
ــد در  ــود می توان ــرعت خ ــت و س ــر امنی خاط
ــی  ــاب اصل ــه انتخ ــل ب ــک تبدی ــدۀ نزدی آین
واحدهــای  و  حســابداری  شــرکت های 

ــا  ــد ب حســابداری باشــد. متخصصیــن می توانن
ــد بازرســی اســناد  اســتفاده از باِلك ِچیــن رون
ــند و  ــتری ببخش ــرعت بیش ــاب ها را س و حس
نگرانــی خــود را نســبت بــه امنیــت داده کنــار 
ــن  ــردی باِلك ِچی ــای کارب ــد. از نمونه ه بگذارن
ــل  ــش جع ــه کاه ــوان ب ــابداری می ت در حس
اســناد و تخریــب اســناد، کاهــش هزینــۀ 
حسابرســی، رعایــت درســت اســتانداردها و 

ــرد.  ــاره ک ــره وری اش ــش به ــن، افزای قوانی
توســط  شــده  منتشــر  داده هــای  طبــق 
زده  تخمیــن   ،2020 ســال  در   Statista
ــده  ــاالت متح ــرکت ها در ای ــه ش ــود ک می ش
تــا پایــان ســال 2022 1.1 میلیــارد دالر بــرای 
کننــد.  هزینــه  باِلك ِچیــن  فناوری هــای 

جالــب،  پیشــرفت های  از  یکــی  همچنیــن 
ســرمایه گذاری در متــاورس4  اســت. متــاورس 
ســه ویژگــی اساســی و کلیــدی دارد از جملــه 
»استانداردســازی«  و  »تعامــل«  »حضــور«، 
و ایــن ویژگی هــا، تفــاوت اساســی دنیــای 
را  موجــود  مجــازی  فضــای  بــا  متــاورس 
ــاورس  ــای مجــازی مت ــد. دنی ــش می دهن نمای
می توانــد بــه صنعتــی تریلیــون دالری تبدیــل 
شــود، محلــی بــرای ســرگرمی، تجــارت و برای 

ــوان  ــاورس به عن ــل  کار. مت ــی مح ــی، حت برخ
یــک شــاخه از اینترنــت تعریــف نمی شــود بلکه 
یــک جایگزیــن و آلترناتیــو بــرای آن به حســاب 
و  باِلك ِچیــن  از  اســتفاده  بــا  و  می آیــد 
ــد  ــی خواه ــز طراح ــن های غیرمتمرک اپلیکیش
شــد. نکتــۀ قابــل توجــه اینکــه یکــی از چهــار 
شــرکت بــزرگ حســابداری، بنــام پرایــس واتــر 
هــاوس کوپــرزPWC(۵( که شــرکت چندملیتی 
خدمــات حرفــه ای بریتانیایــی اســت، در زمینــۀ 
ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ مدیریت، مشــاورۀ مالی 
و ســرمایه گذاری، مشــاورۀ حقوقــی و مالیاتــی، 
خدمــات حســابداری و حسابرســی فّعالیــت 
می کنــد و پــس از شــرکت دیلویــت به عنــوان 
ــان  ــه ای جه ــات حرف ــرکت خدم ــن ش دومی
محســوب می شــود، اخیــراً زمیــن مجــازی 
ــه  ــرد و آن را ب ــداری ک را در Sandbox خری
اولیــن برنــد خدمــات حرفــه ای شــناخته شــدۀ 
ــاورس  ــای مت ــل کــرد و وارد دنی ــی تبدی جهان
شــد. ســخنگوی Sandbox گفتــه اســت کــه 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــه PWC اج ــن ب ــد زمی خری
ــا  ــه دهــد و ب ــه ای را ارائ ــات همــه جانب تجربی
ــرار کنــد. ایــن شــرکت  مشــتریان ارتبــاط برق
 VR پیش بینــی می کنــد کــه فناوری هــای
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)واقعیــت مجــازی( و AR )واقعیــت افــزوده( تــا 
ــاد  ــه اقتص ــون دالر ب ــال 2030، ۵.1 تریلی س
ــال  ــه در س ــد، درحالی ک ــک کنن ــی کم جهان
ــارد دالر  ــط ۵.4۶ میلی ــا فق ــهم آنه 201۹ س

بــود. 

4- اهميت امنيت در سيستم های 
اطالعاتی حسابداری

مدیــران بــرای تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی خود 
ــات  ــه سیســتم های اطالع ــزون ب به طــور روزاف
حســابداری وابســتگی پیــدا کــرده اســت و ایــن 
سیســتم ها، خــود به طــور وســیع در حــال 
ــا  ــان ب ــی هســتند. همزم گســترش و پیچیدگ
ــی،  ــتم های اطالعات ــی سیس ــش پیچیدگ افزای
شــرکت ها و ســازمان ها بــا تهدیدهایــی روبــه رو 
هســتند؛ بیشــتر از تهدیدهایــی کــه شــرکت ها 

ــه رو هســتند.  ــا آن روب و ســازمان ها ب
یکــی از دغدغه هــای مدیــران، حفاظــت از 
ــر  ــرا ب ــتم در ب ــای سیس ــات و برنامه ه اطالع
نفــوذ افــراد غیرمجــاز اســت. اطالعــات موجــود 
در سیســتم هایی کــه درجــۀ ایمنــی آنهــا 
پاییــن باشــد، قابــل اتـّـکا نخواهــد بــود و خطــر 
ســرقت اطالعــات و بهره بــرداری غیرمجــاز 
ــران  ــت. مدی ــد داش ــود خواه ــه وج آن همیش
ــف  ــدودۀ وظای ــرکت ها در مح ــازمان ها و ش س
ــا  ــازمان ی ــع س ــظ مناف ــدگاه حف ــود از دی خ
ــط کار  ــازی محی ــه ایمن س ــف ب ــرکت موظ ش
و اطالعــات هســتند. چالــش حســابداران و 
ــن اســت  ــروزی ای شــرکت های حســابداری ام
کــه جمع آوری کننــده و اداره کننــدۀ داده هــای 
مؤثــر باشــند. بــرای انجــام ایــن کار، آنهــا بایــد 
بهتریــن شــیوه های امنیتــی ماننــد دسترســی و 
ــی  ــای امنیت ــب، پروتکل ه ــای مناس پروتکل ه
رمزگــذاری  و  پشــتیبان گیری  و  فیزیکــی 
ــد در  ــم بای ــان ه ــد. حسابرس ــت کنن را رعای
اتّــکای  قابلیــت  و  شــرکت  منافــع  حفــظ 
در  امنیــت  وجــود  صاحــب کار  اطالعــات 
در  را  حســابداری  اطالعــات  سیســتم های 

محــدودۀ بررســی های خــود قــرار دهنــد. 
مدیــران و حســابداران بایــد بــا انــواع حمــالت 
در  امنیــت  ایجــاد  روش هــای  تهدیدهــا،  و 
امنیــت  بهینه ســازی  رونــد  و  سیســتم ها 
ــا  ــند ت ــنا باش ــی آش ــتم های اطالعات در سیس
موفــق بــه ایجــاد امنیــت در سیســتم های 

ــوند.  ــود ش ــی خ اطالعات

5- داده کاوی در حسابداری و تحليل 
اطالعات

اســتفادۀ مؤثــر از داده هــا، رکــن اساســی 
رقابــت بازارهــای کســب و کار اســت. ایــن 
درك  نیازمنــد  همیشــه  فّعالیت هــا  نــوع 
ــری  ــات به منظــور تصمیم گی درســتی از اطالع
ــت. داده  کاوی  ــر، اس ــر و واقعی ت ــر، دقیق ت بهت
ــای  ــش از داده  ه ــتخراج دان ــد اس ــک فراین ی
ــه  ــت ک ــی اس ــای اطالعات ــزرگ در پایگاه ه ب
می تواننــد به صــورت بالقــوه مفیــد و قابــل 
فهــم باشــند و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
تــا بتــوان انبــوه داده  هــا را به صــورت خــودکار 
ــد  ــش مفی ــات و دان ــه اطالع ــمندانه ب و هوش

ــرد.  ــل ک تبدی
ــری  ــرای تصمیم گی ــی ب ــد اصل ــات، کلی اطالع
ــی هســتند. پیشــرفته تر  ــورد مســائل مال در م

و  آن  بهینه ســازی   ، داده۶  مراکــز  کــردن 
ــر  ــرفته در عص ــای پیش ــتفاده از نرم افزاره اس
بــرای  داده هــا  اســتخراج  و  داده هــا  کالن 
مهــم  بســیار  مدیریتــی  تصمیم گیری هــای 
مالــی شــامل  تحلیــل  و  تجزیــه  هســتند. 
اســتفاده از داده هــای مالــی بــرای ارزیابــی 
عملکــرد یــک شــرکت و ارائــۀ توصیه هایــی در 
ــت.  ــده اس ــود آن در آین ــی بهب ــورد چگونگ م
ــود را  ــۀ اول کار خ ــی در درج ــران مال تحلیلگ
ــک صفحــۀ  ــد و از ی ــام می دهن در اکســل انج
ــای  ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــترده ب گس
تاریخــی و پیش بینــی نحــوۀ عملکــرد شــرکت 

در آینــده اســتفاده می کننــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تمرکز بــر تجزیــه  و تحلیل 
داده هــای جزئــی حســابداری و اطالعــات مالــی 
در حــال تبدیــل  شــدن بــه یکــی از روندهــای 
ــت.  ــی اس ــابداری و مال ــات حس ــد خدم جدی
در  شــده  انجــام  پیش بینی هــای  برخــالف 
ــابداری  ــۀ حس ــن حرف ــن رفت ــا از بی ــه ب رابط
حسابرســان  و  حســابداران  حسابرســی،  و 
ــل  ــه و تحلی ــای تجزی ــد در دنی ــوز می توانن هن
داده هــای بــزرگ ایجــاد ارزش کننــد. آنهــا کــه 
ــاختاریافته  ــای س ــل داده ه ــه و تحلی ــا تجزی ب
آشــنا و دارای دانــش و بینــش اصــول تجــارت 



64
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

هســتند، کار بــا داده هــای بــدون ســاختار نیــز 
برایشــان مقــدور خواهــد بــود و می تواننــد 
ــل اکتشــافی  ــه و تحلی ــان را در تجزی کارفرمای
داده هــای بــزرگ، حمایــت کننــد. بنابرایــن، به 
ــان  ــابداران و حسابرس ــی حس ــای جایگزین ج
اســتدالل  مــا  خــودکار،  سیســتم های  بــا 
می کنیــم کــه تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
بــزرگ مکمــل مهارت هــای حســابداران اســت 
و حتــی ممکــن اســت ســبب تقاضــای بیشــتر 
در حرفــۀ حســابداری و حسابرســی بــرای 
تخّصــص  دارای  حسابرســان  و  حســابداران 

ــود.  ــزرگ ش ــای ب ــل داده ه تحلی

به عنــوان  حســابداران   -6
مشــاغل اصلــی  شــرکای 
بــا پیشــرفت تکنولــوژی، تعــداد ربات هــای 
مشــاور۷  کــه توســط شــرکت ها مــورد اســتفاده 
ــت.  ــش اس ــه افزای ــت رو ب ــد گرف ــرار خواهن ق
ــای خــودکاری هســتند  ــا برنامه ه ــن ربات ه ای
ــا اســتفاده از الگوریتم هــای  کــه اطالعــات را ب
پیشــرفته تفســیر می کنــد کــه اگــر تکنولــوژی 
بــه پیشــرفت خــود ادامــه دهــد و الگوریتم هــا 
مشــاور  ربات هــای  شــوند،  دقیق تــر 
ــرای مشــاوران و  می تواننــد تهدیــدی واقعــی ب
مدیــران مالــی باشــند. بــا ایــن وجــود، نگرانــی 
ــای  ــه ربات ه ــه چگون ــورد اینک ــادی در م زی
ــود دارد.  ــاد هســتند، وج ــل اعتم مشــاور قاب

حســابداری از جملــه مهارت هــا و مشــاغلی 
ــود را  ــگاه خ ــت جای ــته اس ــه توانس ــت ک اس
ــظ  ــوژی حف ــرفت های تکنول ــی پیش ــا تمام ب
ــه  ــد ک ــوز مایلن ــراد هن ــیاری از اف ــد. بس کن
ثــروت آنهــا توســط یــک شــخص واقعــی 
ــاط  ــا ارتب ــا آنه ــد ب ــا بتوانن ــود ت ــت ش مدیری
ــران  ــن کار مدی ــس مهم تری ــد. پ ــرار کنن برق
و مشــاوران مالــی همــگام شــدن بــا پیشــرفت 
ــم  ــث ک ــه باع ــاوری اســت، ک ــوژی و فن تکنول
ــرکت ها و  ــزارش در ش ــۀ گ ــان ارائ ــدن زم ش

شــوند.  ســازمان ها 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــی بای ــران مال مشــاوران و مدی

تفکــر  و  انتقــادی8   تفکــر  مهارت هــای  از 
ــاس  ــت را براس ــک موقعی ــه ی ــتراتژیک۹  ک اس
ــل  ــود، تحلی ــات موج ــق و اطالع ــۀ حقای کلی
مهارت هــا،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  و  کنــد 
حقایــق، داده هــا و ســایر اطالعــات را مرتــب و 
ســازماندهی می کنــد تــا بــرای مســائل پیــِش 
رو راه حــل پیــدا کننــد و بــه مهارت هــای 
ــد و  ــازی رش ــد مدل س ــاری، مانن ــاورۀ تج مش
ــا در  ــند ت ــف باش ــازمان واق ــره وری در س به
ــر باشــند توســعه کســب و کار شــرکت ها مؤث

 .
يــا  خودکارســازی   -7
اتوماســيون عملکرد حســابداری

ــابداری  ــیون در حس ــا اتوماس ــازی ی خودکارس
یکــی از روندهــای جدیــد خدمــات حســابداری 
ــا  ــرفت نرم افزاره ــا پیش ــه ب ــت ک ــی اس و مال
حــال  در  می شــود.  تقویــت  فناوری هــا  و 
ــا  ــی ت ــابداری و مال ــور حس ــام ام ــر، انج حاض
ــل  ــانها قاب ــت انس ــدون دخال ــادی ب ــّد زی ح
ــه  ــابداری ب ــای حس ــتند. نرم افزاره ــرا هس اج
تــا  می دهنــد  را  امــکان  ایــن  ســازمان ها 
ورودی داده کمتــری داشــته باشــند و ایــن 

امــر بــه اســتفادۀ بهینــه از ســرمایه و مدیریــت 
اتوماســیون  بهتــر منابــع ختــم می شــود. 
کاری  روز  عناصــر  حســابداری دســتی ترین 
حســابدار را می گیــرد و آنهــا را به صــورت 

ــد.  ــام می ده ــوراً انج ــب ف ــودکار و اغل خ
ــیل  ــروزی پتانس ــابداری ام ــای حس نرم افزاره
ــال  ــی را فّع کامــل حســابداران و تیم هــای مال
می کننــد. رهبــران کســب و کار و متخصصــان 
ــیون  ــه اتوماس ــد ک ــار دارن ــی انتظ ــور مال ام
اکنــون  باشــد.  آنهــا  عملیــات  از  بخشــی 
حســابداران می تواننــد بــه راحتــی بســیاری از 
کارهــای آهســته و خســته کننده ای کــه اغلــب 
مجبــور بــه تحمــل آن هســتند بــه نرم افزارهــا 
بســپارند و خــود بــه امــور مهم تــری رســیدگی 
ــه روز و  ــا وجــود داده هــای دقیــق و ب کننــد. ب
ــب وکار،  ــد کس ــا در رش ــن داده ه ــت ای اهمی
حســابداران می تواننــد شــرکای تجــاری قابــل
اعتمــاد و تأثیرگــذاری باشــند کــه هــر شــرکت 

و کســب و کاری بــه آنهــا نیــاز دارد. 
بــا ایــن حــال، ســازمان هایی کــه مشــتاق بــه 
داشــتن فرایندهــای کامــاًل خــودکار هســتند، 
ــد  ــن رون ــل ای ــرای تکمی ــوز راه درازی ب هن
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در پیــش دارنــد. داده هــا نشــان می دهــد 
ــد  ــی می گوین ــان مال ــی از متخصص ــه نیم ک
کــه فرایندهــای آنهــا هنــوز به طــور قابــل 
توجهــی دســتی اســت، کمتــر از یــک ســوم تــا 

ــتند.  ــودکار هس ــدودی خ ح

8- شّفافيت در حسابداری
ــت  ــی اس ــن روش ــی رایج تری ــگری مال گزارش
ســرمایه گذاران  و  اســتفاده کنندگان  کــه 
ــوند.  ــع ش ــرکت مطل ــرد ش ــد از عملک می توانن
ــاال،  ــت ب ــا کیفی ــی ب ــای مال ــتن صورت ه داش
شــّفافیت و اعتمــاد ســرمایه گذاران را افزایــش 
تــا  اجــازه می دهــد  آنهــا  بــه  و  می دهــد 
ــزان  ــل و می ــرکت را تحلی ــی ش ــات مال جزئی
ریســک شــرکت را ارزیابــی کننــد اّمــا امــروزه، 
فشــار فزاینــده ای از ســوی ذینفعــان مختلــف 
بــرای گزارشــات مالــی فراتــر از اعــداد و ارقــام 
ــه  وجــود دارد. در حــال حاضــر آنهــا بیشــتر ب
ــای  ــان و ســایر معیاره ــوع کارکن ــداری، تن پای
زیســت محیطــی، اجتماعــی و حاکمیتــی10  
)ESG( عالقه منــد هســتند پــس شــّفافیت 
ــوده  ــت ب ــه دارای اهمی ــابداری همیش در حس
ــد  ــروزی انتظــار دارن اســت. ســرمایه گذاران ام
کــه ببیننــد یــک شــرکت دقیقــاً چگونــه 
دارایی هــا، درآمدهــا و بدهی هــای خــود را 
تنهــا بــا چنــد کلیــک مدیریــت می کنــد. 
آنهــا همچنیــن می تواننــد بــدون وقفــه نحــوۀ 
تماشــا  را  سرمایه گذاری هایشــان  عملکــرد 
ــی و  ــرکت، نقدینگ ــی ش ــرد کل ــد و عملک کنن

ــد.  ــی کنن ــب وکار را ارزیاب ــداوم کس ت
ــارکت  ــّفاف مســتلزم مش ایجــاد گــزارش ش
ــره، انتخــاب اســتراتژی  در ســطح هیئــت مدی
گزارش دهــی مناســب و در دســترس قــرار 

ــت.  ــات اس ــن اطالع دادن ای
انتخــاب  و  اســتراتژی   داشــتن  همچنیــن 
و  مناســب  گزارش دهــی  اســتانداردهای 
کــه  سیســتم هایی  وجــود  از  اطمینــان 
غیرمالــی  و  مالــی  داده هــای  جمــع آوری 
نیــاز  مــورد  به شــدت  می کنــد،  آســان  را 

اســت. بخشــی از ایــن ســرمایه گذاری بــر 
مناســب  مالــی  گزارشــگری  نرم افــزار  روی 
ــی  ــۀ داده هــا در قالب هــای دیجیتال اســت. ارائ
ــث  ــخاص ثال ــرای اش ــذاب ب ــر و ج انعطاف پذی
ــد در  ــن رون ــدی ای ــزای کلی ــی از اج ــز یک نی

ــت.  ــور اس ــال ظه ح

9- حسابداری در شرکت های 
( SMEs11) کوچک و متوسط

 )SMEs( متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
اغلــب به عنــوان ضربــان قلــب اقتصادهــای 
گرفتــه  نظــر  در  توســعه یافته  و  نوظهــور 
را  توجهــی  قابــل  ســهم  کــه  می شــوند، 
در ارزش افــزوده و اشــتغال در بســیاری از 
نتایــج به دســت  اقتصادهــای دنیــا دارنــد. 
نشــان  مختلــف  نظرســنجی  های  از  آمــده 
مؤسســات  و  حســابدارها  کــه  می دهــد 
ــاورۀ  ــرای مش ــع ب ــن منب ــابداری، بهتری حس
موضــوع  ایــن  می رونــد.  به شــمار  تجــاری 
ــئولیت  ــت و مس ــک فرص ــابدارها ی ــرای حس ب
ــی  ــف مال ــا وظای ــود ت ــوب می ش ــزرگ محس ب
ــش  ــرا نق ــد زی ــده بگیرن ــا به عه را در SME ه
اساســی در رونــد برنامه ریــزی اســتراتژیک، 

ــت.  ــده آنهاس ــه عه ب
صاحبــان و مدیــران مشــاغل کوچــک می گویند 
کــه حفــظ عملکردهــای حســابداری در داخــل 
ســازمان دارای مزایایــی همچــون ارائــۀ دانــش 
ــا  ــاط ب ــاری، ارتب ــای تج ــا روش ه ــه ب در رابط
ــرآوردن نیازهــای خــاص و  ــروژه، ب ــان پ کارکن
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــا ب ــری آنه انعطاف پذی
ــف،  ــای مختل ــب و کاره ــاغل و کس ــرای مش ب
ایــن  آنهــا  بــه  حســابداری  برون ســپاری 
ــا  ــب  و کار ی ــا روی کس ــد ت ــکان را می ده ام
تجــارت اصلــی خــود تمرکــز کننــد و از منابــع 
ــه  ــد. برون ســپاری ب ــر اســتفاده کنن خــود بهت
ــابداران  ــه حس ــی ب ــکان دسترس ــرکت ها ام ش
باتجربــه و واجــد شــرایط را می دهــد کــه 
ــن  ــنجش را تضمی ــات قابل س ــت و خدم کیفی

می کنــد. 

اســتانداردهای  به روزســانی   -10
ــررات ــن و مق ــابداری و قواني حس

به طــور  بایــد  حســابداری  اســتانداردهای 
ــرار  ــانی ق ــری و به روزرس ــورد بازنگ ــداوم م م
می گیرنــد تــا بتواننــد کیفیــت گزارشــات 
مربوطــه را باالتــر ببرنــد. هیــچ ابهامــی در 
رابطــه بــا ارقــام و اصطالحــات منــدرج در 
داشــته  وجــود  نبایــد  مالــی  صورت هــای 
ــد  ــل رش ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــد. در س باش
شــرکت های چندملیتــی، بــرای جلوگیــری 
ــی  ــت مال ــا وضعی ــه ب ــردرگمی در رابط از س
اســتانداردهای  بــه  عملیاتــی،  نتایــج  و 
بین المللــی گزارشــگری روی آورده شــده اســت 
ــابداری  ــتانداردهای حس ــه اس ــا ک ــا از آنج اّم
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  شــرایط  محصــول 
ــاد  ــعۀ اقتص ــا توس ــت ب ــاص اس ــی خ فرهنگ
الکترونیکــی و دیجیتالــی ضــرورت تجدیــد 
چارچوب هــای  و  مفاهیمنطــری  در  نطــر 
حسابرســی  و  حســابداری  اســتاداردهای 
نیــز به وجــود آمــده اســت زیــرا اصــول و 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــتانداردهای خاص اس
تدویــن  شــده اســت و مــورد تأییــد نهادهــای 
ــتانداردهای  ــوان »اس ــت و به عن ــی اس تخصص
حســابداری« شــناخته می شــود، عمــاًل بــه مــا 
ــا پیشــرفت یــک شــرکت را  کمــک می کنــد ت
پــس از مقایســۀ عملکــرد واقعــی بــا اســتاندارد 

ــم.  ــی کنی ارزیاب
توســط  تغییراتــی   ،2021 ســال  در  مثــاًل 
هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی 12 
ایــاالت  مالــی  گزارشــگری  طبقه بنــدی  در 
ــوارد  ــن م ــت. ای ــده اس ــنهاد ش ــده پیش متح
ــاره،  ــواع اج ــا ان ــه ب ــواردی در رابط ــامل م ش
ســازمان دهی مجــّدد، اوراق بهــادار بدهــی، 
اعتبــاری،  زیانهــای  دارایی هــا،  تملــک 
ــّررات  ــر و افشــای مق ــا بهــرۀ متغی نهادهــای ب
اســت. همچنیــن در ســال 2020،  بانکــی 
قانــون کمــک، امــداد و امنیــت اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــب ش ــروسCARES(  13( تصوی کروناوی
بــه مشــاغل و صنایــع کوچــک آمریکایــی 
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ــال 2021،  ــرد. در س ــادی می ک ــک اقتص کم
ــا و تخصیــص  ــا ویــروس کرون ــه ب ــون مقابل قان
ــر  ــه اکث ــد، ک ــا ش ــون امض ــه قان ــی ب تلفیق
ــا برخــی  ــون CARES ب برنامه هــا را تحــت قان
ــای  ــی از کمک ه ــه داد. بخش ــات ادام اصالح
اقتصــادی براســاس ایــن قوانیــن، اعتبــار حفــظ 
کارمنــدان اســت. همچنیــن افزایــش دورکاری 
ــروس باعــث  در دوران شــیوع پاندمــی کروناوی
شــد کــه بســیاری از شــرکت ها در نحــوۀ 
ــد  ــر کنن ــد نظ ــود تجدی ــی خ ــت مال مدیری
پیامدهــای  بــه  بایــد  حســابداران  پــس  و 
قانونــی، مالیاتــی و بیمــه ای توجــه خــاص 
داشــته باشــند. در همیــن راســتا بســیاری 
ــور  ــل از ظه ــابداری قب ــتانداردهای حس از اس
ــی  ــات دیجیتال ــی و تبلیغ ــبکه های اجتماع ش
ــر  ــد تأثی ــوارد جدی ــن م تدوین شــده اســت. ای
ــان  ــد. متخصص ــابداری دارن ــزایی در حس به س
ــن  ــند و از آخری ــه روز باش ــد ب ــابداری بای حس

ــند.  ــع باش ــّوالت مطل تح

نتيجه گيری 
فرصت هــا و چالش هــای تــازه ای در انتظــار 
آن  از  پــس  و  در ســال 2022  حســابداران 
اســت. افزایــش تقاضــا بــرای حرفۀ حســابداری 
بــاالی  انتظــارات  از  ناشــی  حسابرســی  و 
مشــتریان، قوانیــن جدیــد و اســتانداردهای 
حســابداری بازنگــری شــده، حســابداران و 
ــود  ــش خ ــا دان ــد ت ــزم می کن ــرکت ها را مل ش
مهارت هــای  مجموعــه  و  کننــد  بــه روز  را 
خــود را مجــدداً تقویــت کننــد. در همیــن 
امیدوارکننــده  جدیــد  فناوری هــای  حــال، 
و  مصنوعــی  هــوش  اتوماســیون،  ماننــد 
فرایندهــای  می توانــد   ERP یکپارچه ســازی 
ــه ماشــین ها واگــذار  ــی را ب تکــراری و معامالت
ــۀ ارزش  ــر ارائ ــد ب ــا حســابداران بتوانن ــد ت کن

ــد.  ــز کنن ــتریان تمرک ــه مش ب
ــد  ــابداری در دورۀ جدی ــی رود حس ــار نم انتظ
بــرای همــۀ افــراد درگیــر آســان باشــد. 
کاهــش  علی رغــم  فنــاوری  بهینه ســازی 

منجــر  حســابداری،  نرم افــزار  هزینــۀ 
می شــود،  اســتعدادها  برون ســپاری  بــه 
همچنــان مشــکالتی را بــرای حســابداران 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــد ک ــاد خواه ــرکت ها ایج و ش
ترتیــب، بــرای آنهــا ضــروری اســت کــه 
ــه  ــود را ب ــابداری خ ــزار حس ــیل نرم اف پتانس

حداکثــر برســانند.            

پی تئشت ها:
1- Team Working

2-  Enterprise resource planning

3-  Microsoft Dynamics NAV

4� Metaverse

5- PricewaterhouseCoopers

6� Data Base

7- Robo-consultors

8- Critical Thinking

9- Strategic Thinking

10- Environmental, social and 

corporate Governance

11- Small and medium-sized 

enterprises

12� GAAP

13-Coronavirus Aid, Relief, and 

Economic Security
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فرایندکاوی چیست؟ 
فراینــدکاوی بــا اســتفاده از نوعــی هــوش مصنوعــی و بــر مبنــای 
داده کاوی و علــم فراینــد بــرای کشــف، پایــش و بهبــود فرایندهــای واقعی 
ــا اســتخراج دانــش از ســوابق رویدادهــا طراحــی شــده اســت. امــروزه  ب
ســوابق رویدادهــا در تمامــی سیســتم های اطالعاتــی در دســترس اســت 
ــدکاوی  ــت. فراین ــرده اس ــر ک ــدکاوی را امکان پذی ــت فراین ــن واقعی و ای
ــوابق  ــدی از س ــدل فراین ــتخراج م ــد )اس ــودکار فراین ــف خ ــامل کش ش
ــۀ  ــا مقایس ــات ب ــش انحراف ــاق )پای ــت و انطب ــی رعای ــا(، بررس رویداده
مــدل مطلــوب و ســوابق عملیاتــی(، کاوش شــبکه اجتماعــی/ ســازمانی، 
ــود  ــدل، بهب ــده، گســترش م ــای شبیه سازی ش ــودکار مدل ه ــاخت خ س
مــدل، پیش بینــی هــر رویــداد و پیشــنهادهای مبتنــی بــر تاریــخ اســت. 
ــا تحلیــل  ــه ای اســت کــه ب ــه گون مکانیــزم کار ابزارهــای فراینــدکاوی ب
صددرصــدی داده هــای جامعــه، تراکنش هــای یــک فراینــد، نقشــۀ 
فراینــدی، مســیرهای فراینــد، گلوگاه هــای فراینــد، تحلیــل زمانــی 
فراینــد، انطبــاق فراینــد واقعــی بــا مــدل مطلــوب بــا بیشــترین جزئیــات 

می کنــد. امکان پذیــر  را  دقیــق  گزارش گیری هــای  و 

ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــارکت ب اوراق مش
ــت؟  ــی چیس ــن مال تأمی

اوراق مشــارکت ســندی اســت گویــای مالکیــت دارنــدۀ آن، نســبت بــه 
ــت، شــرکت های  ــه دول ــق ب ــه متعل ــی ک ــی حقیق ــک دارای بخشــی از ی
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــید اوراق، ه ــا سررس ــت و ت ــی اس ــا خصوص ــی ی تعاون
ــف  ــی متوجــه صاحــب اوراق مشــارکت اســت. طبــق تعری قیمــت دارای
ــادار  ــران اوراق مشــارکت، اوراق به ــون انتشــار اوراق مشــارکت در ای قان
بــا نــام یــا بی نامــی اســت کــه بــه قیمــت اســمی مشــخص بــرای مــدت 
ــه ســرمایه گذارانی کــه قصــد مشــارکت در  معیــن منتشــر می شــود و ب
ــود.  ــذار می ش ــد واگ ــار اوراق را دارن ــوع انتش ــای موض ــرای طرح ه اج

موضوع مشارکت
اوراق مشارکت در موارد زیر می تواند منتشر شود:

  اجرای طرح های سودآور 
o تولیدی
o خدماتی

o ساختمانی
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــۀ م ــرای تهی ــی الزم ب ــع مال ــن مناب   تأمی

واحدهــای تولیــدی

نکاتمهمحــــــــرفهای



68
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

اوراق جعالــه بــه عنــوان یــک ابــزار تأمیــن 
مالــی چیســت؟ 

در لغت نامــۀ فارســی، جعالــه بدیــن صــورت بیــان شــده اســت: "پاداشــی 
کــه بــرای عامــل عمــل قــرار دهنــد." جعالــه در لغــت بــه معنــای "وعــده 

دادن مــال بــرای کســی کــه بــه عمــل معینــی قیــام می کنــد" اســت.
ــراردادی(  ــدی )ق ــۀ عق ــا، جعال ــان فقه ــه: در بی ــی جعال ــای فقه  معن
ــر  ــا در براب ــه موجــب آن، فــرد )جاعــل( متعهــد می شــود ت اســت کــه ب
ــل-  ــه عام ــی – ب ــاداش معین ــود، پ ــام می ش ــرای وی انج ــه ب ــی ک عمل
پرداخــت کنــد. در ایــن معنــا، ارکان جعالــه عبارتنــد از: جاعــل، عامــل، 

عمــل )نتیجــۀ فعــل عامــل(، جعــل.
 معنــای قانونــی (حقوقــی) جعالــه: مــادۀ ۵۶1 قانــون مدنــی، جعالــه 
ــخص  ــزام ش ــت از الت ــارت اس ــه عب ــد: "جعال ــف می کن ــه تعری را اینگون
بــه ادای اجــرت معلــوم در مقابــل عملــی اعــم از ایــن کــه طــرف معیــن 

باشــد یــا غیــر معیــن."
اوراق جعالــه، اوراق بهــاداری اســت کــه دارنــدگان آن بــه صــورت مشــاع، 
مالــک بخشــی از دارایــی هســتند کــه ایــن دارایی هــا طبــق عقــد جعالــه 
در پروژه هــا اســتفاده می شــود. اوراق جعالــه، اوراق مالکیــت مشــاع 
ــل  ــه، تعهــد انجــام و تحوی ــرارداد جعال ــر اســاس ق ــی اســت کــه ب دارای
ــه(،  ــرارداد جعال ــان عمــل )موضــوع ق آن مقــرر شــده اســت. بعــد از پای
صاحبــان اوراق، مالــک مشــاع نتیجــۀ عمــل خواهنــد بــود. نتیجــۀ عمــل 

ممکــن اســت خدمــت یــا دارایــی فیزیکــی باشــد. 

 

اهمیــت در حسابرســی صورت هــای 
ــت ؟  ــی چیس مال

اســتاندارد بین المللــی حسابرســی 200، بــا عنــوان اهــداف کلــی 

اســتانداردهای  طبــق  حسابرســی  انجــام  و  مســتقل  حسابرســی 
بین المللــی حسابرســی، چنیــن بیـــان می کنـــد کــه هــدف حسابرســی، 
ــی  ــای مال ــه صورت ه ــتفاده کنندگان ب ــان اس ــزان اطمین ــش می افزای
ــدف  ــن ه ــی 200(. ای ــی حسابرس ــتاندارد بین الملل ــد 3 اس ــت )بن اس
بــا ارائـــۀ اظهارنظــر حســابرس دربــارۀ اینکــه آیــا صورت هــای مالــی از 
تمــام جنبه هــای بااهمیــت، طبــق چارچــوب گزارشــگری مالــی مربــوط 
تهیــه شــده اســت یــا خیــر، تأمیــن می شــود. از ایــن رو، اســتانداردهای 
ــابرس،  ــر حس ــرای اظهارنظ ــی ب ــوان مبنای ــی حسابرســی به عن بین الملل
وی را ملــزم می کنــد نســبت بــه عاری بــودن صورت هــای مالــی، 
به عنــوان یــک مجموعــۀ واحــد، از تحریــف بااهمیــت ناشــی از تقلــب یــا 

ــد.  ــول کســب کن ــان معق اشــتباه، اطمین
ــی،  ــور کل ــی 200 به ط ــی حسابرس ــتاندارد بین الملل ــد ۶  اس ــق بن طب
ــی  ــاده، زمان ــم  افت ــا ازقل ــده ی ــذف  ش ــات ح ــامل اطالع ــا، ش تحریف ه
بااهمیــت تلقــی می شــود کــه به طــور معقــول انتظــار رود، به تنهایــی یــا 
در مجمــوع، بــر تصمیمــات اقتصــادی اســتفاده کنندگان، کــه بــر مبنــای 
صورت هــای مالــی اتخــاذ می شــود، اثـــر گــذارد. قضــاوت دربــارۀ اهمیــت، 
ــر درك  ــه و تحــت   تأثیـ ــود صــورت گرفتـ ــرایط موجـ ــه ش ــه ب ــا توج ب
حســابرس از نیـازهـــای اطالعـــات مالــی استفاده کننـــدگان صورت هــای 

ــرد.  ــرار می گی ــر دو( ق ــا ه ــف )ی ــت تحری ــا ماهی ــزان ی ــی و می مال

نکاتمهمحــــــــرفهای
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چارچوب گزارشگری مالی چیست؟ 
و  پشــتیبان  و  شــکل دهنده  ســاختاری   ،)Framework(چارچــوب
گــردآوردی از اصــول و نظریه هــا اســت )فرهنــگ آکسفـــورد ، 2000، 
 Financial Reporting(مالــی گزارشــگری  چارچــوب   .)1۶۶ ص 
Framework( بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتی طیفی گستـــرده 
از اســتفاده کنندگان تدویـــن شـــده اســـت. بــرای نمونـــه، چارچـــوب های 

پذیرفتنــی می توانـــد شـامـــل مــوارد زیـــر باشـــد:
  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

)International Financial Reporting Standards(
  استانداردهای ملی حسابداری

 ،) National Accounting Standards(
  استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

 )International Public Sector Accounting Standards(
)آیفــک، 2011، راهنمــای بکارگیــری اســتانداردهای بین المللی حسابرســی، 

در حسابرســی بنگاه هــای کوچــک و متوســط، جلــد 1، ص 22۶(، و

  استانداردهای ملی حسابداری بخش عمومی
)National Public Sector Accounting Standards(

  چارچوب گزارشگری مالی مربوط
چارچوبــی   ،)  Applicable Financial Reporting Framework(
اســت کــه توســط مدیــران اجرایــی و در مــوارد مقتضــی، ارکان راهبــری 
بنــگاه اقتصــادی، بــرای تهیــۀ صورت  هــای مالــی، انتخــاب می شــود و بــا 
توجــه بــه ماهیــت بنــگاه اقتصــادی و هــدف صورت هــای مالــی، پذیرفتنی 
ــات  ــده اســت. الزام ــی ش ــررات، الزام ــا مق ــون ی ــا به موجــب قان اســت ی
چارچــوب گزارشــگری مالــی مربــوط، شــکل و محتــوای صورت هــای مالی 
ــود؛  ــده می ش ــی نامی ــای مال ــل صورت ه ــۀ کام ــه مجموع ــه را ک و آنچ
مشــخص می کنــد. در بســیاری از چارچوب  هــا، صورت  هــای مالــی، 
ــی  ــرد مال ــی، عملک ــت مال ــارۀ وضعی ــات الزم درب ــۀ اطالع ــد ارائ به قص
ــن  ــود. در چنی ــه می ش ــادی تهی ــگاه اقتص ــک بن ــد ی ــای نق و جریان ه
ــی شــامل صورت هــای  ــی، مجموعــۀ کامــل صورت هــای مال چارچوب های
ــه، صــورت  ــی اساســی) Basic Financial Statements ( )ترازنام مال
ســود و زیــان، صــورت ســود و زیــان جامــع و صورت جریــان وجــوه نقد( و 
یادداشــت های توضیحــی مربــوط اســت. در برخــی دیگــر از چارچوب هــای 
گزارشــگری مالــی، مجموعــۀ کامــل صورت  هــای مالــی، تنهــا شــامل یــک 
ــت های  ــا( و یادداش ــا و هزینه ه ــورت درآمده ــد ص ــی )مانن ــورت مال ص

توضیحــی مربــوط اســت.
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صورت هــای مالــی ممکــن اســت طبــق یــک چارچــوب گزارشــگری مالــی 
تهیــه شــود کــه بــرای هدف هــای زیــر طراحــی شــده اســت:

ــرای طیــف گســترده ای  ــاز ب ــورد نی ــی مشــترك م ــات مال ــن اطالع تأمی
ــن  ــا تأمی ــی(، ی ــا مقاصــد عموم ــی ب از اســتفاده کنندگان)صورت های مال
اطالعــات مالــی مــورد نیــاز بــرای اســتفاده کنندگان خــاص )صورت هــای 

مالــی بــا مقاصــد خــاص(.
چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای صورت هــای مالــی بــا مقاصــد عمومی، 
اســتانداردهای حســابداری و تفاســیر مصـــوب ســازمان حسابرســی اســت. 
چارچـــوب گزارشــگری مالــی بــرای صورت هــای مالــی بــا مقاصــد خــاص 
ــا دیگــر مراجــع  ــی توســط ســازمان حسابرســی ی و ســایر اطالعــات مال
ــتانداردهای  ــن اس ــۀ تدوی ــود )کمیت ــخص می ش ــا مش ــن ی ــی تدوی قانون

حسابرســی، اســتاندارد حسابرســی بخــش 200(.
ــی  ــای مال ــرای صورت ه ــی ب ــگری مال ــوب گزارش ــا، چارچ ــور م در کش
 Accounting( حســابداری  اســتانداردهای  عمومــی،  مقاصــد  بــا 
Standards( و تفاســیر مصوب ســازمان حسابرســی اســت. استانداردهای 
حســابداری ایــران، بــرای تمــام بنگاه هــای اقتصــادی اعــم از ایــن کــه در 
ــن رو،  ــرد دارد. از ای ــد؛ کارب ــت کنن ــی فعالی ــا عموم بخــش خصوصــی ی
ــد  ــی بای ــای مال ــران، صورت ه ــابداری ای ــتانداردهای حس ــاد اس ــر بنی ب
ــگاه اقتصــادی  ــدی بن ــای نق ــی و جریان ه ــرد مال ــی، عملک ــت مال وضعی
را بــه  نحــو مطلــوب ارائــه کنــد. تقریبــاً در تمــام شــرایط، اعمــال مناســب 
ــات  ــا افشــای اطالع ــراه ب ــران هم ــات اســتانداردهای حســابداری ای الزام
ــه نحــو  ــی ب ــۀ صورت هــای مال ــه ارائ ــزوم، منجــر ب ــی در صــورت ل اضاف
مطلــوب می شــود )کمیتــۀ تدویــن اســتانداردهای حســابداری، مقدمــه ای 
 .)Premise(بــر اســتانداردهای حســابداری و اســتاندارد حســابداری
ــن  ــدف تأمی ــا ه ــت ب ــن اس ــادی ممک ــای اقتص ــن، بنگاه ه ــود ای ــا وج ب
منابــع مالــی در قالــب ســرمایه گذاری مســتقیم یــا دریافــت وام یــا ســایر 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــاس اس ــر اس ــی را ب ــای مال ــا، صورت ه هدف ه
حســابداری یــا اســتانداردهای حســابداری تدویــن شــده توســط مراجــع 

ســایر کشــورها یــا مراجــع حرفــه ای نیــز تهیــه کننــد.
اســتانداردهای حســابداری و اســتانداردهای حسابرســی ایــران، مدیریــت 
ــی مــورد  بنــگاه گزارشــگر را مســئول تعییــن چارچــوب گزارشــگری مال
اســتفاده و نیــز تهیــه و ارائــۀ صورت هــای مالــی بــر طبــق آن چارچــوب 
و افشــای آن در صورت هــای مالــی می داننــد. قوانیــن و مقــررات موجــود 
نیــز، مســئولیت هایی را در رابطــه بــا گزارشــگری مالــی، بر عهــدۀ 
ــت.  ــته اس ــادی گذاش ــگاه اقتص ــری بن ــا ارکان راهب ــی ی ــران اجرای مدی

ــرض  ــن ف ــر ای ــی  ب ــی، مبتن ــتانداردهای حسابرس ــق اس ــی طب حسابرس
اساســی)Premise( اســت کــه مدیــران اجرایــی یــا ارکان راهبــری بنگاه 
ــرای انجــام  ــا ب ــای آنه ــه ایف ــد ک اقتصــادی مســئولیت هایی را پذیرفته ان
ــری  ــی و ارکان راهب ــران اجرای ــی، مدی ــت. یعن ــی اس ــی، اساس حسابرس
بنــگاه اقتصــادی، از مســئولیت های خــود نســبت بــه مــوارد زیــر آگاهنــد 

و آن را پذیرفته انــد:
الــف. تهیــه و ارائــۀ صورت هــای مالــی طبــق چارچــوب گزارشــگری مالــی 

مربوط.
ــۀ  ــه تهی ــوط ب ــی مرب ــای داخل ــظ کنترل ه ــال و حف ــی، اعم ب. طراح
صورت هــای مالــی به گونــه ای کــه عــاری از تحریــف بااهمیــت 

ــد؛ و  ــتباه باش ــا اش ــب ی ــی از تقل ناش
پ. فراهم کردن موارد زیر برای حسابرس:

1. امــکان دسترســی بــه کلیــۀ اطالعــات مربــوط بــه تهیــۀ صورت هــای 
مالــی، ماننــد اســناد و مــدارك،

ــران  ــه حســابرس ممکــن اســت از مدی ــی ک ــات اضاف ــه اطالع 2. هرگون
اجرایــی یــا ارکان راهبــری بنــگاه اقتصــادی بــرای دســتیابی بــه 

هدف هــای حسابرســی درخواســت کنــد؛ و
ــه  ــادی ک ــگاه اقتص ــی از بن ــه کارکنان ــدود ب ــی نامح ــکان دسترس 3. ام
ــی،  ــواهد حسابرس ــب ش ــرای کس ــا را ب ــه آنه ــی ب ــابرس، دسترس حس

ضــروری تشــخیص می دهــد.
افــزون بــر ایــن، مدیــران اجرایــی و ارکان راهبــری بنــگاه اقتصــادی بایــد 

بــرای تهیــۀ صورت هــای مالــی، اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:
ــه  ــا توجــه ب ــوط ب ــی مرب - مشــخص کــردن چارچــوب گزارشــگری مال

ــررات موجــود. ــن و مق قوانی
- تهیۀ صورت های مالی طبق چارچوب مشخص شده.

- توصیف کافی این چارچوب در صورت های مالی. 
تهیــۀ صورت هــای مالــی نیازمنــد بکارگیــری قضــاوت مدیــران اجرایــی در 
حیطــۀ چارچــوب گزارشــگری مالــی، بــرای انجــام برآوردهای حســابداری 
معقــول در شــرایط موجــود و انتخــاب و بکارگیــری رویه هــای حســابداری 

ــب، است. مناس
ــته  ــی، نوش ــای مال ــارۀ صورت ه ــزارش حســابرس درب ــاب گ ــع: کت منب

ــه کاظمــی ــه آزاد و محبوب عبدال
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اوراق مزارعــه بــه عنــوان یــک ابــزار تأمیــن 
ــت؟  مالی چیس

 مزارعــه در اصطــالح قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن، یکــی از 
طرفیــن قــرارداد، زمینــی را بــرای مــدت معیــن در اختیــار دیگــری 
قــرار می دهــد کــه آن را زراعــت کــرده و حاصــل را بــا هــم تقســیم 
ــه  ــزارع و کســی ک ــن را م ــه، صاحــب زمی ــرارداد مزارع ــد. در ق کنن
یــا زارع می گوینــد. صاحــب  روی زمیــن کار می کنــد را عامــل 
ــل  ــر وکی ــه اگ ــن باشــد، بلک ــک زمی ــن الزم نیســت شــخصاً مال زمی

ــد. ــت می کن ــد کفای ــز باش ــک نی ــی مال ــا ول ی

مزارعه اوراق  ماهيت  و  تعريف 
اوراق مزارعــه اوراق بهــاداری اســت کــه بــر اســاس قــرارداد مزارعــه 
طراحــی شــده اســت، ناشــر اوراق مزارعــه بــا واگــذاری اوراق، 
ــی  ــوه اراض ــا آن وج ــرده ب ــع آوری ک ــان اوراق را جم ــوه متقاضی وج
ــرارداد  ــه ق ــداری می کنــد ســپس آن اراضــی را ب ــل زراعــت خری قاب
ــد  ــذار می کن ــاورزان واگ ــه کش ــدگان اوراق ب ــرف دارن ــه از ط مزارع
تــا روی آن اراضــی زراعــت کننــد و در پایــان ســال زراعــی محصــول 

ــش  ــدۀ اوراق نق ــه، دارن ــد، در اوراق مزارع ــیم کنن ــم تقس ــا ه را ب
مالــک زمیــن زراعــی و ناشــر اوراق نقــش وکیــل مالــک و کشــاورز 
ــند  ــه س ــس اوراق مزارع ــد، پ ــا می کن ــل )زارع( را ایف ــش عام نق

ــن اســت. ــی معی ــر اراضــی مزروع ــدۀ اوراق ب ــت مشــاع دارن مالکی
ــت  ــاب زراع ــر در ب ــه منحص ــرارداد مزارع ــع ق ــه تب ــه ب اوراق مزارع
ــیوۀ  ــود. ش ــی می ش ــوالت زراع ــواع محص ــه ان ــامل هم ــت و ش اس
ــد بدیــن شــکل باشــد کــه یــک  ــن اوراق بای ــی اســتفاده از ای اجرای
ــه  ــات اولی ــا مطالع ــاورزی ب ــش کش ــال در بخ ــی فع ــۀ مال مؤسس
ــد  ــا ارزش خری ــب ب ــت، متناس ــب زراع ــی مناس ــایی اراض و شناس
اختیــار  در  و  منتشــر  مزارعــه  اوراق  اراضــی،  آن  آماده ســازی  و 
ــذاری  ــل از واگ ــوه حاص ــا وج ــپس ب ــد، س ــرار می ده ــان ق متقاضی
اوراق، آن اراضــی را خریــداری و بــرای زراعــت آمــاده ســازی 
کانال کشــی،  زه کشــی،  تســطیح،  چــون  فعالیت هایــی  می کنــد؛ 
ــرارداد  ــه ق ــت را ب ــادۀ زراع ــی آم ــپس اراض ــی و ... س خیابان کش
ــا روی  ــد ت ــن می ده ــدون زمی ــاورزان ب ــن و کش ــه زراعی ــه ب مزارع
ــده  ــت آم ــه دس ــول ب ــی، محص ــال زراع ــان س ــت و در پای آن زراع
ــل  ــد از تحوی ــی بع ــۀ مال ــد. موسس ــیم کنن ــرارداد تقس ــق ق را طب
ــول و  ــی( از محص ــان اراض ــان اوراق ) صاحب ــهم صاحب ــن س گرفت
ــه  ــدا حق الوکال ــاورزی، ابت ــوالت کش ــازار محص ــا در ب ــروش آن ه ف

نکاتمهمحــــــــرفهای



72
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

ــان  ــن صاحب ــود را بی ــدۀ س ــپس باقیمان ــی دارد، س ــر م ــود را ب خ
ــی  ــۀ مال ــه موسس ــی ک ــا زمان ــۀ ت ــن روی ــد. ای ــیم می کن اوراق تقس

ــود. ــرار می ش ــاله تک ــه س ــت هم ــده اس ــل نش منح
ــه دورۀ زراعــی بســتگی  ــه صــورت متعــارف ب ســود اوراق مزارعــه ب
ــز  ــود نی ــدار س ــت. مق ــاالنه اس ــوالت س ــر محص ــته و در اکث داش
ــازار  ــد )محصــول(، قیمــت ب ــزان تولی ــادی چــون می ــل زی ــه عوام ب
و مدیریــت هزینه هــای تولیــد بســتگی دارد و بــه طــور کامــل 
متغیــر اســت. بــه ایــن معنــی کــه موسســۀ ناشــر گرچــه بــر حســب 
ــۀ  ــد دامن ــده می توان ــت آین ــی وضعی ــته و پیش بین ــال های گذش س
ــان  ــا ســود واقعــی در پای ــد، ام ــرآورد کن ــرات ســود اوراق را ب تغیی

ــود. ــخص می ش ــی مش ــال مال س

اوراق مزارعه ثانوی  بازار 
دارنــدۀ اوراق مزارعــه می توانــد اوراق را نگهــداری کــرده و در 
ــن  ــا ای ــد، کم ــتفاده کن ــود اوراق اس ــی از س ــر دورۀ زراع ــان ه پای
ــازار  ــا را در ب ــی، آن ه ــه نقدینگ ــاز ب ــع نی ــد در مواق ــه می توان ک
ثانــوی بفروشــد. از آن جــا کــه اوراق مزارعــه بیانگــر مالکیــت 
ــت؛  ــی اس ــی زراع ــاعی از اراض ــهم مش ــه س ــبت ب ــدۀ ورق نس دارن
انتظــار مــی رود  افــزون بــر ســود حاصــل از زراعــت، ارزش اراضــی 
زراعــی نیــز بــه تناســب نــرخ تــورم افزایــش پیــدا کنــد، در نتیجــه 
ــی  ــت اصل ــتر از قیم ــه بیش ــت اوراق مزارع ــی قیم ــور طبیع ــه ط ب
ــه  ــت اوراق مزارع ــر قیم ــارت دقیق ت ــه عب ــود، ب ــد ب ــا خواه آن ه
ــود. نخســت رشــد ارزش  ــع دو عامــل خواهــد ب ــوی تاب ــازار ثان در ب
ــورم  ــرخ ت ــتر از ن ــا بیش ــاوی ی ــارف مس ــور متع ــه ط ــه ب ــن ک زمی
اســت. دوم، ســود ســاالنه کــه فروشــنده و خریــدار بــرای هــر ســال 
ــی  ــال زراع ــان س ــه پای ــه ب ــر چ ــد. ه ــار دارن ــی از اوراق انتظ مال
نزدیــک شــویم، قیمــت اوراق مزارعــه از ایــن جهــت افزایــش 
ــن عامــل روی قیمــت از  ــر ای ــد و بعــد از تقســیم ســود، تأثی می یاب
ــرش شــروع  ــاره تأثی ــان، دوب ــا گذشــت زم ــی رود، ســپس ب ــن م بی

. می شــود
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صورت هــای مالــی بــا مقاصــد عمومــی 
؟  چیست

 
طبــق تعریــف بنــد ۷ اســتاندارد حســابداری شــماره 1 صورت هــای مالــی بــا 
مقاصــد عمومــی، صورت هــای مالــی اســت کــه هــدف آن تأمیــن نیازهــای 
اســتفاده کنندگانی اســت کــه در موقعیتــی قــرار ندارنــد کــه واحــد تجــاری را 
ملــزم کننــد گزارش هایــی مطابــق بــا نیازهــای اطالعاتــی خــاص آنهــا تهیــه 
کنــد. یعنــی بــه طــور کلــی صورت هــای مالــی کــه بــرای اســتفاده کنندگان 

ــه می شــود. ــه و ارائ برون ســازمانی تهی

در  درآمدهــا  شناســایی  نحــوۀ 
ــه  ــع چ ــی تاب ــتانداردهای بین الملل اس

اســت؟  اســتانداردهایی 
ــل  ــش قب ــه دو بخ ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــا در اس ــایی درآمده شناس
ــود،  ــیم می ش ــار آن تقس ــد از انتش ــتاندارد IFRS 15  و بع ــار اس از انتش

بدیــن نحــو کــه:
ــرای شناســایی درآمدهــا اســتفاده  قبــل از IFRS15 ایــن اســتانداردها ب

می شــد:
IAS18: درآمد

IAS11: پیمان های ساخت         
SIC31  : درآمد – معامالت پایاپای شامل خدمات تبلیغ                                                    
IFRIC13 : برنامه های وفاداری مشتریان                                                                                           
IFRIC15 : قراردادهای ساخت امالك                                                                      

IFRIC18 : انتقال دارایی ها از مشتریان
                                                                    

تمــام  جایگزیــن   IFRS15 اســتاندارد   2018 ســال  ابتــدای  از  و 
شــد فــوق  اســتانداردهای 

ــای  ــي صورت ه ــت هاي توضیح یادداش
مالــی شــامل چــه مــواردی بایــد باشــد؟ 

ــه در  ــر آنچ ــزون ب ــت اف ــي اس ــامل اطالعات ــي ش ــت هاي توضیح یادداش
ــان  ــود و زی ــورت س ــان، ص ــود و زی ــورت س ــی، ص ــت مال ــورت وضعی ص
جامــع، صــورت تغییــرات در حقــوق مالکانــه و صــورت جریان هــای نقــدی 
ارائــه می شــود. ایــن یادداشــت ها، اطالعــات توضیحــي یــا جزئیــات اقــالم 
ــه  ــي ک ــا اقالم ــاط ب ــي در ارتب ــي و اطالعات ــاي مال ــده در صورت ه ارائه ش
واجــد شــرایط الزم بــراي شناســایي در صورت هــاي مالــي نیســت را ارائــه 

مي کنــد. 
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اســتانداردهای  الزامــات  طبــق  آیــا 
مي تــوان   )IAS 23( بین المللــی 
بــا  مرتبــط  مالــي  هزینه هــاي 
کــرد؟ ســرمایه ای  را  موجودی هــا 

 
ــران  ــتاندارد حســابداری 13 ای ــابه اس ــه مش ــات IAS 23 ک ــق الزام طب
ــه  ــاب ب ــل انتس ــتقیماً قاب ــه مس ــي ک ــن مال ــاي تأمی ــت، هزینه ه اس
ــت  ــت، مي بایس ــرایط اس ــد ش ــي واج ــک دارای ــد ی ــا تولی ــاخت ی س
ــرایط  ــد ش ــی واج ــم دارای ــای مه ــی از ویژگی ه ــود. یک ــرمایه اي ش س
ــدت اســت.  ــی م ــا ســاخت آن طوالن ــد ی ــد تولی ــه فرآین ــن اســت ک ای
تعییــن مــدت زمــان طوالنــي در تعریــف دارایــي واجــد شــرایط نیازمنــد 
ــي  ــک دارای ــد آماده ســازي ی ــر فراین اعمــال قضــاوت اســت. ولیکــن اگ
ــد  ــي واج ــوان دارای ــه عن ــي ب ــد آن دارای ــول بکش ــال ط ــش از1 س بی

شــرایط طبقه بنــدي مي شــود.
دارایــي واجــد شــرایط لزومــاً یــک قلــم مربــوط بــه امــالك، ماشــین آالت 
یــا  و  موجودي هــا  شــامل  مي توانــد  ،بلکــه  نیســت  تجهیــزات  و 

ــد. ــز باش ــهود نی ــاي نامش دارایي ه
ــاز  ــل نی ــان قابل توجهــي جهــت تکمی ــا زم ــوارد موجودي ه ــب م در اغل
ــي  ــاي مال ــردن هزینه ه ــرمایه اي ک ــکان س ــرایط ام ــن ش ــد، در ای ندارن

وجــود نــدارد.
ــا  ــت موجودي ه ــن اس ــه ممک ــت ک ــواردي اس ــر، م ــاي زی ــا مثال ه ام

ــاز داشــته باشــند : ــل نی ــادي جهــت تکمی ــان زی زم
ــراي تکمیــل فراینــد تخمیــر مــدت   ســرکه ، پنیــر کــه مي بایســت ب

ــوند ــداري ش ــي نگه ــان قابل توجه زم
ــه هواپیمــا   اقــالم بزرگــي از تجهیــزات از جملــه تجهیــزات مربــوط ب

و کشــتي
در این موارد امکان سرمایه اي کردن هزینه هاي مالي وجود دارد.
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ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــتصناع ب اوراق اس
ــت؟  ــی چیس ــن مال تأمی

ــه  ــع اســت و ب ــادۀ صن ــتفعال از م ــت اس ــت از باب ــتصناع در لغ واژۀ اس
معنــای طلــب و ســفارش ســاخت چیــزی را می گوینــد و در اســتعمال 
عرفــی عبــارت از ایــن اســت کــه کســی، ســاخت شــیء ای را از 
صنعت گــر یــا هنرمنــدی تقاضــا کنــد و در اصطــالح 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 

ــرد. ــه عهــده می گی ــه طــرف دیگــر ب ــن نســبت ب معی
ســه نکتــه در قــرارداد اســتصناع وجــود دارد کــه آن را از ســایر 
ــتصناع  ــرارداد اس ــه، در ق ــن ک ــت ای ــد، نخس ــز می کن ــا متمای قرارداده
بــه طــور معمــول کاالی مــورد نظر)موضــوع اســتصناع( موجــود نیســت 
ــه در  ــد، دوم این ک ــل می ده ــده آن را ســاخته و تحوی ــازنده در آین و س
ــازنده  ــدۀ س ــه عه ــوازم کار ب ــه و ل ــواد اولی ــۀ م ــتصناع تهی ــرارداد اس ق
ــرارداد کل  ــاد ق ــان انعق ــه طــور معمــول در زم اســت و ســوم این کــه ب
ثمــن پرداخــت نمی شــود بلکــه بخشــی از آن بــه عنــوان پیش پرداخــت 
ــا زمــان  ــا تدریجــی ت ــه صــورت دفعــی ی داده می شــود بخــش دیگــر ب
تحویــل کاال پرداخــت می شــود گاهــی بخشــی از آن بــه بعــد از تحویــل 

ــود. ــل می ش ــم منتق ه

تأمين مالی از طريق اوراق استصناع
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــی و بخ ــرکت های دولت ــهرداری ها، ش ــت، ش دول
تأمیــن مالــی طرح هــای عمرانــی و توســعه ای می تواننــد از طریــق 
اســتصناع اقــدام کننــد. ایــن عمــل بــه دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم 

قابــل اجــرا اســت.

استصناع مستقيم 
و  دولتــی  شــرکت های  شــهرداری ها،  وزارتخانه هــا،  روش  ایــن  در 
ــتند و  ــی هس ــروژۀ خاص ــعۀ پ ــا توس ــداث ی ــد اح ــه درص ــی ک خصوص
ــند،  ــر می باش ــان حاض ــام آن در زم ــرای انج ــی الزم ب ــار مال ــد اعتب فاق
طبــق قــرارداد اســتصناع )صلــح( ســاخت پــروژۀ مذکــور را بــه پیمانــکار 
ــوند  ــد می ش ــل متعه ــد و در مقاب ــفارش می دهن ــه س ــازنده( مربوط )س
ــرای مثــال پنــج  بهــا و اجــرت پــروژه را طبــق زمان بنــدی مشــخص )ب
تــا ده ســال( بــه ســازندۀ آن بپردازنــد. در ایــن روش ســفارش دهنده بــه 

جــای پرداخــت وجــه نقــد در سررســیدهای مقــرر، اقــدام بــه اعطــای 
اوراق بهــادار اســتصناع متناســب بــا پیشــرفت پــروژه می کنــد. پیمانــکار 
ــد صبــر کنــد  )ســازنده( دریافت کننــده اوراق بهــادار اســتصناع می توان
تــا در سررســید مقــرر وجــه اســمی ســند را از ســفارش دهنده دریافــت 
ــازار  ــور را در ب ــناد مذک ــید، اس ــل از سررس ــد قب ــا می توان ــد و ی کن
ثانــوی )بــورس اوراق بهــادار و یــا فرابــورس( بفروشــد )تنزیــل کنــد(.

استصناع غير مستقيم
گاهــی پیمانــکاران تمایــل دارنــد بــه تناســب پیشــرفت پــروژه، بهــای 
پــروژه را دریافــت کــرده و بــا تحویــل آن، تســویه حســاب کننــد. ایــن 
ــروژه( و وارد  ــش از طــول احــداث پ ــدت دار )بی ــالت م ــه معام ــراد ب اف
شــدن در بازارهــای مالــی عالقــه ای ندارنــد. کمــا ایــن کــه گاهــی طــرح 
ــکار تــوان  چنــان بــزرگ و دارای ابعــاد مختلــف اســت کــه یــک پیمان
انجــام آن را نــدارد، در ایــن مــوارد وزارتخانه هــا و ســازمان ها می تواننــد 
ــه احــداث  ــان کــه وزارتخان ــن بی ــه ای ــا وارد شــوند. ب ــق بانک ه از طری
ــی(  ــرودگاه بین الملل ــک ف ــل ی ــاخت و تحوی ــل س ــی )مث ــروژۀ خاص پ
ــد  ــک متعه ــد. بان ــک می خواه ــک بان ــتصناع از ی ــرارداد اس ــق ق را طب
می شــود در قبــال مبلــغ مشــخصی کــه بــر اســاس زمان بنــدی معیــن 
ــد.  ــل ده ــروژه را تحوی ــود پ ــت می ش ــال( پرداخ ــال ده س ــرای مث ) ب
ــف  ــر تعری ــای کوچک ت ــب پروژه ه ــروژه را در قال ــک آن پ ــپس بان س
ــای  ــدد. قرارداده ــتصناع می بن ــرارداد اس ــکار ق ــد پیمان ــا چن ــرده، ب ک
ــاوت از  ــدی متف ــد در زمان بن ــکاران می توان ــا پیمان ــک ب ــتصناع بان اس
اســتصناع اول )وزارتخانــه بــا بانــک( باشــد. حتــی بانــک بــرای پاییــن 
ــا  ــود ب ــتصناع خ ــای اس ــد قرارداده ــا می توان ــت قرارداده آوردن قیم
ــروژه تســویه  ــام پ ــا اتم ــه ب ــد ک ــه ای طراحــی کن ــه گون ــکاران ب پیمان

حســاب شــود.
ــروژه،  ــرفت پ ــب پیش ــه تناس ــه ب ــه مربوط ــز وزارتخان ــن روش نی در ای
اوراق بهــادار اســتصناع را کــه به تناســب قــرارداد دارای سررســیدهایی- 
بــرای مثــال یــک تــا ده ســال- هســتند در اختیــار بانــک قــرار می دهــد. 
ــازار  ــا را در ب ــه نقدینگــی، آن ه ــاز ب ــع نی ــد در مواق ــز می توان ــک نی بان
ثانــوی بفروشــد و در مواقــع مــازاد نقدینگــی از مــردم بازخریــد کنــد، 
کمــا ایــن کــه می توانــد صبــر کنــد، در سررســید مبلــغ اســمی آن را 

از دولــت دریافــت کنــد.

نکاتمهمحــــــــرفهای
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اجــزای ســایر اقــام ســود و زیــان جامــع 
شــامل چــه مــواردی می توانــد باشــد؟ 

اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع، شامل موارد زیر است:
اســتاندارد  )موضــوع  ارزیابــی  تجدیــد  مــازاد  در  تغییــرات  الــف. 
ــابداری  ــتاندارد حس ــهود، اس ــت مش ــای ثاب ــابداری 11 دارایی ه حس
ــابداری  ــابداری 1۵ حس ــتاندارد حس ــهود و اس ــای نامش 1۷ دارایی ه

ســرمایه گذاری ها(؛
ب. تجدیــد اندازه گیــری طرح هــای بــا مزایــای معیــن )موضــوع 

اســتاندارد حســابداری 33 مزایــای بازنشســتگی کارکنــان(؛ و
پ. ســود و زیــان ناشــی از تســعیر صورت هــای مالــی عملیــات خارجــی 

)موضــوع اســتاندارد حســابداری 1۶ آثــار تغییــر در نــرخ ارز(.

اوراق اجــاره و منفعــت مبتنــی بــر ســهام 
ــی  ــن مال ــزار تأمی ــک اب ــوان ی ــه عن ب

ــت؟  چیس
ــت از نظــر  ــی ســهام دول ــع آت ــرای انتقــال مناف انتشــار اوراق منفعــت ب
فقهــی صحیــح اســت و احــکام و روابــط حقوقــی بیــن ارکان آن، طبــق 
ــت  ــوع اوراق منفع ــی در موض ــی فقه ــۀ تخصص ــوب کمیت ــط مص ضواب

ــود. خواهــد ب
مطابــق بنــد الــف مــاده 1 دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره مصــوب 11 
مــرداد 138۹، اوراق اجــاره، اوراق بهــادار بــا نــام و قابــل نقــل و انتقالــی 
ــای  ــی مبن ــدۀ آن در دارای اســت کــه نشــان دهندۀ مالکیــت مشــاع دارن

انتشــار اوراق اجــاره اســت.
پــس از انتشــار ایــن اوراق، رابطــه موجــر و مســتأجر میان ســرمایه گذاران 
و بانــی برقــرار می شــود. همچنیــن اوراق منفعــت، اوراق بهــادار بــا نامــی 
ــی  ــدار معین ــر مق ــاع دارندۀ آن ب ــت مش ــان دهندۀ مالکی ــه نش ــت ک اس
ــتفاده از  ــق اس ــا ح ــن ی ــای( معی ــل از دارایی )ه ــی حاص ــع آت از مناف
خدمــات یــا ســایر حقــوق قابــل نقــل و انتقــال بــرای یــک دورۀ زمانــی 

معیــن اســت.
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ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــن ب ــد دی اوراق خری
ــت؟  ــی چیس ــن مال تأمی

اوراق خریــد دیــن از جملــه ابزارهــای تأمیــن مالــی مبتنــی بــر بدهــی 
اســت. در انتشــار اوراق مبتنــی بــر بدهــی، منابــع الزم از طریــق انتشــار 
ــازار ســرمایه جــذب شــده و مشــابه تســهیالت مالــی، مبلــغ  اوراق در ب

ــود. ــه می ش ــرکت اضاف ــای ش ــوع بدهی ه ــه مجم آن ب
ــد  ــه منظــور خری ــن، اوراق بهــادار بانامــي اســت کــه ب ــد دی اوراق خری
مطالبــات  مــدت دار اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای مطالبــات ناشــی از 
ــای  ــا بازاره ــا ی ــن اوراق در بورس ه ــود. ای ــر می ش ــلف منتش ــد س عق

ــت. ــه اس ــورس قابل معامل ــارج از ب خ

اصطالحات دستورالعمل اوراق خريد دين
 اوراق خريــد ديــن: اوراق بهــادار بانامــي اســت کــه بــه منظــور خریــد 
مطالبــات  مــدت دار اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای مطالبــات ناشــی از 
ــای  ــا بازاره ــا ی ــن اوراق در بورس ه ــود. ای ــر می ش ــلف منتش ــد س عق

ــتند. ــه هس ــورس قابل معامل ــارج از ب خ
ــی مــدت دار اشــخاص حقوقــی از اشــخاص  ــات: مطالبــات ریال  مطالب
حقیقــی و حقوقــی ناشــی از عقــود مبادلــه ای از قبیــل فــروش اقســاطی، 

اجــاره بــه شــرط تملیــک و جعالــه )بــه اســتثنای ســلف( اســت.
  بانــي: شــخص حقوقــی دارنــدۀ مطالبــات اســت کــه قصــد دارد بــه 
موجــب ایــن دســتورالعمل نســبت بــه فــروش آن از طریــق انتشــار اوراق 

خریــد دیــن اقــدام کنــد.
  ضامــن: شــخص حقوقــي اســت کــه پرداخــت مطالبــات را در مواعــد 

ــر دارنــدگان اوراق تضمیــن مي کنــد. مقــرر در براب
 عامــل وصــول: شــخص حقوقــی اســت کــه بــه جمــع آوري مطالبات و 
پرداخــت آن بــه نهــاد واســط و اجــراي خدمــات مربــوط بــه آن براســاس 

ایــن دســتورالعمل مي پــردازد.
ــه و  ــه عرض ــبت ب ــه نس ــت ک ــي اس ــخص حقوق ــروش: ش ــل ف  عام

ــد. ــدام مي کن ــط اق ــاد واس ــرف نه ــن از ط ــد دی ــروش اوراق خری ف
ــادار و  ــزي اوراق به ــپرده گذاري مرک ــرکت س ــت: ش ــل پرداخ  عام
ــا اوراق  ــط ب ــاي مرتب ــه پرداخت ه ــبت ب ــه نس ــت ک ــوه اس ــویه وج تس

ــد. ــدام مي کن ــرمایه گذاران اق ــه س ــرر ب ــد مق ــن در مواع ــد دی خری
ــان  ــه از می ــري اســت ک ــا حســابرس دیگ ــي ی ــن: حســابرس بان  امي

ــود. ــاب مي ش ــازمان انتخ ــد س ــي معتم ــات حسابرس مؤسس
ــل  ــالح از قبی ــع ذی ص ــات مراج ــن و مصوب ــامل قوانی ــررات: ش  مق

هیــأت وزیــران، شــوراي عالی بــورس، ســازمان و ... اســت.

شرايط مبنای انتشار اوراق خريد دين
 از تاریــخ ایجــاد مطالبــات، حداقــل 10 درصــد مــدت قــرارداد ســپری 

شــده و اقســاط سررســید شــده، وصــول شــده باشــد.
 متقاضــی تأمیــن مالــی نمی توانــد بیــش از ۵0 درصــد خالــص 

ــد. ــرار ده ــار اوراق ق ــای انتش ــود را مبن ــات خ مطالب
 متقاضــی تأمیــن مالــی نمی توانــد مطالبــات خــود از ســهامداران 
شــرکت های زیرمجموعــه و هــم گــروه را مبنــای انتشــار اوراق قــرار دهــد.

 مطالبات مبنای انتشار شامل مطالبات با وثیقه رهنی نباشد.
 سر رسید مطالبات نباید کمتر از یکسال باشد.

ــی  ــت در صورت ــی از دول ــخاص حقوق ــایر اش ــا و س ــات بانک ه  مطالب
ــرار گیــرد کــه 1( مبلــغ مطالبــات،  ــد مبنــای انتشــار اوراق ق می توان
توســط ســازمان حسابرســی، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی )معاونت 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــور( و س ــه دار کل کش ــی و خزان ــارت مال نظ
ــه  ــوط ب ــت پرداخت هــای مرب کل کشــور تأییــد شــده باشــد. 2( دول
ــرده و  ــن ک ــرر تضمی ــا سررســید های مق ــات را در سررســید ی مطالب
تعهــد کــرده باشــد کــه بــه منظــور تأمیــن اعتبــار الزم، ردیــف خاصی 
ــه دار کل  ــد. 3( خزان ــی می کن ــنواتی پیش بین ــه س ــح بودج را در لوای
ــا سررســیدهای  ــغ در سررســید ی ــد پرداخــت مبال ــد کن کشــور تعه

مقــرر صــورت گیــرد.

نکاتمهمحــــــــرفهای
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کوچـک  تقلب هـای  موشـکافی 
COV� شـيوع ازشـرايط   ناشـی 

 ID�19

ــه مثلــث تقلــب، انتظــار مــی رود  ــا نگاهــی ب ب
ــال  ــد-1۹، احتم ــری کووی ــل همه گی ــه دلی ب
کالهبــرداری افزایــش یافتــه باشــد. آنچــه 
مشــهود اســت ایــن  اســت کــه احتمــاال امروزه 
ــه  ــوع هم ــل از وق ــان قب ــش از زم ــران بی مدی
گیــری فشــار، فرصــت و توانایــی توجیــه تقلــب 
را دارنــد، و ایــن  در حالــی اســت کــه کارکنــان 
ــن  ــه دلیــل شــیوع ای ــز ب رده غیرمدیریتــی نی
می کننــد  تجربــه  را  تنش هایــی  بیمــاری 
کــه ممکــن اســت آنهــا را بــه ســمت و ســوی 
ــه  ــم اینک ــالوه، عالرغ ــد. بع ــوق ده ــب س تقل
ــی  ــان رده غیرمدیریت ــه کارکن ــی ک فرصت های
ــت،  ــاوت اس ــد متف ــرداری دارن ــرای کالهب ب
ــوند  ــب می ش ــه مرتک ــی ک ــرات تقلب ــا تأثی ام
ــان  ــب کارکن ــدازه تقل ــان ان ــه هم ــد ب می توان

ــد. ــدید باش ــی ش رده مدیریت
در اینجــا بــا در نظــر گرفتــن ســه عنصــر 
مثلــث تقلــب یعنــی فشــار، فرصــت و توجیــه،  
بــه بررســی ایــن امرکــه COVID� 19 چگونــه 
بــر ایــن مثلــث  تاثیرگذاشــته و چگونــه ممکــن 
اســت باعــث شــود کــه بــه ویــژه کارکنــان رده 
ــن زمینــه کمتــر احســاس  غیرمدیریتــی در ای

ــم.  ــد می پردازی ــت کنن محدودی
ــت  ــول اس ــن پ ــات، ای ــیاری اوق ــار:  بس فش
کــه باعــث فشــار بــرای ارتــکاب کالهبــرداری 

ــول همچنــان  ــی، پ می شــود. در شــرایط کنون
ــارهای  ــا فش ــت، ام ــار اس ــی فش ــع اصل منب
دیگــری کــه قبــاًل هرگــز وجــود نداشــتند نیــز 
ممکــن اســت مزیــد بــر علــت شــوند. مــواردی 
فناوری هــای  از  اســتفاده  دورکاری،  ماننــد 
ــن  ــی ممک ــارهای اضاف ــر فش ــاوت و دیگ متف
اســت کارکنــان را تشــویق کنــد تــا بــه 
گونــه ای رفتــار کننــد کــه پیــش از ایــن 

ــتند. ــاری را نداش ــن رفت چنی
فرصــت: در موقعیت هــای ســخت مالــی، 
ــش  ــز افزای ــرداری نی ــکاب کالهب ــت ارت فرص
اســت  ممکــن  شــرایط  ایــن  در  می یابــد. 
شــرکت ها مجبــور شــوند کارمنــدان خــود 
ــه کمتــر  ــا تجرب ــی ب را کاهــش داده و کارکنان
ــد  ــان بخواهن ــا از کارکن ــد ی ــتخدام کنن را اس
کــه وظایــف متعــددی را خــارج از نقش هــای 
ایــن رو،  از  دهنــد.  انجــام  خــود  معمــول 
کارمندانــی کــه فشــار فزاینــده ای را متحمــل 
و  غیرمنتظــره  موقعیت هــای  در  می شــوند 
ــرار  ــب ق ــکاب تقل ــرای ارت ــت ب ــش فرص افزای

ــد. گیرن
و  فشــار  افــراد  کــه  هنگامــی  توجيــه: 
فرصت هــای بیشــتری را تجربــه می کننــد، 
بهتــر می تواننــد رفتــار متقلبانــه خــود را 
توجیــه کننــد. خصوصــا در شــرایط بیمــاری....
https://www.journalofaccoun-
tancy.com/news/2021/nov/covid-
19-fraud-triangle-nonmanage-
ment-employees.html

اخباراخبار
ایرانوایرانو
جهانجهان
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ترکيـب  و  وضعيـت  بررسـی 
مديـران مالی و مديـران عامل بر 
اساس يک نظرسـنجی  جديد در 
آمريکايـی  بـزرگ  شـرکت های 

ــه بــه  ــنجی ک بــر اســاس داده هــای نظرس
تازگــی در  شــرکت Crist | Kolde انجــام 
شــده، تعــداد مدیــران مالــی و مدیــران عامــل 
بــه  آمریکایــی  بــزرگ  زن در شــرکت های 

ــت. ــیده اس ــود رس ــد خ ــن ح باالتری
از ۶82 شــرکتی کــه در گــزارش ایــن شــرکت 
درحــال  گرفته انــد،  قــرار  بررســی  مــورد 
ــی زن  ــران مال ــرکت، مدی ــر در 101 ش حاض
ــن  ــه در ســال 2012، ای ــد ک ــت می کنن فعالی
تعــداد ۶3 نفــر بــوده اســت. همچنیــن در 
همیــن بــازه زمانــی، تعــداد مدیــران عامــل زن 
از 23 نفــر بــه 4۷ نفــر افزایــش یافتــه اســت.

ــران  ــان مدی ــژادی در می ــی و ن ــوع قومیت تن
ــود را  ــزان خ ــن می ــز باالتری ــی نی ــد مال ارش
داشــته و تقریبــاً 11 درصــد بــوده اســت. 
نظرســنجی،  ایــن  یافته هــای  اســاس  بــر 
ــی از  ــته ناش ــاه گذش ــش در 12 م ــن افزای ای
ــوده  ــت ب ــی سیاه پوس ــران مال ــتخدام مدی اس
اســت کــه از 12 نفــر در ســال 2020 بــه 20 
ــالوه،  ــت. بع ــیده اس ــال 2021 رس ــر در س نف
زنــان در حــال حاضــر 1۵ درصــد از جمعیــت 
مدیــران مالــی را در میــان شــرکت های مــورد 

بررســی تشــکیل می دهنــد.
ــرکت  ــر ش ــیمونز، مدی ــکات س ــه اس ــه گفت ب
: Crist | Kolde " مــن بــه هیــچ عنــوان 
از دیــدن افزایــش مــداوم درصــد مدیــران 

ــی زن در طــی 10 ســال گذشــته تعجــب  مال
ایــن  وجــود  در  شــکی  زیــرا  نمی کنــم، 
ــه  ــا توج ــزود: "ب ــت." وی اف ــتعدادها نیس اس
ــر  ــمندانه تر و فعال ت ــرمایه گذاری هوش ــه س ب
درخشــان ترین  و  بهتریــن  روی  شــرکت ها 
اســتعدادها، مــن انتظــار دارم ایــن رونــد ادامــه 

ــد." یاب
 C-suite ــای ــی، 11٪ از نقش ه ــور کل ــه ط ب
ــد  ــر ارش ــی، و مدی ــر مال ــل، مدی ــر عام )مدی
عملیــات در نظرســنجی( در اختیــار زنــان 

ــت. اس
این نظرسنجی همچنین نشان داد:

ــگام  ــی در هن ــران مال ــنی مدی ــن س میانگی  •
اســتخدام 48 ســال اســت. رایج تریــن ســن 
ــی فعلــی ۵1 ســال و  ــران مال در میــان مدی

ــس از آن ۵0 ســال اســت. پ
تقریبــاً یــک چهــارم مدیــران عامــل در   •
بخــش مالــی قبــاًل نقــش مدیــر مالــی را بــر 

ــتند. ــده داش عه
میــان  در  کارشناســی  رشــته  برتریــن   •
مدیــران مالــی، حســابداری اســت. از میــان 
۶۵2 مدیــر مالــی بــا ســوابق تحصیلــی 
شــناخته شــده در نظرســنجی، 1۶2 نفــر در 

ــد. ــل کردن ــابداری تحصی ــته حس رش
• دانشــگاه پنســیلوانیا بیشــترین فارغ التحصیالن 

را بــا عناویــن )CFO(19 و )CEO)13 داراســت.
https://www.journalofaccountancy.
com/news/2022/jan/diversity-rises-
cfos-ceos-crist-kolder-report.html

موسسـه  مطالعاتـی  فضـای 
نـــگ ند يــــا نســــت ا ر ا
ترکيبــــی    EY )EY Reading( 
می شـود  حضـوری)   – (مجـازی 

در   EY ارنســت اند یانگ  موسســه  مطالعاتــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس ــه دفات ــکان ب ــل م ــی نق پ
ــکاری و ایجــاد  ــر فضــای هم ــز بیشــتر ب تمرک
ــوژی روز،  ــه تکنول ــز ب ــه مجه ــای جلس اتاق ه
در راســتای پیــروی از الگــوی کار جدیــد ایــن 

شــرکت طراحــی شــده اند.
فضای هــای طراحــی شــده در ایــن الگــو بــا در 
نظــر گرفتــن حفــظ ســالمتی و رفــاه کارکنــان 
از  اجتماعــی  فضاهــای  ایجــاد  و همچنیــن 
ــت  ــر جه ــوری بزرگت ــالن های غذاخ ــه س جمل
رعایــت فاصلــه اجتماعــی طراحــی شــده اســت. 
هــدف ایــن طــرح  تشــویق افــراد بــه اســتراحت 
ــد پشــت میزهایشــان  ــس از کار ممت منظــم پ
ــات  ــرای مالق ــی ب ــردن زمینه های ــم ک و فراه

افــراد بــا اعضــای تیــم اســت.
ــه  ــرد ک ــد ک ــه EY تایی ــته موسس ــال گذش س
در حــال انتقــال بــه یــک الگــوی کار ترکیبــی 
در بریتانیــا اســت کــه افــراد را قــادر می ســازد 
زمــان خــود را بیــن شــرکت، دفاتــر مشــتریان 

ــه تقســیم کننــد. یــا کار از خان
ــرارداد اجــاره  شــرکت EY در همیــن راســتا  ق
ــوت  ــه مســاحت 2۵000 ف ــی را ب فضــای اداری
مربــع در خیابــان Blagrave بــه مــدت ۵ 
ســال امضــا کــرده اســت و انتظــار دارد تــا بهــار 

ــه ایــن محــل نقــل مــکان کنــد. 2022 ب
https://www.pqmagazine.com/ey-
reading-goes-hybrid/
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مالـی  مديـران  دغدغه هـای 
 (C F O )

ــارم  ــه چه ــه ماه ــنجی س ــاس نظرس ــر اس ب
 Deloitte’s UK CFO( دیلویــت  موسســه 
مالــی  مدیــران   ،2021 درســال   (Survey
کمبــود  ســنجی:   نظــر  در  شــرکت کننده 
نیــروی کار ، همه گیــری کوویــد 1۹، تغییــرات 
ــه  ــب ب ــه ترتی ــاال را ب ــورم ب ــی و ت آب و هوای
عنــوان بزرگتریــن خطــرات پیــش روی مشــاغل 

خــود ارزیابــی می کننــد. 
تقریبــاً نیمــی از مدیــران مالــی حاضــر در ایــن 
نظرســنجی )4۶%( گــزارش کردنــد که کســب 
ــا مشــکالت  و کار آنهــا در ســه مــاه گذشــته ب
جــدی و شــدیدی در زمینــه اســتخدام مواجــه 
ــال  ــه در س ــی رود ک ــار م ــت. انتظ ــوده اس ب
2022 اوضــاع بهبــود یافتــه و تنهــا 24 درصــد 
ــکالت  ــتمرار مش ــار اس ــی انتظ ــران مال از مدی

اســتخدامی را داشــته باشــند.
در مــورد نــوع ســرمایه گذاری، اکثریــت قریــب 
ــد در  ــار دارن ــی انتظ ــران مال ــاق مدی ــه اتف ب
ــه ســال های قبــل  ســه ســال آینــده نســبت ب
فنــاوری  در  ســرمایه گذاری  همه گیــری،  از 
دیجیتــال )۹4%( و مهارت هــای نیــروی کار 
ــر  ــد. همچنیــن، اکث ــدا کن )۷۷%( افزایــش پی
ــد کــه رشــد  ــن باورن ــر ای آنهــا )84 درصــد( ب
بهــره وری در ســه ســال آینــده ســریع تر از 
ــود. ــد ب ــری خواه ــل از همه گی ــال های قب س
https://www.pqmagazine.com/cfos-
are-going-for-growth/

اتهام موسسـه KPMG در مورد 
گمراه کردن FRC در حسابرسـی 

 Carillion شرکت 
ــه KPMG در  ــه موسس ــی ک ــق  اعترافات طب
ــن  ــد ای ــخص ش ــت، مش ــۀ دادگاه داش جلس
شــرکت در حسابرســی شــرکت ورشکســته 
Carillion،نهــاد قانونگــذار  FRC را بــا اقــدام 

ــرده  اســت. ــراه ک ــناد گم ــل اس ــه جع ب
ــت  ــل موسســه kpmg، جــان هول ــر عام مدی
ــرای مــن  ضمــن عذرخواهــی اظهــار کــرد: "ب
واضــح اســت کــه ســوء رفتــار رخ داده اســت 
و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد گمراهــی شــده 

است."
ــض  ــت نق ــار نادرس ــن رفت ــه داد: ای وی ادام
خــالف  بــر  آشــکارا  و  مــا  فرآیندهــای 
ارزش هــای مــا اســت. غیرقابــل قبــول اســت، 
ــم  ــل نمی کنی ــه آن را تحم ــچ وج ــه هی ــا ب م
ــن  ــه ای ــفم ک ــیار متأس ــم و بس و نمی پذیری

اتفــاق در موسســۀ مــا رخ داده اســت.«
ــر  ــی ب ــات FRC مبن ــی اتهام ــراف او در پ اعت
ــه  ــودن اســناد ارائ "جعلــی" و "ســاختگی" ب
 KPMG ــه ــان موسس ــط حسابرس ــده توس ش
بــه منظــور گمــراه کــردن بازرســان در حــال 
بررســی حســاب های شــرکت Carillion و 

ــد. ــه ش Regenersis ارائ
ــه ای  ــات جداگان ــام تحقیق ــال انج FRC در ح
احتمالــی  کــردن  محکــوم  مــورد  در 
ــن  ــت. ای ــرکت Carillion اس ــی ش حسابرس
ــل FRC در دادگاه  ــه وکی ــت ک ــی اس در حال
 KPMG حسابرســان  کــه  داشــته  اظهــار 
ــا  ــات را ماه ه ــاب ها و صورتجلس ــورت حس ص
پــس از انجــام ایــن حسابرســی جعــل کردنــد.

https://www.pqmagazine.com/kp-
mg-misled-frc-over-carillion-audit-
says-ceo/
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امـکان انتخاب زمـان تعطيالت، 
موسسـه  کارکنـان  توسـط 

 Deloitte
طــرح  معرفــی  بــا   Deloitte موسســۀ  
بــه  انعطاف پذیــر«  عمومــی  »تعطیــالت 
کارکنــان خــود ایــن امــکان را داد کــه بتواننــد 
زمــان اســتفاده از تعطیــالت عمومــی خــود را 

ــد.  ــاب کنن انتخ
ــن در برخــی  ــن شــرکت همچنی ــان ای کارکن
دفاتــر مســتقر در بریتانیــا ایــن امــکان را 
ــا  ــه در آنه ــد ک ــی کارکنن ــد در محیط دارن
ــکاری  ــای هم ــاد فضاه ــت ایج ــی باب تغییرات
بیشــتر و اســتفاده از جدیدتریــن فنــاوری 
صوتــی و تصویــری صــورت گرفتــه، تــا از 
ــی )حضــوری –  ــق جلســات ترکیب ــن طری ای
ــود. ــزار ش ــری برگ ــت بهت ــا کیفی ــازی( ب مج
ــای  ــد و کارکن ــان جدی ــۀ کارکن ــالوه، کلی بع
کــه بــه تازگــی اســتخدام شــدۀ ایــن شــرکت 
ابتــدای  در  کــه  پونــدی   ۵00 بودجــۀ  از 
 Deloitte ــدان ــار کارمن ــری در اختی همه گی

در بریتانیــا قــرار گرفتــه بــود بهره منــد شــدند. 
بــه منظــور حصــول  ایــن کمــک هزینــه 
اطمینــان از مجهــز بــودن ایــن افــراد بــه طیــف 
کاملــی از تجهیــزات بــرای پشــتیبانی مناســب 
خانــه،  از  کار  و  دورکاری  حیــن  در  آنهــا  از 

ــد. ــت  ش پراخ
توضیــح   Deloitte از  هنــری  جکــی 
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــد م ــرد جدی داد: »رویک
ــر  ــالوه ب ــد ع ــا می توانن ــراد م ــه اف ــت ک اس
تعطیــالت قــراردادی، مرخصــی تعطیــالت 
برایشــان  کــه  تاریخ هایــی  در  را  عمومــی 
آن هــا  کننــد.  انتخــاب  اســت،  مهم تــر 
کــه  روزهایــی  از  دارنــد  حــق  همچنیــن 
ــش داده  ــم نمای ــمی در تقوی ــالت رس تعطی
شــده اســتفاده کننــد یــا در صــورت تمایــل 
ــان دیگــری  ــا زم ــن روزهــا را ب ــد ای می توانن

از ســال جایگزیــن کننــد.«
https://www.pqmagazine.com/
deloitte-opts-for-flexible-public-holi-
days/

پيـش رو  سـال  پيش بينی هـای 
عامـل  مديـران  ديـدگاه  از 

مالـی  معتبـر  سـازمان های 
ــران عامــل  ــدگاه مدی ــگاه از دی آنچــه در یــک ن
ــش رو  ــال پی ــی در س ــر مال ــازمان های معتب س

ــر اســت: ــرح زی ــه ش ــده ب ــی ش پیش بین
مایــکل ایــزا از ICAEW : امســال شــاهد انجــام 
اصالحــات اساســی در حسابرســی خواهیــم بــود 
ــر از  ــار دیگ ــت را ب ــن فرص ــم ای ــد نداری و قص
ــد  ــد از ACCA معتق ــن برن ــم،  هل دســت بدهی
اســت کــه حســابداران بایــد بــرای ایجــاد 
دنیایــی کــه بــرای همــگان کارآمــد اســت، 
 CIMA کمــک کننــد،  انــدرو هاردینــگ از
بیــان کــرد کــه شــما بایــد از منطقــه امــن خــود 
ــد و ســارا بیــل از AAT تاکیــد کــرد  ــر روی فرات
علیرغــم ســختی های ســالی کــه بســیاری از مــا 
بــه تازگــی گذرانده ایــم، دالیــل بســیاری بــرای 

ــود دارد. ــز وج ــن نی جشــن گرفت
https://www.pqmagazine.com/the-
year-ahead-the-predictions/



82
فروردین  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

اجـاره  اسـتاندارد  انتشـار 
اسـتانداردهای  هيئـت  توسـط 
بخـش  بين المللـی  حسـابداری 

مـی  عمو
ــت  ــه توســط هیئ ــاره ک ــد اج ــتاندارد جدی اس
ــی حســابداری بخــش  اســتانداردهای بین الملل
عمومــی )IPSAS 43( منتشــر شــده، در ادامــه 
و پیــرو اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری 
کــه  اســت،   )IFRS16(  1۶ شــماره  مالــی 
توســط هیئــت  اســتانداردهای حســابداری 
اســت.   شــده   )IASB( تدویــن  بین المللــی 
ــرای مســتاجرین، IPSAS 43  الگــوی حــق  ب
ــن  ــه جایگزی ــد ک ــی می کن ــی را معرف مصرف
ریســک ها و پرداخت هــای ناشــی از الگــوی 
ــن  ــود. همچنی ــت در IPSAS 13، می ش مالکی
بــرای اجاره دهنــدگان،  IPSAS 43 عمدتــاً 
ریســک ها و پرداخت هــای ناشــی از الگــوی 
مالکیــت IPSAS 13 را در پیــش می گیــرد.

ــه ای  ــر IPSASB در بیانی ــرز، مدی ــان کاروت ای
 ،IPSAS 43 اظهــار کــرد: » الگــوی اجــاره در
ــا IFRS را حفــظ  در حالــی کــه همراســتایی ب
ــز  ــاره را نی ــابداری اج ــفافیت حس ــد، ش می کن
در بخــش عمومــی بهبــود می بخشــد. »وجــود 
یــک دورۀگــذار ســه ســاله بــرای اجــرای 
IPSAS 43، بــه واحدهــای دولتــی زمــان 
ــات  ــرای الزام ــی ب ــن آمادگ ــا ضم ــد ت می ده
جدیــد، بــه امــکان یادگیــری از تجربــه بخــش 

نیــز   IFRS 16 بکارگیــری  در  خصوصــی 
ــد. دســت یابن

 

و   KPMG عليـه  تحريم هـا 
کويـل  نيکـوال 

بــرای  شــلوغ  هفتــه ای  گذشــته،  هفتــه 
ــواردی  ــتماع م ــر اس ــالوه ب ــود. ع KPMG ب
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه دادگاه صنعت در جلس
بازرسی هایشــان  در   FRC کارمنــد  پنــج 
و    Regenersis حسابرســـی هــــــای   از 
Carillion آنهــا را گمــراه کردنــد، اکنــون بــه 

Con�  دلیــل کار ایــن حسابرســان کــه بــرای
viviality انجــام شــده، ایــن شــرکت حــدوداً 

ــت. ــده اس ــه ش ــد جریم ــون پون 3 میلی
Conviviality  در جــوالی 2013 در بــازار 
ســرمایه گــذاری جایگزیــن بــورس لنــدن 
ــال های 2013  ــن س ــد و بی )"AIM"( وارد ش
و 201۷ از طریــق ســری خریدهایــی کــه 
انجــام داد بــه ســرعت رشــد کــرد. همینطــور 
افزایــش  شــرکت   ،1۷ مالــی  ســال  در 
گزارشــگری  حوزه هــای  در  قابل توجهــی 
ــای  ــود و دارایی ه ــد، س ــدی درآم ــی کلی مال

ــرد. ــزارش ک ــص گ خال
Convivial�  ،2018 مــارس اوایــل   در 

را  معامالتــی  به روزرســانی های  ity  ســری 
ــهام  ــق س ــه تعلی ــر ب ــه منج ــرد ک ــر ک منتش
شــرکت در AIM  شــد. تــالش بــرای افزایــش 
ــود  ســهام بیشــتر در مــارس 2018 ناموفــق ب
و Conviviality در ۵ آوریــل 2018 مجــددا 
ــه ذکــر اســت کــه  ــازار کار شــد. الزم ب وارد ب
ســال مالــی 1۷، دومیــن ســالی بــود کــه 
KPMG شــرکت Conviviality را حسابرسی 

ــرد. می ک
https://www.pqmagazine.com/ 
sanctions-against-kpmg-and-nicola-
/quayle
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در  شـغل  هـزار   467 افزايـش 
حوزه هـای مختلـف و کاهش 6.6 
هزار شـغل در حوزه حسـابداری 
توسـط کارفرمايـان در ماه ژانويه 

ايـاالت متحد ه  در 
ــازمان  ــده از س ــر ش ــار منتش ــاس آم ــر اس ب
وضعیــت  متحــده،  ایــاالت  اشــتغال  آمــار 
ــه بیــش از حــد انتظــار  ــاه ژانوی اشــتغال در م
بــوده و  کارفرمایــان بــا وجــود همه گیــری 
ســویۀ جدیــد اومیکــرون کرونــا، 4۶۷.000 
شــغل در مجمــوع حرفه هــای مختلــف اضافــه 
کردنــد. بــا ایــن حــال، در مشــاغل حســابداری 
کاهــش  نفــر   ۶۶00 تعــداد  حسابرســی  و 
اســتخدام گــزارش شــده و نــرخ بیــکاری یــک 
دهــم واحــد افزایــش یافتــه و بــه 4.0  درصــد 

ــت. ــیده اس رس
بــا وجــود پیش بینــی تحلیلگــران در مــاه 
ــی و  ــور خدمات ــتغال در ام ــد اش ــه، رش ژانوی
رفاهــی، خدمــات حرفــه ای و تجــاری، تجــارت 
ــارداری  ــل و انب ــل و نق ــی، حم ــرده فروش خ
همچنــان ادامــه یافــت و میانگیــن درآمــد 

کارکنــان در کلیــه زمینه هــا، بــا 23  ســنت 
ــید.  ــه 31.۶3 دالر رس ــش ب افزای

ایــن افزایــش مشــاغل در زمینۀ خدمــات حرفه ای 
و بازرگانــی 8۶000 شــغل، زمینــۀ خدمــات 
مشــاوره فنــی و مدیریــت 1۶000 شــغل، طراحــی 
سیســتم های کامپیوتــری و خدمــات مرتبــط 
ــی  ــاری و مهندس ــات معم ــغل، خدم 1۵000 ش
8000 شــغل و خدمــات فنــی و حرفــه ای ۷000 
شــغل بــوده اســت. ســازمان آمــار اشــتغال 
ــرای ماه هــای  همچنیــن آمــار گــزارش شــده را ب
نوامبــر و دســامبر بــه مجمــوع ۷0۹000 شــغل رو 

ــه افزایــش اعــالم کــرد. ب

ماليـات  شـدن  تبديـل 
چالـش  بـه  غيرمسـتقيم 

طبــق گــزارش اخیــر تامســون رویتــرز کــه روز 
ــروی از مالیات هــای  دوشــنبه منتشــر شــد، پی
"غیــر مســتقیم" ماننــد مالیــات فــروش و 
مصــرف بــرای بســیاری از شــرکت ها در سراســر 
جهــان بــه مشــکل بزرگــی تبدیــل شــده اســت.

بــا توجــه  ایــن گــزارش نشــان می دهــد 
بــه ایــن کــه دولت هــا بــرای مقابلــه بــا 
ــالش  ــد-1۹ در ت ــری کووی ــای همه گی پیامده
ــد، 80  ــب کنن ــتری کس ــد بیش ــتند درآم هس
ــای  ــان چالش ه ــی جه ــران مال ــد از مدی درص
مهــم ناشــی از اجــرای الزامــات پرداخــت 
ــر  ــد. ب مالیــات غیرمســتقیم را گــزارش کرده ان
ــروش در  ــر ف ــات ب ــزارش، مالی ــن گ اســاس ای
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی 
ــا 3۵  ــن 2۵ ت ــه طــور متوســط بی و توســعه ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
ــون  ــزارش، تامس ــن گ ــار ای ــر انتش ــالوه ب ع
رویتــرز همچنیــن پلــت فــرم غیرمســتقیم 
ــدازی  ــه را  راه ان ــر نقط ــات در ه ــن مالی تعیی

ــرد. ک
 IDT Determination Anywhere یــک 
پلــت فــرم فنــاوری مالیاتــی مبتنــی بــر رایانش 
زیرســاخت های  راس  در  کــه  اســت  ابــری 
ــرار  ــری ق ــای اب ــرکت در فض ــک ش ــود ی موج
ــش  ــاوری "رایان ــرم از فن ــن پلتف ــرد. ای می گی
مــرزی یــا سیســتم محاســباتی اج" بــرای 
نزدیکــی بهتــر بــه سیســتم های تراکنــش 
مالیاتــی  متخصصــان  می کنــد.  اســتفاده 
ــر  ــات را در ه ــن مالی ــور تعیی ــد موت می توانن
ــش  ــال افزای ــا در هــر کان نقطــه از تراکنــش ی
ــرل  ــه کنت ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای دهن
ــه  ــد، ک ــظ می کنن ــز را حف ــای متمرک داده ه
ــرده  ــرای خ ــژه ب ــه وی ــد ب ــر می توان ــن ام ای
فروشــان آنالیــن کارآمــد باشــد. طبــق گفتــه 
ــعه،  ــش و توس ــه آزمای ــرکت در مرحل ــن ش ای
ایــن پلتفــرم تاخیــر شــبکه را حــذف کــرده تــا 
ــری را در  ــد بهت ــباتی ۵0 درص ــرعت محاس س
یــک سیســتم مبتنــی بــر رایانــش ابــری ارائــه 

ــد. ده
ــت  ــروش را مدیری ــد ف ــتم می توان ــن سیس ای
ــتقیم و  ــر مس ــات غی ــات، مالی ــد و از مالی کن
مالیات هــای بین المللــی ماننــد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده و مالیــات کاالهــا و خدمــات 

ــد. ــتفاده کن اس
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هشتگاممؤثربرایانجام
موفقیتآمیزحسابرسیداخلی

تهیه وتنظیم :علیرضا قاسمی

فرآینــد  هنــوز  ســازمان ها  از  بســیاری 
فعالیــت  یــک  را  داخلــی  حسابرســی 
ــد  ــه بدانن ــدون اینک ــد ب ــروری می دانن غیرض
چــه قدرتــی بــه بنیــان ســازمان می دهــد

ــک  ــا کم ــازمان ه ــه س ــی ب ــی داخل حسابرس
ــه  ــد ک ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــی کن م
فرآیندهــای تجــاری و کیفیــت محصــول آنهــا 
ــد  ــی ده ــکان م ــا ام ــه آنه ــت و ب ــازگار اس س
نقــاط ضعــف را شناســایی کــرده و آنهــا را 
ــن  ــه فرصــت هــای بهبــود تبدیــل کننــد. ای ب
فرآینــد اساســاً مطابقــت فرآیندهــا و همچنیــن 

محصــوالت را بــر اســاس الزامــات انطبــاق 
ــد ــی کن بررســی م

حسابرســی  برخــالف  داخلــی،  حسابرســی 
مســتقل ، ممکــن اســت ســختگیرانه نباشــند، 
ــرای ایجــاد فرهنــگ بهبــود مســتمر در  ــا ب ام
ــال، در  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــم هس ــازمان مه س
دســترس بــودن فنــاوری مدیریــت حسابرســی 

ــت ــرده اس ــانتر ک ــد را آس کل فرآین
و  اجــرا  برنامه ریــزی،  می توانیــد  اکنــون 
ــالش،  ــرف ت ــدون ص ــا را ب ــری کنترله پیگی
ــر  ــد. اگ ــام دهی ــاد انج ــه زی ــا هزین ــان ی زم
واقعــاً می خواهیــد روی فنــاوری مدیریــت 
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ــد،  ــرمایه گذاری کنی ــب س ــی مناس حسابرس
ــه شــما  ــان حاصــل کنیــد کــه ب ــد اطمین بای
کمــک می کنــد 8 گام مؤثــر بــرای یــک 
ــد ــال کنی ــق را دنب ــی موف ــی داخل حسابرس

اين هشت گام مؤثر شامل ؟
1-فرآيندهــای ســازمان را مــورد 
را  وآنهــا  قــرار دهيــد  بررســی 

شناســايی کنيــد

حسابرســی تــک تــک فرآیندهــا ممکــن اســت 
ــد.  ــبی نباش ــا کار مناس ــب و کاره ــرای کس ب
ــایی  ــی را شناس ــای خاص ــد حوزه ه ــا بای آنه
ــن اســت  ــا ممک ــای  آنه ــه کنترل ه ــد ک کنن
بــه رشــد واقعــی ســازمان کمــک کنــد. 
فرآیندهــای  حسابرســی  مثــال،  به عنــوان 
مالــی بــه ســازمان ها کمــک می کنــد تــا 
اطمینــان حاصــل کننــد کــه هزینه هــای 

ــت. ــت اس ــت درس ــا در جه آنه

ــبی را  ــای مناس ــازمان، حوزه ه ــک س ــر ی اگ
بــرای حسابرســی شناســایی کنــد، تالش هــای 
شایســته ای بــرای موفقیــت انجــام خواهــد داد 
- برنامه ریــزی، تهیــۀ چک لیســت، اجــرا و 
پیگیــری کنترل هــا. حسابرســی داخلــی ابــزار 
فوق العــاده ای بــرای ایجــاد بهبــود مســتمر در 
صــورت اســتفادۀ مؤثــر و کارآمــد اســت. حفظ 
ــرای  ــی ب ــاز اصل ــدا، نی ــان ابت ــوح از هم وض

دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب اســت.

کنترل هــا  فراوانــی  مــورد  2-در 
ــد. ــم بگيري تصمي

ایــن کــه چقــدر کنترل هــا را در ســازمان 
مهمــی  جنبــه  می دهیــد،  انجــام  خــود 
بســیاری  اســت کــه  از کنترل هــا موفــق 
می شــوند.  گرفتــه  نادیــده  ســازمان ها  از 
ــه حوزه هــای شناســایی  همچنیــن بســتگی ب

ــت  ــن اس ــی دارد. ممک ــرای حسابرس ــده ب ش
ــاالنه  ــی س ــه حسابرس ــا ب ــی از فرآینده برخ
برخــی  درحالی کــه  باشــند،  داشــته  نیــاز 
بــه حسابرســی های شــش  اســت  ممکــن 
ماهــه یــا ســه ماهــه بــرای اطمینــان از نتایــج 

ــند. ــته باش ــاز داش ــت نی ثاب

به عنــوان مثــال، برخــی از فرآیندهــای کنتــرل 
کیفیــت ممکــن اســت بــه حسابرســی روزانــه 
ــای  ــه فرآینده ــند درحالی ک ــته باش ــاز داش نی
ــی  ــی داخل ــه حسابرس ــت ب ــن اس ــی ممک مال
باشــند.  داشــته  نیــاز  فصلــی  به صــورت 
همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، نیــاز بــه 
شــفافیت در مــورد حوزه هایــی کــه بایــد 
حسابرســی شــوند وجــود دارد تــا بتوانیــد 
تصمیمــات آگاهانــه ای در مــورد فرکانــس 
ــب  ــد کس ــوع فرآین ــر ن ــرای ه ــاز ب ــورد نی م
ــد  ــیاری مانن ــای بس ــد. فناوری ه و کار بگیری
ــه شــما کمــک  ــد کــه ب کوآلیتیــز وجــود دارن
ــورت  ــرل را به ص ــر کنت ــس ه ــد فرکان می کنن

هم  تــراز نگــه داریــد.

 3- برنامه ريزی حسابرسی
و  برنامه ریــزی  صــف  در  بعــدی  مرحلــۀ 
آمــاده  اســت.  حسابرســی ها  زمان بنــدی 
ــزی از  ــه و برنامه ری ــک برنام ــتن ی ــه داش نگ
ــورد  ــا از برخ ــازد ت ــادر می س ــما را ق ــل ش قب
اعضــای  نبــودن  دســترس  در  و  فرآیندهــا 
ــی   ــرای حسابرس ــاز ب ــورد نی ــب م ــم مناس تی
ــه  ــن حسابرســی ب ــک پل ــد. ی ــری کنی جلوگی
ــای  ــا فعالیت ه ــد ت ــک می کن ــما کم ــم ش تی
ــزی کنیــد و برســاس آن کار  خــود را برنامه ری

ــد. کنی

کنترل هــا  زمان بنــدی  دیگــر،  ســوی  از 
وحسابرســی  تضمیــن می کنــد کــه هیــچ 
ــدون حسابرســی باقــی  ــا حــوزه ای ب فرآینــد ی

نمانــده اســت. فناوری هــا پــراز  ویژگــی ماننــد 
ــز  ــرل کوآلیتی ــت کنت ــزار سیســتم مدیری نرم اف
بــه شــما کمــک می کنــد تــا کل فعالیــت 
کنیــد  برنامه ریــزی  قبــل  از  را  حسابرســی 
ــل  ــان حاص ــع آن اطمین ــرای به موق ــا از اج ت
ــه  ــی را ب ــرات عملیات ــاق و خط ــد و انطب کنی
ــزی و  ــا برنامه ری ــن رو، ب ــانید. از ای ــل برس حداق
برنامه ریــزی از قبــل، حسابرســی و کنترل هــای 

ــد. ــام دهی ــع انج ــود را به موق خ

ايــن  در  کــه  افــرادی  4-بــه 
ــد  ــد ش ــل خواهن ــی دخي حسابرس

دهيــد.  اطــالع 
اطالع رســانی بــه تمــام بخش هــا در مــورد 
از  بایــد  آتــی  وحسابرســی های  کنترل هــا 
حســن نیــت متــداول باشــد تــا آنهــا بتواننــد بــا 
اســناد مــورد نیــاز و ســایر مــواد ماننــد شــواهد 
برنامه هــای عملیاتــی اجــرا شــده بــرای بازبیــن 
ــی  ــک حسابرس ــه ی ــا زمانی ک ــد. ت ــاده بمانن آم
غافلگیرکننــده در مــورد فعالیت هــای مشــکوك 
صــورت نگیــرد، تیــم شــما تمــام ایــن حــق را 
دارد کــه از فعالیت هــای ســازمانی مطلــع شــود.

یــا  حسابرســی  از  نبایــد  بخشــی  هیــچ 
حسابرســان واهمــه ای داشــته باشــد. آگاهــی در 
مراحــل حسابرســی آنهــا همچنیــن بــه توســعۀ 
بــرای  حسابرســی  فرایندهــای  ارزش  درك 
ــد.  ــک می کن ــازمان کم ــتمر س ــت مس موفقی
ــای  ــدی دارای قابلیت ه ــل بع ــای نس فناوری ه
داخلــی ماننــد اعالن هــا اســت تــا بتوانیــد 
همــۀ کارمنــدان خــود را به طــور همزمــان 

ــد. ــع کنی مطل

ــاده  ــی را آم ــت حسابرس 5-چک ليس
کــرده و حسابرســی را اجــرا کنيــد.

ــای  ــی از فعالیت ه ــت حسابرس ــۀ چک لیس تهی
مهــم حسابرســان اســت. در زمــان ارزیابــی 
کنترل هــای داخلــی، اطمینــان از پرســیدن 
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ــراد  ــب از اف ــان مناس ــت در زم ــؤاالت درس س
مناســب بســیار مهــم اســت. یــک چک لیســت، 
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.

ــت  ــن اس ــان ای ــرای حسابرس ــوب ب ــر خ خب
بــا  کــه  دارد  وجــود  فناوری هایــی  کــه 
ــف  ــش تعری ــی از پی ــت های حسابرس چک لیس
ــن شــیوه های صنعــت و  شــده براســاس بهتری
ــما  ــود. ش ــه می ش ــاق ارائ ــتانداردهای انطب اس
می توانیــد ایــن چک لیســت ها را بــا توجــه 
بــه رویه هــا و گــردش کار ســازمان خــود 
ویرایــش کنیــد و حسابرســی را انجــام دهیــد.

تحليــل  و  تجزيــه  و  6-ثبــت 
حسابرســی يافته هــای 

از انجــام حسابرســی، اقــدام فــوری  پــس 
ــت  ــن اس ــد ای ــام دهی ــد انج ــه بای ــدی ک بع
ــا  ــد ت کــه یافته هــای حسابرســی را ثبــت کنی
درك درســتی از فرایندهایــی کــه به خوبــی 
نیــاز  کــه  فرایندهایــی  و  می کننــد  کار 
بــه بهبــود دارنــد پیــدا کنیــد. یافته هــای 

ــی  ــز بینش های ــت ج ــزی نیس ــی چی حسابرس
در مــورد کیفیــت و ســازگاری کــه در ســازمان 
ــظ  ــول حف ــت محص ــان از کیفی ــرای اطمین ب

. می شــود
ــی،  ــای حسابرس ــازی یافته ه ــس از مستندس پ
حوزه هایــی  شناســایی  بــرای  می توانیــد 
ــل  ــد در مقاب ــوری دارن ــه توجــه ف ــاز ب ــه نی ک
ــی  ــل بررس ــی قاب ــس از مدت ــه پ ــواردی ک م
ــام  ــل انج ــه و تحلی ــتند، تجزی ــالح هس و اص
دهیــد. بــا ایــن حــال، بــا اســتفاده از فنــاوری 
ایــن  می توانیــد  حسابرســی  مدیریــت 
عملکردهــا را به طــور مؤثــر انجــام دهیــد.

ــرای  ــعه و اج ــرای توس ــی ب 7-بررس
برنامه هــای اقــدام

در  شــده  شناســایی  بهبــود  زمینه هــای 
ــا  یافته هــای حسابرســی بایــد بررســی شــود ت
علــت اصلــی مشــخص شــود و بــر ایــن اســاس 
یــک برنامــۀ اقــدام تهیــه شــود. بررســی، 
توســعۀ برنامــۀ اقــدام و اجــرا بــه شــدت 
ریســک مســائل شناســایی شــده بســتگی دارد.

مهــم نیســت کــه از کــدام روش بــرای بررســی 
علــت اصلــی اســتفاده می کنیــد؛ مطمئــن 
انجــام  کامــل  به طــور  را  آن  کــه  شــوید 
ــکالت  ــرار مش ــد تک ــرا نمی توانی ــد، زی داده ای

کیفیــت را کــه ممکــن اســت منجــر بــه 
هزینه هــای ســربار از جملــه دوبــاره کاری و 
ــد. ــال  کنی ــود، اعم ــول ش ــی محص فراخوان

و  اثربخشــی  8-بررســی 
ــام  ــی را انج ــای حسابرس پيگيری ه

. هيــد د
آخریــن اّمــا نــه کم اهمیــت، بررســی اثربخشــی 
و پیگیــری حسابرســی بــه انــدازۀ برنامه ریــزی 
ــه  ــرا ب ــت، زی ــم اس ــی مه ــام حسابرس و انج
ــی  ــزان اثربخش ــا می ــد ت ــک می کن ــما کم ش
ــد.  ــری کنی ــی را اندازه گی ــۀ عملیات ــک برنام ی
از ســوی دیگــر، کار پیگیــری ماننــد یــادآوری 
بــرای فعالیت هــای حسابرســی اســت کــه 

ــوری دارد. ــه توجــه ف ــاز ب نی
فنــاوری کــه می توانــد بــه شــما در انجــام هــر 
ــت ســهولت و راحتــی  ــا نهای ــه ب هشــت مرحل
ارزشــمندی  ســرمایه گذاری  کنــد،  کمــک 
ــان،  ــدر دادن زم ــه ه ــازی ب ــر نی ــت. دیگ اس
تــالش و منابــع در شــیوه های حسابرســی 

ــد. ــنتی نداری س
ــی  ــت حسابرس ــاوری مدیری ــک فن ــن، ی بنابرای
ــب وکارها  ــرا کس ــد، زی ــتخراج  کنی ــوی اس ق
ــه در  ــند ک ــت می رس ــه موفقی ــی ب ــا زمان تنه
ــود  ــد و بهب ــت فرآین ــول، کیفی ــت محص کیفی
ــد  ــک فرآین ــند. ی ــته باش ــات داش ــتمر ثب مس
تضمیــن  اســتاندارد  و  ســاده  حسابرســی 
می کنــد کــه اســتانداردهای انطبــاق و بهتریــن 

شــیوه های صنعــت رعایــت می شــوند.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه از ابزار حسابرســی 
داخلــی خــود بهتریــن اســتفاده را می کنیــد تــا 
مطمئــن شــوید کــه هــر بــار نیازهای مشــتریان 

خــود را بــرآورده مــی کنیــد.
 

عليرضــا قاســمی: حســابرس داخلــی خبــره 
وعضــو انجمــن حســابداران خبــره ایــران 
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معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

1

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
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 صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

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

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1۵11643937

abtinravesh@yahoo. com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

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

4

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

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

    • مصطفی جان نثاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • جواد راثی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

    • بهنام دائی مژدهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • محمود رجائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

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

تلفن: 19-88937317 و 88899826 و 88901۵49
فاکس: 88901834                 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران- خیابان اســتاد نجات الهــی، کوچه خسرو، پالک 31، 
طبقه سوم و چهارم

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

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

تلفن: 88480966 و 88384770
فاکس: 884808۵4

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

Email: Arshinhesab@iacpa. ir

آرمان اندیش آگاه ۳

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

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

•  رامین جهانگیری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
•  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 17، واحد 4  کدپستی: 1۵7484671۵
تلفن: 18-88342817             فاکس: 8832966۵

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

  تلفن: 32228222-044          فاکس: 8978361۵

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

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

  • رضا جامعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدکاظم مالئک صفت)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

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

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

طبقه 4، واحد 1۵
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198396  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵3691

۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

فاکس: 88۵20679
نشانی: تهران- خیابان سهرودی شمالی- کوچه مهاجر- پالک 41- واحد 10

info@atiehNegarAudit. ir

۵

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

instagram. com/iica_ir
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حسابدار

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

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

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

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

تلفن: 8810۵367- 8810۵472- 8810۵436      
فکس: 8810۵390                    کدپستی: 1433634666 

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

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 1۲

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

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

تلفن: 88939۵13-88929709-88929708
فاکس: 88929642

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

صندوق پستی: 1433۵-797
Email: info@azmoudegan. com

۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

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

  • مسعود بختیاری )حسابدار رسمی(

  • علی اصغر فرخ)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •اسداله درخشانی )حسابدار رسمی(

    • مسعود سورانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حدیث توکلی کوشا)حسابدار رسمی(

    • مهدی رضائی)حسابدار رسمی(
  • امیرحسین عبدالملکی)حسابدار رسمی(

  • احسان شیروانی هرندی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

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

۸

1۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

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

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

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

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

 صندوق پستی: ۵93۵- 1۵87۵
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 88443423- 88444668
فکس: 884۵2862

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

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

10

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

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

واحد 8
تلفن: 77۵37944-77637730 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

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

تلفن: 2203۵160
تلفکس: 2203۵20۵

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

11

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

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • اسفندیار گرشاسبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی رضایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل رضایی)حسابدار رسمی(

    • قاسم شیخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مصطفی احمدی وسطی کالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید محمد طباطبایی)حسابدار رسمی(

  • علی گشتاسب)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علیرضا زندبابارئیسی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •محسن زرعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •حسن معلومات)حسابدار رسمی(

  • مهناز خشنودنیا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل میرزایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •محمدحسین ملکیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •  

  • حجت رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس اسماعیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس حیدری کبریتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

قانونی، حسابرســی  بازرســی  حسابرســی مالی و  خدمات: 
عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی داخلی، حسابداری 
مدیریت، طراحی سیســتم  های مالی و ارزیابی ســهام، مشاوره 

مدیریت 
نشانی: 

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

کدپستی: 1419993۵11                فاکس: 66920876  
تلفن: 3-66932021 و 66420263 و 66432218

شعبه شرق کشور - مشــهد - بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار 
فرامرز عباسی8، نبش آزادی39، پالک 1/2 طبقه همکف 

                                          تلفن: 0۵136092092-3
شعبه شمال - قائم شــهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0313663۵798
Email: : info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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حسابدار

1۶            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

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

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

  • محمود واحدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، 
حسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، 
خدمات مالی، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، 

نظارت بر تصفیه شرکت ها. 
تلفن: 88980402- 88980448      فاکس: 88980373

نشــانی: تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبه روی خیابــان کاج - پ 136- 
ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

 کدپستی: 141۵673499

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان

)FCA ،ابوالقاسم مرآتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
  • عبدالحسین رهبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

تلفن: 8-88۵04۵86 و 8-88307927      فاکس: 88۵0204۵

نشانی: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره 243 طبقه دوم

تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره 231 طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

مؤسسه حسابرسی بیات رایان ۲0

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-8830۵391 و 10-88843708               فاکس: 8884468۵

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه 3
تلفن و فاکس: 031366339۵6، 03136642۵78

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

•بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
•ناصر عسگری نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی 
سیستم های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام

تلفن: 88306911-88829761-8883۵207
فاکس: 88831681

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 
کدپستی: 1۵7۵7-3۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

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

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

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

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

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

نظارت برای تصفیه شرکت ها. 

نشانی دفتر تهران: بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان شهید 
حمیدصدر، پالک 3۵، واحد 10، طبقه 2

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

دفتر تبریز: خیابان آبرســان، کوی مهرگان سوم، ساختمان 23، طبقه 4، واحد 1  
arkansystem@gmail. com :تلفکس: 33349129-041 ایمیل

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: 36010914-3602۵480-0۵1  فکس: 0۵1-36018۵94

www. Arkansystem. co

1۵  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

    • مجیدرضا بیرجندی)حسابدار رسمی(

    • بابک عباس قلی زاده)حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، 
حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاور مالی، خدمات حسابداری، تهیه صورت های مالی 

تلفیقی، اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی. 
تلفن: 88493171-6 

فاکس: 88309490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر)جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1۵89783116                               صندوق پستی: 1۵87۵/۵۵۵1
Email: info@behradmoshar. com

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

1۹            مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

 تلفن: 88311988، 88324067، 88824998   فاکس: 88324068
Web: baraudit. org
Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

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

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲4

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

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

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

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

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

خیابان عبده، ساختمان سپهر)شماره ۵(، واحد 302
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 23، طبقه اول
تلفن: 33312778-041       و        041-33339971 

دورنگار: 041-33330۵۵۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام ۲۵
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

•حمید خادمی)حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
• محمدرضا غرویان)حسابدار رسمی( 

• ولی اله کریمی)حسابدار رسمی(
• رضا ابوالفتحی )حسابدار رسمی

• حسن مرادگلی)حسابدار رسمی( 
• مهدی وحیدی شمس)حسابدار رسمی(   

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

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

پالک 10- واحد 1۵                            کدپستی: 1۵49833139
 hafezgam@yahoo. com :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی خبره ۲۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • نعمت اله علیخانی راد)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 مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902340

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

 کدپستی: 1۵948

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای. 
و              6- 44297182 تلفن: 1- 44299340 

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

پالک 12- واحدهای 14 و 1۵                    کدپستی: 14616۵336۵
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

۲۷

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل
عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

    خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88902999-88909144       فاکس: 88908837 

نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 
72- واحد 4

Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo. com 

۲۳

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سعید صدرائی نوری)حسابدار مستقل ، حسابدار رسمی(   

• ناصر صلحی) حسابدار رسمی(
• منوچهر سرمدی ) حسابدار رسمی(

• مهدی شربتی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 

و ویژه، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 
تلفن: 88937396-889381۵8        فاکس: 88937396 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- 

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

۲۲

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

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

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

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(

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

سهم الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

شماره  های تماس: 021-88۵61704      021-88۵6089    
فاکس: 021-88683826

نشانی: تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، شهید قیصری)32 شرقی(، پالک 
20، واحد 3

email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

۲1

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

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۸

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

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

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، 
طراحی سیســتم های مالی، حسابرســی وی ژه داخلی، داوری مالی و 

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن: 44846601-10

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

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

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳0

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

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

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

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره 3

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

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

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

  • محمد علی اکباتانی)حسابدار رسمی(

  • مهسا فرخی)حسابدار رسمی(

  • ام البنین خوش نام)حسابدار رسمی(

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

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

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

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

صندوق پستی: 1۵87۵-6666

۳۲

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

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

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

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

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

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

فاکس: 44049063
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210)ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 1۵
کدپستی: 148187۵3۵9

صندوق پستی: 14۵1۵-13۵9
F. audit@shohoodamin. ir :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی کاشفان ۳۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
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 پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی، صورت برداری 
دارایی های ثابت، ثبت و نگهداری حساب ها، امور تصفیه و ...(

تلفن: 88861131-8883۵213- 88861130
فاکس: 8827۵۵6

نشــانی: تهران، خیابان میرزای شــیرازی، خیابان فریدون نژادکی، 
شماره 6، ساختمان کاشفان    
کدپستی: 1۵8۵766۵13

info@kashefan.com :پست الکترونیکی
www.kashefan.com

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)حسابدار رسمی(

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

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

  • 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 1۵2)برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی: 19679-3۵976 
تلفن: ۵-22037213                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 123 کدپستی: 1967936111 

تلفن: 2203721۵                                    نمابر: 22037214
دفتر 2: خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 1661684843     تلفن: 22861830        نمابر: 22899690

دفتر 3: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 1۵- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 88177639

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 93761۵618۵

تلفن: ۵-88740973                                       نمابر: 88740860
Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
              samanicpa@yahoo. com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت۳1
سیاق نوین جهان

۳۳

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

  •محمدتقی منصوری راد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابدار رسمی(

  • لیال رضایی جهقی)حسابدار رسمی(
  • فاطمه صالحی) حسابدار رسمی(

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

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

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

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

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۲۹

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

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

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

  •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 حرفه ای

تلفن: 22137707)10 شماره(
فاکس: 22137708

نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 
سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 1۵

کدپستی: 1998146613
www. rymand. com

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

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۶

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

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

  •  مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  فروغ رشتچیان ) حسابدار رسمی(

  •  خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 

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

تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902389
نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 463، ساختمان 

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

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

  • محمدحسین بدخشانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • بیژن کریمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • احسان اسدی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 
سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

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

کدپستی: 196793۵8۵3
تلفن: 22023۵44

فاکس: 22038244
Email: karbord. argham@gmail. com

۳۸

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۷

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
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 حیدری بیگوند)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 پیاده سازی سیستم های 

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

دفترتهران: خیابان نلسون ماندال شماره244- مجتمع اداری الهیه 
- طبقه 6- واحد 606   کدپستی: 1966743888

تلفن: 26213137-26213102-262128۵2-26212887-26212800
دفتر مشهد: مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار هاشمیه- نبش هاشمیه 

6- برج آبان- طبقه ۵- واحد ۵10
تلفن: 0۵1-910018۵1، 0۵1-91007603-0۵1-91006074

E-mail: info@farazmoshaver. com

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

40

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی دارابی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 

داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن: 88۵۵9370-88۵۵9316   فاکس: 88۵۵0897

کدپستی: 143389417۵
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 

طبقه چهارم، واحد 406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

41

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

  • داریوش کیان آسا)حسابدار رسمی(

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

تلفن: 8889۵377- 88901۵47- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

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

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 ۳۹

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

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

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

  • محمد محققی ریاض)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • روح اله امینی مصلح آبادی)حسابدار رسمی

  •هادی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 
مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 

سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 
مربوطه

تلفن: 88800268-9، 88909718
فاکس: 88903496

نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

44

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

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

• محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(
• شهاب )حسابدار رسمی(

• مژگان علیپور )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 

مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی
تلفن: 1- 66۵6۵290                 فاکس: 66900940

نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۵4 جدید، طبقه دوم، 
واحد 4                         

  صندوق پستی: 141۵۵/1643
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

4۳

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده موسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  
•  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(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 1۵ 
تلفن: 021-88443634                فکس: 88472660-021 

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 4۲
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی. 
تلفکس: 77873۵19-21                              

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

 کدپستی: 16۵393736۵              
صندوق پستی: 1676۵-1137

tehrannikraveshan@yahoo. com       :پست الکترونیک

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

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
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حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

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

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*61 فریبرز                            امین                               22137707  
*62 سعید                             امینی                            88۵1۵134 
*63  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*64 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 6۵ منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
*66 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*67 نریمان                            ایلخانی                           88892036 
*68 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*69 احمد                              بابائی                            66929268  
*70 مصطفی                          باتقوا                              88843704 
*71 جواد                              باغبان                           8884370۵ 
*72 حمید                             باغدوست                       88901496
*73 سید محمد                       باقرآبادی                        2290248۵
  74 رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  7۵ همایون                          باقری طادی                    88794646
*76 علی                              بخشی                          88061990
*77 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  78 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*79 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵316  
*80 سعید                              براتی                             88344609

*81 سعید                              برهانی                           22367783  
*82 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*83 جواد                              بستانیان                        88087796
  84 عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*8۵ محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵3 
*86 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*87 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵33۵70  
*88 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  88791437  
* 89 راضیه                             بهفروزی                         88802932 
*90 امیرحسین                       بهرامیان                         22137707
*91کیانوش                          بهلولی                           6648۵063
*92 اصغر                              بهنیا                                662134۵ 

*93 منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*94 مهدی                           بیرانوند                          44470084
*9۵ حمزه                              پاک نیا                             997۵383 
*96 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*97 علی                              پازوکی                          8830۵393
*98 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*99 مهربان                            پروز                              88493171
  100 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*101جمشید                            پیک فلک                      44012۵36
*102 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *103 عبدالحسین                       تجلی                            77873۵19
*104 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    22767233 
*10۵ مجید                              ترکمان                         8830۵391 
*106 محمد                           ترامشلو                         44292813
*107 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9316
*108 محمدرضا                         تقوایی                           88۵23816
* 109 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*110 محسن                          تنانی                            88۵230۵9
*111 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*112 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*113 سید علی اکبر                  تیموریان                        88673767
*114 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*11۵ سید جواد                        توکلی                           88230731
*116 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  117 محمد مهدی                      ثابتی                    031-3662134۵  
*118 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  119 سید امیر                        جان نثاری                     88673767                  
*120 احمد                             جبرئیلی                  0311-669۵461
*121 رضا                              جمالی                         88۵47439
  122  کامبیز                        جامع کلخوران             8830۵392

*123 حبیب                             جامعی                           887۵7261
*124 مصطفی                           جان نثاری                       88937317 
*12۵  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*126 ابراهیم                           جعفریان                         883۵۵017 
*127 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               22037213
*128 محمد                             جم                               88901246
*129 فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*130 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*131 مصطفی                          جهانبانی                        88۵03918 
*132 رامین                            جهانگیری                 04432228222
*133 مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*134 حسن                            حاجیان                         44008177
*13۵ فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*136  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵36
*137 احمد                              حاجی زاده                       66413463  
*138 حسین                            حریری                          22091320 
*139 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*140 حسین                           حسنی                          88909718
*141 عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  142 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  143هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*144 کریم                              حسین آبادی                    22137707 
*14۵ محمد                            حسین آبادی                   66932023
*146 موسی                            حسینی                         88109418
*147 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*148 حمید                             حسینیان                         88102987
  149 بهاره                             حقیقی طلب             0۵1-32286801
  1۵0 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*1۵1حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*1۵2 عباس                            حیدری کبریتی                  66932021
*1۵3مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵81437
*1۵4 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*1۵۵ حمید                            خادمی                          22270949
*1۵6 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*1۵7 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   1۵8علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*1۵9 حسن                             خدائی                           88899804 
*160 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  161  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  162  زهرا                             خسروی                       88901248
*163 علي                               خسروي لرگاني                88690830
*164 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*16۵ علی اصغر                         خلفی                            88023729
*166 علیرضا                          خلیلی                            887033۵2
*167 حسین                            خطیبیان                         88773828 
*168حسین                             خمسه                           88309100
  169 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 * 170همایون                    خوبان عنبران               88۵44۵90
 *171محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9316
 *172 بهروز                             دارش                            44846601 
*173 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    88937318 
  174 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*17۵ حسن                            دانشور                          88471279
*176 محمدنبی                        داهی                            8889۵377 
*177 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*178 فرشید                           درویش                         887033۵1
*179 محمد                            دل آرام                           88901496 
  180 حمید                            دل داده                     09127238022
*181 محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
 *182 رسول                          دوازده امامی                   8830۵391
*183 بابک                            دورگلی                         88444668
*184 غالمحسین                      دوانی                           82134000 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              8830۵391
*3 شهریار                              آذری سلمانی                   8879936۵
*4 علی اکبر                          آراسته                              72788۵8

*۵ محمدرضا                         آرون                              8846۵043 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       8830۵391
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     88690830
*10علیرضا                           آقائی قهی                       889343۵2
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            22023۵44
  13 آرارات                            آواکیان                          88323630
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*1۵ محمد رضا                  ابراهیمی                    889۵7329
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88309100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   229037۵8 
 18 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-3369740
*19حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
 20  بهارک                       احمدی امیرزاده            88230731

*21مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*22 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      66932021
   23 دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  24 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*2۵ حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*26 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*27 مجتبی                            اسدی                   0261-32۵4۵170
*28  مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

* 29 عباس                             اسرار حقیقی                    8883۵207 
*30 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*31 علی                             اسکندری                         4421010۵

*32 یداهلل                             اسالمی                         88780234  
  33 عبدالجواد                        اسالمی                          663811۵1
*34 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*3۵ ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* 36  حسن                            اسمائی                            88721269
*37  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*38  عباس                            اسماعیلی                         66932021
  39 نصرت اله                        اسماعیلی                       88843704
*40 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 41 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  42 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*43 ارمیا                                 اصفهانی                     0114422763۵
*44 منصور                            اعظم نیا                          88۵38234
*4۵ محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*46 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  47حسن                               افشار                               22137707
*48 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*49 امید                           افخمی                     88۵44۵6638
*۵0 ابوالفضل                           اکبری                             66۵73۵06
*۵1 علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵2 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵3 حمیدرضا                        المعی                      0813-8241872
*۵4 مجید                             اله وردی                          88707924
*۵۵ علی                               امانی                              82134000  
*۵6 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*۵7 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*۵8 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵81437
*۵9 میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91
  60 مهران                             امیرسهامی                      88326۵28
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حسابدار

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

*18۵محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*186محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88342817
*187 علی                               دهدشتی                         22011374  
*188غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*189عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   22137707 
*190مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
  192 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299340
  193 رضا                               دیوان علی                      88104614
*194جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*19۵جواد                                راثی                               88937317 

*196 محمدعلی                         رادمان                          88613810 
  197 مصطفی                          رافتی                            8830۵391 
*198 محمد                            رامین فر                       22341493 

*199 محمود                           رجایی                         88899962 
*200 روح اله                           رجبی                           8883۵213 
*201 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  202 علی                          رحمتی                     8830۵392

*203 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*204 نظام الدین                      رحیمیان                      22840423
*20۵  نادر                             رستگاری                     88320131        
*206 رامین                            رضا زاده                      88806876
*207حسین                            رضائی                         88820123  
*208 محمد تقي                      رضائي                         66932021
*209 فرید                              رضائی                        44012۵36
*210 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*211 حسین                            رضایی نویس                88309100 
* 212 حسن                             رضوی                         88403618 
*213 سید علیرضا                     رضی                          88671349
*214 حجت                            رهبری                         66932021
*21۵ عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  216 خشایار                          رئیس دانا                     88309100

*217 علی                             رمضان نژاد                    440139۵۵  
218 محمد حسین                   رنجبر                    076333۵4304
*219 مهربان                           ریحانی                         22912368 
  220  عباس                          روح نواز صلوات               22137707
*221  حسن رضا                    زارعی                          33329886
*222 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   223 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*224 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*22۵ غالمرضا                         زریابی لنگرودی              44436021  
*226 محمد                           زمانی                     031377۵0144
  227 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*228 محمدحسین                      زواریان                        88937396 
*229 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889316 
*230 منوچهر                           زندی                         88721269 
  231 هاشم                            ساالر محمدی               22863011
  232 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   233 بابک                             سامی                         88901۵47

*234حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*23۵عباس                            سالک                          6648۵063
*236 محمد                            سخائی فر                     88843704 
*237 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88326۵27 
  238 سید محی الدین               سراج                          88842273
 239  عباس                           سرلک                         88020434
*240 علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*241 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*242 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵03۵27
*243 فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*244 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*24۵ سعید                             سلیمی                       442۵0494

*246 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*247 مهدی                            سوادلو                         44611723 

*248سیاوش                           سهیلی                          88902316  
  249 فتح اله                          سهرابی                        22912368
*2۵0 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵1 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵2 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵3 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   2۵4 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 

*2۵۵علیرضا                           شایان                         22902484
  2۵6 رضا                               شاهرخی                       77۵16634 
*2۵7 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*2۵8 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889381۵8
*2۵9 تیرانداز                           شکیبا                          77873۵21
*260 احد                               شله چی                        22904200 
   261  سیدمجید                         شجاعی                        88791437 
*262غالمرضا                        شجری                        22861830
*263 معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*264 سعید                         شعبانی                      88316897
*26۵ محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*266 احمدرضا                        شریفی قزوینی               8830۵392
*266 مهرداد                            شریعت زاده             0311-66448۵2  
*267 نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*268 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *269 سیروس                          شمس                          88937317  
*270 منصور                            شمس احمدی                88309100 
*271 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*272  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*273 محمد                             شوقیان                         88804941 
*274 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*27۵ فرزاد                              شهدادفرد                     88۵03۵27  
   276 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*277 شهره                                شهالئی                          88794646
*278 منصور                         شهالیی                       88886230 
*279 امیر                               شهالئی مقدم                88903949

*280 صغری                           شهراسبی                     88773828  
*281 قاسم                             شیخانی                        66932021
 *282 حسین                            شیخی                         22270949
*283 فریده                             شیرازی                        8834323۵  
   284 رضا                               شیروانی                       223۵3129 
  28۵ احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*286 زهیر                              شیرین                         88728600 

*287 محمد رضا                     صابونچی                     88708234 
*288 پرویز                             صادقی                         88890236
*289 سید سعید                       صادقی                        22270198
  290 حمیدرضا                        صادقی                       77498403
*291 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*292 محمدرضا                      صداقت تفرشی               8830۵918 
*293 سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*294 مجید                           صفاتی                         88۵03917 
*29۵ محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*296 ولی اله                        صمدی                          8830۵391
*297مهدی                          صولتی                    0311-6283962 
*298 قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  299 امیرحسین                     طباطبایی                031-32660211 
*300 حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*301 امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*302 اصغر                            طهوری                           88903900 

*303 احمد                            ظفرپرنده                         22011374  
*304 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*30۵ قاسم                         عباسی                          88918963 
*306 بیژن                            عبداللهی نمین                  77873۵19 
*307 محمدرضا                      عبدی                             88326۵27 
  308 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  309 مهدی                         عسجدی                         22904199
*310 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*311 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*312 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420311
*313 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* 314 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*31۵ مریم                           عربی مزرعه شاهی              44846631
*316 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*317 محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵13
*318 فرید                            عزیزی                          88901246
  319 مام                             عزیزی                          88800267 
*320 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*321 علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*322 اکرم                           علیاری                           88109418 

*323 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022377
 *324 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902316   
* 32۵ فریدا                            عطایی                            8879936۵ 

*326جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
* 327  شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 
*328  عالءالدین                      غفاری                            88937317  
*329 جعفر                           غالمی                          88۵14363

*330 بهرام                            غیائی                            88909718  
  331 کامبیز                            غیائی                           88038379 

*332 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*333 علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*334 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               88939۵13
*33۵ محمدحسن                   فامیلی                           44299340

*337 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* 338 محمد                           فدایی حسینی                   88673149 
*339 بهمن                          فدوی رودسری                 8883۵207

*340حسین                           فرج الهی                         88306911  
*341 مهران                         فرجی                            889۵1930

*342 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* 343 فرهاد                           فرزان                             88929709 

*344 مصطفی                       فضلی                            88843704 
  34۵ مرتضی                        فالح                             88802901

* 346 مرتضی                          فالح موحد                         220۵683۵ 
*347 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096
*348 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*349 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*3۵0 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*3۵1 یاسین                         قاسمی                           8810۵367
*3۵2 حسین                          قاسمی روچی                    2203۵160 
*3۵3 سید حسام الدین              قائم مقامی                 0311669۵429
*3۵4 حسین                         قربانی                           88980402
*3۵۵ ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*3۵6حبیب                        قوتی                           88246341

*3۵7 افشین                         قوی اندام               0۵138846۵84-۵ 
* 3۵8 رضا                             قندی                             88032969  
  3۵9 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*360 ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*361 حمید                          کاظمی                          88۵1۵133
 362 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88309100
*363  بیژن                           کریمی                         44846602
*364 محمدحسن                    کریمی                            44971639
   36۵ شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*366  فریدون                         کشانی                           88000871   
*367 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*368 سید محمد                    کشاورزیان                 03۵16228139
* 369 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*370 کریم                           کهندل مغانلو                   88230734 

*371 مهدی                          کیانی                             66274991  
*372 مهدی                         کوکبی                          88172۵63

*373 عباس                          گرجی                           2670۵336 
* 374 اسفندیار                        گرشاسبی                         66932021

*37۵ محمدرضا                      گلچین پور                       88791437  
*376 سیدرضا                        گلستانی                          88713809 
*377 سعید                          گل محمدی                    8810۵367
*378 خلیل                          گنجه                            88806876
*379 خیراهلل                        گلناریان                     0613444۵132

  380 شهاب                         گودرزی                         22137707 
* 381 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*382 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*383 مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 384 الهه                              محب رباني                      223۵3129  
* 38۵ موسی                           محسنی                           2222892  
* 386 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*387 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
388 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*389 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*390رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
   391 جهانگیر                        محمدی فر                      22924843 

  392 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
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حسابدار

  

*463 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*464 محمدحسین                    واحدی                            662134۵

*46۵ محمود                            واحدی                           88961042  
*466 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 467 کاظم                             وادی زاده                       2213690۵ 
*468 سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*469 سعید                             وطنی                           88۵28194 
* 470 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*471 مهدی                           وکیلی                           22366611
*472 عادل                             ویسی                           441۵113۵

*473. علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 474 ایرج                              هادوی                           88782096 
*47۵ محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*476 عباس                            هشی                             88843704 
*477 هومن                           هشی                            8830۵391
*478 محمد رضا                     همتی                            44221149
*479 محمد                           همتی                           8880606۵

* 480 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  481  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 482 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*483 محمدرضا                      یادگاری                         8879936۵  
*484رضا                               یارمحمدی                     22341880
*48۵ مهدی                           یاری                            88662۵93
*486 رسول                          یاری فرد                       88980448

*487 حمید                             یزدان پرستی                  88843704  
 488    محمدسلیمان            یگانه خوشحال             66932021
*488 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*489 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*490 رضا                               یعقوبی                           88493172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200۵92
 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809

* 3  ابراهیم                          اسفندیاری             09131027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
 7 حمیدرضا                            اعظمی چهره برق    0912۵779766
*8 محمود                               بابایی رهنی              09123098322
* 9 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  10 علي                                  بهروزي                     09123026834
11 فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*12 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  13عزیز                                حیدرنژاد                  09121448۵6۵
  14 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*1۵ سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  16 سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  17مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  18 حسن                              حسین پور فرد         09123869677
*19 علی                                 حیدری                    09188660340
*20 سیدحسین                         خاتمی                       091238640۵7
*21 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114370
  22 مسعود                             دادگر                            44607914
  23  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  24 اسکندر                             رجبی                       091210۵9283
*2۵ ایوب                          رستمی سلطان احمدی 09131418660
*26 قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  27 محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 28محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 29 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*30 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*31 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  32 مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
  33 احسان                         شریفی                  09188414643
  34 ارسالن                         شریفی                       09123۵71984
*3۵ محمد                              صفری کوپائی                66499299
*36 محمدکاظم                      ضیاءپور                         443۵2860

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

  37 علیرضا                               کریمی طار              091212۵2871
  38 بختیار                                  علیپور                       09121391611
 39 مرتضی                     قلی زاده           09143431000
  40 جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*41 علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
  42 عباسعلی                           مفتاح پور                 09141۵11122
*43 زهرا                                 مطلب زاده                 09121176124
 44 حسین                              مرجوی                    0912678801۵
4۵محمد علی                           نوری                       09128408660
 46  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
*47 محمدعلی                          نوذری                       09123174861
   48  امیر                          هداوند                 09121066800

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      09123026340
*2  جعفر                                باقری                              224179۵
* 3حسین                              بجنوردی                        82182734
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182۵20
*8 محمود                               شالی                             82182730
*9 علیرضا                         صفایی                  09123061۵92
*10 غالمرضا                      صرام                            88713790

*11حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 12 فهیمه                              عیسی                            82182313
*13 غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              09126136303
 1۵ مهرداد                          قدیمی                         82182732
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    09123011361
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726308
  20  حمید                      وحدت جمیل          09126201647
*21 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         09122893814

*3 بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      09123396260 

 ۵ محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            88903190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          88030644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912368831۵  
* 13هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         09123701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              88798023  
*16 عباس                                  جهانی                          09122991984
*17  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*18 مصطفی                         حقدوست                        88769043  
*19 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*20 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*21  امیرعلی                           خانخلیلی                         88798023  
* 22 فریده                          خلعتبری                      66427۵39 
23 جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  24  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*2۵ سیروس                         رحمانی                           88783323 
 *26محمدعلی                       زاهدی                      09121019332
  27 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 * 28  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808

  *29 محمدباقر                  محمدی                     88803660  
*30 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  31 سیامک                      سامی                         83879000

*32 غالمرضا                     سالمی                         88882243  
* 33 ناصر                         ساالر                         88904226
*34 فرامرز                       شایگان                       66436391

*393 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 
*394 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  39۵ میثم                           محمودزاده                       22023۵44
*396 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  397  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*398 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵3 
  399 بیژن                             مدیري                           88843704 
 400 سید محمد سعید              مدیحی                          88328313
*401 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 

*402 طاهر                            مراغه پور                         6283764  
* 403 علیرضا                         مستغائی                          88۵38234  
*404 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *40۵ علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  406 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*407 علی                             مشرقی آرانی                   8830۵392 
*408 همایون                        مشیرزاده                        22137707
*409 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*410 مرتضی                     مصدری                         88902999

*411 رضا                           مظاهری                         88061990  
*412 رضا                         معجزاتی                      88۵81439
*413 محمدجواد                  معصومی                       88320131

*414علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 41۵ پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*416 محمدباقر                    ملکی                             887033۵1 
*417 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*418 فرهاد                         مصفا                       04432228222

*419حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  420 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*421 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
*422 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*423 ابراهیم                       موسوی                          884۵2963  
*424 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*42۵ سیدکمال                    موسوی                          88۵81437  
*426 علیرضا                         مهدی بابایی              0114422763۵
*427 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*428 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*429 رویا                            مهدی زاده                      88843704
*430 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*431 پویا                             مهدوی فر                     88690830

*432 مسعود                       مهرآبادی                      88933832 
*433حسین                       مهربانی                         22840423
*434 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   43۵ پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*436 عبداالمیر                    میرآب                            88312248  
 437 رضا                              میرآفتابزاده                     88663132
*438 منصور                         میرزاخانی نافجی                6631390 
*439 ابوالفضل                     میرزائی                   0311-6691921
*440محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*441 محمدعلی                  ناظری                          88843704
* 442 حمید                         ناموری                           88901246 

*443 ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  444 محمدعلی                  نجفیان                         8801317۵
*44۵ بیژن                         نجفی                           88326۵27 
*446 علی اصغر                       نجفی مهری                    2203۵160
*447 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*448 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  449 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵0 فرامرز                            نوروزی                         44299340
*4۵1حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵2 علی                               نظاری                            88274746  
  4۵3 جعفر                            نعمتی                           88938۵28
*4۵4 عبدالرضا                         نوربخش                         2203۵160
*4۵۵مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*4۵6 سعید                             نوری                           88107264
*4۵7 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*4۵8 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*4۵9حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵683۵ 
  460محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9316
  461 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 462 فرهاد                             نیلی                             8830۵392
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حسابدار

  

*3۵ سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *36 عباس                              شوقانی                      09124113۵11
*37 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* 38 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*39 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*40 خسرو                       فخیم هاشمی              66720236 
  41 رحیم                              فیروزی                          66801062

  42 محمود                    قدس                     
  43 صالح الدین                    قوی پنجه                       88663272  
*44 محمدابراهیم                 قربانی فرید                      77۵ 

  08463
   4۵ سهراب                            کارگرمعمولی رفتار         )103(-49772
46 ادریس                           کریمی قره عمر        91227636۵4

*47 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵093  
گوهــرزاد                         اد                                  جــو   48 *

09121026941 
*49 محمود                       گلرخی                           22944360
*۵0 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵2 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵3 ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵4 محمدرضا                        مجدرضایی                09123089866  
*۵۵ امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵6 سیدحسین                     مروستی                        888843670
*۵7 محمود                         ملکی پورغربی                  776370۵7
*۵8 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  ۵9 مجید                              میراسکندری             02822223937 
  60 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928360

*61 ژانت                          نصیری                          66414861  
*62 ایرج                            نیک نژاد                         6646339۵ 
  63 فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888338۵۵  
*64 بهروز                         وقتی                             22267223
*6۵ ناصرعلی                      یاوری                       09121711863

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند. 

حسابداران مدیریت خبره

1  مهران                      آقایی                    09121892823
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
3 اردشیر                       احمدیان               091229۵۵347
4 سعید                        اکبری  ارزنانی         09139028291
۵ فریدون                            امجدیان                   09122496804
6 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040
7 هادی                           امیر آتشانی             09122408036
8 بهمن                       امیری                  0912799823۵
9 حامد                              امینیان                     09133463090
10 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
11 سهیال                       الهیاری               09123217184
12 حجت اله                        بابایی                      091223097۵6                  
13 ستوده                     باقری                 091294۵1916
14 هاجر                              باطنی                      09122786469
1۵ داود                            بهادر                      09123164670
16 علی                            بیات                       091213043۵7
17 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
18 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
19 جمشید                         پیک فلک                09132829098
20 علی اصغر                ثامنی                  0912609۵674

21 رضا                              چالنی ترکمانی        0912312824۵                   
22 ساسان                        حدادی                    09122027727
23 محمد                          حسین پور                091۵31۵9311
24 حمید                            حق نویس                09121364827
2۵ اسداله                             حمیدی                     09171713402
26 محمدتقی                 خادمی جبلی         091322۵2269۵
27 سعید                      خان محمدی        09192026809
28 رحمان                         خانی گنبد                 091227737۵8
29حسین                       خلیل زاده               09123081031
30 مهناز                            خشنودنیا                  09123630148
31 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6

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

32 مسعود                        خوروین                 09123182334
33  نوشان                         خوشبخت فشتمی    09122893206
34 روح اله                           خلج                   0912419۵401
3۵ محمد                            جعفر ناسوتی         09121۵913۵9
36 فریدون                                داودوندی                09121942912
37 محمود                               زائری امیرانی        0912200119۵
38 غالمحسین                   دوانی                     8886602۵
39 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
40 هادی                            رستگار                09120620422
41هایده                             رحیمی علی آبادی   0912287733۵
42 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
43 محسن                             ژاله آزاد زنجانی     091243۵3808
44 لیال                               ستاره                  0930۵۵9333۵
4۵ مهدی                           سلیمی                09126147470
46 محمدعلی                        سلیمانیان             09122114379
47 سامان                            ساعدی               09189702043
48 عباس                                    سخاوت                   09123166744
49 آزاده                               سوری                 09128340978
۵0 محمد مهدی                            شاطرزاده                  091771۵0467
۵1 منصور                                شمس احمدی               88309100
۵2 غالمعباس                           عزتی شالقونی         09123۵94۵14
۵3 غالمعباس                              عالیشوندی                091771613۵۵
۵4 عبداالحد                         عباشی                 09119642678
۵۵  محسن                         عالیخانی              0912۵436723
۵6 محرمعلی                         علیخانی               0912۵4۵9784
۵7 احمد                            غفاری                0921368016۵
۵8 آزاد                                   فرح افزون             09376301800
۵9 محسن                              فالحی                  09122336۵47
60 امیر                                  فلکی طرازکوهی    091219۵941۵
61 علیرضا                             فلکی طراز کوهی    091228۵872۵
62 شهریار                            قهرمانی زهرایی     0912220۵112
63 سیدمحمد                               طباطبایی                  09123028071
64 جواد                                    طهماسبی              091268۵8349
6۵ اسفندیار                     گرشاسبی            09123380144

66 سودابه                                گودرزی                 09123380214
67کورش                             مروتی                 09189840۵28
68 روح اله                           مردان واجاری       09113428۵۵6
69 ضیاءالدین                            معصومی              0912۵1122۵۵3
 70 بهزاد                                محمدی                0912217003۵
 71 مهدی                          محمدی مالحاجلویی 09127929637
72 محمد                            محمودی               66932021-۵
 73 حسین                                مرجوی                   0912678801۵
74 علی                                       مصدر                      09123383872
7۵ هنگامه                                 مقدس پور               09123464917
76 سید احمد                      موسوی              09126823289
77 سید حسین                      موسوی               0912246۵042
78 محمد مهدی                      مقامی                  09120766284
79مجید                                  میراسکندری          02822223937 
80 محمدجعفر                          ناسوتی                  09121۵913۵9
81 آرمان                                 نقشبندی               09184746174
82 اشکاندخت                               نمسه چی                  09122203696
83 اباذر                              نیکخواه              09123729۵44
84 مهدی                              نیرومند                 09123116096
8۵ پیمان                               ویسه                    0912۵331704
86 امیر                                   هداوند                  09121066800
87 علی                                  یساولی شراهی       09123121367
88  فرشید                             یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1 علی                              ابوطالبی کذرجی      09124964387
2 سمانه                         آدینه                    09124333029
3 احمدرضا                      اسدیان                 091۵30۵0620
4 حسین                        اسمعیلی کمارعلیا      09122284882
۵ محمود                       آل حبیب               091276۵0779
6 بهمن                           امیری                     0912799823۵
7 محمد                           امیرآتشانی              0912۵846040
8 جلیل                           ایوانی                   09188877۵32
9 سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵04263 

10 مجید                          باقیات                  09123117۵0۵   
11 سعید                           پرتو                     0919۵187113
12 فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
13 جمشید                        پیک فلک               09129746907

14 عبدالرضا                   تاالنه                       886۵9982
1۵علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
16 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵34۵8
17 محمد                       جان نثاری الدانی    09131882320
18 خسرو                       چهاردولی              0912362727۵
19 میثم                         حاتمی                 09129724117
20 احمد                        حاتمی                  091۵24۵۵197
21 خدیجه                     حکیمیان                09133۵18۵01
22 محمدتقی                       خادمی جبلی             091322۵269۵
23 سعید                           خان محمدی            09192026809
24  همایون                             خوبان عنبران              09127924713
2۵ فاطمه                            دادبه                    091260۵1927
26 حمید                          داراب                 091327۵84۵۵
27 محمد حسین                   دهقانی تفتی          091219۵81۵9
28 محسن                      رحیمی                  09120281014
29 بهرام                         رستمی                091238021۵3

30 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808 
31  سامان                             ساعدی                  09107606401
32  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114379
33  مهدی                           سلیمی                  09126147470
34 میثم                           سوری                 0912288480۵
3۵ مجید                           شاهرخی چمن آبادی 09391367338
36 ارسالن                         شریفی                09123۵71984
37 مهدی                          شفاعت تکلدان      09126992960
38 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
39 سعید                           صادقلو               09109210947
40  ندا                            صادقی پور           09133061869
41حمیدرضا                      صالحی               09131۵21010
42علی                            فتوحی                09132۵46398
43 ناصر                           قربانی                091229020۵7
44  شهریار                            قهرمانی زهرایی       0912220۵112
4۵  الهه                           عالئی ابوذر          091273۵3428           
46  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
47  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
48  مریم                               علیشیری                 0912263۵478
49  مرتضی                      علیزاده                091234۵293۵
۵0  ژوزف                         عیسوی                09121227948
 ۵1 محسن                       غالمرضایی           09122878932
۵2 مزدک                         کاظم زاده            0912379۵360
۵3 ادریس                         کریمی               091227636۵4
۵4  زانیار                           کریمی               09189714810
۵۵ عطاءاهلل                       کریمی                09124411932
۵6 جاوید             لشگری               091269927۵7
۵7 عباس                          مباشری               091249۵8821
۵8 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
۵9 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
60  روح اله                             مردان واجاری          09113428۵۵6
61 فریبرز                         موسی رضائی        0912۵767411
62  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵3
63  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵913۵9
64 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
6۵ فریبا                          نوروزی               09142188094
66 مهیار                         نیازیان                 09129337۵97
67 بابک                          وهابی                  09122134214
68 فاطمه                         هادلوند                09132884380
69 امیر                           هداوند                09121066800
70  فرشید                         یزدانی                  0912۵0۵1088
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

۲4۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

12۵۷۹- احمد وکیلی ارکی

12۵۶۹- احمد وکیلی ارکی

12۵۷۵- رستم عزت تاج

12۵۷8- اکبر ریحانی

12۵۶8- محمدرضا شکری

12۵8۵- الهام قره خانی

12۵۷4- فاطمه سلیمانی

-12۵۷۷ 

12۵۶۷- حسنا آب روشنی

12۵83- محمد حسن عبدالرحیمی 12۵82- فرزاد نخبه فالح

12۵۷2- محبوبه پاکی

12۵84- سعید دیلم صالحی

12۵۷3- نیوشا عرفانی

12۵80- بهاره حاجی عباسی

12۵۷0- کیوان کریم زاده

12۵8۶- مهد غقاری رازلیقی

12۵۷۶- غالمعلی ندائی

12۵۷1- حسن عزتی

12۵81- مجتبی قلی پورچمنی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

12۶01- رامین کریمی12۶00- مژده شفیعی12۵۹۹- رضا صادقی12۵۹۷- یونس عطرفی

12۶0۶- اکبر کریمی اعظم12۶0۵- محمد فرجی12۶04- ولی معصومی12۶03- مسعود باری12۶02- شیما اسماعیل زاده

12۶11- سیامک شیرمحمدی12۶10- پدرام ولی خوجین12۶0۹- ندا علیخانی12۶08- محمد جاللی12۶0۷- مصطفی زارع اصغری

12۵۹8- صمد بیژنی

12۵۹۶- تارا حبیب زاده لک12۵۹۵- کاوه رحمن زاده12۵۹4- بهزاد مهرابیان12۵۹3- مهدی صداقتی عابدزاده12۵۹2- مجید جعفری جهانگیر

12۵۹1- جاوید یاراحمدی12۵۹0- ایران فدائی12۵8۹- نیوشا مهرانی12۵88- الهام قره خانی 12۵8۷- محبوبه پارسا فر
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار

12۶22- سیده فرشته رضوی مجد

12۶2۷- سید محمد داور

12۶32- مهران جهانی

12۶23- مریم عباسیان هاللی

12۶28- سیدعلی حسینی

12۶33- سودابه ملکشاهی

12۶24- مینا قرائی

12۶2۹- لزیم علی پور

12۶34- حمید رضائی

12۶2۵- راحله زندی مقدم

12۶30- امیر حسین میرزاده

13۶3۵- محمدرضا جمشیدی

12۶12- ساناز گودرزی

12۶1۷- محمدرضا ترکی

12۶13- مسرور خالدی

12۶18- احسان فرد محمدیان

12۶14- سمیه قنبری

12۶1۹- سپیده سهائی

12۶1۵- محسن مافی باالنی

12۶20- جعفر سمیاری

12۶1۶- وحید بحرینی

12۶21- عادل رگ جان  

12۶2۶- علی پرتو آقبالغ

12۶31- مرتضی شجاعی

12۶3۶- پریناز سیما
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

12۶4۵- زینب سلیمی

12۶40- محمدمهدی عموآقائی

12۶43- مهسا نفر

12۶38- امیر روزیخواه

12۶44- فرزین سراجی نژاد

12۶3۹- مهدی شریفی

12۶42- محمد صبوری نهتانی

12۶3۷- کیوان سراج

12۶4۶- میثم خداویسی

12۶41- پوریا یزدانی

12۶48- مجید نظری12۶4۷- 

12۶۵۵- میثم شجاعی 12۶۵4- محمد شریفی راسخ

12۶۶0- مرتضی خداوند پور12۶۵۹- محمدرضا سمیعی 12۶۵8- پانته آنقوی انارکی 12۶۵۷- سهیال فرهمند فرجاد رشتی

12۶۵1- بهزاد بخت روشن12۶۵0- رامین منصوری12۶4۹- فیروزشاهی خاتون آبادی

12۶۵۶- سلیمان احمدنیا12۶۵3- پگاه ساعت ساز

12۶۶1- پارسا ایمنی مندجین

12۶۵2- معصومه شیبانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار

12۶۷4- میثم رحیمی 12۶۷3- جواد ظهوری بناب 12۶۷2- احسان نورزاده

12۶۷1- محمد حنائی صفت12۶۷0- محمد جواد مردانی 12۶۶۹- هاله علیمحمدزاده 12۶۶8- سیده کتایون کبیرنیا 12۶۶۷- ابراهیم رجبی

12۶۷۵- علی جعفری

12۶81- سید ایمان رضوی12۶80- قدرت بیان 12۶۷۹- اردالن دهقان 12۶۷8- گلناز نجفی 12۶۷۷- امین غالمی

12۶۷۶- پریوش کاظمی

12۶۶۶- فرشته ابراهیمی 12۶۶۵- محمود بختیاری12۶۶4- فرزانه دلسوز ندار12۶۶3- پروانه نجاتی محرز 12۶۶2- علی پروین

12۶8۶- سعید امین جعفری12۶8۵- محمد جواد اکبری 12۶84- جابر عاشوری 12۶83- ولی اله طالبی 12۶82- ساناز سادات تقوی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

12۶۹1- امید جامع نشین

12۶۹۶- آرام شفیعی

12۷01- سعید زارع

12۷0۶- شیما بهروز

12۷11- علی بشیری

12۶88- مرضیه شوندی

12۶۹3- حسین وکیلی

12۶۹8- مجتبی سنگ برزاده

12۷03- سجاد حسینی

12۷08- رایحه توانا

12۶8۹- حمیدرضا صداقت نژاد

12۶۹4- حدیچه دورگشت

12۶۹۹- فاطمه انصاریان

12۷04- سید شهاب الدین هاشمی

12۷0۹- علی نکاحی

12۶۹0- سیامک کان محبت

12۶۹۵- محمود سلیمانی

12۷00- محمدعلی شامی

12۷0۵- امیر دهمی

12۷10- جواد شیرخانی

-12۶8۷ 

12۶۹2- محسن خسروی

12۶۹۷- جمشید صوفی

12۷02- فرشاد سعید زاده صاحب

12۷0۷- علی یزدانیار
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار

12۷1۹- بینا سرهنگی 12۷18- لیال شیرنژاد 12۷1۷- میثم خجسته دوین

12۷1۶- یاسر حسن زاده12۷1۵- منصور بهادری نیا12۷14- خدیجه صادقی 12۷13- حسین حبیبی 12۷12- بهنام ابیضی هریس

12۷20- جعفر کرباسیون

12۷2۶- هوشمند کریمی12۷2۵- محمد امین مهرانفر 12۷24- مهران عباس نژاد12۷23- نرگس اسماعیل نژاد 12۷22- مجید عظیمی پانچشمه

12۷21- مریم صادقی

12۷31- حسام قدمی12۷30- سینا علینقی خانی 12۷2۹- حسین فیض اله زاده 12۷28- اکبر سلیمی 12۷2۷- ملیکا کریم نژاد

12۷3۶- محمد پارسا بروجنی 12۷3۵- سعید دارونی12۷34- نسرین پاشازاده12۷33- امید خالقی 12۷32- مینا نظری
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

12۷۶1- صابر هدایت 12۷۶0- لیال سورسوری12۷۵۹- محمد خسروی12۷۵8- علی جهانی 12۷۵۷- امیر مسعود جهانی

12۷44- عبداله درافتاده 12۷43- نسرین قاسمی 12۷42- محمد امین چمک

12۷41- نزهت الملوك امینی12۷40- رسول پیریایی 12۷3۹- ام لیال بهرام فرد 12۷38- مهدی منزه قره باغ 12۷3۷- مریم ایزدی

12۷4۵- مسلح چمک

12۷۵1- سمیرا کریمی12۷۵0-  12۷4۹- ژیال طالبی حاجالری 12۷48- مهسا فالح زاده 12۷4۷- سیدهادی میری

12۷4۶- حسن آزادی طلب

12۷۵۶- ملیحه امیری12۷۵۵- حجت اله ساالری 12۷۵4- سعید حیدراوالد 12۷۵3- علیرضا هاللی 12۷۵2- مهدی حبیب اله پور
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار

12۷8۶- سینا رودسرابی 12۷8۵- سعید سالمت باویل12۷84- شهاب الدین بیگدلی12۷83- مسعود دولت کیا 12۷82- الهام جهاندیده

12۷۶۹- زهرا پرویز 12۷۶8- رضوان ثمری 12۷۶۷- حسن نجفی

12۷۶۶- محسن خورسند12۷۶۵- سیدطاهر موسوی راد 12۷۶4- بنفشه واعظی آشتیانی 12۷۶3- صابر کریمی 12۷۶2- مسعود مهدوی تاالرپشتی

12۷۷0- صباح محمودی

12۷۷۶- محمد نوری12۷۷۵- ماریا دلمانیان 12۷۷4- راحله حکمشروان 12۷۷3- آنیتا حسینی 12۷۷2- محمدرضا همدانلو

12۷۷1- غفار فرون چی

12۷81- هاشم ابراهیم بای12۷80- فاطمه سرکوهی 12۷۷۹- سیدعلیرضا هاشمی 12۷۷8- محمد رضاآیتی 12۷۷۷- محید دریانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار

12811- مسعود پلنگ 12810- علی سوری12۷0۹- سعدی رادمهر12808- میثم فرازنده -1280۷ 

12۷۹4- علی شقاقی 12۷۹3- حمید شدیدی پور 12۷۹2- آیدا خردهوش

12۷۹1- حمید اکبری12۷۹0- ژاله نودست 12۷8۹- شهرام رضائی 12۷88- فرشید احمدی 12۷8۷- عباس سروقدی

12۷۹۵- سمیرا سامنی مالیری

12801- سیامک فرامرز پور12800- حیدر اکبرزاده 12۷۹۹-مریم اکبری 12۷۹8- مائده همدانیان 12۷۹۷- امیر طهماسبی

12۷۹۶- سمیرا غفاری

1280۶- پروانه رسولی قره شیران1280۵- سجاد چهره ماه 12804- مهدی تناور 12803- احمد زمانی 12802- مرتضی ساجدی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳41 شمارۀ

حسابدار
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳41

حسابدار




