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علی محمد گرگانی وحید منتی

تأثیر جرج سورتر بر تأثیر جرج سورتر بر 
عقاید و دیدگاه های عقاید و دیدگاه های 

حسابداریحسابداری

1. مقدمه
ــئول  ــا و مدیرمس ــتاد راهنم ــورتر اس ــرج س ج
رســالۀ دکتــری بــود. او در ســال 1۹2۷ در 
ــورتر در  ــد. س ــد ش ــش متول ــن اتری ــهر وی ش
ســال 1۹38 اتریــش را بــه مقصــد آمریــکا 
ارتــش  در  او  این کــه  از  بعــد  کــرد.  تــرك 
ــغول  ــیکاگو مش ــگاه ش ــرد، در دانش ــت ک خدم

بــه تحصیــل شــد؛ جایــی کــه بعدهــا در دهــه 
1۹۵0 و 1۹۶0 تدریــس کــرد. ســورتر در ســال 
1۹۷4 بــه عضویــت هیئت علمــی دانشــگاه 
نیویــورك درآمــد و در ســال 2003 بازنشســته 
شــد. ســورتر مدیــر تحقیقاتــی گــزارش تروبالد 
بــود )انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا، 
ــالوده  ــه و ش ــزارش زمین ــن گ ــه ای 1۹۷3( ک

نویسنده:
رابرت بلوم
مترجمان:
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چهارچــوب مفهومــی1 ارائه شــده توســط هیئــت 
اســتانداردهای حســابداری مالــی2  را فراهــم 
ــی  ــم و قابل توجه ــاالت مه ــف مق ــرد. او مؤل ک
بــود کــه در کتاب هــای تئــوری حســابداری در 
ــوری  ــدادی3 « او )تئ ــرد روی ــا »رویک ــاط ب ارتب
ــه تصمیــم(4  غیــرارزش( و »بهایابــی مربــوط )ب
ــز  ــا چارل ــترك ب ــف مش ــا تألی ــراه ب ــه هم « ک
هورنگــرن۵  بــود، مــورد اســتناد قــرار می گیــرد. 
ســورتر همچنیــن عضــو کمیتــه ای در انجمــن 
ــود )انجمــن حســابداری  ــکا ب حســابداری آمری
آمریــکا، 1۹۶۶( کــه »بیانیــه ای دربــارۀ تئــوری 
بنیــادی حســابداری )ASOBAT(« را تهیــه 
کــرد. او نظریه پــرداز خــاّلق و نــوآوری بــود کــه 
بــه دانشــجویان و اعضــای هیئت علمــی کمــک 
ــی را درك و  ــابداری مال ــوری حس ــا تئ ــرد ت ک
ــگامانه و  ــرای کار پیش ــد. او ب ــازی کنن تصورس
ــابداری،  ــوری حس ــا تئ ــاط ب ــه در ارتب نوآوران
و  مربــی  بهتریــن  جایــزۀ  دریافت کننــده 
ــرد  ــک رویک ــر روی ی ــت. او ب ــوده اس ــم ب معل
ــی  ــابداری مال ــه حس ــوط ب ــری مرب تصمیم گی
و مدیریــت تأکیــد کــرد کــه چگونــه داده هــای 
حســابداری می تواننــد در پیش بینــی ســودمند 

باشــند.
ســورتر رویکــرد »رویــدادی« را نســبت بــه 
ــرد  ــن رویک ــه ای ــرد ک ــرح ک ــابداری مط حس
مســتلزم ارائــه مقــدار زیــادی از اطالعــات 
ســودمند بــرای اســتفاده کنندگان مختلــف 
مســتلزم  همچنیــن  و  مالــی  صورت هــای 
فراهــم کــردن فرصــت انتخــاب اطالعــات 
ــط  ــری توس ــد تصمیم گی ــرای فراین ــب ب مناس
ــد  ــرد تأکی ــن رویک ــتفاده کنندگان اســت. ای اس
ــه  ــتفاده کنندگان  ک ــای اس ــه نیازه ــرد ک می ک
در ارتبــاط بــا گزارش هــای مالــی هســتند، 
ــف،  ــتفاده کنندگان مختل ــت. اس ــخص نیس مش
اولویت هــا و ســلیقه های مختلفــی براســاس 
تابــع مطلوبیــت۶ مربــوط بــه ماهیــت اطالعــات 
حســابداری کــه آنهــا در گزارش هــا می خواهنــد، 

دارنــد؛ بنابرایــن چنیــن گزارش هایــی بایــد 
ــا  ــد ت ــه دهن ــده ای را ارائ ــای تفکیک ش داده ه
ــی  ــان تصمیمات ــتفاده کنندگان )در می ــه اس ب
ــای  ــق صورت ه ــتفاده کنندگان از طری ــه اس ک
ــای  ــی الگوه ــد( در طراح ــاذ می کنن ــی اتخ مال
ــه  ــر این ک ــی ب ــری مبن ــرای تصمیم گی ــود ب خ
ــر،  ــا خی ــد ی ــرمایه گذاری کنن ــرکت ها س در ش
اعتباردهــی انجــام دهنــد یــا خیــر یــا ســهام و 
ــند  ــرکت بفروش ــود را در ش ــرمایه گذاری خ س
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــک کنن ــر، کم ــا خی ی
اســاس  و  پایــه  رویــدادی  رویکــرد  کــه 
ــن  ــی انجم ــی« تألیف ــای مال ــداف صورت ه »اه
حســابداران رســمی آمریــکا )1۹۷3( اســت کــه 
در حــال حاضــر عمدتــاً تحــت عنــوان گــزارش 
حقیقــت،  در  می شــود.  شــناخته  تروبــالد 
ســورتر معمــار اصلــی گــزارش فــوق بــود )زف۷ 
ــن گــزارش اولیــن دســته  ، 201۶، 1۶-14(؛ ای
از اهــداف منطقــی و واضــح گزارشــگری مالــی 
ــن اســتانداردهای  ــرای تدوی ــود ب ــرار ب را کــه ق
ــتانداردهای  ــی اس ــد و ارزیاب ــابداری جدی حس
موجــود اســتفاده شــود، به طــور شــفاف توضیــح 

ــن  ــای تدوی ــتانداردگذاران به ج ــپس اس داد. س
اســتانداردها براســاس دســتور و حکم مســئوالن 
امــر و بیــان ایــن موضــوع کــه دســتورات 
اســت،  قابل قبــول  به طورکلــی  احــکام  و 
بیان شــده  چهارچــوب  از  اســتانداردگذاران 
بــرای اســتانداردگذاری اســتفاده می کردنــد. 
ایــن گــزارش تأکیــد می کنــد کــه صورت هــای 
ــتفاده کنندگان  ــری اس ــرای تصمیم گی ــی ب مال
ــانی  ــرای اطالع رس ــه ب ــود، بلک ــی نمی ش طراح
اطالعــات بــه آنهــا و به منظــور کمــک بــه 

فرایندهــای تصمیم گیــری اســت.

2. تجربۀ ایالت شیکاگو
ــه 1۹۶0  ــل ده ــه 1۹۵0 و اوای ــورتر در ده س
ارشــد  کارشناســی  کارشناســی،  مــدرك 
شــیکاگو  دانشــگاه  در  را  خــود  دکتــری  و 
 MBA کســب کــرد. او دوره هــای آموزشــی
)کارشناســی ارشــد مدیریــت کســب وکار( و 
دروس دکتــری را تدریــس کــرد. البتــه او باعــث 
ــری  ــای دکت ــی دوره ه ــازمان دهی و هماهنگ س
ــال  ــیکاگو را در س ــه او ش ــل از این ک ــود. قب ب
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ــی  ــر گروه ــگاه مدی ــد و جای ــرك کن 1۹۷4 ت
ــت  ــگاه مدیری ــابداری در دانش ــکده حس دانش
نیویــورك )کارشناســی و تحصیــالت تکمیلــی( 
ــاًل  ــرد، شــیکاگو رویکــرد کام ــر عهــده بگی را ب
تجربــی را نســبت بــه پژوهش هــای حســابداری 

ــود. ــرده ب ــاز ک آغ
بــرای درك این کــه چــه چیــزی شــیکاگو را در 
دهه هــای 1۹۵0 و 1۹۶0 در ارتبــاط بــا رشــتۀ 
حســابداری در دانشــگاه خــاص کرده بــود، الزم 
اســت تــا قبــول کنیــم کــه ایــن دوره، »عصــر 
قیاســی«  »اســتدالل  تحقیقــات  طالیــی« 
اطالعاتــی  و  دانــش  بــود؛  حســابداری  در 
کــه براســاس اســتدالل دریافــت می شــود 
نیســت.  تجربــی،  بررســی های  براســاس  و 
ــۀ  ــای موردعالق ــا و مدل ه ــگاهیان الگوه دانش
خــود را توصیــف کرده انــد کــه ایــن الگــو 
ــد  ــوه نق ــت، وج ــی قیم ــطح عموم ــامل س ش
ــل شــده، بهــای تمام شــده جــاری )ارزش  تنزی
جــاری( و ارزش خروجــی اســت کــه ایــن امــر 
ــرای نقــد الگوهــای  یــک »مــرد پوشــالی« را ب
جایگزیــن ایجــاد کــرد )لــی8 ، 2002، 128(. بــا 
انجــام ایــن کار، ایــن پژوهشــگران فرضیه هــای 
ــب  ــور مناس ــه به ط ــد ک ــاد کردن ــیاری ایج بس

ــتدالل  ــه روش اس ــق ب ــدند. تحقی ــون نش آزم
قیاســی بعدهــا بــه دلیــل عــدم توانایــی 
ــابداری  ــوری حس ــعۀ تئ ــرفت توس ــرای پیش ب
ــتاد  ــون۹  )اس ــرف کارل نلس ــوص از ط به خص
ــت  ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــا( م دانشــگاه کلمبی
ــز10  1۹۷۶، 4۷1(.  ــون 1۹۷3، 1۹-3؛ ول )نلس
ــن11  )2003(  ــه شــامل گفیکی ــراد ک ــر اف دیگ
به دلیــل  تحقیــق  روش  ایــن  از  می شــود، 
فقــدان دقــت و جامعیــت روش، منطــق و 
فکــری انتقاد کردنــد )ولــز 1۹۷۶، 482، 4۷1(. 
ــرز  ــز )1۹۷۶( ط ــه ول ــی ک ــود، زمان بااین وج
نگــرش مثبتــی را در پیــش گرفت، او اســتدالل 
ــق  ــه تحقی ــرد ک ــه ک ــی را ارائ ــرد و دالیل ک
بــه روش »اســتدالل قیاســی« مشــخصه و 
ویژگــی چندیــن کارشــناس مختلــف بــود 
کــه الگوهــای ارزش گــذاری متفاوتــی را ایجــاد 
ــۀ  ــا ارائ ــا را ب ــا آنه ــد ت ــالش کردن ــد و ت کردن
دالیــل، توجیــه کننــد؛ در نتیجــه یــک بررســی 
ــود  ــب آن می ش ــا و معای ــز از مزای هیجان انگی

ــام داد. انج
در  دانشــکدۀ حســابداری شــیکاگو عمدتــاً 
ایجــاد  »قیاســی«  تحقیــق  بــه  واکنــش 
اعضــای   1۹۶0 و   1۹۵0 دهــه  در  شــد. 

ــور  ــیکاگو به ط ــابداری در ش ــی حس هیئت علم
آشــکارا از نبــود تحلیــل دقیــق و تجربــی 
بودنــد.  ناراضــی  حســابداری  تحقیقــات  در 
اعضــای هیئت علمــی کــه گــروه متحــد و 
منســجمی بودنــد )ایــن گــروه شــامل ســیدنی 
چارلــز   ، گریــن13  دیویــد   ، دیویدســون12 
هورنگــرن و ســورتر بــود(، به طــور هفتگــی 
جلســه برگــزار می کردنــد تــا در مــورد مقــاالت 
ــا  ــس ب ــکالت تدری ــائل و مش ــی و مس پژوهش
ــن،  ــر ای ــه داشــته باشــند. عــالوه ب هــم مباحث
آنهــا پروژه هــای تحقیقــی مشــترك را درون 
ــای  ــر گروه ه ــراه دیگ ــه هم ــود و ب جلســات خ
بودنــد،  آنجــا  در  کــه  دیگــر  کســب وکار 
ــرای  ــیکاگو ب ــالوه، ش ــد. به ع ــال می کردن دنب
گســترش بیشــتر برنامه هــای خــود و تأســیس 
انجمــن حرفــه ای حســابداری14 ، انتشــار مجلــۀ 
ــی از  ــات حســابداری1۵  و داشــتن میزبان تحقیق
همایش هــای افــراد فّعــال در حرفــه و دانشــگاه، 
درخواســت کمک هزینــه کــرد. ســورتر یکــی از 
مدیــران انجمــن بــود. دانشــجویان دوره دکتری 
در رشــتۀ حســابداری و مالــی )کــه شــامل 
تــی راس آرچیبالــد1۶ ، ریمونــد بــال1۷ ، ویلیــام 
بیــور18  و جوئــل دمســکی1۹ ( ملــزم بــه حضــور 
ــا  در ســمینارهای رایــج اعضــای هیئت علمــی ب
موضــوع تحقیقاتــی شــدند و تشــویق شــدند تــا 
ــام  ــد و انج ــی کنن ــی را بررس ــات دقیق تحقیق
دهنــد. شــیکاگو اســاتید مدعــو شــاخص و برتــر 
ــی را  ــی معمول ــا هیئت علم ــت ت ــه کار گرف را ب
ــل  ــه 1۹۶0 و اوای ــر ده ــد. در اواخ ــل کن تکمی
ــل  ــاً منح ــیکاگو تقریب ــروه ش ــه 1۹۷0، گ ده
ــگاه ها  ــر دانش ــه دیگ ــای آن ب ــرا اعض ــد، زی ش
منتقــل شــدند )تاکشــیما و ســورتر 2020، 4۵-

.)41

رویکرد رویدادی
ــژۀ  ــۀ وی ســورتر برخــالف دیگــر اعضــای کمیت
بنیــادی  تئــوری  تهیــۀ »بیانیــه ای دربــارۀ 
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آمریــکا  حســابداری  )انجمــن  حســابداری« 
عنــوان  تحــت  ASOBAT()کــه   ،1۹۶۶
اشــاره  آنهــا  بــه  »ارزش«  نظریه پــردازان 
می کــرد(، خــود را نظریه پــرداز حســابداری 
»رویــدادی« می نامیــد. از دیــدگاه او، یــک 
نظریه پــرداز »ارزش« معتقــد بــود کــه نیازهــای 
اســتفاده کنندگان حســابداری ناشــناخته اســت؛ 
بنابرایــن، طبــق رویکــرد ارزش، داده هایــی کــه 
در گزارش هــای مالــی ارائه شــده اند توســط 
الگوهایــی کــه ســودمند فــرض می شــوند 
محــدود می شــوند. ســورتر راحــت می توانســت 
نظریه پــردازان ارزش را محققــان »قیاســی« 
نظریه پــرداز  یــک  بــه عقیــدۀ وی،  بنامــد. 
ــی در صورت هــای  ارزش از گزارشــگری اطالعات
مالــی براســاس الگــوی ترجیحــی حمایــت 
ــا  ــاری ی ــی ج ــل ارزش جایگزین ــد، مث می کن
ــک  ــر، ی ــرف دیگ ــاری. از ط ــی ج ارزش خروج
ــا خواهــد کــرد کــه  ــدادی ادع ــرداز روی نظریه پ
ــدارد  ــود ن ــاًل وج ــی اص ــوی ترجیح ــچ الگ هی
و  اولویت هــا  مختلــف  اســتفاده کنندگان  و 

ترجیحــات مختلفــی در ارتبــاط بــا الگــو دارنــد. 
یــک  نمی توانــد  الگویــی  هیــچ  به عــالوه، 
شــرکت را در ارتبــاط بــا ارزش ســهام ســرمایه 
ــگذاری  ــرکت ارزش ــی آن ش ــالمت عموم و س
فقــط  ایــن  کنــد.  فراهــم  را  اطالعاتــی  و 
می تواننــد  کــه  هســتند  اســتفاده کنندگان 
براســاس تحلیــل خودشــان از گزارش هــای 
مالــی و اطالعــات منتقل شــده بــه عمــوم 
مــردم )کــه در گزارش هــای مالــی نیســت( بــه 
ــدگاه خــود  ــج ســلیقه ای و برخاســته از دی نتای

ــند. برس
ــدادی،  ــرداز روی ــک نظریه پ ــوان ی ــورتر به عن س
ــای  ــه نیازه ــرد ک ــان ک ــی بی اســتدالل و دالیل
مالــی  گزارش هــای  در  اســتفاده کنندگان 
مشــخص نیســت و اطالعات حســابداری ممکن 
مختلــف  تصمیم گیرنــدگان  توســط  اســت 
)کــه دارای تابــع مطلوبیــت متفاوتــی هــم 
ــود.  ــتفاده ش ــاوت اس ــورت متف ــتند( به ص هس
مالــی،  صورت هــای  از  اســتفاده کنندگان 
گروه هــای مختلــف و متنوعــی را تشــکیل 

می دهنــد و بــه همیــن ترتیــب آنهــا الگوهــای 
تصمیــم متفاوتــی را ممکــن اســت بــه کار 
بگیرنــد. اینچنیــن اســتفاده کنندگان متنــوع از 
ــت  ــابداری منفع ــدۀ حس ــات تفکیک ش اطالع
ــک  ــدن ریس ــکار ش ــث آش ــه باع ــد ک برده ان
ــات  ــر عنصــر و بخــش از اطالع ــه ه ــوط ب مرب
می شــود؛ برخــالف گزارشــگری مالــی متــداول 
کــه اعــداد و ارقــام را به صــورت اطمینانــی 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــد. او ب ــان می ده نش
ــع را  ــد تجمی ــد فراین ــتفاده کننده بای ــراد اس اف
خودشــان انجــام دهنــد. در غیــر ایــن صــورت، 
ــات  ــدۀ اطالع ــه ارائه دهن ــی ک ــای مال گزارش ه
تجمیــع شــده اســت ممکــن اســت اطالعــات 
ــی  ــوند( به خوب ــراب نش ــر خ ــه اگ ــم را )ک مه
پنهــان کننــد. به عبارت دیگــر، گزارش هــای 
ــات  ــیع از اطالع ــه ای وس ــد مجموع ــی بای مال
ــا  ــد ت ــم کن )به خصــوص تفکیک شــده( را فراه
ــتفاده کنندگان  ــار اس ــت را در اختی ــن فرص ای
متفــاوت قــرار دهــد تــا اطالعاتــی را کــه آنهــا 
ــد،  ــد در الگــوی خــود اســتفاده کنن می خواهن
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انتخــاب کننــد. حســابداران نبایــد فــرض کنند 
ــتفاده کنندگان را درك  ــای اس ــا نیازه ــه آنه ک
ــری  ــی تصمیم گی ــه چگونگ ــد و این ک می کنن
اســتفاده کنندگان را می داننــد. چیــزی کــه 
حســابداران بایــد ارائــه دهنــد، مجموعــه ای از 
اطالعــات در مورد گذشــته، حــال و رویدادهای 
ــاالً  ــه احتم ــی واحــد تجــاری اســت ک احتمال
مربــوط و قابل اتــکا اســت. البتــه بایــد تصریــح 
شــود کــه ســورتر برخــالف صورت هــای مالــی 
ــا  ــی ب ــای مال ــی، از صورت ه ــداف عموم ــا اه ب
اهــداف خــاص بــرای ارائــه بــه گروه هــای 
ــرا  ــت نکــرد، زی ــف اســتفاده کننده حمای مختل
احتمــاالً ایــن کار، شخصیت ســازی و توصیــف 
اســتفاده کنندگان مختلــف و ابهــام مرتبــط بــا 
ایــن کار را در بــردارد )ســورتر 1۹۶۹؛ جانســن  

201۹۷0؛ لیبرمــن و وینســتون21 1۹۷۵(.
و  کاربــرد  دالیــل   )114  ،1۹۷۷( ســورتر 
اســتفاده از رویکــرد رویــدادی را بــه شــرح زیــر 

بیــان می کنــد:
را  پیچیــده ای  اطالعــات  »حســابداری، 
ــات  ــر اطالع ــا دیگ ــراه ب ــتفاده هم ــرای اس ب
ایــن  نتیجــه  در  پــس  می کنــد؛  ارائــه 
ســالیق  و  ترجیحــات  تصمیم گیرنــدگان، 
ــاوت  ــاس قض ــراد )براس ــارات اف ــراد و انتظ اف
شــخصی آنهــا( هســتند کــه ارزش، ســالمت و 
چشــم انداز )احتمــال موفقیــت( یــک ســازمان 

می کنــد.« تعییــن  را  پــروژه  و 
او ادعــای بیشــتری را در مــورد اهمیــت افشــا 
تــوأم بــا شــفافیت در گزارشــگری مالــی بیــان 

می کنــد:
»حســابداری بایــد بــر مــوارد عــدم اطمینــان، 
ــلیقه ای(  ــی )س ــه ذهن ــی ک ــات و اقالم فرضی
گزارش هــای  در  و  هســتند  ضــروری  و 
ــد و  ــد کن حســابداری شــامل هســتند را تأکی

ــد.« ــان نکن پنه
سورتر )1۹۶۹، 1۶( اظهار می دارد که:

»یــک ترازنامــه بایــد به منظــور حداکثرســازی 

بررســی مجــدد ســاختار و فراینــد رویدادهایــی 
ــه  ــع شــوند، تهی ــرار اســت تجمی ــه ق اســت ک

شــود.«
بــه نظــر می رســد کــه چیــز مشــابه ایــن بــرای 
ــرد دارد.  ــر کارب ــی دیگ ــای مال ــام صورت ه تم
ســورتر )1۹۶۹، 1۷( دالیلــی مطــرح کــرد کــه: 
»هــر یــک از رویدادهــا بایــد بــه نحــوی توصیف 

شــود کــه پیش بینــی رویــداد مشــابه را کــه بــه 
ــاق  ــی اتف ــرات خارجــی در دورۀ آت ــل تغیی دلی

خواهــد افتــاد، تســهیل شــود.«
بــرای  رویــدادی  رویکــرد  به این ترتیــب، 
ــد  ــم می توان ــای تصمی ــا و چهارچوب ه فراینده
مناســب باشــد اّمــا ایــن رویکــرد بی انتهــا 
نــداد  نشــان  واضــح  به طــور  قابل بحــث  و 
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ــان  ــه پای ــه ای ب ــه نقط ــائیات در چ ــه افش ک
هزینه هــا  مــورد  در  )احتمــاالً  می رســد 
و مزایــای متصــور اســت(. ممکــن اســت 
ــایند و  ــابداری خوش ــه حس ــرد ب ــن رویک ای
ــا افشــای  ــراه ب ــه هم ــود ک ــج ش ــی منت خوب
اطالعاتــی اســت کــه در نظــر گروه هــای 
مختلــف اســتفاده کننده ســودمند دانســته 
ــتفاده کننده  ــرد، اس ــن رویک ــود. در ای می ش
ــده  ــای تفکیک ش ــه داده ه ــود ک ــخصی ب ش
ــرد.  ــع می ک ــی را تجمی ــای مال در گزارش ه
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــورتر تأکی ــه س ــا این ک ب
ــازه  ــار و اطالعــات ت ــن اخب ــا، آخری گزارش ه
نگفــت  او  اّمــا  نمی کننــد  اطالع رســانی  را 
کاالی  یــک  حســابداری،  داده هــای  کــه 
رایــگان اســت و این کــه کــدام داده هــای 
ــش  ــرای افزای ــد ب ــده بای ــابداری افشاش حس
کارایــی و ســودمندی حسابرســی شــوند. 
ــه  ــود ک ــن ب ــدادی ای ــرد روی ــکل رویک مش
ــل  ــا کام ــه افش ــبت ب ــی نس ــچ محدودیت هی
در  نشــد.  قائــل  درآمدهــا  و  هزینه هــا 
ــن اســت  ــده ممک ــع ش ــام تجمی ــه، ارق نتیج
بــه اســتفاده کنندگان در کنــار آمــدن بــا 
اطالعــات اضافــی کمــک کنــد اّمــا ایــن 
ارقــام اطالعــات را مخفــی می کنــد. ایــن 
ــرد  ــن رویک ــرا ای ــود، زی ــتی ب ــت درس برداش
ــان  ــود و زی ــورت س ــام ص ــداد و ارق ــه اع ب
مثــل ســود خالــص نیــازی نــدارد. ایــن 
ــود  ــا س ــت ت ــتفاده کننده اس ــئولیت اس مس
خالــص و ارزش شــرکت را تعییــن کنــد.

ــدادی  ــرد روی ــه رویک ــوط ب ــکل مرب ــک مش ی
فرایندهــای  و  عملیــات  کــه  اســت  ایــن 
ــر  ــت مهم ت ــن اس ــا ممک ــدۀ رویداده ایجادکنن
از خــود رویــداد مشــخص باشــد. بعضــی از 
ــزی  ــات برنامه ری ــن اســت اتفاق ــا ممک رویداده
نشــده باشــد کــه مزاحــم و پرت کننــدۀ حــواس 
ــد  ــه نق ــد وج ــی تولی ــانگر توانای ــد و نش باش

ــد. ــرکت نباش ش

ــادی  ــوری بنی ــارۀ تئ ــه ای درب 3. بیانی
)ASOBAT( حســابداری 

ســودمندی تصمیــم، موضــوع اصلــی بیانیــه ای 
بــود  بنیــادی حســابداری  تئــوری  دربــارۀ 
)ســورتر، اســتناد شــده توســط زف 2013، 
 )2003( اســتاباس21   حقیقــت،  در   .)2۷8
ــود کــه ادعــا می کــرد کــه رویکــرد  شــخصی ب
ــرای  ــابداری ب ــم را در حس ــودمندی تصمی س
اولیــن بــار مطــرح کــرده اســت و مفتخــر 
بــود کــه رویکــرد خــود را در بیانیــه ای دربــارۀ 
ــرد و  ــابداری مشــاهده ک ــادی حس ــوری بنی تئ
بعدهــا در گــزارش تروبــالد مورداســتفاده قــرار 
ــرد: ــان ک ــتاباس )2003، 1۶۶( بی ــت. اس گرف

»توجیــه و بیــان جــرج ســورتر از افــکار و عقاید 
خــود توســط افــراد آشــنا بــه حرفــه، بی نظیــر 
ــدس  ــن ح ــن، م ــت؛ بنابرای ــده اس ــی ش تلق
می زنــم کــه او بــرای کاربــرد تئوری ســودمندی 
ــادی  ــوری بنی ــارۀ تئ ــه ای درب ــم در بیانی تصمی
ــار و  ــد از اعتب ــن ح ــته ای ــابداری، شایس حس

ــد اســت.« تمجی
اســتاباس و همچنیــن ســورتر اســتاد راهنمــای 
یکســانی بــرای رســالۀ دکتــری خــود در دانشــگاه 
ــود(،  ــر23  ب ــور وات ــه پرفس ــتند )ک ــیکاگو داش ش
بنابرایــن تعجب آور نیســت که اســتاباس و ســورتر 
ــا چهارچــوب  طرح هــای تحقیقاتــی در ارتبــاط ب
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــد؛ ب ــال کردن ــی دنب مفهوم

ــن موضــوع: ــر در مــورد ای موضــع و نظــر وات
دیگــر  یــا  اصولــی  و  روش  علــم،  »هــر 
ســاختار  جهــت  در  دانــش،  گســتره های 
ــا  ــا... ی ــی از ایده ه ــک الگوی ــی اســت؛ ی مفهوم
ــده اند  ــه جمع آوری ش ــاوت ک ــای قض ــک مبن ی

».)1  ،1۹4۷ )وتــر 
ــادی حســابداری  ــوری بنی ــارۀ تئ ــه ای درب بیانی
آمریــکا  حســابداری  )انجمــن   )ASOBAT(
یکــی  به عنــوان  ســورتر  )کــه   )۹۷  ،1۹۶۶
ــه  ــن بیانی ــه ای ــژه تهی ــه وی ــای کمیت از اعض
در انجمــن حســابداری آمریــکا در طراحــی 

ــوان  ــابداری را به عن ــت( حس ــرکت داش آن ش
یــک پایــگاه داده در نظــر می گرفــت اّمــا 
ــر  ــد ب ــای تأکی ــه او به ج ــید ک ــر می رس به نظ
ویژگی هــای اتکاپذیــری، بی طرفــی و تائیــد 
ــد  ــودن تأکی ــوط ب ــی مرب ــر ویژگ ــری، ب پذی
داشــت. برخــالف آن چیــزی کــه ســورتر 
ــر از  ــه بزرگ ت ــک مجموع ــی داد )ی ــح م ترجی
ــه ای  ــی(، بیانی ــه ویژگ ــای آن س ــا به ج الگوه
ــای  ــابداری، به ــادی حس ــوری بنی ــارۀ تئ درب
بــه  جــاری  ارزش  و  تاریخــی  تمام شــدۀ 
ــای  ــام به ــت، ارق ــی قیم ــطح عموم ــراه س هم
بــرای  را  تعدیل شــده  تاریخــی  تمام شــدۀ 
ــا  الگوهــای گزارشــگری خــود انتخــاب کــرد. ب
توجــه بــه تنــوع نیازهــای اســتفاده کنندگان، او 
اعتقــادی بــر ایــن بــاور نداشــت کــه هر یــک از 

الگوهــا می توانــد مناســب باشــد.
ــد،  ــث ش ــورد آن بح ــه در م ــوری ک همان ط
بــه  دهــه 1۹۶0 دوران طالیــی تحقیقــات 
ــه  ــود و آن س ــابداری ب ــی در حس روش قیاس
ــن  ــه ای ــد ک ــی بودن ــه الگوهای ــی ازجمل ویژگ
ــرد.  ــی می ک ــل و بررس ــق، تحلی ــوع از تحقی ن
علی رغــم این کــه ســورتر مخالــف گــزارش 
کمیتــه نبــود اّمــا او از بیانیــه ای دربــارۀ تئــوری 
بنیــادی حســابداری بــه دلیــل آن چیــزی کــه 
ــاد  ــد، انتق ــه ارزش« می نامی ــری ب او »جهت گی
می کــرد کــه ایــن جهت گیــری بــه ارزش، 
به طــور غیرمســتقیم فــرض می کنــد کــه 
صورت هــای  از  اســتفاده کنندگان  نیازهــای 
را  نیازهــا  ایــن  و  اســت  مشــخص  مالــی 
ــرد  ــرف ک ــود برط ــرعت می ش ــی و س به راحت
)ســورتر 1۹۶۹، 12-13، 1۷(. بیانیــه ای دربــارۀ 
ــرد  ــرض می ک ــابداری ف ــادی حس ــوری بنی تئ
کــه اســتفاده کنندگان برون ســازمانی منابــع 
ــه  ــد و ب ــری دارن ــرای تصمیم گی ــدودی ب مح
مباشــرت )کنتــرل، حفاظــت یــا نظــارت( 
)انجمــن  عالقه مندنــد  کنترل پذیــری  و 
حســابداری آمریــکا 1۹۶۶، 2۶-1۹(. ایــن نحــو 
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از توصیــف اســتفاده کننده، ناقــص و مبهــم 
ــواهد و  ــا ش ــه ب ــه در مقایس ــت )درحالی ک اس

مــدارك قبلــی، مربوط تــر اســت(.
ــد  ــد همانن ــابداری نبای ــورتر، حس ــر س ــه نظ ب
ــی(24  ــم مآب ــد )قی ــی باش ــدر مصلحت اندیش پ
کــه آینــده شــرکت را قضــاوت می کنــد و 
و  عــوض  در  می گیــرد.  تصمیــم  آن  بــرای 
ــورتر  ــدادی او، س ــرد روی ــه رویک ــه ب ــا توج ب
یــک  به مثابــه  داده هــای مختلــف  ارائــه  از 
بــه  )خویش یــار(  سلف ســرویس  رســتوران 
اســتفاده کنندگان حمایــت کــرد کــه بــه افــراد 
ــود را  ــاب خ ــا انتخ ــد ت ــکان را می ده ــن ام ای
ــده(،  ــری استفاده ش ــوی تصمیم گی ــرای الگ )ب
براســاس آن چیــزی انجــام دهنــد کــه در 
نظــر آنهــا ســودمند اســت )بــا توجــه بــه 
او  اســتفاده کنندگان(.  آن  مطلوبیــت  تابــع 
براســاس  گزارشــگری  بــرای  نمی توانســت 
الگوهــای بهــای تمام شــده تاریخــی، ارزش 
جــاری و ســطح عمومــی قیمت هــا دالیــل 
قانع کننــده ای ارائــه کنــد )اســتفاده آنهــا را 

ــد(. ــه کن توجی
اســترلینگ )1۹۶۷، ۹۹-۹۶( عالقه منــد بــه 

بیانیــه ای  در  استفاده شــده  اصــول  و  روش 
ــه  ــود )ک ــادی حســابداری ب ــوری بنی ــارۀ تئ درب
ایــن روش هــا واضــح بیــان نشــد(. ازآنجایی کــه 
ــن نبــود کــه کمیتــه  ــه درك ای ــادر ب ســورتر ق
ــوط  ــی مرب ــر ویژگ ــد ب ــان از تأکی ــه ناگه چگون
بــودن، بــه حمایــت از حســابداری براســاس 
ســطح عمومــی قیمت هــا، بهــای تمام شــدۀ 
ــت داد، او  ــر جه ــاری تغیی ــی و ارزش ج تاریخ
ــا بدانــد کــه باوجوداینکــه  ــود ت خواهــان ایــن ب
گزارشــگری بهــای تمام شــدۀ تاریخــی دارای 
معایــب و نقص هایــی بــود، چــرا بیانیــه ای 
ــوع  ــن ن ــادی حســابداری ای ــوری بنی ــارۀ تئ درب
ــزم  ــرایطی مل ــر ش ــت ه ــگری را تح از گزارش
 .)103-104  ،1۹۶۷ )اســترلینگ،  می کــرد 
ســورتر از بیانیــه ای دربــارۀ تئــوری بنیــادی 
حســابداری ایــن تقاضــا را داشــت تــا اطالعــات 
از  درحالی کــه  کنــد،  پیشــنهاد  بیشــتری 
آن طــرف، اســترلینگ از ارائــۀ اطالعــات کمتــری 

در گزارش هــای مالــی حمایــت کــرد.
ســورتر زمانــی بــا دیگــر اعضــای کمیتــه 
صورت هــای  مــورد  در  کــه  کــرد  موافقــت 
مالــی پیشــنهادی بــود کــه بــا یکدیگــر در 

ــاور داشــت کــه  ــد. او ب ارتبــاط و وابســته نبودن
ــر  ــتقل از یکدیگ ــد مس ــی بای ــای مال صورت ه
مالــی  صورت هــای  به بیان دیگــر،  باشــند. 
در  یکدیگــر  بــا  و  موازنــه  در  می توانســتند 
ارتبــاط نباشــند. ارتبــاط یــک صــورت مالــی بــا 
ــی هــر  ــی دیگــر، محتــوای اطالعات صــورت مال

صــورت مالــی را محــدود می کــرد.
ــه  ــه دلیــل اضطــراب و نگرانــی کــه ب ســورتر ب
ــارۀ  ــه ای درب ــه بیانی ــت در کمیت ــل خدم دلی
تئــوری بنیــادی حســابداری داشــت و همچنین 
ــود  ادعــای ایــن مطلــب کــه او تنهــا عضــوی ب
ــات  ــۀ اطالع ــرای ارائ ــی ب ــرد کل ــه از رویک ک
در گزارش هــای مالــی به منظــور کمــک بــه 
برطــرف کــردن نیازهــای اســتفاده کنندگان 
مقالــۀ   )1۹۶۹( او  کــرد،  مختلــف حمایــت 
»رویکــرد رویــدادی« خــود را تهیــه کــرد. 
بــا این کــه مقــاالت او در مــورد حســابداری 
بــه  مربــوط  اطالعــات  ارائــۀ  مدیریــت، 
ــا  ــازمانی را تقاض ــل س ــدگان داخ تصمیم گیرن
ــا  ــا ب ــن تقاض ــه ای ــه این ک ــد )و در نتیج می کن
ــا  ــدادی منطبــق و همسوســت( اّم رویکــرد روی
ــا ویژگی هــای درآمدهــا و  ســورتر از معیارهــا ی
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هزینه هــا کــه در چهارچــوب ترازنامــه نمایــش 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــت ک داده می شــود حمای
امــر ارتبــاط و همبســتگی بیــن ترازنامــه و 
ــازد.  ــروری می س ــان را ض ــود و زی ــورت س ص
ــابداری  ــورد حس ــۀ او در م ــر، مقال ــن نظ از ای
ــاالً  ــات احتم ــال اطالع ــت به منظــور انتق مدیری
ــه اســتفاده کنندگان از گزارش هــای  ســودمند ب
ــارض  ــدادی در تع ــرد روی ــا رویک ــابداری ب حس
ــا ارتبــاط و همبســتگی  اســت )کــه در تضــاد ب
ــان  ــا زب ــی اســت(. ســورتر ب آن دو صــورت مال
و قلــم خــود )1۹۶۹، 13( اصــل موضوعــی 
ــکیل  ــرد او را تش ــالودۀ رویک ــاس و ش ــه اس ک
ــد: ــح می ده ــر توضی ــرح زی ــه ش ــد، ب می ده

ــتقیم  ــه مس ــای ارائ ــابداری به ج »حس
الگوهــای  بــرای  ورودی  ارزش هــای 
تئــوری تصمیــم کــه ناشــناخته هســتند 
ــر هســتند،  ــا احتمــاالً شــناخت ناپذی ی
رویدادهــای  مــورد  در  را  اطالعاتــی 
اقتصــادی تهیــه می کنــد کــه بــه 
افــراد اســتفاده کننده ایــن امــکان 
را می دهــد تــا ارزش ورودی را بــرای 
ــد.« ــه کنن ــود تهی ــم خ ــای تصمی الگوه

بایــد اطالعــات  به عبارت دیگــر، حســابداری 
ــتفاده کنندگان  ــرای اس ــی را ب ــاالً مربوط احتم
بــه  آن  نتیجــه  در  کــه  کنــد  تهیــه 
ــا  ــود ت ــت داده ش ــن فرص ــتفاده کنندگان ای اس
آن اطالعــات را ارزیابــی و همان طــور کــه آنهــا 
ــود  ــم خ ــوی تصمی ــد، در الگ ــب می دانن مناس
ــات  ــد اطالع ــابداری نبای ــد. حس ــع کنن تجمی
وظیفــۀ  امــر  ایــن  می کــرد.  تجمیــع  را 
ــه ایــن انتقــاد  ــود. در پاســخ ب اســتفاده کننده ب
کــه نیازهــای اســتفاده کننده بایــد بــرای هــر دو 
طرفــدار ارزش و رویــدادی معلوم باشــد، ســورتر 

)1۹۶۹، 14( بیشــتر توضیــح می دهــد:
»بــه نظــر واضــح می رســد کــه در 
مقایســه بــا تصمیم گیــری در مــورد 
ــک  ــرای ی ــا ب ــور داده ه ــه چط این ک

الگــوی تصمیــم خاص مناســب هســتند 
ــا داده  ــه آنه ــد ب ــی بای ــه اهمیت و چ
شــود، نیــاز کمتــری اســت تــا در مــورد 
ــری  ــرای تصمیم گی ــم ب ــای تصمی الگوه
ــداد  ــک روی ــا ی ــه آی ــورد این ک در م
ممکــن اســت بــرای یــک الگــو مرتبــط 

ــود.« ــته ش ــر دانس ــا خی ــد ی باش
آن بیانیــه ای دربــارۀ تئــوری بنیادی حســابداری 
چهارچــوب  ســه  بــرای  فقــط  را  داده هــا 
حســابداری ارائــه می کــرد کــه اطالعاتــی را کــه 
ــد  ــب کنن ــتند کس ــتفاده کنندگان می توانس اس
ــاوت و  ــرد )در قض ــدود می ک ــدودی مح ــا ح ت
ــود  ــد ب ــود، او معتق ــورتر(. بااین وج ــده س عقی
کــه گــزارش بهــای تمام شــدۀ تاریخــی و ارزش 
ــه  ــور ک ــه )آن ط ــتون جداگان ــاری در دو س ج
ــادی حســابداری  ــوری بنی ــارۀ تئ ــه ای درب بیانی
پیشــنهاد می کــرد( ســرآغاز خوبــی بــرای 
تطبیــق و هماهنــگ کــردن نظــر و موضــع خود 
مقابــل  رویــدادی در  نظریه پــرداز  به عنــوان 
نظریه پــرداز ارزش بــود )ســورتر 1۹۶۹، 18-

ــرداز ارزش(  ــرداز )نظریه پ ــن نظریه پ 1۷(. دومی
فــرض می کنــد کــه ارزش جــاری یــک الگــوی 
مناســبی بــرای نیازهــای اســتفاده کننده اســت. 
اولیــن نظریه پــرداز )نظریه پــرداز رویــدادی( 
ــداری  ــر جانب ــدگاه خــود(، ب ــه دی ــا توجــه ب )ب
و تعّصــب ذاتــی کــه مرتبــط بــا هریــک از 
ــت،  ــده اس ــای تمام ش ــا به ــوب ارزش ی چهارچ

ــد. ــه می کن غلب
ســورتر )1۹۶۷، 1۷( توضیحــات بیشــتری را 
ــه  ــر ارائ ــرح زی ــه ش ــود ب ــع خ ــورد موض در م

می کنــد:
»رویدادهــای جداگانــه بایــد در ســتون های 
ــا در  ــرا )1( آنه ــوند، زی ــزارش ش ــه گ جداگان
ارتبــاط بــا اندازه گیــری متفــاوت هســتند، 
ــتند  ــاوت هس ــری متف ــا در کنترل پذی )2( آنه
ــاط  ــه دورۀ بعــد در ارتب ــا از دوره ای ب و )3( آنه
بــا اهمیــت متفــاوت هســتند. رویدادهــای 

ــم  ــاق ه ــورد اتف ــک م ــا ی ــد ب ــازار می توانن ب
گــزارش شــوند اّمــا ایــن اصــل بــرای تغییــرات 
ــا  ــادی از آنه ــداد زی ــه تع ــت محیطی )ک زیس
اتفــاق می افتنــد( صــادق  و  دارنــد  وجــود 

ــت.« نیس

4. گزارش تروبالد
گــروه تحقیقاتــی تروبــالد )کــه برگرفتــه از نــام 
ــریک  ــت و ش ــالد اس ــرت تروب ــس آن، راب رئی
ارشــد در مؤسســۀ تــوش راس2۵  در ایالــت 
شــیکاگو بــود( در ســال 1۹۷1 توســط انجمــن 
ــن  ــکا به منظــور تعیی حســابداران رســمی آمری
گرفتــه  بــه کار  مالــی  اهــداف صورت هــای 
شــد. تالش هــای قبــل از آن بــرای کســب 
ــزارش  ــود. گ ــخص ب ــم و نامش ــدف، مبه آن ه
ــه  ــال 1۹۷3 تهی ــه در س ــی )ک ــروه تحقیقات گ
ــی  ــوب مفهوم ــاد چهارچ ــاز ایج ــد( زمینه س ش
مالــی  حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــت اس )FASB( و هیئ
ــش  ــور واکن ــود. به منظ ــابداری )IASB( ب حس
بــه انتقــاد فزاینــده از دامنــه یــا گســتره و 
کیفیــت گزارشــگری مالــی در آن زمــان، گــروه 
تحقیقاتــی از تعــداد ۹ حســابدار حرفــه ای 
و فّعــال در ســازمانهای دولتــی، صنعــت و 
ــه  ــوص این ک ــد. به خص ــکیل ش ــگاه تش دانش
ــد بیــش  از  ــه تأکی ــۀ حســابداری متهــم ب حرف
انــدازه بــر بهــای تمام شــدۀ تاریخــی و عملیــات 
ــمی  ــابداران رس ــن حس ــد )انجم ــته ش گذش
آمریــکا 1۹۷3، 1۵(. بهــای تمام شــدۀ تاریخــی 
نبــود  جــاری  ارزش هــای  نمایش دهنــده 
ــکا 1۹۷3،  ــمی آمری ــابداران رس ــن حس )انجم
1۵(. در حرفــۀ حســابداری، در ارتبــاط بــا 
روش هــای جایگزیــن حســابداری، آزادی عمــل 
ــد  ــود و تأکی ــدازه ای ب ــش  از ان ــه و بی قابل توج
کافــی بــر قابلیــت مقایســه در گزارشــگری بیــن 
شــرکت ها وجــود نداشــت )حتــی شــرکت های 
فّعــال در صنعــت مشــابه( )انجمــن حســابداران 
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انتقادهــای   .)1۶  ،1۹۷3 آمریــکا  رســمی 
ــی  ــه گــزارش محــدود و ناکاف ــوط ب دیگــر مرب
وجــه  جریان هــای  و  نقدینگــی  مــورد  در 
ــود  ــوّرم و نب ــورد ت ــی در م ــد، افشــای ناکاف نق
شــفافیت در مــورد این کــه چــه چیــزی در 
گزارش هــای حســابداری بااهمیــت اســت، بــود 
ــکا 1۹۷3،  ــمی آمری ــابداران رس ــن حس )انجم
1۶(. هیئــت اصــول حســابداری2۶ بــرای اظهــار 
ــورد  ــز خــود در م ــد و نظــرات بحث برانگی عقای
ــاری  ــای تج ــا ترکیب ه ــط ب ــابداری مرتب حس
ــابداران  ــن حس ــد )انجم ــناخته ش ــر ش مقّص

رســمی آمریــکا 1۹۷3، 1۶(.
از گــروه مطالعاتــی فــوق انتظــار می رفــت 
بــه  بایــد  کــه  را  اطالعاتــی  ماهیــت  تــا 
اســتفاده کنندگان از گزارش هــای مالــی منتقــل 
شــود تعییــن کننــد؛ به خصــوص این کــه ایــن 

ــود: ــر ب ــوارد زی ــی م ــئول بررس ــروه، مس گ
1. چــه افــرادی صورت هــای مالــی را نیــاز 
دارنــد؛ 2. چــه اطالعاتــی آنهــا نیــاز دارنــد؛ 3. 
ــد  ــاز می توان ــات موردنی ــدار از اطالع ــه مق چ
ــم شــود؛ و 4. چــه  ــق حســابداری فراه از طری
ــاز  ــات موردنی ــۀ اطالع ــرای ارائ ــی ب چهارچوب
ــمی  ــابداران رس ــن حس ــت. )انجم ــی اس الزام
آمریــکا 1۹۷3، ۶۷(. اعضــای ایــن کمیتــه 
جلســات و مصاحبه هایــی را بــا تهیه کننــدگان، 
ــای  ــتفاده کنندگان گزارش ه ــان و اس حسابرس
ــد. ایــن کمیتــه همچنیــن  ــی برگــزار کردن مال
ــود  ــر موج ــی( و غیرمعتب ــر )قانون ــون معتب مت
ــود  ــط ب ــی مرتب ــوب مفهوم ــا چهارچ ــه ب را ک
ــد )انجمــن حســابداران رســمی  بررســی کردن

آمریــکا 1۹۷3، ۹-10(.
گــزارش، اســتفاده کننده اصلــی را ســرمایه گذار 
ــن  ــرا ای ــرد، زی ــخص ک ــده مش ــا اعتباردهن ی
مباشــرتی  اطالعــات  اســتفاده کنندگان، 
)سرپرســتی و نظــارت( را بــا تصمیم گیــری 
ــان  ــدم اطمین ــر ع ــد، ب ــط می کنن ــی مرتب مال
اهمیــت  و  می کننــد  تأکیــد  تصمیمــات 

صورت هــای  در  اطالعــات  کامــل  افشــای 
مالــی را مــورد تأکیــد قــرار می دهنــد. بررســی 
ــتانداردهای  ــت اس ــی هیئ ــوب مفهوم چهارچ
حســابداری مالــی و هیئــت اســتانداردهای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــابداری نش ــی حس بین الملل
بیــان اهــداف کلیــدی در آن چهارچوب هــا 
ــوق اســت، مشــابه  ــزارش ف ــا گ ــط ب ــه مرتب ک
ارائــۀ   )1( بــر  تأکیــد  به خصــوص،  اســت؛ 
ــرمایه گذاران  ــرای س ــاالً ب ــه احتم ــی ک اطالعات
و اعتباردهنــدگان ســودمند اســت و همچنیــن 
بــه  به منظــور کمــک  ارائــۀ اطالعــات   )2(
ســرمایه گذاران و اعتباردهنــدگان در بــرآورد 
مقــدار، زمــان و مــوارد عــدم اطمینــان مربــوط 
بــه جریان هــای نقــدی کــه آنهــا انتظــار 
دارنــد تــا از واحــد اقتصــادی کــه آنهــا در 
ــار  ــه آن اعتب ــا ب ــد ی ــرمایه گذاری کردن آن س
ــات  ــۀ اطالع ــد و )3( ارائ ــت کنن ــد، دریاف دادن
)نظارتــی و سرپرســتی( کــه در  مباشــرتی 
ارتبــاط بــا منابــع اقتصــادی و وظایــف مربــوط 

ــت. ــی اس ــداف قبل ــهیل اه ــه تس ب
گــزارش فــوق بســیار هماهنــگ و منطبــق 
ــن  ــرا ای ــود، زی ــدادی ســورتر ب ــا رویکــرد روی ب
گــزارش نیــز افشــای طیــف وســیعی از رویدادها 
ــه کامــل  ــوط فــرض می شــوند )ازجمل کــه مرب
ــل نشــده و در نظــر گرفته شــده( را  شــده، کام
تقاضــا کــرده بــود، زیرا نیازهــای اســتفاده کننده 
مشــخص نیســت. ایــن رویکــرد بــه افــراد 
اســتفاده کننده ایــن فرصــت را می دهــد تــا 
انتخــاب کننــد کــه کــدام داده هــا بــرای بــرآورد 
جریــان وجــه نقــد آینــده و تصمیم گیــری مالی 
ــه  ــوند. ازآنجایی ک ــح داده ش ــادی ترجی و اقتص
ارزش گــذاری شــرکت، یــک قضــاوت شــخصی 
و ســلیقه ای توســط اســتفاده کننده اســت، 
رویکــرد رویــدادی در ادعــای ایــن مطلــب 
بــرای  را  شــرکت  نبایــد  حســابداری  کــه 
اســتفاده کننده ارزش گــذاری کنــد، هماننــد 
)قیــم  اســت  مصلحت اندیــش  کــه  پــدری 

مآبــی( نبــود )و آن در گــزارش، مــورد اســتفاده 
ــت(. در عــوض، حســابداری  ــرار گرف و اشــاره ق
بایــد مجموعــه اطالعــات وســیعی را ارائــه 
ــی  ــد اطالعات ــتفاده کنندگان بتوانن ــا اس ــد ت کن
را انتخــاب کننــد کــه آنهــا مایــل بــه اســتفاده 
ــم  ــتند. علی رغ ــرآورد هس ــری و ب در تصمیم گی
این کــه گــزارش، تقاضــای برآوردهــای مالــی را 
در گزارش هــای مالــی کــرد اّمــا ایــن پیشــنهاد 
ــتفاده کنندگان  ــاوت اس ــل قض ــور تکمی به منظ
ــرای دادن  ــنهاد ب ــن پیش ــه ای ــد، بلک ــه نش ارائ
ــورد  ــخصی در م ــاوت ش ــی و قض ــر ذهن تصوی
احتمــال موفقیــت شــرکت ارائــه شــد )ســورتر 
رویدادهــای  بــا  ارتبــاط  در  را   }1۹۷4{
احتمالــی تکمیل شــده، تکمیل نشــده، یــا در 
نظــر گرفته شــده مشــاهده بفرماییــد. تمــام 
ــود  ــامل می ش ــه ش ــی ک ــود و زیان ــر س ــا ب آنه
ــن مفهــوم ممکــن اســت  ــد(. ای ــد می کنن تأکی
ــک  ــر ی ــدف ه ــان ه ــرای بی ــبی ب ــدۀ مناس ای
از صورت هــای مالــی اصلــی باشــد. صــورت 
ســود و زیــان اهمیــت بــرآورد تــوان ســودآوری 
یــا جریان هــای نقــدی بلندمــدت را اساســاً 
ــده،  ــود تکمیل ش ــب س ــۀ کس ــاس چرخ براس
ــد.  ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــکارا م ــور آش به ط
بــا توجــه بــه مشــاهدۀ ســورتر در کتــاب 
ــک  ــورتر )1۹۷4، 118-11۹(، ی ــر2۷  و س کرم
چرخــۀ کســب ســود زمانــی تکمیــل می شــود 
ــد: »)1(  ــده باش ــق ش ــرط محق ــه ش ــه س ک
زیــان تحقق یافتــه...؛ )2( ســود تحقق یافتــۀ 
قابل مالحظــه  تــالش  نبــود   )3( مربوطــه...؛ 
تکمیــل  زمانــی  چرخــه  یــک  بیشــتر.«  و 
ــا  ــی ی ــدی واقع ــای نق ــه جریان ه ــود ک می ش
ــت  ــه اس ــود، تحقق یافت ــا س ــل ی ــیار محتم بس
و همچنیــن ایــن اصــل بــرای تمــام زیان هایــی 
کــه نشــانگر جریان هــای نقــدی خروجــی 
ــت  ــتند، درس ــل هس ــیار محتم ــا بس ــی ی واقع
تحــت  تکمیل شــده  چرخه هــای  اســت. 
کنتــرل مدیریــت نیســتند. چرخه هــای ناتمــام 
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ــا زیان هــا یــا ســودهای معامالتــی  در ارتبــاط ب
کــه شــامل هســتند تکمیــل نمی شــوند و پایــان 
نمی یابنــد؛ زیان هــا ممکــن اســت متحمــل 
ــود  ــا این وج ــودها ب ــن س ــا ای ــند اّم ــده باش ش
بایــد محقــق شــوند یــا برعکــس )کرمــر و 
چرخه هــای   .)11۹-120  ،1۹۷4 ســورتر 
ناتمــام هنــوز تحــت کنتــرل مدیریــت هســتند. 
ــا در  ــی ی ــود احتمال ــب س ــای کس در چرخه ه
نظــر گرفته شــده )توســط قراردادهایــی کــه در 
آینــده الــزام آور می شــوند، شــرح و توضیــح داده 
ــه معمــوالً در ظاهــر صورت هــای  می شــوند( ک
مالــی گــزارش نمی شــوند )به غیــراز اجــاره 
بــا  بازنشســتگی  طرح هــای  و  ســرمایه ای 
مزایــای معیــن(، هیچ گونــه ســود یــا زیانــی رخ 
ــق  ــه تحق ــه این ک ــد ب ــه برس ــت، چ ــداده اس ن
ــت،  ــا در ماهی ــن چرخه ه ــه، ای ــد. در نتیج یابن
محتمــل و بالقــوه هســتند. از میــان تمــام 
ــواردی کــه در  چرخه هــای کســب ســود، آن م
ــت،  ــرل مدیری ــرای کنت ــده اند، ب ــر گرفته ش نظ
مــوارد  ایــن  زیــرا  هســتند،  مناســب ترین 

ــتند. ــده هس ــای آین ــه ای از رویداده مجموع
بــا توجــه بــه گــزارش، صورت هــای مالــی بایــد 
ــف  ــل مختل ــود و مراح ــب س ــای کس چرخه ه
ــزارش،  ــد. گ ــان دهن ــح نش ــور واض آن را به ط
ــت  ــا صورت وضعی ــه ی ــی ترازنام ــای بررس تقاض
نتایــج  گــزارش  ایــن  تــا  داشــت  را  مالــی 
رویدادهایــی را کــه نشــان دهنده چرخه هــای 
در  را  هســتند  تکمیل نشــده  ســود  کســب 
ــابداران رســمی  ــن حس ــند )انجم ــته باش برداش
آمریــکا 1۹۷3، 3۵(. گــزارش، ایــن صــورت 
ــات مشــخصی در  ــا اطالع ــاط ب ــی را در ارتب مال
مــورد ســودها و زیان هــای آینــده کــه ناشــی از 
معامــالت در بردارنــده چرخه هــای کســب ســود 
گزارشــی  به صــورت  هســتند  تکمیل نشــده 
از ترازنامــۀ ســنتی متصــّور بــود.  وســیع تر 
گــزارش بیــان کــرد کــه یــک صــورت )گــزارش( 
ــاً  ــد الزام ــی بای ــای مال ــنهادی از فّعالیت ه پیش
ــن  ــا ای براســاس واقعیــات و حقیقــت باشــند اّم
صــورت بایــد پیامدهــای بااهمیــت وجــه نقــد را 
در برداشــته باشــد )انجمــن حســابداران رســمی 

آمریــکا 1۹۷3، 3۹(. ایــن صــورت می توانــد 
ــان  ــورت جری ــن از ص ــابه ای ــخۀ مش ــک نس ی
ــا این کــه  وجــوه نقــد فعلــی بــه نظــر برســد. ب
ــرای  ــد ب ــی بای ــای مال ــک از صورت ه ــر ی ه
ــود  ــب س ــای کس ــا و چرخه ه ــرآورد رویداده ب
ــک  ــزارش، ی ــا گ ــند اّم ــد باش ــودمند و مفی س
ــرآورد(  ــا یــک صــورت پیش بینــی )ب بودجــه ی
را کــه توســط مدیریــت آمــاده می شــود و 
ــر  ــود در نظ ــب س ــای کس ــات چرخه ه جزئی
ــود.  ــّور ب ــد، متص ــان می کن ــده را بی گرفته ش
ــدۀ چرخــۀ کســب  ــا ای ــراه ب ــه هم مشــکلی ک
ــردن آن  ــی ک ــث اجرای ــود دارد، بح ــود وج س
اســت کــه احتمــاالً اضافــه کــردن آن بــه یکــی 
از ویژگی هــای گزارشــگری مالــی پیچیــده 
اســت. از دیــدگاه قابلیت تأییدپذیــری، عملیاتی 
کــردن ایــن مفهــوم می توانــد بــه دلیــل عــدم 
ــه  ــه چ ــورد این ک ــاد در م ــیار زی ــان بس اطمین
ــد  ــل خواهن ــل تکمی ــای ناکام ــی چرخه ه زمان
شــد، ســخت باشــد. علی رغــم این کــه مفهــوم 
چرخه هــای کســب ســود فراتــر از ســطح 
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طراحــی  و  تدویــن  گــزارش  در  بیان شــده 
نشــده اند اّمــا ایــن مفهــوم یــک ابــزار مفیــدی 
ــای  ــالت و رویداده ــت معام ــرای درك ماهی ب
ــدی  ــزار مفی ــن اب ــابداری اســت و همچنی حس
ــه ایــن  ــرای درك ایــن اســت کــه چگون نیــز ب
اجــزای آن  کــه  یــا  معامــالت و بخش هــا 
ریســک های مربــوط بــه آن جریان هــا را مــورد 
ــرای  ــرار می دهــد، ممکــن اســت ب مالحظــه ق
پیش بینــی جریان هــای نقــدی بــه ســمت 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــرکت مورداس ش
ــه  ــی جداگان ــای مال ــورتر از صورت ه ــود س خ
ــا هــم حمایــت می کــرد کــه  و غیــر مرتبــط ب
اطالعــات بیشــتری را در مــورد چرخه هــای 
کســب ســود تکمیل شــده، تکمیل نشــده و 
ارائــه می دهنــد )ســورتر 1۹۷4،  احتمالــی 
122(. او دالیلــی مطــرح کــرد کــه عــدم ارتباط 
ــات  ــد اطالع ــی می توان ــای مال ــن صورت ه بی
ســودمندتری را بــه نســبت تالشــی کاذب 
جهــت مرتبــط کــردن صورت هــای مالــی 
ــه هــم فراهــم کنــد. گــزارش )کــه در مــورد  ب
نقــش اجتماعــی و اقتصــادی گزارشــگری مالــی 
ــرمایه گذاران  ــه س ــات ب ــۀ اطالع ــر ارائ ــود( ب ب
ــا  ــه آنه ــا ب ــرد ت ــد ک ــدگان تأکی و اعتباردهن
در بــرآورد جریان هــای نقــدی بــه ســمت 
ــاط  ــه ســمت خودشــان که در ارتب شــرکت و ب
بــا مبلــغ، زمــان و مــوارد عــدم اطمینــان 
ــک  ــا ی ــزارش نه تنه ــود. گ ــک ش ــت، کم اس
ــه  ــرد، بلک ــه ک ــری را ارائ ــدگاه تصمیم گی دی
ــدگاه  ــن دی ــه ای ــود ک ــمی ب ــند رس ــن س اولی
مرتبــط  آینــده  نقــدی  جریان هــای  بــا  را 
می کــرد )زف، 201۶، 2-3(. عــالوه بــر آن، 
ــی  گــزارش همچنیــن اســتفاده از گــزارش مال
ــرت و  ــرای مباش ــری ب ــد تصمیم گی را در فراین
ــد.  ــت می کن ــخگویی درخواس ــئولیت پاس مس
گــزارش بــا انجــام ایــن کار زمینه ســاز تدویــن 
ــتانداردهای  ــت اس ــی هیئ ــوب مفهوم چهارچ
بیانیه هــای  )به خصــوص  مالــی  حســابداری 

ــابداری در  ــداف حس ــورد اه ــت در م ــن هیئ ای
ســال 1۹۷8 و ویژگی هــای کیفــی در ســال 

ــد. 1۹82( ش
ــل  ــه دلی ــزارش ب اســتاباس )2003، 1۶۶( از گ

دیــدگاه ســودمندی تصمیــم تمجیــد کــرد:
تمام شــدۀ  بهــای  و  »مباشــرت 
تاریخــی دیگــر بــرای آن رهبــران 
پیشــرو و روشــنفکر انــدک کــه از آنهــا 
خواسته شــده بــود تــا بــر ایــن موضــوع 
پشــتکار بــه خــرج دهنــد و ســخت کار 
ــن  ــه ای ــود. نتیج ــول نب ــد، قابل قب کنن
بــود کــه ســودمندی تصمیــم بــه گــروه 
ــد.« ــه ش ــیع تری ارائ ــدگان وس خوانن

ــه  ــود را ب ــدۀ خ ــتاباس )2003، 1۶۶( عقی اس
ــد: ــان می کن ــتر بی ــر بیش ــرح زی ش

»مجــدداً... قــدرت متقاعدســازی جــرج 
)ســورتر( تأثیرگــذار بــود اّمــا اعضــای 
و  عقایــد  رأی،  حــق  دارای  کمیتــه 
ــن  ــتند و ای ــان را داش ــرات خودش نظ
اعضــا شــامل... اســکار گلیــن28  از 
و  هســکینز  حسابرســی  مؤسســۀ 
ــه  ــتن30  از مؤسس ــک وس ــلز29 ، فرن س
حسابرســی آرتور یانــگ31  و... ســیدنی 
ــیکاگو و  ــگاه ش ــن32  از دانش دیویدس
ــه  ــردی ک ــالد... ف ــود تروب ــالوه خ به ع
مســئولیت مدیریــت مالــی را در گــروه 
ــر33  از  ــد پارک ــت، ری ــده داش ــر عه ب
ــن و  ــۀ اندرس ــۀ داف34 ، مؤسس مؤسس
ــرای  ــی ب ــت فراوان کالرک35 ، درخواس
نقــد  وجــه  جریــان  جهت گیــری 

ــتند.« داش
زف )201۶، 1۵( ادعــا کــرد کــه اســتاباس 
ــرای پیشــرفت رویکــرد تصمیم گیــری مؤّکــد  ب
بــرای  بلندمــدت  نقــدی  جریان هــای  بــر 
ــت.  ــد اس ــف و تمجی ــق تعری ــار، الی ــن ب اولی
زف )201۶( ســپس بــر »نقــش تأثیرگــذار 
کارکنــان تحقیقاتــی )تروبــالد( اشــاره می کنــد، 

ــه  ــکل دهی ب ــورتر در ش ــرج س ــوص ج به خص
ــاط  ــزارش در ارتب ــه در گ ــزی ک ــزارش.« چی گ
بــا چهارچــوب ســودمند بــودن تصمیــم واضــح 
ــرای  ــا مضمــون تکرارشــونده ب ــده ی اســت و ای
توانایــی تولیــد وجــه نقــد شــرکت در بلندمدت، 
ارتبــاط آن بــا رویکــرد رویــدادی اســت. گزارش 
ــی  ــای مال ــدگان صورت ه ــاً از تهیه کنن صراحت
درخواســت کــرده اســت تــا مجموعــه وســیعی 
ــه ای  ــورت مجموع ــاً به ص ــات )ضرورت از اطالع
انتخــاب  را  اطالعــات  می شــود  آن  از  کــه 
ــه  ــود ک ــه ش ــتفاده کنندگان ارائ ــه اس ــرد( ب ک
ــان اســتفاده  ــی در زم ــرای تصمیمــات معمول ب
ــرض  ــد ف ــودمند و مفی ــای، س از آن گزارش ه
می شــوند. ســپس ایــن بســتگی بــه افــراد 
ــا  ــه آنه ــی را ک ــا اطالعات ــتفاده کننده دارد ت اس
بــرای بــرآورد جریــان وجــه نقــد در بلندمــدت 
و فراینــد تصمیم گیــری ســودمند می داننــد، 
انتخــاب کننــد و برگزیننــد. گزارش پیشــنهادی 
مبنــی بــر این کــه صورت هــای مالــی، ســالمت 
ارزیابــی  را  شــرکت  مالــی  درســتکاری  و 
ــئولیت  ــن مس ــع ای ــرد؛ درواق ــه نک ــد، ارائ کنن
اســتفاده کنندگان اســت. چهارچــوب مفهومــی 
از  جامعــی  توصیــف  »نــه  این کــه  بــرای 
روش هــای فعلــی و نــه توصیــه و دســتورالعمل 
آینــده  روش هــای  و  کار  بــرای  مشــخصی 
نیســت« موردانتقــاد قرارگرفتــه اســت )میلــر3۶ 
ــد  ــوب نبای ــن چهارچ ــالوه، ای 1۹8۵، ۷1(. به ع
به عنــوان مرجعــی بــرای مســائل تصمیم گیــری 
در نظــر گرفتــه شــود )میلــر 1۹8۵، ۷1(. 
و  مباحــث  چهارچــوب  ایــن  همچنیــن 
ــه مفاهیــم و تعریف هــا  ــوط ب مشــاجره های مرب
را بــه اتمــام نمی رســاند )میلــر 1۹8۵، ۷1(. در 
نتیجــه، اســتانداردهای حســابداری متعــارض بــا 
ــی  ــن چهارچوب ــاس چنی ــد براس ــم می توانن ه
و  کننــده  ســود  به عــالوه،  شــوند.  توجیــه 
ــات  ــد مقام ــی چهارچــوب می توانن ــع اصل ذینف
ــا آن  ــه آی ــند. این ک ــی باش ــتانداردگذار فعل اس
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مقامــات می تواننــد از ایــن چهارچــوب رأی 
اصــالح اســتانداردهای فعلــی اســتفاده کننــد یا 
ــه  ــد، این ک ــتفاده کنن ــر اس ــه اگ ــر و این ک خی
چگونــه و چــه مقــدار اســتفاده می کننــد، 
یــک ســؤال مهــم و اساســی اســت. آیــا چنیــن 
چهارچوبــی می توانــد منجــر بــه اســتانداردهای 
اصول گــرا3۷  )برخــالف قوانیــن بــا جزئیــات 
کــه  اســتانداردهایی  آیــا  شــوند؟  فــراوان( 
ــد  ــتند می توانن ــوب هس ــن چهارچ ــی از ای ناش
قابل قبول تــر و کم تــر بحث برانگیــز باشــند؟

انتن )1۹۷۶، 4۷( بیان کرد که:
»ظاهــراً گــروه تحقیقاتــی )تروبــالد( بــه 
ســه عقیــده و ایــده تقســیم می شــدند: 
)1( ســودمند بــودن مفهــوم چرخــه، )2( 
جایــگاه ارزش هــای جــاری در اهــداف و 
ــای ارزش  ــک برآورده ــتفاده از ت )3( اس
در مقابــل مجموعــه ای از برآوردهــا. ایــن 
ــی  ــث و بررس ــل بح ــه دلی ــزارش ب گ
ــت  ــات تح ــام آن موضوع ــی تم ناکاف

تأثیــر قرارگرفتــه اســت.«

ــه  ــرد ک ــا ک ــن )1۹۷۶، 43( ادع ــالوه، انت به ع
شناســایی ســرمایه گذاران و اعتباردهنــدگان 
از  اصلــی  اســتفاده کنندۀ  به عنــوان 
ــورد  ــزارش، در م ــط گ ــی توس ــای مال صورت ه
آن کســانی کــه در اهــداف شــامل نیســتند 
ــهام و  ــده در س ــرمایه گذاران عم ــران، س )مدی
شــفاف تر  قانون گــذاران(  و  اعتباردهنــدگان 
ــد از  ــه قص ــانی ک ــبت آن کس ــه نس ــت )ب اس

ــت(. ــودن اس ــب ب ــا مناس ــف آنه توصی
انتــن )کســی کــه ایــن برداشــت و نتیجه گیــری 
را داشــت کــه گــزارش بــر یــک ســهامدار 
ــه  ــت( ب ــرده اس ــز ک ــی تمرک ــرکتی معمول ش
ــف  ــرد. توصی ــاره ک ــتی اش ــم و درس ــۀ مه نکت
در  اســتفاده کننده  از  گــزارش  تشــریح  و 
ــا »قــدرت، توانایــی و منابــع محــدود  ارتبــاط ب
به منظــور کســب اطالعــات و  این کــه چــه 
)به عنــوان  مالــی  صورت هــای  بــر  کســی 
منبــع اصلــی اطالعــات آنهــا در مــورد فّعالیــت 
ــد«  ــاد می کن ــازمان( اعتم ــک س ــادی ی اقتص
ــکا 1۹۷3(،  ــمی آمری ــابداران رس ــن حس )انجم

ــش  ــدون دان ــتفاده کننده ب ــه اس ــان داد ک نش
هــدف  از  ســورتر  خــود  اســت.  تجربــه  و 
اســتفاده کننده ناراضــی بــود، زیــرا هــدف 
اســتفاده کننده یــک تصویــر نامشــخصی را 
ــتفاده  ــی اس ــای مال ــه از صورت ه ــردی ک از ف
-1۶  ،201۶ )زف  می کــرد  ارائــه  می کنــد، 
باوجودایــن هــدف مبهــم و دوپهلــو،   .)14
ــت  ــورد ماهی ــث در م ــی و بح ــزارش، بررس گ
را  مالــی  گزارش هــای  از  اســتفاده کننده 
فراتــر از آن چیــزی پیشــرفت داد کــه از متــون 
معتبــر قبلــی راجــع بــه چهارچــوب مفهومــی 
در  تکمیلــی  کتــاب  یــک  به عــالوه،  بــود. 
ــه توســط  ــدارك تاریخــی ک ــورد اســناد و م م
ــت،  ــرار گرف ــتفاده ق ــی مورداس ــروه مطالعات گ
ــورد  ــتری در م ــات بیش ــۀ اطالع ــور ارائ به منظ
ممکــن  پیشــنهادها  آن  چگونــه  این کــه 
ــر  ــد )کرم ــر ش ــوند، منتش ــی ش ــت اجرای اس
ــتر در  ــای بیش ــرای نقده ــورتر 1۹۷4(. )ب و س
ــه  ــوط ب ــش های مرب ــا و کوش ــورد تالش ه م
چهارچــوب مفهومــی، دوپــاچ38  و ســاندر3۹  
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ســورتر  بفرماییــد.(  مشــاهده  را   }1۹80{
می خواســت از طریــق تأکیــد بــر اهمیــت 
ــگری  ــات در گزارش ــاد از اطالع ــه ای زی مجموع
مالــی بــه آن مســائل واکنــش نشــان دهــد تــا 
مایــل  کــه  همان طــوری  اســتفاده کنندگان 
هســتند آنهــا را مورداســتفاده قــرار دهنــد، زیــرا 
اســتفاده کنندگان برآوردهــای بلندمــدت خــود 
از جریان هــای نقــدی بــه ســمت شــرکت و بــه 
ســمت خودشــان را بعــد از تصمیمــات مرتبــط 
ــد. هــم  ــا ســرمایه گذاری و وام انجــام می دهن ب
گــزارش فــوق و هــم بیانیــۀ مفهومــی شــماره 1 
تدوین شــدۀ هیئــت اســتانداردهای حســابداری 
ــدت  ــت بلندم ــر ماهی ــال 1۹۷8 ب ــی در س مال
گزارش هــای  از  اســتفاده  بــا  تصمیم گیــری 
مالــی )و بــا توجــه ویــژه ای بــه تــوان ســودآوری 
وجــه  جریــان  کــردن  فراهــم  به منظــور 
نقــد و نیــز ریســک های مرتبــط بــا مبلــغ 

ــد.  ــرار می دهن ــد ق ــورد تأکی ــا( م ــان آنه و زم
ــوق  ــزی کــه گــزارش ف ــی، چی ــل پایان در تحلی
ــی  ــۀ قبل ــورت گرفت ــای ص ــر تالش ه را از دیگ
توســط مقامــات رســمی بــرای طراحــی و ایجــاد 
)کــه  می کــرد  جــدا  مفهومــی  چهارچــوب 
ــی )1۹38(  ــه تألیف ــامل مقال ــات ش ــن مقام ای
توســط انجمــن حســابداران آمریــکا40 )ســندرز41 
پیشــنهاد   ،)1۹38  ،43 مــور  و  هتفیلــد42    ،
پژوهشــی پاتــن44  و لیتلتــن4۵  )1۹40( و بیانیــه 
ــت  ــی هیئ ــت مال ــت حمای ــه تح ــماره ک 4 ش
اصــول حســابداری4۶  بــود )انجمــن حســابداران 
رســمی آمریــکا، 1۹۷0(( ماهیــت شــورانگیز 
ــه  ــوری ک ــت. همان ط ــودن آن اس ــوق ب و مش
انتــن )1۹۷۶، 40( مشــاهده کــرد، ماهیت ســند 
1۹38 اســتقرایی )از جــزء بــه کل( بــود )همانند 
ــابداری(.  ــول حس ــت اص ــماره 4 هیئ ــه ش بیانی
همچنیــن ماهیــت فصــول مشــخصی از بیانیــه 

ــی  ــابداری قیاس ــول حس ــت اص ــماره 4 هیئ ش
ــناد  ــن، آن اس ــود. همچنی ــزء( ب ــه ج )از کل ب
ــن )1۹40(( شــرحی  ــن و لیتلت ــر پات ــالوه ب )ع
اصــول  و  از روش هــای حســابداری ســنتی 
ــد و در  ــی بودن ــابداری4۷ فعل ــده حس پذیرفته ش

ماهیــت، هنجــاری و قانون منــد نبودنــد48. 
ــوق  ــی، گــزارش ف )برخــالف پیشــنهادهای قبل
ــری  ــش تصمیم گی ــات و نق ــاد اطالع ــر اقتص ب
ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان کــه فّعاالنــه 
مشــارکت  مالــی  صورت هــای  تحلیــل  در 
دارنــد، تأکیــد کــرد؛ ایــن اســتفاده کنندگان بــا 
بررســی اطالعــات از تعــداد زیــادی منابــع )نــه 
ــد  ــعی می کنن ــابداری(، س ــع حس ــط از مناب  فق
مشــکل عــدم اطمینــان داده هــای حســابداری را 
حــل کننــد و ذهــن و توجــه خــود را معطــوف 
تــوان  یــا  بلندمــدت  نقــدی  جریان هــای 
ــرای  ــی ب ــش های قبل ــد. کوش ــوددهی کنن س
طراحــی چهارچــوب مفهومــی تــا حــّد زیــادی 
توصیفــی از روش هــای فعلــی بوده انــد کــه 
ــر مباشــرت و نقــش پاســخگویی حســابداری  ب
ــوق،  ــزارش ف ــه گ ــد، درحالی ک ــز می کنن تمرک
هنجــاری و قانونمنــد اســت، زیــرا ایــن گــزارش 
ــتفاده از  ــر اس ــد و ب ــد باش ــه بای ــزی ک ــر چی ب
ــرای  ــی ب ــار )توانای ــل اعتب حســابداری در تحلی
ــد  ــرمایه گذاری تأکی ــی( و س ــت بده بازپرداخ

می کنــد.(

ــرون  ــگری ب ــن گزارش ــوی جایگزی الگ
ــازمانی س

جاشــوا رونن4۹  )اســتادیار در دانشــگاه شــیکاگو 
ــل دهــه 1۹۷0 کــه بعدهــا در دانشــگاه  در اوای
نیویــورك و بعــد از این کــه گــزارش فــوق 
ــا  ــد( ب ــق ش ــورتر ملح ــه س ــد، ب ــر ش منتش
همــکاری بــا ســورتر یــک الگــوی جامــع بــرای 
ــی و  ــرکت طراح ــرای ش ــی ب ــگری مال گزارش
ــود  ــا مقص ــا ب ــر جنبه ه ــرد و در اکث ــاد ک ایج
و ایــدۀ گــزارش هماهنــگ و یکســان بــود 
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)رونــن و ســورتر، 1۹۷2(. قبــل از خدمــت 
ــو  ــن الگ ــالد، ای ــی تروب ــروه تحقیقات ــا در گ آنه
به عنــوان یــک مأموریــت و کار مشــاوره ای 
راس  تــوش  شــرکت  بــرای  کــه  جداگانــه 
ــورد  ــد و در م ــی ش ــود، طراح ــده ب ــد ش تعه
ــود )زف، 201۶(.  ــه ب حســابداری ارزش منصفان
ایــن چهارچــوب تقاضــای گزارشــگری اطالعات 
در مــورد جریان هــای وجــه نقــد آینــده بــرآورد 
ــا آنهــا را داشــت.  شــد و ریســک های مرتبــط ب
ــا  ایــن چهارچــوب همچنیــن پیشــنهاد کــرد ت
ــای  ــت در گزارش ه ــرآوردی مدیری ــات ب اطالع
ــای  ــی از بخش ه ــوند. یک ــده ش ــی گنجان مال
خروجــی  ارزش  چهارچــوب،  ایــن  کلیــدی 
دارایی هــا و بدهی هــا را همــراه بــا ارقــام بهــای 
نقــدی  جریان هــای  و  تاریخــی  تمام شــدۀ 
مــورد انتظــار نشــان مــی داد. صورت هــای 
ــورت  ــه و ص ــامل ترازنام ــنهادی ش ــی پیش مال
ســود و زیــان و به عــالوه صورت هــای جدیــدی 
ــه و منفعــت و تحقق/عــدم  ــورد هزین کــه در م
ــو  ــن الگ ــن ای ــد. همچنی ــد، می ش ــق  بودن تحق
نیــز اطالعــات مرتبــط بــا »مزیــت مشــخص« را 
نشــان می دهــد، کــه ایــن مزیــت تفــاوت بیــن 
ــه  ــرکت ک ــار ش ــورد انتظ ــد م ــای نق جریان ه
ــل شــده اســت  ــازار تنزی ــرخ ب ــا اســتفاده از ن ب

و ارزش هــای خروجــی دارایی هــای خالــص 
شــرکت اســت، همــراه بــا اطالعاتــی در مــورد 
ــا قســمتی از  ــده مشــخص« اســت ی »باقی مان
ــه  ــورد انتظــار اســت ک ــدی م ــای نق جریان ه
توســط ارزش خروجــی اوراق بهــادار آن کســب 

نشــده اســت.
ــه آن  ــت ک ــن اس ــو در ای ــن الگ ــت ای جذابی
ــای  ــا مقیاس ه ــا ی ــه معیاره ــد مجموع می توان
ارائــه  اســتفاده کنندگان  بــرای  را  فراوانــی 
ارزش گــذاری شــرکت  در  آنهــا  تــا  دهــد 
مورداســتفاده قــرار دهنــد و به خصــوص بــرای 
تســهیل مقایســۀ ارزش خروجــی دارایی هــای 
ــد  ــه نق ــای وج ــا جریان ه ــرکت ب ــص ش خال
تعدیل شــده متناســب بــا ریســک آینــده 
ــب،  ــرد. به این ترتی ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
ایــن الگــو ویژگــی اصلــی رویکــرد رویــدادی را 
ــده  ــای تمام ش ــو به ــن الگ ــد. ای ــاذ می کن اتخ
تاریخــی، ارزش هــای خروجــی و ارزش فعلــی 
را در چهارچــوب تصمیــم ســودمند ارائــه 
ــتفاده کننده  ــه اس ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک می ده
ــی را  ــا اطالعات ــود ت ــکان داده می ش ــن ام ای
کــه آنهــا بــرای تصمیم گیــری و بــرآورد خــود 

ــد. ــاب کنن ــد، انتخ ــودمند می دانن س
ــختی  ــد س ــو می توان ــن الگ ــی ای ــکل اصل مش

انــواع  کســب ارزش هــای خروجــی بــرای 
ــرای آن  ــی باشــد، به خصــوص ب ــف دارای مختل
دارایی هایــی کــه ماهیتــاً بلنــد مــدت هســتند؛ 
ــزات.  ــهود و تجهی ــای نامش ــد دارایی ه همانن
عــالوه بــر مــواردی کــه بیــان شــد، بــا این کــه 
بعضــی از شــرکت ها قطعــاً برآوردهــا را در 
ــوم  ــرای عم ــات ب ــی از جزئی ــطوح مختلف س
ــرکت ها  ــیاری از ش ــا بس ــد اّم ــر می کنن منتش
ــورد  ــا در م ــرا آنه ــد، زی ــن کار را نمی کنن ای
ــه  ــر ک ــات آینده نگ ــی اطالع ــئولیت قانون مس

ــد. ــتند، نگرانن ــا هس ــتعد خط مس

5. نتیجه گیری
تأثیــر اصلــی ســورتر خدمــات او بــرای تئــوری 
چهارچــوب  توســعۀ  و  مالــی  حســابداری 
مفهومــی بــرای گزارشــگری مالــی بــود. تمــام 
ــرد  ــه رویک ــوط ب ــای او مرب ــاالت و کتاب ه مق
ــۀ  ــای ارائ ــاالت او تقاض ــت. مق ــدادی اس روی
اطالعــات احتماالً مربــوط به اســتفاده کنندگان 
ــن  ــا ای ــه آنه ــا ب ــرد ت ــی ک ــای مال از صورت ه
ــاب  ــی را انتخ ــا داده های ــود ت ــت داده ش فرص
کننــد کــه آنهــا بــرای تصمیم گیــری ســودمند 
ــد  ــابداری همانن ــای حس ــد. گزارش ه می دانن
می کنــد  مصلحت اندیشــی  کــه  پــدری 
ــه  ــای ب ــن گزارش ه ــت؛ ای ــی( نیس ــم مآب )قی
خواننــدگان نمی گوینــد کــه آیــا یــک شــرکت 
ــالم نیســت.  ــا س ــالم اســت ی ــی س ــر مال ازنظ
براســاس  اســتفاده کنندگان  وظیفــه  ایــن 

ــت. ــه۵0  اس ــاوت فردگرایان ــلیقه و قض س
ــود( )زف،  ــی آن ب ــف اصل ــه او مؤل ــزارش )ک گ
201۶، 1۶-14، 23(، یــک شــناخت عمیــق 
نقــش چندجانبــه حســابداری  از  ژرفــی  و 
ارائــه  در گزارشــگری مالــی برون ســازمانی 
کــرد. گــزارش تأکیــد بــر رویکــرد ســودمندی 
عــدم  مالــی،  صورت هــای  بــرای  تصمیــم 
ــای حســابداری و اســتفاده از  ــان داده ه اطمین
ــات  ــه اطالع ــاز ب ــری و نی ــا در تصمیم گی آنه
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ــالوه  ــد. ع ــط می کن ــم مرتب ــا ه ــرتی را ب مباش
بــر آن دســتاوردها، گــزارش ایــدۀ »چرخه هــای 
ــورتر  ــه س ــرد ک ــی ک ــود« را معرف ــب س کس
آنهــا  از  خــود  دانشــگاهی  کالس هــای  در 
حمایــت می کــرد و در مــورد آنهــا صحبــت 
ــا  ــاط ب ــا او دســتورالعملی را در ارتب می کــرد اّم
ــرد.  ــه نک ــه و ارائ ــه تهی ــردن آن ارائ ــی ک اجرای
رویدادهــای تکمیل شــده در صــورت ســود و 
ــه  ــده در ترازنام ــای تکمیل نش ــان، رویداده زی
ــورت  ــده در ص ــر گرفته ش ــای در نظ و رویداده
ــه،  ــد. در نتیج ــق دارن ــه تعل ــا بودج ــرآورد ی ب
در ایــن ســاختاربندی، رویدادهــای شــرکت 
ــد مشــخص  ــی ایجــاد وجــه نق براســاس توانای
ــا این کــه خــود گــزارش هیچ گونــه  می شــوند. ب
توصیــه ای بــرای اجــرا ارائــه نکــرد اّما یــک جلد 
ــی  ــای خیل ــزارش توصیه ه ــی گ ــاب تکمیل کت
ــورتر،  ــر و س ــه کرم ــد )ب ــه می کن ــی را ارائ کم

1۹۷4 رجــوع کنیــد.( بــر همیــن اســاس، 
اســت  ممکــن  چرخه هــای کســب ســود 
بــرای هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی 
)FASB( و هیئــت اســتانداردهای حســابداری 
ســاختار  بررســی  در   )IASB( بین المللــی 
ــز  ــود تمرک ــور بهب ــی به منظ ــای مال صورت ه
آنهــا بــر فّعالیت هــای عملیاتــی )برخــالف 
تأمیــن  و  ســرمایه گذاری  فّعالیت هــای 
ــورتر  ــوع، س ــد. درمجم ــودمند باش ــی( س مال
ــابداری( در  ــرداز حس ــک نظریه پ ــوان ی )به عن
کســب شــناخت بیشــتر نقــش حســابداری و 
ــتفاده کننده  ــدگاه اس ــی از دی ــگری مال گزارش
)برخــالف از دیــدگاه تهیه کننــده( کمــک 
ــا  ــاط ب ــر نقــش حســابداری در ارتب کــرد. او ب
ــرای  ــتفاده کنندگان ب ــه اس ــات ب ــۀ اطالع ارائ
تصمیم گیــری بلندمــدت تأکیــد کــرد. بــه نظر 
او، اهمیــت ارائــه رویدادهــای تفکیک شــده 

از  وســیعی  مجموعــه  بــرای  احتمــاالً  کــه 
اســتفاده کنندگان مرتبــط اســت، هــدف اصلــی 
بــود، زیــرا نیازهــای اطالعاتــی اســتفاده کنندگان 
و فراینــد تصمیم گیــری آنهــا هماننــد یــک 
جعبــه ســیاه اســت. این کــه چگونــه و چــه 
در  مالــی  گزارشــگری  اطالعــات  از  زمانــی 
و  ســرمایه گذاری  بــا  مرتبــط  تصمیم گیــری 
اعتبــارات اســتفاده می شــود، مبهــم و نامشــخص 
ــن اطالعــات  ــا ای اســت )و همچنیــن این کــه آی
مالــی  بــا دیگــر منابــع اطالعاتــی  همــراه 
ــر.( اســتفاده کنندگان  ــا خی اســتفاده می شــود ی
مختلــف دیدگاه هــای متفاوتــی نســبت بــه 
ــف  ــای مختل ــر ویژگی ه ــد، ب ــک شــرکت دارن ی
ــد  ــد خواهن ــات شــرکت تأکی ــه عملی ــوط ب مرب
کــرد و از الگوهــای مختلفــی بــرای تحلیــل ایــن 
عملیــات اســتفاده خواهنــد کــرد. آنهــا همچنین 
ــه برآوردهــای مختلفــی از توانایــی ســودآوری  ب
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شــرکت می رســند.
از  به تنهایــی  ســورتر گفــت کــه هیچ رقــم 
نمی توانــد  مالــی  صورت هــای  از  هرکــدام 
ــاری را  ــد تج ــروت واح ــی و ث ــای کل فّعالیت ه
بیــان کنــد )1۹۷۷، 114(. به عــالوه، اعــداد 
محــدوده  مالــی  صورت هــای  در  ارائه شــده 
مشــخصی نیســتند، بلکــه برآوردهــای نقطــه ای 
ــی را  ــک اساس ــد ریس ــه نمی توانن ــتند ک هس
نشــان دهنــد. صورت هــای مالــی یــک الگویی از 
ــد  ــه )همانن ــد ک ــش می ده حســابداری را نمای
ــن  ــه ای ــداد قابل توج ــاً تع ــا( عموم ــه الگوه هم
ــد  ــرد و حــذف می کن ــالم را در نظــر نمی گی اق
ــت ب  ــا(. )پیوس ــا و بدهی ه ــد دارایی ه )همانن
تجربــه ســورتر از حســابداری بــرای بیــس بــال 

را توضیــح می دهــد.(    

پی نوشت ها:
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48- بیانیــه هیئــت اصــول حســابداری شــماره 
از  قبــل  معتبــر  و  رســمی  بیانیــه  )کــه   4
گــزارش فــوق بــود( بــرای توضیــح ســودمندی 
صورت هــای مالــی بــرای گروه هــای وســیع تــر، 
بــه نســبت بیانیــه قبــل از آن کار زیــادی انجــام 
داد. بــا ایــن وجــود، ایــن بیانیه بــه عنــوان اولین 
هــدف خــود، جهــت گیــری مباشــرتی داشــت 
کــه در نتیجــه ایــن هــدف، اطالعــات بیشــتری 
را در مــورد »منابــع« و »وظایــف« شــرکت 
درخواســت می کــرد تــا بتــوان »مزایــا و معایــب 

آن را ارزیابــی کرد«، »ســرمایه گــذاری و تأمین 
ــرکت را  ــی ش ــان داد«، »توانای ــی آن را نش مال
ــی کــرد« و  ــرای انجــام تعهــدات خــود ارزیاب ب
ــرای پیشــرفت و رشــد  ــع آن را ب ــگاه مناب »پای
نشــان داد.« دومیــن هــدف بیانیــه اطالعاتــی را 
در مــورد »تغییــرات در منابــع خالــص« تقاضــا 
می کــرد تــا »بــازده ســود ســهام مــورد انتظــار 
بــرای ســرمایه گذاران را نشــان دهــد،« توانایــی 
عملیاتــی )شــرکت( را نشــان دهد...،»اطالعاتــی 
را بــرای برنامــه ریــزی و کنتــرل مدیریــت 
تهیــه کنــد،« و »قابلیــت ســودآوری شــرکت در 
بلنــد مــدت را نشــان دهــد.« بعضــی از کلمــات 
ایــن اهــداف در گــزارش هــم گنجانــده شــدند 
ــرت  ــر مباش ــوق ب ــزارش ف ــد در گ ــا تأکی اّم
نیســت، بلکــه تأکیــد بــر ارائــه و انتقــال 
ــا  ــت ت ــترده اس ــات گس ــه ای از اطالع مجموع
ــود  ــکان داده ش ــن ام ــتفاده کنندگان ای ــه اس ب
تــا تــوان ســودآوری و قابلیــت ایجــاد وجــه نقــد 
شــرکت در بلنــد مــدت را بــرای خــود شــرکت 
و بــرای اســتفاده کنندگان کــه اعتباردهنــدگان 

ــد. ــرآورد کنن ــتند، ب ــرمایه گذاران هس و س
49-Joshua Ronen
50- individualistic
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مبارزه با مبارزه با 
ریسک های مالی ریسک های مالی 

نوظهور در عصر نوظهور در عصر 
داده های بزرگداده های بزرگ

فاطمه دادبه               سمیه همتی

1. مقدمه
زندگــی  بــزرگ،  داده هــای  گســترش  بــا 
جملــه  از  کامــل  به طــور  مــردم  روزمــرۀ 
ــت.  ــده اس ــت ش ــا ثب ــی آنه ــای مال فّعالیت ه
یــا  هوشــمند  گوشــی های  مثــال،  بــرای 
جی پــی اس و تکنولــوژی بلوتــوث، اســتفادۀ 
مال هــا  ای تی ام هــا،  و  بانک هــا  از  را  مــردم 
می کنــد  دنبــال  اداری  ســاختمان های  یــا 

هــر  و  فّعالیت هــا  مســتمر  به طــور  کــه 
ســپری  زمــان  ممکــن،  فیزیکــی  تمــاس 
ــق در  ــی، تحقی ــبکه های اجتماع ــده در ش ش
ــت  ــواره ای از وضعی ــای ماه ــداول و عکس ه ج
پــارك  تعــداد ماشــین های  و  ســاختمان ها 
شــده در پارکینــگ در یــک زمــان خــاص 
را ثبــت می کنــد. اســتفاده و کنتــرل ایــن 
داده هــا می توانــد بــه شــناخت بهتــر و مقابلــه 
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ــد.  ــک کن ــان کم ــی پنه ــک های مال ــا ریس ب
در همیــن حــال، گســتره ای از الگوریتم هــا 
به طــور  نوظهــور،  تکنولوژی هــای  بــرای 
ــی  ــه مال ــوط ب ــتم های مرب ــترده در سیس گس
ــی  ــد. توصیه های ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
مصنوعــی  هــوش  الگوریتم هــای  طریــق  از 
می گیرنــد  تصمیــم  کــه  می شــوند  ایجــاد 
ــاری  ــه اخب ــد و چ ــالم خری ــا، اق ــه آگهی ه چ
و  مدل هــا  شــود.  اولویت بنــدی  بایــد 
ــرای  ــی1  ب ــان طبیع ــد زب ــای فراین تکنولوژی ه

شــناخت، از احساســات و عقایــد کاربــران 
عصبــی  شــبکه های  اســت.  شــده  اتخــاذ 
ــق و الگوریتم هــای هوشــمند در وســایلی  عمی
ــمند  ــع، Q&A هوش ــه موق ــارت ب ــرای نظ ب
و دســتیار روبات هــا در میــان افــراد دیگــر 

شــده اند.  گنجانــده 
امــروزه، مالــی بــه یــک حــوزۀ بســیار پیچیــده 
تبدیــل شــده اســت؛ دیگــر محــدود بــه 
ــالت،  ــتم های معام ــنتی و سیس ــداری س بانک
ــه  ــا اگرچ ــت اّم ــی نیس ــای آت ــهام و بازاره س
ــد  ــور، خری ــال نوظه ــول دیجیت ــای پ واحده
آنالیــن و سیســتم های پرداخــت را در بــر 
می گیــرد، حتــی بــا شــبکه های اجتماعــی 
و شــبکه، کمین هــای سیاســی و محــدوده 
اینترنــت  شــامل  هوشــمند  سیســتم های 
ــار  ــال، اخب ــرای مث ــانی دارد. ب ــیا، همپوش اش
ــی  ــتم مال ــای سیس ــد پایه ه ــت می توان شکس
را تــکان دهــد یــا یــک سیســتم هوشــمند در 
ــم  ــد تصمی ــیر می توان ــزی مس ــورد برنامه ری م
ــد  ــا می توانن ــه موجودی ه ــه چگون ــرد ک بگی
به طــور کامــل تحویــل داده شــوند. فیــن 
ــزرگ  ــای ب ــت، داده ه ــی از اینترن ــک، ترکیب ت
و تکنولوژی هــای مالــی، کســب و کارهــای 
مثــل  مختلــف  شــاخه های  در  جدیــد 
و  ســرمایه گذاری  وام،  ســپرده،  پرداخــت، 
ــازار را افزایــش می دهــد کــه تأثیــر  امکانــات ب
قابــل مالحظــه ای بــر مدل هــای کســب و 
ــان  ــزرگ پنه ــرات ب ــنتی و خط ــی س کار مال
ــای  ــردش ارزه ــن، گ ــتر از ای ــد. بیش می گذارن
بیت کویــن،  قبیــل  از  گوناگــون،  دیجیتــال 
ــت ارز  ــی، مدیری ــدی از ارز خارج ــکل جدی ش
خارجــی یــک کشــور را بــه چالــش می کشــد. 
بنابرایــن، ریســک های مالــی در عصــر داده های 
و  الگوریتم هــا  داده هــا،  مرزهــای  بــزرگ، 
ــکند و  ــم می ش ــنتی را در ه ــتم های س سیس
ــبت  ــتری را نس ــای بیش ــتم ها، چالش ه سیس

ــد.  ــاد می کنن ــه ایج ــه همیش ب

عصــر  در  مالــی  ریســک های   .1.1
بــزرگ داده هــای 

براســاس گــزارش توســعۀ مالــی اینرنتــی چیــن 
ریســرچ2  آی  توســط  کــه  ســال 2020  در 
در  ســرمایه گذاری  اســت،  شــده  منتشــر 
تکنولوژی هــای مالــی 112 میلیــارد یــوآن، 
در  بــود،  معادل1۹.4درصــد  افزایشــی  دارای 
حالــی کــه ســرمایه گذاری در هــوش مصنوعــی 
در بانکــداری14.3 میلیــارد یــوآن، افزایشــی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــد داش ــادل 28.8درص مع
ســه حــوزۀ ســرمایه گذاری ممتــاز، کنتــرل 
ریســک هوشــمند، بیمــۀ هوشــمند و خدمــات 
ــدۀ  ــه در برگیرن هوشــمند مشــتری هســتند ک
بیــش از ۷0 درصــد از کل ســرمایه گذاری ها 
هســتند. یکــی از اثــرات جانبــی سیاســت 
پذیــرش بــرای شــرکت های بــا تکنولــوژی 
ــادی از  ــن اســت کــه تعــداد زی ــازار ای ــاالدر ب ب
نهادهــای مالی غیرســنتی بــدون مکانیســم های 
کنتــرل ریســک، در محــل کار، درگیــر کســب 
ــور  ــتند. به ط ــاال هس ــک ب ــا ریس ــای ب و کاره
مســتمر، تقلّــب مالــی، محــدودۀ گســترده ای از 
ســرمایه گذاران و اجتماعاتــی کــه ممکــن اســت 
ــی  ــان مال ــرار می دهــد. متقلّب را تحــت تأثیــر ق
ــی  ــالت تجمع ــم معام ــااو3 حج ــهور، ایزوب مش
هفتــاد میلیــارد یــوآن از ســال 2014 تــا 201۵ 

دارد.  را 
ــد  ــی دارن ــی شــکل های متفاوت ریســک های مال
ــر  ــل در عص ــدوده ای از عوام ــه مح ــته ب و وابس
از  سوء اســتفاده  قبیــل  از  بــزرگ  داده هــای 
ــی،  ــوش مصنوع ــای ه ــم و تکنولوژی ه الگوریت
واحدهــای پــول دیجیتــال و کســب و کارهــای 
آنالیــن هســتند. بــرای بررســی ایــن چالش هــا 
ــک  ــد ی ــور، بای ــی نوظه ــرای ریســک های مال ب
ــی  ــک های مال ــهور را در ریس ــونومی مش تاکس
ــازار،  ــوان ریســک های ب ــه به عن ــرد ک ــال ک دنب
اعتبــاری، نقدشــوندگی، نوســانات، عملیــات 
طبقه بنــدی  مالــی4  جرایــم  تطبیــق-  و 
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ــاً  ــی ها اساس ــال، بررس ــن ح ــا ای ــوند. ب می ش
بــر ریســک های اعتبــاری، نقدینگــی، تطبیــق- 
جرایــم مالــی  تمرکــز دارد، چــرا کــه مدیریــت 
و کشــف آنهــا همیشــه نیازمنــد تحلیــل داده هــا 
بــا گســترۀ وســیع و ناهمگــون هســتند. عــالوه 
بــر ایــن، هــر نــوع ریســکی اگــر به طــور 
نامناســب مدیریــت شــود، می توانــد منجــر 
ــد  ــه می توان ــود ک ــتمیک ش ــک سیس ــه ریس ب
منجــر بــه ســقوط کل سیســتم مالــی یــا همــۀ 
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــا حت ــود ی ــازار ش ب

ــود. ــادی ش ــای اقتص بحران ه

ــک  ــت ریس ــرای مدیری ــی ب چالش های
ــی مال

ــک های  ــا ریس ــارزه ب ــی مب ــای اصل  چالش ه
مالــی در عصــر داده هــای بــزرگ می توانــد 

ــود: ــه ش ــر خالص ــورت زی به ص
چنــد  داده هــای  از  اســتفاده  بــه  نیــاز   
ــدار  ــی پای ــزرگ، روش ــای ب ــکلی. داده ه ش
ــم  ــی فراه ــک های مال ــت ریس ــرای مدیری ب
می کننــد. داده هــا معمــوالً از چندیــن منبــع 
و کانــال از قبیــل گزارش هــای مالــی، نمــودار 
داده هــای فــروش، اطالعــات غیــر ســنتی از 

ــبکه های  ــای ش ــر و ویدئوه ــا، تصاوی متن ه
اجتماعــی، عکس هــای ماهــواره ای و داده های 
تحــرك انســانی به دســت می آینــد. ایــن 
ــور  ــی به ط ــتند و برخ ــادار هس ــا معن داده ه
ــم  ــری فراه ــرای دیگ ــی را ب ــل اطالعات کام
ســیگنال  انعــکاس  بنابرایــن  می کننــد، 
ــاد  ــل اعتم ــای قاب ــرای برآورده ــگام ب زودهن
از ریســک هایی کــه قابــل مشــاهده نیســتند 
وقتــی کــه بــا تــک تــک کانال هــا کار 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب می کننــد، فراهــم می کنن
ــای قطــع شــده از  ــق ناهمگــون، داده ه تلفی
کانال هــای چندگانــه، مدل هــای ســنتی 
ــک  ــت ریس ــاری در مدیری ــای آم و روش ه
مالــی از قبیــل رگرســیون خطــی، روش هــای 
بیــز و مدل هــای مارکــوف کالســیک چالــش 

ــت.  ــز اس برانگی
ماهیــت وابســته بــه دامنــه بلنــد و ناهمگون.   
داده هــا اشــیا اغلــب مرتبــط بــا هــم هســتند. 
بــرای مثــال؛ شــرکت ها کســب و کار وابســته 
بــه هــم هســتند و پــول از یــک حســاب بــه 
حســاب دیگــر منتقــل می شــود. عــالوه 
ــا از  ــرای برخــی از داده ه ــط ب ــن، رواب ــر ای ب
ــل شــبکه های ســهامداران و شــرکت ها،  قبی

از مهمتریــن  برخــی  ناهمگــن هســتند. 
ــا از  ــد تنه ــم می توان ــی مه ــک های مال ریس
طریــق وابســته دامنــه بلنــد شناســایی شــود 
در حالــی کــه روابــط وابســتگی دامنــه کوتاه 
ــای  ــران وام ه ــل بح ــک ها از قبی ــن ریس ای
ــدون پشــتوانه در ســال 2008 نمی تواننــد  ب
ــن حــال، داده کاوی  ــا ای منعکــس شــوند. ب
ــد و ناهمگــون  ــه بلن الگوهــای وابســته دامن
بــرای شناســایی ریســک ها، بــا وجــود ده هــا 
میلیــارد روابــط بیــن داده هــا، بســیار چالــش 

برانگیــز اســت. 
ــی  ــازار مال ــان. ب ــا و هم زم ــای پوی ویژگی ه  
ــه  ــا ک ــت و داده ه ــا اس ــیار پوی ــی بس جهان
شــده اند  ایجــاد  مالــی  ســازمان های  از 
ــر  ــی تغیی ــوا و دارای ــر محت ــان از نظ هم زم
ــل  ــی و تحلی ــه در ردیاب ــد؛ در نتیج می کنن

ــود دارد.  ــواری وج دش
از  پولشــویی  و  مالــی  تقلــب  همــاورد.   
مالــی  جرایــم   – تطبیــق  ریســک های 
ــد  ــای پیشــرفتۀ جدی ــه تکنیک ه وابســته ب
و روش هــای اســتتار اســت و تشــخیص ایــن 

ــت.  ــوار اس ــوارد دش م
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1.2. پروژه های تحقیقاتی مرتبط
پروژه هــای  گذشــته،  ســال  چندیــن  در 
تحقیقاتــی مرتبــط، بــه منظــور مطالعــه دربــارۀ 
مشــکالت چالــش برانگیــز بیــان شــده در 
شــده  ســرمایه گذاری  گذشــته،  تحقیقــات 

ــت.  اس
ملــی  مؤسســۀ  بــزرگ  داده هــای  برنامــه 
بســیاری  تحقیقاتــی  پروژه هــای  علــم۵  در 
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــم داده س ــای عل ــر مبن ب
اســت. »اکوسیســتم شــناخت بازارهــای مالــی« 
مدل هــای رفتــاری جدیــدی از معامــالت مالــی 
بــا اســتفاده از تکنیک هــای داده هــای بــزرگ و 
نیــز معیارهــا و داده هــای جدیــد بــرای رشــتۀ 
مالــی در اقتصــاد معرفــی کرده اســت. »کشــف 
دســتکاری بــازار مالــی: داده های یکپارچه شــده 
و رویکــرد مــدل محور« رویکردهــای داده محور 
خالقانــه را بــرای بهبــود کشــف و بازدارندگــی 
ــز  ــد. تمرک ــه کار می برن ــازار ب ــتکاری ب از دس
اصلــی پــروژه بــر به کارگیــری شبیه ســازی 
و بهینه ســازی بــرای خلــق اســتراتژی های 
ــازار  ــای ب ــان داده ه ــق جری ــتکاری از طری دس
اســت و ایــن رفتارهــای دســتکاری را از طریــق 
فریب آمیــز  فّعالیت هــای  و  امضاهــا  جعــل 
ــه و تحلیــل شــبکه  مشــخص می کنــد. »تجزی
بــر مبنــای جریــان داده هــای اقتصــادی بــرای 
نظــارت ثبــات مالــی« بــر تعییــن و پیش بینــی 
کــه  دارد  تمرکــز  بــازار  شــرکت کنندگان 
ــاال  ــا ب ــی را ب ــی مال ــد سیســتم های کل می توان
ــیعی از  ــف وس ــق طی ــرمایه از طری ــردن س ب
جریــان داده هــای مالــی کمــی متنوع، متــاداده 
ــرار  ــر ق ــرض خط ــازار، در مع ــای ب و آگهی ه

دهــد. 
علــوم طبیعــی ملــی چیــن۶ طــرح تحقیقاتــی 
بزرگــی را بــا عنــوان »تحقیق در مــورد مدیریت 
داده هــای بــزرگ محــور و تصمیم گیــری« 
پروژه هــای  ســری  یــک  کــه  داد  ارائــه  را 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــوط ب ــه ای مرب ــی پای تحقیقات

»نظــارت  می کنــد.  پشــتیبانی  را  اینترنــت 
ــزرگ محــور و پلتفــرم خدمــات و  ــی دادۀ ب مال
ــارت  ــل نظ ــی از قبی ــش« مطالعات ــرد نمای کارب
مالــی اینترنــت و ایجــاد نقشــه های دانــش 
بــرای مالــی اینترنــت را انجــام داد. »مکانیســم 
ــر  ــی ارزش ب ــف و هماهنگ ــل، کش ــق تحلی خل
مبنــای داده هــای بــزرگ مالــی انجمــن دانــش« 
ــک  ــاخت ی ــش و س ــاط در دان ــف ارتب ــر کش ب
نمــودار دانــش21 در مقایــس بــزرگ بــا اســتفاده 
از رویکــرد خالقانــه و ســپس کاربــرد ایــن 
روش هــا و نمــودار دانــش در مشــکالت جهــان 
واقعــی، تمرکــز دارد. اجــرای ایــن پروژه هــا بــه 
ــت کمــک  ــی اینترن ــر تأمیــن مال شــناخت بهت
می کنــد و مبانــی نظــری و تکنولوژی هــا بــرای 
نظــارت و خدمــات تأمیــن مالــی اینترنــت داده 

ــد.  ــم می کن ــور فراه ــزرگ مح ب

2. داده ها
2.1. مجموعه داده ها

ــزرگ  در حــال حاضــر، جمــع آوری داده هــای ب
اشــیا،  تحصیــل  مدیریــت  نیازمنــد  مالــی 
کانال هــا، فرکانس هــا و نیــز سفارشی ســازی 
هــدف محــور اســت کــه معمــوالً بــا اســتفاده از 
کاوشــگران وب در پایگاه هــای داده یــا بــر روی 
منابــع ابــری اجــاره شــده بــه اجــرا در می آیــد. 
بــا تعییــن برخــی اهــداف یــا ســایت های 

مرتبــط به عنــوان نودهــای اولیه کاوشــگران وب 
بــا دنبــال کــردن اســتراتژی اول کــه از طریــق 
ــای وب  ــراه لینک ه ــه هم ــراری ب ــای تک داده ه
اســت آنهــا را بازیابــی می کننــد. به عــالوه، 
الگ هــای  قبیــل  از  سیســتم  الگ هــای 
رویدادهــای فراینــد درخواســت وام در یــک 
بانــک، فّعالیــت مؤسســات مالــی مختلــف را در 
ــد  ــد کــه می توان ــادی ثبــت می کنن ــر زی مقادی
در  دقیــق  تجــاری  تصمیم گیری هــای  در 
بســیاری از حوزه هــا شــامل مدیریــت ریســک، 
اســتفاده شــود. در حالــی کــه داده های ســاختار 
ــای  ــای داده ه ــرای الگوریتم ه ــب ب ــه اغل یافت
بــزرگ آمــاده می شــوند، دادهــای ســاختار 
نیافتــه نیازمنــد پــردازش بیشــتر هســتند. 
عمیــق  یادگیــری  مدل هــای  از  بســیاری 
ــرای اســتخراج  ــف خــاص ب ــه وظای به تازگــی ب
اطالعــات از داده هــای ســاختار نیافتــه در مالــی 

کمــک می کننــد. 
وجــود  معمولــی  چهارچوب هــای  به عــالوه، 
ــی از  ــه از انبوه ــاختار یافت ــش س ــه دان دارد ک
ــل تکســت  ــه را از قبی داده هــای ســاختار نیافت

کیــوب۷  توســعه می دهنــد. 

2.2. سازمان داده ها
نمودار هــای دانــش به عنــوان یــک تکنیــک 
ــه  ــش، توج ــان دان ــرای بی ــهودی ب ــی و ش غن
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ــای  ــازمان داده ه ــدگاه س ــترده ای را از دی گس
ــد. ایــن اساســاً  بــزرگ بــه خــود جلــب کرده ان
یــک شــبکۀ معنایــی اســت کــه در آن نودهــا 
واحدهــای اقتصــادی یــا مفاهیــم را بیــان 
ــی  ــاط معنای ــا(  ارتب ــا8 )یال ه ــد و اج ه می کنن
مختلفــی را بیــن واحدهــای اقتصــادی/ مفاهیم 
بیــان می کننــد. بــرای مثــال، »ایــالن ماســک« 
کارآفریــن رؤیاپــرداز اســت کــه در آن »ایــالن 
ــت(  ــک واحــد اقتصــادی )موجودی ماســک« ی
اســت و کارآفریــن یــک مفهــوم اســت. مطابــق 
دانــش  نمودار هــای  داده هــا،  ایــن  منابــع 
می توانــد بــه دو دســته تقســیم شــود: صفحــات 
ــوگل و  ــش گ ــودار دان ــل نم ــول مث وب معم
دایرۀالمعارف هــای  و  بینــگ  مایکروســافت 
ــو۹   ــل یاگ ــط از قبی ــن ســاختاریافته مرتب آنالی
از  دیگــر  یکــی  رویــدادی  و دی بی پدیــا10 . 
ــر واحدهــای  ــش عــالوه ب ــواع دان ــن ان مهمتری
ــت.  ــان اس ــات آن ــم و ارتباط ــادی/ مفاهی اقتص
ــا و  ــکل از رویداده ــش متش ــودار دان ــک نم ی

 جدول شماره 1- مجموعه داده های عمومی

توضیحاتاندازه داده نوع شبکه مجموعه داده ها

داده های مالی زچ
Czech Financial Data

از 05M .1تراکنش های بانکی شده  منتشر  ناشناس  داده های  انتقال  کشف  چالش 
بانک زچ 

داده های الیپتیک
Elliptic Data

نمودار تراکنش جمع آوری شده از بالکچین بیت کوین234Kبیت کوین

داده های بیت کوین در فواصل یک دقیقه ای از صرافی های 86M .4بیت کوینداده های تاریخی بیت کوین
منتخب از ژانویه 2012 تا مارچ 2021

برای  مصنوعی  مالی  داده های 
کشف تقلب

مجموعه داده ها مصنوعی ایجاد شده از طریق شبیه سازی 36M .6تراکنش های بانکی موبایل
)PaySim(پول موبایل پی سیم

در داده های عظیم بازار سهام معامله  قابل  صندوق های  و  سهام 
بورس

5M .17  و سهم ها  همه  تاریخی  روزانه  حجم های  و  قیمت ها 
صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا

تقلبی 284Kتراکنش های کارت اعتباریداده های کارت اعتباری برچسب  با  ناشناس  اعتباری  تراکنش های کارت 
یا واقعی

منبع یاب یکنواختداده های وبسایت فیشینگ
Uniform resource locator)URL(

52K .3 و  )PhishTank(تانک فیش  از  فیشینگ  سایت   211۹
140۷ سایت قانونی از پایگاه داده الکسا. 

ــودار  ــب نم ــه اغل ــت ک ــان اس شرکت کنندگانش
ــداد  ــای روی ــود. نمودار ه ــده می ش ــداد نامی روی
موجــود شــامل آی ســی ای دبلیــو اس۵ 11، 
جــی دلــت۶ 12   و نمــودار رویــداد مالــی مؤسســه 

ــت.  ــن13  اس ــوژی هاربی تکنول
نمودار هــای دانــش بــه ابــزاری مهــم بــرای 
شناســایی ریســک مالــی تبدیــل شــده اســت. بــا 
اســتفاده از ارتبــاط بیــن ســهامداری و مؤسســات 
مالــی  ال وی و همــکاران14  یــک نمــودار دانــش 
ــاد  ــن ایج ــی در چی ــۀ مال ــوق مالکان ــرای حق ب
ــد کــه شــامل بیــش از 4۵ میلیــون واحــد  کردن
ــون  ــوم و 14۵ میلی ــت(/ مفه اقتصادی)موجودی
ارتبــاط اســت. از طریــق نمــودار حقــوق مالکانــه، 
ذینفعــان و افــراد درســت را کــه در عمــل بــازی 
توســعۀ  هدایــت  بــرای  می تــوان  می کننــد 

ــش داد.  ــی نمای ــت مال ــدار صنع پای

2.3. ماهیت)ویژگی( داده ها
ــت  ــه دّق ــزرگ ب ــای ب ــه داده ه ــن ک ــد از ای بع

ارزش  کاوش  شــدند،  ارائــه  و  ســاختار بندی 
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــک کار اصل ــه ی ــا ب آنه
ــر از  ــی فرات ــت مال ــر، صنع ــال های اخی در س
ــورس  ــد ب ــت مانن ــه اس ــنتی رفت ــای س داده ه
ــه  ــوط ب ــات مرب ــار اطالع ــادار و انتش اوراق به
ــای  ــه ثبت ه ــه ب ــادی ک ــه زی شــرکت ها و توج
اجتماعــی،  شــبکه های  شــرکت،  فــروش 
اعتبــاری،  کارت  تراکنش هــای  اطالعــات 
عکس هــای  و  موقعیت یابــی  اطالعــات 
اســت؛  ماهــواره ای و ســایر مــوارد داشــته 
ــات ارزشــمند در  ــامل اطالع ــا ش ــه آنه ــرا ک چ
بســیاری از موضوعــات مثــل شــناخت ریســک 
در بازارهــای مالــی اســت. بــا ایــن حــال، 
اســتفاده از داده هــا از روش هــای مختلــف، 
چالش هایــی را در کشــف ارزش داده هــا بــه 
ــه خاطــر الگوریتم هــای  ــان آورده اســت. ب ارمغ
ــزرگ، ایــن دیدگاه هــا در دســترس  داده هــای ب

هســتند.  ســرمایه گذاران  و  محّققــان 
از  خــاص  به طــور  کــه  متنــی،  داده هــای 
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به طــور  هســتند،  اجتماعــی  رســانه های 
گســترده در پیش بینــی، کشــف و مدیریــت 
قــرار  اســتفاده  مــورد  مالــی،  ریســک های 
می گیرنــد. بــرای مثــال، فــرم k-10 نقــش 
ــده در  ــه ش ــرکت های پذیرفت ــرای ش ــی ب مهم
بــورس اوراق بهــادار در افشــاییات متنــی بــازی 

 . می کنــد
وال  اخبــار  در  جســتجو  حــال،  همیــن  در 
ــه  ــازار ســهام ب ــال، حساســیت ب اســتریت ژورن
ــوان گرایش هــا  شــایعات را نشــان می دهــد. عن
و احساســات در رســانه های اجتماعــی نیــز 
ــط  ــای مرتب ــرای کاره ــع مهــم ب ــوان مناب به عن

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــتر، م بیش
در همیــن حــال، داده هــای تصویــری و ویدئویی 
می توانــد نقــش غالــب در کشــف تقلــب مالــی 
ــال ویدئوهــای خروجــی  ــرای مث ــد. ب ــازی کن ب
رســوایی های  ســاعت   10.000 از  بیــش 
ــه در ســال 2020 را نشــان  ــن کاف ــب الکی تقل
می دهــد و تصاویــر ماهــواره ای بــرای شناســایی 
تقلــب گــروه شــانگزیدائو )یکــی از شــرکت های 
ــورس اوراق بهــادار چیــن(  پذیرفتــه شــده در ب
ماهیگیــری  قایق هــای  ردیابــی  طریــق  از 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. داده هــای صوتــی 
نیــز بــرای جلســات ســرمایه گذار و درآمــد 
تماس هــای کنفرانســی مهــم هســتند. آنهــا نــه 
ــه  ــی هســتند، بلک ــات متن ــامل اطالع ــا ش تنه
شــامل ســرنخ های احساســی هســتند کــه 
از آن ویژگی هــا می تــوان بــرای پیش بینــی 
نوســانات قیمــت ســهام اســتفاده کــرد. عــالوه 
ــرۀ  ــه از زنجی ــای ســاختار یافت ــن، داده ه ــر ای ب
تأمیــن از قبیــل جریــان اپلیکیشــن بانکــی 
ــق  ــیا از طری ــت اش ــوش اینترن ــا ه ــاوت ب متف
ــد مشــتریان  ــران می توان ــای کارب ــل داد ه تحلی
ــان  ــای اعتباریش ــه کارت ه ــن ک ــل از ای را قب
دزدیــده شــود، آگاه ســازد. بــا ایــن حــال، انــواع 
ــرای  ــی ب ــن مکمل ــای جایگزی ــف داد ه ه مختل
هــر کــدام از حــل وظایــف خــاص هســتند. بــا 

 رفتار  سازيمدلپروفایل کاربري و  .۲�۳

رفتار گروهی از نظم  ،  بودن رفتار هر فرد  بینیپیشتصادفی بودن و غیر قابل    رغمعلی،  ک سیستم بزرگ با عوامل متقابل متعدد در ی
استفاده  هایی  چنین سیستمتواند براي بررسی رفتارهاي گروهی در  می  کند کهمی  ی را فراهم چهارچوب  امر،  این.  قوي برخوردار است

تواند براي کشف اطالعات ارزشمند بسیار ، میکه هدف آن درك و تجزیه و تحلیل رفتار کاربر است، پروفایل کاربر، عالوه بر این.  شود
 .  مفید باشد

کارهاي اخیر بر  . دارندي رفتارهاي کاربر تکیه سازشبیهکالسیک مارکوف براي  سازيمدلرفتار کاربر بر  سازي مدلسنتی هاي روش
خام مورد  هاي تواند براي بازسازي توالیمیرمزگشا) متمرکز شده است که  -یادگیري ویژگی فشرده (با پیروي از روش رمزگذار  ةاید

 سازي مدلبراي  23بلندمدت کوتاه مدت  ۀساختارهاي بازگشتی مانند حافظ،  22عصبی جریان مجددهاي  در شبکه.  استفاده قرار گیرد
 اند.  هو توجه نیز معرفی شد 24کانولوشنهاي معماري، عالوه بر معماري جدید .  شودمی  استفادهها لیتوا

کاربر است چندین حساب در شبکه .  شناسایی هویت  ممکن  کاربر  باشدهاي  یک  داشته  بین  ،  بنابراین.  مختلف  کاربران  شناسایی 
ي  هاروش  ي نظات شده وهاروش  دو نوع اصلی از رویکردها براي این امر.  استپلتفرمی براي پروفایل کاربر و مدیریت ریسک مالی مهم  

بدون نظارت کمتر مستعد تغییرات ظریف در ساختار شبکه هستند و  ي  هاروش  ، قبلیي  هاروش  در مقایسه با.  بدون نظات هستند
منطبق  هاي  آموزد و سپس جفتمی  ون نظارتبداي  هقوي را از ساختارهاي شبکه به شیوهاي  تعبیه  25پیل  هستند براي مثالتر  قوي

 .  نگاه کنید)   1(به شکل .  کندمی دارا با توجه به همسایگان نزدیک پی 

 

 
۲۲ recurrent neural networks (RNNs) 
۲۳ long short term memory (LSTM) 
 کانولوشن در فارسی پیچشی یا همگشتی نیز ترجمه شده است  ۲٤
۲٥ PALE 

ــات  ــب اطالع ــق، ترکی ــری عمی ــعه یادگی توس
چندوجهــی، از طریــق یــک مــدل واحــد بــرای 
ــر  ــکان پذی ــی ام ــک های مال ــی ریس پیش بین

می شــود. 

2.4. داده هــای عمومــی بــرای تحقیقــات 
مالــی

ــی در  ــای عموم ــک داده ه ــماره ی ــدول ش ج
دســترس اســتفاده شــده در تحقیقــات ریســک 
ــد.  ــان می ده ــه نش ــورت خالص ــی را به ص مال

3. فناوری ها و روش های نوظهور
روش هــای  و  فناوری هــا  بخــش  ایــن  در 
یــا  بــزرگ  از داده هــای  نوظهــوری را کــه 
ــای  ــا در داده ه ــا و رونده ــا، الگوه ناهنجاری ه
بــزرگ اســتخراج می کننــد کــه ابزارهــای 
مؤثــری بــرای یادگیــری مدیریــت ریســک های 
مالــی در عصــر داده هــای بــزرگ هســتند، مرور 

می شــود. 

یادگیــری  و  عمیــق  یادگیــری   .3.1
 15 ویژگــی

اســتفادۀ مؤثــر از داده هــای مالــی چنــد وجهــی، 
ــت  ــی از آن اس ــای اطالعات ــتخراج ویژگی ه اس
ــری  ــدرت یادگی ــا اســتفاده از ق ــوان ب ــه می ت ک
ــت  ــد موفقی ــت. کلی ــت یاف ــه آن دس ــق ب عمی
ــی آن  ــه، توانای ــن زمین ــق در ای ــری عمی یادگی
ــا کیفیــت  در یادگیــری خــودکار ویژگی هــای ب

ــزرگ اســت.  ــاس ب ــای در مقی ــاال از داده ه ب
ــای  ــل داده ه ــد تبدی ــی، فراین ــری ویژگ یادگی
ــری  ــرای یادگی ــب تری ب ــرم مناس ــه ف ــام ب خ
ــد الگوهــای کلیــدی را  ماشــینی اســت. می توان
ــی در  ــش مهم ــد و نق ــتخراج کن ــا اس از داده ه
برنامه هــای یادگیــری ماشــینی ایفــا کنــد کــه 
در آن عملکــرد ممکــن اســت بــه شــدت ویژگی 

بســتگی داشــته باشــد. 
عطفــی  نقطــه  به عنــوان  مثــال،  به عنــوان 
عصبــی  شــبکه  کامپیوتــر،  چشــم انداز  در 

شکل 1: پیل: شناسایی لینک ها در سراسر شبکه ها
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کانولوشــن1۶، هســته های کانولوشــن را به طــور 
خــودکار از داده هــا یــاد می گیــرد و از روش هــای 
اســتخراج ویژگــی دســتی معمولــی بهتــر عمــل 
ــبکه های  ــودار، ش ــای نم ــرای داده ه ــد. ب می کن
عصبــی نمــودار کــه ســاختار نمــودار را در 
فراینــد یادگیــری ترکیــب می کننــد، می تواننــد 
ــف  ــرای وظای ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــی ب نمایش های
پاییــن دســتی آمــوزش دهنــد. بــا کمــک 
چهارچوب هــای پیــش آموزشــی، داده هــای 
مشــترك  به طــور  می تواننــد  چندرســانه ای 
بــرای یادگیــری ویژگــی در یــک مــدل یکپارچه 
ــد. چنیــن مــدل  ــرداری قــرار گیرن مــورد بهره ب
یکپارچــه آمــوزش داده شــده بــر روی داده هــای 
ــری را  ــات غنی ت ــد اطالع ــد وجهــی می توان چن
در مقایســه بــا مدل هــای مســتقل ارائــه دهــد. 

3.2. پروفایــل کاربــری و مدل ســازی 
ــار رفت

ــل  ــل متقاب ــا عوام ــزرگ ب ــتم ب ــک سیس در ی
متعــدد، علی رغــم تصادفــی بــودن و غیــر 
قابــل پیش بینــی بــودن رفتــار هــر فــرد، 

رفتــار گروهــی از نظــم قــوی برخــوردار اســت. 
ــه  ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــر، چهارچوب ــن ام ای
می توانــد بــرای بررســی رفتارهــای گروهــی در 
ــالوه  ــود. ع ــتفاده ش ــتم هایی اس ــن سیس چنی
بــر ایــن، پروفایــل کاربــر، کــه هــدف آن درك و 
تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربــر اســت، می توانــد 
بــرای کشــف اطالعــات ارزشــمند بســیار مفیــد 

باشــد. 
ــر  ــار کارب ــازی رفت ــنتی مدل س ــای س روش ه
بــر مدل ســازی کالســیک مارکــوف بــرای 
ــد.  ــه دارن ــر تکی ــای کارب ــازی رفتاره شبیه س
ــی  ــری ویژگ ــدۀ یادگی ــر ای ــر ب ــای اخی کاره
فشــرده )بــا پیــروی از روش رمزگذار- رمزگشــا( 
متمرکــز شــده اســت کــه می توانــد بــرای 
بازســازی توالی هــای خــام مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. در شــبکه های عصبــی جریــان مجــدد1۷ 
حافظــۀ  ماننــد  بازگشــتی  ســاختارهای   ،
بلندمــدت کوتــاه مــدت بــرای مدل ســازی 
بــر  عــالوه  می شــود.  اســتفاده  توالی هــا 
ــد، معماری هــای کانولوشــن1۹  و  معمــاری جدی

ــده اند.  ــی ش ــز معرف ــه نی توج

ــن  ــر ممک ــک کارب ــر. ی ــت کارب ــایی هوی شناس
اســت چندیــن حســاب در شــبکه های مختلــف 
ــران  ــایی کارب ــن، شناس ــد. بنابرای ــته باش داش
بیــن پلتفرمــی بــرای پروفایــل کاربــر و مدیریت 
ــی از  ــوع اصل ــت. دو ن ــم اس ــی مه ــک مال ریس
ــات  ــای نظ ــر روش ه ــن ام ــرای ای ــا ب رویکرده
ــتند. در  ــات هس ــدون نظ ــای ب ــده و روش ه ش
مقایســه بــا روش هــای قبلــی، روش هــای بــدون 
ــف در  ــرات ظری ــتعد تغیی ــر مس ــارت کمت نظ
ــتند  ــر هس ــتند و قوی ت ــبکه هس ــاختار ش س
بــرای مثــال پیــل20  تعبیه هــای قــوی را از 
ســاختارهای شــبکه بــه شــیوه ای بــدون نظارت 
ــا  ــق را ب ــای منطب ــپس جفت ه ــوزد و س می آم
ــه همســایگان نزدیــک پیــدا می کنــد.  توجــه ب

ــگاه کنیــد(.  ــه شــکل 1 ن )ب
 

3.3. نمودار دانش 
ذکــر   2  .2 بخــش  در  کــه  همان طــور 
غنــی  اطالعــات  دانــش  نمودار هــای  شــد، 
موجودیت هــا و روابــط بیــن آنهــا را نشــان 
می دهــد و آنهــا را بــرای کاربردهــای مالــی 
ــک  ــش  ی ــودار دان ــد. نم ــد می کن ــیار مفی بس
نمایــش  بــرای  یافتــه  مــدل داده ســاختار 
دانــش اســت و اســتدالل نمــودار دانش)یعنــی 
ــش(  ــودار دان ــق گمشــده در نم اســتنتاج حقای
یــک کار اساســی اســت. اخیــرا مدل هــای 
ــورد  ــترده م ــور گس ــه به ط ــر ترجم ــی ب مبتن
ــب  ــا اغل ــن مدل ه ــد. ای ــرار گرفته ان ــی ق بررس
بــا ترجمــه یــک موجودیــت ســر بــه موجودیــت 
ــاد  ــازی ها را ی ــه، جاس ــن رابط ــق ای دم از طری

می گیرنــد. 
می تواننــد  همچنیــن  دانــش  نمودار هــای 
بــرای ارائــه دنبالــه ای از رویدادهــا اســتفاده 
شــوند. هنگامــی کــه فقــط رابطــه زمانــی بیــن 
ــای  ــم، نمودار ه ــر می گیری ــا را در نظ رویداده
رویــداد اغلــب بــه دنبالــه ای از زیــر نمودار هــای 
مدل هــای  می شــوند.  ســازماندهی  رویــداد 

.  کند می  شناساییاي  هبراساس توپولوژي و نمودارهاي میلها  ا در شبکه انه رمتقلّبو نمودارهاي  ها  موجودیت  27مثال هلوسکوپ عنوان  به
ر  الگوهاي فرعی مکرّعنوان  به  که  ها، موتیف.  بر ساختار جامعه متمرکز استعمدتاً تجزیه و تحلیل میان ساختار شبکه  ،  در حال حاضر

شبکه  در  شبکه،  شوندمی  شناختهها  کوچک  ساختار  مهم هستندهاي  براي درك  نیز  شبکه  2شکل  .  بزرگ  تمام  هاي  یکپارچگی 
 .  کندمی د تکه پیشنهادمعامالتی روزانه سهام را در یک شبکه تجاري چن

 
یک  .  نشان داده شده است،  معامالتی روزانه است  ۀکه هر کدام مربوط به یک شبک،  سه برش.  تجاري چند تکه  ۀ: شماتیک یک شبک2شکل  
با  معامله  معامالتی  مختلف  روزهاي  در  برش اتّصاالگر  بین  دهند .  شودمی  متّصلها  ت  نشان  یکپارچه  درون اتّصاال  ةخطوط  و خطوط  ت  برشی 
 .  برشی هستندت بین اتّصاال  ةچین نشان دهندنقطه 

نمودارها زیر  و  از شبکه مجوا،  جوامع  زیادي  تعداد  در  دارندهاي  ع  واقعی وجود  دنیاي  در  بهپیچیده  به  ،  کلیطور  .  ساختار جامعه 
 ».هستند متّصل صورت پراکنده از بیرون به هم محکم و بهطور به در داخل«کند که می اشارهها هایی از گرهگروه

را براساس درك شهودي از ساختار جامعه   28بخشی بودن نیومن  ،  متعاقباً.  معیارهاي یکسانی براي جامعه وجود نداشت،  در گذشته
ارتباطات نسبتاًعنوان  به  پیشنهاد کرد که ارتباطات در یک جامعه و  از .  شودمی  پراکنده بین جوامع مختلف مشخص  تراکم باالي 

براي کشف   هاروش   بسیاري از،  دهد می ارائه    بندي جامعه براساس تراکم لبهآنجایی که بخشی بودن تعریف رسمی خوبی از پارتیشن 
راحتی آن را به  دهد تامی  ان اجازهمحقّقي آن همچنین به  پذیرانعطاف.  ي پیشنهاد شده استسازبهینه جامعه براساس بخشی بودن  

قابل توجه این است که  ۀنکت. مطابقت داشته باشد ،  مانند نمودارهاي دو بخشی ها، گسترش دهند که با انواع مختلف شبکه اي ه گونبه
در    گراف  ۀنظری مهمی  نقش  که  طیفی  استسازبهینه (نمودار)  کرده  ایفا  بودن  بخشی  وظایف عنوان  به  ،ي  براي  قدرتمندي  ابزار 

 . محور فراتر از کشف جامعه ظهور کردبرنامه

هاي دنیاي واقعی است و  تکامل یک ویژگی اساسی شبکه.  است  تکامل ساختارهاي جامعه یکی دیگر از موضوعات مهم.  تکامل جوامع
با  آنها    شنهاديپی  ۀتکامل جامعه را براساس روش اکتشاف جامع  29پاال و همکاران.  کندبین ساختارهاي شبکه را آشکار می  تعامالت 

 
۲۷ Holoscope 
۲۸ modularity 
۲۹ Palla et al 

شــکل 2: شــماتیک یــک شــبکۀ تجــاری چنــد تکــه. ســه بــرش، کــه هــر کــدام مربــوط بــه یــک شــبکۀ 
ــا  ــی ب ــف معامالت ــای مختل ــر در روزه ــک معامله گ ــت. ی ــده اس ــان داده ش ــت، نش ــه اس ــی روزان معامالت
اتّصــاالت بیــن برش هــا مّتصــل می شــود. خطــوط یکپارچــه نشــان دهنــدۀ اتّصــاالت درون برشــی و خطــوط 

ــتند.  ــی هس ــاالت بین برش ــدۀ اتّص ــان دهن ــن نش نقطه چی
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موجــود ابتــدا زیــر نمــودار را در یک مهــر زمانی 
رمــز گــذاری می کننــد و ســپس اطالعــات 
ــی  ــدل توال ــک م ــق ی ــی را از طری ترتیــب زمان

مــدل می کننــد. 

NLP 3.4. فناوری های
متنــی  داده هــای  مالــی،  بازار هــای  در 
می تواننــد اطالعــات غنــی را بــرای تجزیــه 
ــن،  ــد. بنابرای ــم کنن ــک ها فراه ــل ریس و تحلی
ــه  ــت، تجزی ــتخراج موجودی ــه اس NLP از جمل
و  ماشــینی  ترجمــۀ  احساســات،  تحلیــل  و 
یادگیــری ویژگــی )مــدل زبــان( مجموعــۀ 
و  بــرای درك  فناوری هــا  از  بســیار مهمــی 
اســتخراج اطالعــات و دانــش مالــی اســت. 
عــالوه بــر ایــن، موفقیــت فناوری هــای ترجمــۀ 
ــر شــرکت های  ــه مبتنــی ب ماشــینی چنــد زبان
بــزرگ، بــازار مالــی بــاز را در سراســر کشــورها 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــاً یکپارچ تقریب
در  دیــده  آمــوزش  پیــش  از  زبــان  مــدل 
ســال های اخیــر، مدل هــای زبــان از پیــش 
آمــوزش دیــده در مقیــاس بــزرگ مبتنــی 
ــرفت های  ــده، پیش ــل کنن ــاری تبدی ــر معم ب
ــد BERT و  ــف NLP، مانن برجســته ای در وظای
ــری  ــزار قوی ت ــا اب ــد. آنه GPT-3 ایجــاد کرده ان
ــل  ــون در تحلی ــات از مت ــب اطالع ــرای کس ب
مالــی، ماننــد تحلیــل احساســات متــون مالــی، 
 GPT-3 ایــن،  بــر  عــالوه  ارائــه می کننــد. 
ــی  ــان طبیع ــد زب ــرای تولی ــادی ب پتانســیل زی
ــر روی  ــه ب ــد. GPT-3 ک )NLG( نشــان می ده
پیکره هــای بــا مقیــاس بــزرگ جمــع آوری 
شــده از وب آمــوزش دیــده اســت، قــدرت 
ــاال  ــا کیفیــت ب چشــمگیری در تولیــد متــون ب
از خــود نشــان داده اســت کــه از متــون نوشــته 
شــده توســط انســان قابــل تشــخیص نیســتند. 

3.5. تجزیه و تحلیل نمودار و شبکه 
ــه تنهــا تک تــک واحدهــای  در مالــی مــدرن، ن

ــرار  ــر ق ــا را مّدنظ ــای آنه ــادی و ویژگی ه اقتص
ــم  ــز مه ــا نی ــن آنه ــط بی ــه رواب ــد بلک می ده
اســت. برخــی داده هــا در حــال حاضــر در 
ــرمایه گذاری  ــبکه های س ــد ش ــبکه هایی مانن ش
ــد، در حالــی کــه ســایر  و معامــالت وجــود دارن
ــط  ــون مرتب ــی و ناهمگ ــور ضمن ــا به ط داده ه
هســتند، به عنــوان مثــال، داده هــای مربــوط بــه 
ــای  ــارت، رفتاره ــب و کار، تج ــذاران کس بنیانگ
ســرمایه گذاری و بورس هــا. در ایــن بررســی، 
ــک  ــه ی ــود ک ــروی می ش ــوع پی ــن موض از ای
ــوس )واحدهــای  نمــودار نمایشــی ریاضــی از رئ
آنهــا  لبه هــای  و  موجودیت هــا(  اقتصــادی/ 
ــبکه  ــای واژۀ ش ــه ج ــت و از آن ب ــط( اس )رواب
ــای خاصــی  ــه نمونه ه ــه ب ــتفاده می شــود ک اس

ــاره دارد.  ــراف اش ــک گ از ی

3.5.1. تجزیه و تحلیل ساختار
ــی و  ــکوپی، تصادف ــطح میکروس ــبکه ها در س ش

بی نظم هســتند و اغلب در ســطح ماکروســکوپی 
منّظــم و مرتــب بــه نظــر می رســند. ایــن ویژگی، 
محّققــان را بــه کاوش و تحلیــل ســاختار میانــی 
شــبکه )زیــر نمــودار( کــه ســطوح خــرد و کالن 
را به هــم مّتصــل می کنــد، جــذب کــرده اســت. 
ــا و  ــکوپ22  موجودیت ه ــال هلوس ــوان مث به عن
ــاس  ــبکه ها براس ــه را در ش ــای متقلّبان نموداره
توپولــوژی و نمودارهــای میلــه ای شناســایی 
ــل  ــه و تحلی ــر، تجزی ــال حاض ــد. در ح می کن
میــان ســاختار شــبکه عمدتــاً بــر ســاختار جامعه 
به عنــوان  کــه  موتیف هــا،  اســت.  متمرکــز 
ــبکه ها  ــک در ش ــّرر کوچ ــی مک ــای فرع الگوه
ســاختار  درك  بــرای  می شــوند،  شــناخته 
شــبکه های بــزرگ نیــز مهــم هســتند. شــکل 2 
یکپارچگــی تمــام شــبکه های معامالتــی روزانــه 
ــه  ــد تک ــاری چن ــبکه تج ــک ش ــهام را در ی س

ــد.  ــنهاد می کن پیش
 جوامــع و زیــر نمودارهــا، جوامــع در تعــداد 



26
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

دنیــای  در  پیچیــده  شــبکه های  از  زیــادی 
ــاختار  ــی، س ــور کل ــد. به ط ــود دارن ــی وج واقع
اشــاره  گره هــا  از  گروه هایــی  بــه  جامعــه 
می کنــد کــه »در داخــل به طــور محکــم و 
ــم مّتصــل  ــه ه ــرون ب ــده از بی به صــورت پراکن

ــتند.« هس
در گذشــته، معیارهــای یکســانی بــرای جامعــه 
نیومــن بخشــی  متعاقبــاً،  نداشــت.  وجــود 
بــودن23  را براســاس درك شــهودی از ســاختار 
ــم  ــوان تراک ــه به عن ــرد ک ــنهاد ک ــه پیش جامع
ــه و ارتباطــات  ــک جامع ــاالی ارتباطــات در ی ب
نســبتاً پراکنــده بیــن جوامــع مختلف مشــخص 
می شــود. از آنجایــی کــه بخشــی بــودن تعریــف 
جامعــه  پارتیشــن بندی  از  خوبــی  رســمی 
براســاس تراکــم لبــه ارائــه می دهــد، بســیاری از 
روش هــا بــرای کشــف جامعــه براســاس بخشــی 
بــودن بهینه ســازی پیشــنهاد شــده اســت. 
انعطاف پذیــری آن همچنیــن بــه محّققــان 
ــه ای  ــی آن را به گون ــا به راحت ــد ت ــازه می ده اج
مختلــف  انــواع  بــا  کــه  دهنــد  گســترش 
بخشــی،  دو  نمودارهــای  ماننــد  شــبکه ها، 
مطابقــت داشــته باشــد. نکتــۀ قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه نظریــۀ گــراف )نمــودار( طیفــی کــه 
ــودن  ــی ب ــازی بخش ــی در بهینه س ــش مهم نق
ــدی  ــزار قدرتمن ــوان اب ــا کــرده اســت، به عن ایف
بــرای وظایــف برنامه محــور فراتــر از کشــف 

ــرد.  ــور ک ــه ظه جامع
ــه  ــاختارهای جامع ــل س ــع. تکام ــل جوام تکام
یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم اســت. تکامــل 
دنیــای  اساســی شــبکه های  ویژگــی  یــک 
ــاختارهای  ــن س ــالت بی ــت و تعام ــی اس واقع
ــکاران24  ــاال و هم ــد. پ ــکار می کن ــبکه را آش ش
تکامــل جامعــه را براســاس روش اکتشــاف 
ــوذ  ــا اســتفاده از نف ــا ب ــۀ پیشــنهادی آنه جامع
کامــل زیــر نمــودار مطالعــه کــرد. آنهــا بــه ایــن 
ــک  ــع کوچ ــات جوام ــه ثب ــیدند ک ــه رس نتیج
پیش نیــازی بــرای تضمیــن وجــود آنهــا اســت، 

در حالــی کــه پویایــی جوامــع بــزرگ اســاس 
ــا اســت.  ــود آنه وج

رابطــۀ بیــن ســاختار جامعــه و پویایــی شــبکه 
ارتبــاط نزدیکــی بــا تکامــل جوامــع دارد. روش 
اصلــی تحقیــق، شــامل یادگیــری خصوصیــات 
فرایندهــای  طریــق  از  شــبکه  دینامیــک 
ــن  ــۀ بی ــت. رابط ــار اس ــازی و انتش همگام س
فراینــد انتشــار و ســاختارهای جامعــه مطالعــه 
ــادل  ــای تع ــه حالت ه ــد ک ــاره ش ــد و  اش ش
محلــی ناشــی از فراینــد انتشــار می توانــد 
منعکــس  را  شــبکه ها  اجتماعــی  ســاختار 
ــت شــبکه  ــا هدای ــن اســاس، آنه ــر ای ــد. ب کن
را بــرای توصیــف رابطــه بیــن جامعــه شــبکه 
پیشــنهاد  محلــی  تعــادل  حالت هــای  و 
ــی  ــه مبتن ــف جامع ــک روش کش ــد و ی کردن
ــا عملکــرد  ــر بهینه ســازی هدایــت شــبکه، ب ب
روش هــای  بــا  مقایســه  در  توجــه  قابــل 

ارائــه کردنــد.  بهینه ســازی بخش بنــدی 

3.5.2. نمودار شبکه های عصبی
بــا توجــه بــه قابلیــت نمایــش قدرتمنــد 
ــودار، توجــه  ــش نم ــری نمای ــا، یادگی نموداره
تحقیقــات گســترده ای را بــه خــود جلــب 
کــرده اســت، عــالوه برایــن، در ســال های 
اخیــر، نمــودار شــبکه های عصبــی)GNN( در 
یادگیــری نمایــش نمــودار و کارهــای بعــدی، 
ــد،  ماننــد طبقه بنــدی گــره و پیش بینــی پیون
بــه موفقیــت زیــادی دســت یافته انــد. نمــودار 
شــبکه های عصبــی از یــک طــرح تجمــع 
همســایگی پیــروی می کننــد، جایــی کــه 
ــتی  ــع بازگش ــا تجمی ــره ب ــک گ ــش ی نمای
همســایۀ  گره هــای  نمایــش  تبدیــل  و 
نمــودار  موفقیــت  می آیــد.  به دســت  آن 
ــدرت  ــه ق ــوان ب ــی را می ت ــبکه های عصب ش
بیــان بــاالی آنهــا در یادگیــری بازنمایــی 
هــدف  داد.  نســبت  نمودارهــا  و  گره هــا 
شــبکه های  طراحــی  موجــود  روش هــای 

اســت.  گــراف  داده هــای  بــرای  عصبــی 
GWNN عمل گــر پیچیدگــی نمــودار را از 
ــازی  ــودار پیاده س ــک نم ــل موج ــق تبدی طری

 . می کنــد
GNN هــا در تشــخیص ریســک مالــی بــه 
یافته انــد.  دســت  زیــادی  پیشــرفته های 
ــتگاه های  ــن از دس ــبکه ناهمگ ــک ش HGN ی
ــرای شناســایی  حســاب اســت و یــک GCN ب
ــالوه  ــد. ع ــاد می کن ــی ایج ــاب های جعل حس
بــر ایــن کشــف پــول نقــد مــورد بررســی قــرار 
ــایه را  ــای همس ــندگان ویژگی ه ــت. نویس گرف
ــرای به دســت آوردن  ــا مســیرها ب براســاس مت
ــد و توجــه را از هــر  ــارات جمــع آوری کردن عب
متــا مســیر بــرای به دســت آوردن نمایــش 
ــد.  ــا آموختن ــدی گره ه ــرای طبقه بن ــا ب گره ه
ــق  ــط را از طری ــی از رواب ــواع مختلف GRC ان
ــه خــود مشــخص می کنــد  مکانیســم توجــه ب
و از یــک زمینــۀ تصادفــی شــرطی بــرای 
ــد.  ــتفاده می کن ــب در وام اس ــایی تقل شناس

ــاس  ــودار در مقی ــتخراج نم 3.5.3. اس
ــزرگ ب

ــداد  ــا، تع ــا رشــد انفجــاری در حجــم داده ه ب
ــش  ــال افزای ــی در ح ــای واقع ــبکه های دنی ش
اســت. ایــن امــر، چالش هــای بزرگــی را بــرای 
اســتخراج، تجزیــه و تحلیــل و پــردازش نمــودار 
روش  چندیــن  بنابرایــن،  می کنــد.  ایجــاد 
اســتخراج نمــودار در مقیــاس بــزرگ پیشــنهاد 
ــدی2۵   ــپک گری ــال اس ــرای مث ــت. ب ــده اس ش
ــر نمودارهــای متراکــم  ــواع زی ــر ان به طــور مؤث
ــاس  ــزرگ براس ــبکه های ب ــکوك را در ش مش
ــد،  ــخیص می ده ــی تش ــراف طیف ــوری گ تئ
ــی  ــای مال ــخیص ناهنجاری ه ــرای تش ــه ب ک
ــه  ــی ک ــر نمودارهای ــد زی ــت، مانن ــد اس مفی
ناگهــان در یــک شــبکه تراکنــش متراکــم 
ــازی  ــک خالصه س ــل، تکنی ــوند. در مقاب می ش
نمــودار، کــه نمــودار ورودی را بــه یــک نمــودار 
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جدول 2- خالصه ای از کارهای تحقیقاتی انجام شده در کاربردهای مختلف

یادگیری سالموضوع فرعیموضوعمقاله
ماشینی سنتی

یادگیری 
روش هاعمیق

Haشبکه عصبی*201۶ریسک اعتباری

Moradiشبکه فازی تطبیقی*201۹ریسک اعتباری

Zhangشبکه عصبی*2020ریسک اعتباری ،GBDT

Yang2018ریسک اعتباری*Time aware LSTM

Tavana2018ریسک نقدینگی*ANN-BN

Guijarroرگرسیون خطی*201۹ریسک نقدینگی

 Sahin
Askari

درخت تصمیم گیری*2013و1۷تقلب کارتریسک تطبیق- جرایم مالی

Mubalaik201۷تقلب کارتریسک تطبیق- جرایم مالی*MLP

Malini201۷تقلب کارتریسک تطبیق- جرایم مالی*KNN

Mardnezیادگیری تقویتی201۶دستکاری بازارریسک تطبیق- جرایم مالی

Shiاستخراج نمودار201۹دستکاری بازارریسک تطبیق- جرایم مالی

Humpherysتقلب ریسک تطبیق- جرایم مالی
صورت های مالی

درخت تصمیم گیری*2011

Li Sunمبارزه با ریسک تطبیق- جرایم مالی
پولشویی

2020 و 
21

استخراج نمودار

Shiمبارزه با ریسک تطبیق- جرایم مالی
پولشویی

استخراج متناوب201۹

Nymanبخش بندی*2021ریسک سیستمیک

Zhou2020ریسک سیستمیک*BIGRU ،CNN

Catulloیادگیری تقویتی*201۵ریسک سیستمیک

Yu2020ریسک سیستمیک*GBDT ،مدل شبکه

Ahelegbey2021ریسک سیستمیک*VAR

Bianchi201۹ریسک سیستمیک*MCMC

O’Halloranمدل مارکوف*201۹ریسک سیستمیک
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ــد،  ــش می ده ــر کاه ــیار کوچک ت ــه بس خالص
ــاس  ــای مقی ــت نموداره ــه مدیری ــد ب می توان
بــزرگ کمــک کنــد. بــرای مثــال SWeG یــک 
ــه و  ــات لب ــا اصالح ــرده ب ــه فش ــودار خالص نم
جســتارهای نمــودار تقویــت شــده را پیــدا کــرد. 
DPGS مــدل پیکربنــدی را به عنــوان یــک 
ــاذ  ــودار اتّخ ــازی نم ــوچ در خالصه س ــدل پ م
می کنــد و هــم در حافظــه و هــم در زمــان 
بــرای آمــوزش GNN صرفه جویــی می کنــد 
کــه وظایــف اســتخراج نمــودار را در شــبکه های 
ــد.  ــهیل می کن ــزرگ تس ــاس ب ــی در مقی مال

4. کاربردها 
در ایــن قســمت مطالعاتــی بررســی شــده اســت 
ــتفاده  ــا اس ــاص را ب ــی خ ــه ریســک های مال ک
از داده هــای بــزرگ و روش هــای نوظهــور حــل 
می کننــد. کارهــای انجــام شــده در ایــن حــوزه 

در جــدول 2 خالصــه شــده اســت. 

4.1. ریسک اعتباری 
ارزیابــی ریســک اعتبــاری اســاس و کلیــد 
کــه  حالــی  در  اســت.  ریســک  مدیریــت 
اغلــب  ســنتی  مالــی  اعتبــاری  اطالعــات 
ــت  ــوی اس ــی ق ــای مال ــط دارای ویژگی ه فق
ــای  ــی، وام ه ــاری، ارز خارج ــد کارت اعتب )مانن
ــی(،  خصوصــی و ســایر داده هــای تراکنــش مال

شــکل 3. دامنــه توزیــع بــازده قیمتــی. شــکل a بــاال نمونــه ای از بــازده قیمت نرمــال شــده در پلتفــرم OKCoin از ســاعت 14:04  در 
3 مــارچ 201۷ تــا ســاعت 22:4۵  در 4 مــارچ 201۷ اســت و صفحــه پایینــی شــکل a ســیگنال نویــز نمونه بــرداری شــده از توزیــع 
گاوســی اســت. شــکل b توزیــع بــازده قیمــت نرمــال شــده در پلتفرم هــای مختلــف بیت کویــن در مقایســه بــا توزیــع گاوســی زمانــی 

کــهΔt=2  دقیقــه اســت. شــکل c کشــیدگی k در مقایســه بــا Δt  در مقایســه بــا پلتفرم هــای بیت کویــن اســت. 

ترازنامه  هاي  نسبت  براساسبا هدف تسهیل تجزیه و تحلیل سیستماتیک اقدامات خاص بانک  اساساً    ANN-BNپیشنهادي  اي  ه مرحل
 .  است تا در هر سناریو مبتنی بر وام اعمال شود پذیرانعطافکافی   ةانجام شد و ثابت شد که به انداز

  50035پی  انداجتماعی بر نقدینگی بازار مالی را با انجام یک تحلیل رگرسیون با شاخص اسهاي  رسانه  تأثیر  34گیجارو و همکاران
پس از افزودن حجم متوسط متحرك    نتایج نشان داد که .  تحلیل کرد،  محتواي توییترهاي  حساسیت  براساس آن    دهی امتیازپس از  
 .  نقدینگی همبستگی دارد مؤثرمعناداري و مثبت با انتشار طور به انگذارسرمایهتمایل ، دو روزه

 ریسک نوسانات .۳�٤

یکی  ، در حال حاضر. تغییرات برخی عوامل ریسک است  تأثیراحتمال نوسانات قیمت پرتفوي تحت  ،ریسک نوسان در بازارهاي مالی 
نوسانات بازار نقش مهمی    بینی پیش است که در آن    36ارزش در معرض ریسک ،  ت ریسک مالیمعیارهاي اصلی براي تعیین کمیّاز  
بر بازده  عمدتاً  تحقیقات در مورد ریسک نوسان    ،نوسانات بازار است  سازيمدلکلید درك و    ،از آنجایی که بازده قیمت.  کندمی  ایفا

 .  متوالی رایج و گسترده هستندهاي  دادهجایی که  ؛قیمت متمرکز است

 . )3(شکل   دهدمی را نشان 37یک دم پهن، که توزیع بازده قیمتاند هان دریافت محقّق، طالعات قبلی در م

 
تا ساعت   2017مارچ  3در   14:04از ساعت  OKCoinاز بازده قیمت نرمال شده در پلتفرم اي هباال نمون  aشکل  . دامنه توزیع بازده قیمتی. 3شکل 

توزیع بازده قیمت نرمال شده در    bشکل .  شده از توزیع گاوسی است بردارينمونهسیگنال نویز  aاست و صفحه پایینی شکل  2017مارچ   4در   22:45
هاي  در مقایسه با پلتفرم  Δ𝑡𝑡𝑡𝑡در مقایسه با  kکشیدگی  cشکل .  دقیقه است  Δ𝑡𝑡𝑡𝑡=۲در مقایسه با توزیع گاوسی زمانی که کوینبیتمختلف  هاي پلتفرم

 . است  کوینبیت
در عصر . دهدمی وسیع را نشان ۀیک حافظ ،در حالی که قدر مطلق بازده قیمت، بازده قیمت داراي همبستگی خودکار خطی نیست

روش  ،  ي تاریخیسازشبیه شوند:  می  کلی به سه دسته تقسیمطور  به  متوالیهاي  تحلیل سنتی براي دادهي  هاروش  ،بزرگهاي  داده
هاي  دادههاي  الگوریتم،  برعکس  ؛یابند نمی  اغلب به نتایج دقیقی دست  ها روش  این،  با این حال.  ي مونت کارلوسازشبیهتحلیلی و  

تی سهام  بهتري از حرکات جه  بینیپیشبه    LSTMبا استفاده از شبکه    38فیشر و کراوس .  توانند بر این مشکل غلبه کنندمی  بزرگ
باز،  39500  اندپیاس  یک  لجستیک  ةدر  رگرسیون  با  مقایسه  در  شبکه ،  زمانی طوالنی  و حتی  تصادفی  عمیق هاي  جنگل  عصبی 

 
۳٤ Guijaro et al. 
۳٥ S&P٥٠٠ 
۳٦ Value at Risk(VaR) 
۳۷ Fat tail 
۳۸ Fischer and Krauss 
۳۹ S&P٥٠٠ 

الگوریتم هــای  براســاس  اعتبــار  ارزیابــی 
داده هــای بــزرگ به طــور جامــع داده هــای 
ــت را  ــی دول ــات عموم ــای خدم ــی، داده ه مال
در نظــر می گیــرد.  هــا و همــکاران2۶  یــک 
مــدل امتیاز دهــی اعتبــاری براســاس یادگیــری 
و  کــرد  ایجــاد  ویژگــی  انتخــاب  و  عمیــق 
ــه  ــا توجــه ب ــران را ب ــاری کارب ــدی اعتب رتبه بن
ویژگی هــای ورودی کاربــران ارزیابــی کــرد. ایــن 
آزمــون نشــان داد کــه یادگیــری عمیــق روشــی 
مؤثــر بــرای مدیریت داده هــای ویژگــی اعتباری 

ــت.  ــاال اس ــاد ب ــا ابع ب
مــرادی و رفیعــی یــک سیســتم اســتنتاج 
فــازی مبتنــی بــر شــبکه تطبیقــی را پیشــنهاد 
کردنــد کــه هــم داده هــای مشــخصات مشــتری 
ــانی را  ــادی نوس ــی اقتص ــل سیاس ــم عوام و ه
بــرای ارزیابــی ریســک اعتبــاری در خــود جــای 
ــی  ــت جدول ــا می توانس ــتم پوی ــد. سیس می ده
ــد  ــه تولی ــه صــورت ماهان ــد را ب از مشــتریان ب
ــا موقعیت هــای واقعــی بســیار  ــج ب ــد و نتای کن

ــود.  ســازگار ب
ــی  ــدل امتیازده ــک م ــکاران2۷  ی ــگ و هم ژان
اعتبــاری یکپارچــه آنالیــن را طراحــی کــرد کــه 
ــوب  ــک چهارچ ــاس ی ــان براس ــد در زم می توان
 DeepGBM نــام  بــه  ابتــکاری  یادگیــری 
ــم  ــت تصمی ــای درخ ــه مزای ــود ک ــه روز ش ب
شــبکه  و   )GBDT( گرادیــان  تقویت کننــده 

ــه ای و  ــر دو مقول ــت ه ــرای مدیری ــی را ب عصب
ــرد.  ــه کار می گی ــددی ب ــه ای ع طبق

به عنــوان نمونــه ای از داده هــای غیرســنتی، 
ــاس  ــاً براس ــدل DeepCredit عمدت ــک م ی
LSTM آگاه از زمــان، بــا اســتفاده از مجموعــه 
داده هــای جریــان، جریــان کلیــک کاربــر کامل 
از یــک پلتفــرم وام دهــی P2P کــه بیــش از 4 
میلیــون فّعالیــت مالــی 10 هــزار کاربــر را ثبت 
کــرده بــود، ســاخت. ایــن مــدل هــم انحرافــات 
ــاال  ــت ب ــا دّق ــا را ب ــم پیش فرض ه ــردی و ه ف

ــرد.  ــی ک پیش بین

4.2. ریسک نقدینگی    
تأمیــن نقدینگــی کلیــد تمــام تئوری هــای 
مدل هــای  در  اســت.  مالــی  واســطه گری 
ســنتی، ریســک نقدینگــی بــا در نظــر گرفتــن 
ــق  ــک اف ــاخص ها در ی ــی ش ــرات در برخ تغیی
زمانــی خــاص بــرای مقایســه اندازه گیــری 
می شــود. بــا ایــن حــال، کثــرت، تعــدد و تنــوع 
حســاب ها، محاســبۀ جریان هــای نقــدی را 
ــن  ــد و بنابرای ــر می کن ــوار و زمان ب ــیار دش بس
ــان  ــدت زم ــا در م ــن داده ه به دســت آوردن ای

ــز اســت.  ــش برانگی ــاه چال کوت
امــروزه می تــوان از الگوریتم هــای داده هــای 
بــزرگ بــرای ارزیابــی بهتــر ریســک نقدینگــی 
و تحلیــل عوامــل کلیــدی و ارتباطــات متقابــل 
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آنهــا اســتفاده کــرد. تاوانــا و همــکاران28  از 
ــی  ــل و ارزیاب ــرای تحلی ــی ب ــبکه های عصب ش
ریســک نقدینگــی و عوامــل کلیــدی اســتفاده 
ANN- ــه ای پیشــنهادی ــدل دو مرحل ــرد. م ک
BN اساســاً بــا هــدف تســهیل تجزیــه و تحلیــل 
سیســتماتیک اقدامــات خــاص بانــک براســاس 
نســبت های ترازنامــه انجــام شــد و ثابــت شــد 
کــه بــه انــدازۀ کافــی انعطاف پذیــر اســت تــا در 

هــر ســناریو مبتنــی بــر وام اعمــال شــود. 
رســانه های  تأثیــر  همــکاران2۹   و  گیجــارو 
اجتماعــی بــر نقدینگــی بــازار مالــی را بــا انجــام 
یــک تحلیــل رگرســیون بــا شــاخص اس اند پــی 
براســاس  آن  امتیاز دهــی  از  پــس    30۵00
تحلیــل  توییتــر،  محتــوای  حساســیت های 
ــزودن  ــس از اف ــه پ ــان داد ک ــج نش ــرد. نتای ک
حجــم متوســط متحــرك دو روزه، تمایــل 
ــا  ــاداری و مثبــت ب ســرمایه گذاران به طــور معن

ــتگی دارد.  ــی همبس ــر نقدینگ ــار مؤث انتش

4.3. ریسک نوسانات
ــال  ــی، احتم ــای مال ــان در بازاره ــک نوس ریس
تأثیــر  تحــت  پرتفــوی  قیمــت  نوســانات 
ــت. در  ــک اس ــل ریس ــی عوام ــرات برخ تغیی
حــال حاضــر، یکــی از معیارهــای اصلــی بــرای 
تعییــن کمّیــت ریســک مالــی، ارزش در معرض 
پیش بینــی  آن  در  کــه  اســت  ریســک31   
ــد.  ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــازار نق ــانات ب نوس
ــد درك و  ــت، کلی ــازده قیم ــه ب ــی ک از آنجای
ــات  ــت، تحقیق ــازار اس ــانات ب ــازی نوس مدل س
ــازده  ــر ب ــاً ب ــان عمدت ــک نوس ــورد ریس در م
ــای  ــه داده ه ــی ک ــز اســت؛ جای قیمــت متمرک

ــتند.  ــترده هس ــج و گس ــی رای متوال
ــه  ــد ک ــان دریافته ان ــی، محّقق ــات قبل در مطالع
توزیــع بــازده قیمــت، یــک دم پهــن32  را نشــان 

ــکل 3(.  ــد )ش می ده
 

بــازده قیمــت دارای همبســتگی خــودکار خطی 

نیســت، در حالــی کــه قــدر مطلــق بــازده 
قیمــت، یــک حافظــۀ وســیع را نشــان می دهــد. 
ــزرگ، روش هــای تحلیــل  در عصــر داده هــای ب
ــی  ــی به طــور کل ــای متوال ــرای داده ه ســنتی ب
بــه ســه دســته تقســیم می شــوند: شبیه ســازی 
ــت  ــازی مون ــی و شبیه س ــی، روش تحلیل تاریخ
کارلــو. بــا ایــن حــال، ایــن روش هــا اغلــب بــه 
ــس،  ــد؛ برعک ــت نمی یابن ــی دس ــج دقیق نتای
ــر  ــد ب ــزرگ می توانن ــای ب ــای داده ه الگوریتم ه
ــد. فیشــر و کــراوس33   ــه کنن ــن مشــکل غلب ای
ــی  ــه پیش بین ــبکه LSTM ب ــتفاده از ش ــا اس ب
بهتــری از حــرکات جهتــی ســهام  اس اندپــی34  
۵00، در یــک بــازۀ زمانــی طوالنــی در مقایســه 
ــی و  ــگل تصادف ــتیک، جن ــیون لجس ــا رگرس ب
ــتاندارد  ــق اس ــی عمی ــبکه های عصب ــی ش حت
ــد  ــان دادن ــن نش ــا همچنی ــد. آنه ــت یافتن دس
ــط  ــده توس ــت ش ــوی هدای ــان پرتف ــه نوس ک
به دلیــل عوامــل خطــر   LSTM شــبکه های
مشــترك به طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه 

اســت. 

4.4. دستکاری بازار
ــرکت ها  ــرای ش ــتری را ب ــی، بس ــای مال بازاره
بــه  اجــازه دادن  بــا  تــا  فراهــم می کننــد 
ــه ســهام، ســرمایه  ــرای معامل ســرمایه گذاران ب
ــادی،  ــرایط ع ــد و در ش ــش دهن ــود را افزای خ
ــدۀ  ــس کنن ــی، منعک ــوالت مال ــت محص قیم
ــرکت ها  ــورد ارزش ش ــج در م ــای رای قضاوت ه
اســت. بــا ایــن حــال، قیمت هــای بــازار را 
ــالت  ــت و معام ــات نادرس ــا اطالع ــوان ب می ت
متقلّبانــه دســتکاری کــرد و بــر اطالعــات 
ــه  ــازار را ب ــت و ب ــر گذاش ــرمایه گذاران تأثی س

ــرد.  ــل ک ــی مخت ــازار مال ــعۀ ب ــرر توس ض
مارتینــز و همــکاران3۵  از یــک چهارچــوب 
مشــاهدۀ  قابلیــت  در  تقویتــی  یادگیــری 
ــم مارکــوف  ــی فرایندهــای تصمی کامــل و جزئ
ــن  ــه ای ــی ک ــن دالیل ــا یافت ــرد و ب ــتفاده ک اس

ــه انجــام فّعالیت هــای  معامله گــران را تشــویق ب
ــان را  ــی مجرم ــار اساس ــد، رفت ــه می کن متقلّبان
ــری  ــای یادگی ــر روش ه ــالوه ب ــرد. ع ــل ک تحلی
ــبکه  ــل ش ــای تحلی ــینی، برخــی از روش ه ماش
بــرای تشــخیص دســتکاری بــازار اســتفاده 
شــده اند. برخــی مطالعــات تــالش کرده انــد 
ــاری،  ــبکه های تج ــل ش ــه و تحلی ــا تجزی ــا ب ت
دســتکاری مبتنــی بــر معاملــه را در بــازار ســهام 
چیــن شناســایی کننــد و ســهام دســتکاری 
ــتگی  ــرد همبس ــا رویک ــر ب ــور مؤث ــده به ط ش
درجــه- قــدرت متمایــز شــدند. عــالوه بــر ایــن، 
بــا ایجــاد یــک شــبکه معامالتــی چنــد بخشــی، 
ــادی را در  ــران غیرع ــا موفقیــت معامله گ ــا ب آنه
بــازار ســهام شناســایی کردنــد. عــالوه بــر ایــن، 
آنهــا دســته شــبکه تجــاری را بــرای تشــخیص 
ــل  ــه و تحلی ــهام تجزی ــتکاری س ــی در دس تبان

ــد.  کردن

4.5. ریسک مالی سیستمی
قبــاًل  کــه  ریســک هایی  از  مختلفــی  انــواع 
مــورد بحــث قــرار گرفــت، می توانــد باعــث 
ســقوط در یــک صنعــت یــا اقتصــاد شــود. 
بنابرایــن، مدیریــت ریســک مناســب بــرای 
ــژه از منظــر  ــان ریســک سیســتمیک، به وی درم
ــک  ــت ریس ــت. مدیری ــاز اس ــورد نی ــی م نظارت
سیســتمی ســنتی عمدتــاً بــر شــاخص های خرد 
ســازمانی و شــاخص های کالن اقتصــادی، ماننــد 
ــی  ــی و نقدینگ ــت دارای ــی، کیفی ــت دارای کفای
ــای  ــاس روش ه ــه و اس ــه پای ــد ک ــه می کن تکی
نظــارت بــر ریســک، از جملــه میانگیــن مــوزون 
ــا  ــد. ب ــا مدل هــای ســاختاری را ایجــاد می کن ی
ایــن حــال، محــدود بــه مکانیســم به روزرســانی 
یــا ویژگــی ذاتــی، شــاخص های ســنتی اغلــب از 
پســماند، فرکانــس پایین و ســایر معایب هســتند 
و ترکیــب داده هــای جایگزیــن می توانــد مشــکل 

ــد.  ــش ده را کاه
نایمــن و همــکاران3۶  داده هــای مبتنــی بــر متــن 
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تواند تا سال  می جعلی از طریق کارتهاي اعتباريهاي تراکنش، نشان داده شده است 4که در شکل  طورهمان. گذاردمی تأثیرقربانی  
الگوریتم   51و پوشپامالینی  .  ضد تقلب طراحی شده استهاي  رویکردهاي بسیاري براي چنین فوریت.  میلیارد دالر برسد  41به    2027
KNN  بیش از حد و    بردارينمونهي  هاروش  تشخیص پرت را همراه باي  هاروش  وPCA  ،  ي نرخ کشف تقلب براي سازبهینه براي

  ٣IDدرخت تصمیم    براساسرا    FzzITreeیک الگوریتم    52عسکري و حسین.  شناسایی تقلب در کارت اعتباري بانکی اتخاذ کردند
 .  جعلی پیشنهاد کردندهاي با استفاده از منطق فازي براي کشف تراکنش

 
رسید که  2020میلیارد دالر در سال  39. 32به  2011میلیارد دالر در سال  84. 9زیان جهانی ناشی از تقلب پرداختی از . 4شکل 

اي ه هزین  2027شود در سال  می  بینیپیشهمچنان در حال افزایش باشد و  ها  شود تقلب در پرداخت می  بینیپیش .  سه برابر شده است
 .  شده است بینیپیشمقادیر   2020پس از سال هاي داده. میلیارد دالر داشته باشد   62. 40معادل 

 اي مالی و تقلب بیمههاي تقلب در صورت  .۲�٥

عمدي از وضعیت مالی یک واحد تجاري اشاره دارد که با تحریف اشتباه ارائه  مالی بههاي تقلب در صورت مالی  هاي تقلب در صورت 
مالی اغلب بسیار بزرگ و  هاي  ناشی از تقلب در صورت هاي  زیان.  شودمی  مالی انجامهاي  عمدي یا حذف مبالغ یا افشا در صورت 

گذاران سرمایه،  ي براي حسابرسانهاي مالی یک نگرانی جدتقلب در صورت ،  بنابراین.  گاهی اوقات حتی براي مؤسسات فاجعه بار است
یک گردش کار رایج شامل  اند.  هبزرگ براي مقابله با این خطر توسعه یافتهاي  مختلف دادههاي  الگوریتم.  و قانونگذاران بوده است

  کارگیريبه پس از  .  تقلب است  بینیپیشبراي  بندي  طبقه  مالی) وهاي  متنوع (شامل متن گزارش و شاخصهاي  انتخاب ویژگی از داده
دریافتند    53هاجک و هنریکس،  بندي براي شناسایی تقلببزرگ براي انتخاب ویژگی و طبقه هاي  هاي دادهطیف وسیعی از الگوریتم 

.  بهترین عملکرد را دارند متقلّبهاي غیر ) براي شرکتBBNهاي باور بیزي (و شبکه متقلّبهاي ي مجموعه براي شرکتهاروش  که
و جنگل تصادفی را براي  XGBoostچندین روش ترکیبی را مقایسه کرد و بهترین ترکیب  54یائو و همکاران، با مالحظات مشابه

) براي  HANبا اتخاذ یک شبکه توجه سلسله مراتبی (  55کراجا و همکاران ،  با کمک یادگیري عمیق.  تشخیص تقلب در بیانیه یافت

 
٥۱ Malini and Pushpa 
٥۲ Askari and Hussain 
٥۳ Hajek and Henriques 
٥٤ Yao et al 
٥٥ Craja et al. 

شــکل 4. زیــان جهانــی ناشــی از تقلــب پرداختــی از ۹. 84 میلیــارد دالر در ســال 2011 بــه 32. 3۹ میلیارد 
ــا  ــب در پرداخت ه ــود تقل ــی می ش ــت. پیش بین ــده اس ــر ش ــه براب ــه س ــید ک ــال 2020 رس دالر در س
همچنــان در حــال افزایــش باشــد و پیش بینــی می شــود در ســال 202۷ هزینــه ای معــادل 40. ۶2 میلیــارد 

دالر داشــته باشــد. داده هــای پــس از ســال 2020 مقادیــر پیش بینــی شــده اســت. 

ــوای  ــر محت ــی تأثی ــرای ارزیاب ــی را ب ــازار مال ب
ــی  ــتم مال ــک سیس ــعۀ ی ــر توس ــی ب احساس
ــور  ــکل گیری ش ــرد و ش ــل ک ــه و تحلی تجزی
و نشــاط را قبــل از بحــران مالــی جهانــی و 
همچنیــن فروپاشــی متعاقــب آن آشــکار کــرد. 
ــا  ــزرگ ب ــا توســعۀ الگوریتم هــای داده هــای ب ب
قــدرت محاســباتی بــاال، یــک ســری روش هــای 

ــده اند.  ــدار ش ــر داده پدی ــی ب ــد مبتن جدی
روش هــای غیرخطــی مانند SVM و شــبکه های 
عصبــی دّقــت پیش بینــی باالتــری را بــرای 
ــألۀ  ــک مس ــوان ی ــه عن ــتمی ب ــک سیس ریس
غیرخطــی ارائــه می کننــد. ژو و همــکاران3۷ 
یــک مــدل یادگیــری عمیــق ترکیبــی مبتنــی 
بــر CNN و BiGRU بــرای پیش بینــی ریســک 
مالــی سیســتمی، دســتیابی بــه عملکــرد برتــر 
ــس از  ــرد. پ ــنهاد ک ــی پیش ــری ویژگ در یادگی
بحــران مالــی 2008، تعــداد زیــادی مــدل پویــا 
ــی در  ــادی و مال ــای اقتص ــر تئوری ه ــی ب مبتن
حــال ظهور، ســیر تحــّول ریســک سیســتمی را 
توصیــف کردنــد. کاتولــو و همــکاران38  پویایــی 
ــا  ــن بانک ه ــل بی اقتصــاد کالن حاصــل از تعام

ــاری  ــبکه اعتب ــون در ش ــرکت های ناهمگ و ش
ــه براســاس آن  ــرد، ک ــد ک ــاز تولی درون زا را ب
اولیــه  هشــدار  شــاخص های  نویســندگان 
بحران هــا را تعریــف کردنــد. یــو و همــکاران3۹  
یــک شــبکه بیــن بانکــی را بــا اســتفاده از یــک 
ــی  ــرای پیش بین ــده ب ــبکه پیچی ــرد ش رویک
ســرایت ریســک سیســتمی شبیه ســازی کــرد 
و روشــی را بــرای انتخــاب سیاســت مدیریــت 
بهینــه بــرای مدیریــت ریســک سیســتمی 
ارائــه کــرد. عــالوه بــر ایــن، محّققــان در 
ســایر شــاخه های اصلــی روش هــای یادگیــری 
آمــاری مبتنــی بــر داده را بــرای ســاخت 
ــد.  ــاذ کرده ان ــک اتخ ــل ریس ــای تکام مدل ه
شــاخص های ریســک سیســتمی و متغیرهــای 
ــت  ــای حال ــوان متغیره ــادی به عن کالن اقتص
خــودکار  رگرســیون  و  می شــوند  اســتفاده 
به عنــوان  مارکــوف  زنجیــری  و  بــرداری40  
خــودکار  رگرســیون  از  کلی تــری  شــکل 
بــرداری بــرای بــه دســت آوردن یــک ماتریــس 
انتقــال وضعیــت براســاس داده هــای تاریخــی 

اســتفاده می شــوند. 

اهلگبــی و همــکاران41  یــک مــدل رگرســیون 
خــودکار بــرداری شــبکه را بــرای ارزیابــی 
تأثیــر مالــی همــه گیــری کوویــد 1۹ پیشــنهاد 
کردنــد. اخیــرا، بســیاری از رویکردهــای هــوش 
ریســک  تکامــل  تحقیقــات  در  مصنوعــی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــتمی ب سیس
ــک  ــور ریس ــک موت ــیک42  ی ــوران و نواس اوهال
سیســتمی براســاس موتــور ریســک منبــع بــاز 
طراحــی کردنــد و معیارهــای ریســک مختلفــی 
را در خــود جــای دادنــد. آنهــا همچنیــن یــک 
ــر  ــی تأثی ــرای ارزیاب ــازی را ب ــاوری شبیه س فن
مقــررات بــر سیســتم مالــی به طــور کلــی 

ــد.  ــاس کردن اقتب

5. ریسک تطبیق- جرایم مالی
ریســک تطبیــق- جرایــم مالــی بــه خســاراتی 
مربــوط می شــودکه ممکــن اســت زمانــی 
ــه  ــا مؤسس ــرکت ی ــک ش ــه ی ــود ک ــاد ش ایج
از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه جرایــم 
مالــی در حــوزه قضایــی مربوطــه خــود پیــروی 
ــی شــامل ســرقت  ــی معمول ــم مال نکنــد. جرای
ــب  ــویی و تقل ــازار، پولش ــتکاری ب ــت، دس هوی
ــش،  ــن بخ ــت. در ای ــی اس ــای مال در صورت ه
ــرای  رویکردهــای نوظهــور داده هــای بزرگــف ب
مدیریــت ریســک تطبیــق- جرایــم مالــی 

ــت.  ــده اس ــی ش معرف

5.1. شناسایی دزد
اطالعــات  بــه مجرمانــی   ســرقت هویــت 
می شــود کــه از هویــت شــخص دیگــری و 
ــر  ــای غی ــه روش ه ــط ب ــات مرتب ــایر اطاالع س
ــه  ــر ب ــب منج ــد. اغل ــتفاده می کنن ــاز اس مج
قربانیــان  و  می شــود  فــوری  مالــی  زیــان 
و  اعتبــار  ســری  یــک  از  اســت  ممکــن 
ــد.  ــج ببرن ــر رن ــکالت دیگ ــز مش ــن نی همچنی
بــرای کاهــش ریســک، وانــگ و همــکاران43  از 
یــک مولــد احتمالــی بــرای تشــخیص ســرقت 
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هویــت در شــبکه های اجتماعــی تلفــن همــراه 
اســتفاده کــرد. چنیــن جرایمــی کــه از طریــق 
اینترنــت انجــام می شــود " فیشــینگ" نامیــده 
می شــود. رائــو و همــکاران44  وبســایت های 
طبقه بنــدی  از  اســتفاده  بــا  را  فیشــینگ 
ویژگی هــای  براســاس  تصادفــی  جنــگل 
ــای  ــده از URL، کده ــتخراج ش ــافی اس اکتش
ــایی  ــث شناس ــخص ثال ــات ش ــع و خدم منب
کــرد. در پژوهــش بناویــدس و همــکاران4۵ 
یادگیــری  رویکردهــای  از  مفصلــی  شــرح 
ــینگ  ــالت فیش ــا حم ــه ب ــرای مقابل ــق ب عمی
ســرقت  شــکل های  از  یکــی  کــرد.  ارائــه 
هویــت، کالهبــرداری از کارت اعتبــاری اســت 
ــر یــک یــا چنــد حســاب  کــه معمــوالً تنهــا ب
ــذارد.  ــر می گ ــی تأثی ــاز قربان ــاری ب کارت اعتب
داده  نشــان   4 شــکل  در  کــه  همان طــور 
ــق  ــی از طری ــای جعل ــت، تراکنش ه ــده اس ش
ــال 202۷  ــا س ــد ت ــاری می توان ــای اعتب کارته
رویکردهــای  برســد.  میلیــارد دالر  بــه 41 
بــرای چنیــن فوریت هــای ضــد  بســیاری 
تقلــب طراحــی شــده اســت. مالینی و پوشــپا4۶  
الگوریتــم KNN و روش هــای تشــخیص پــرت 
را همــراه بــا روش هــای نمونه بــرداری بیــش از 
ــرخ کشــف  ــرای بهینه ســازی ن حــد و PCA، ب
تقلــب برای شناســایی تقلــب در کارت اعتباری 
ــین4۷   ــکری و حس ــد. عس ــاذ کردن ــی اتخ بانک
یــک الگوریتــم FzzITree را براســاس درخــت 
تصمیــم ID3 بــا اســتفاده از منطــق فــازی برای 
کشــف تراکنش هــای جعلــی پیشــنهاد کردنــد. 

 
و  مالــی  در صورت هــای  تقلــب   .5.2

ــه ای ــب بیم تقل
در  تقلــب  مالــی  صورت هــای  در  تقلــب 
صورت هــای مالــی بــه ارائــه اشــتباه عمــدی از 
وضعیــت مالــی یــک واحــد تجــاری اشــاره دارد 
ــا تحریــف عمــدی یــا حــذف مبالــغ یــا  کــه ب
ــود.  ــام می ش ــی انج ــای مال ــا در صورت ه افش

 
 

رنگ لبه و اندازه گره نشان دهنده مقدار پول  .  متراکم  ۀایجاد یک زیرگراف سه جانب،  از نقل و انتقاالت پولشویی در یک بانکاي  ه نمون. 5شکل 
 .  منتقل شده است

با  .  اساسی و ساختارهاي سازمانی استفاده کردند هاي  اجتماعی براي آشکار کردن نقشهاي  از تحلیل شبکه   57کوالدون و ریموندي
،  پذیر مبتنی بر جریانیک رویکرد مقیاس.  دهند نمی  نظري ارائههاي  دهند یا ضمانتنمی  ردیابی جریان را انجام  ها روش  این،  این حال

 .  پیشنهاد شد،  که داراي محدودیت نظري بود، براي تشخیص جریان انتقال کامل پول از مبدأ به مقصد  58فلوسکوپ 

تراکنش براي  ها  این  ناهنجاري جدید  متریک  یک  و  کرد  مدل  بخشی  چند  نمودار  یک  از  استفاده  با  کردسازبهینه را  طراحی  .  ي 
. آزمایشات گسترده ارائه شده در این مقاله نشان داد که فلوسکوپ در تشخیص رفتارهاي مختلف پولشویی خصمانه مؤثر و قوي است

  ها،متعدد تراکنشهاي  با در نظر گرفتن ویژگی،  جفت شده  60دو تانسورعنوان  هب  جریان انتقال را  59سان و همکاران ،  بر این اساس
 . مدل کرد

 قاچاق و تحریم  .٤�٥

مختلفی براي  هاي  فناوري،  اخیرهاي  در سال.  کنندمی  گذاري ایفامبارزه با قاچاق اغلب نقش مهمی در سیاستهاي  سیاست  قاچاق 
توجهی قابلطور  به  هاي متنیهاي تلفن همراه و پیامتماس،  هاي مالی هایی مانند تراکنشداده.  مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده است
تر کردن مبارزه با قاچاق بررسی  مؤثربزرگ را براي  هاي  موستو امکان استفاده از داده.  کنندبه کار مبارزه با قاچاق انسان کمک می

 .  کرد
عنوان به  .شودمی  اقتصادي گاه به گاه بر کشورهاهاي  مبارزه ژئوپلیتیکی منجر به اعمال تحریمقهقرایی جهانی شدن و تشدید  ها  تحریم
ترگاب و  .  ها کنندهاي ایران و روسیه باعث شده است که مردم شروع به ارزیابی ضررهاي بعدي با استفاده از الگوریتم تحریم،  مثال

اعمال شده توسط اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه و هاي اشی از تحریمبراي تخمین زیان اقتصادي ن OLSهمکاران از الگوریتم 
 . ورشکستگی نقش داشته باشند بینیپیشتوانند در ها میتحریم، عالوه بر این. روسیه استفاده کرد هاي ضدتحریم

 )ABCمبارزه با رشوه و فساد ( .٥�٥

 
٥۷ Colladon and Remondi 
٥۸ FlowScope 
٥۹ Sun et al. 
٦۰ tensors 

شــکل ۵. نمونــه ای از نقــل و انتقــاالت پولشــویی در یــک بانــک، ایجــاد یــک زیرگــراف ســه جانبــۀ 
متراکــم. رنــگ لبــه و انــدازه گــره نشــان دهنــده مقــدار پــول منتقــل شــده اســت. 

صورت هــای  در  تقلــب  از  ناشــی  زیان هــای 
مالــی اغلــب بســیار بــزرگ و گاهــی اوقــات حتی 
ــن،  ــار اســت. بنابرای ــه ب ــرای مؤسســات فاجع ب
تقلــب در صورت هــای مالــی یــک نگرانــی 
ســرمایه گذاران  حسابرســان،  بــرای  جــدی 
الگوریتم هــای  اســت.  بــوده  قانونگــذاران  و 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــزرگ ب ــای ب ــف داده ه مختل
ــردش  ــک گ ــد. ی ــعه یافته ان ــر توس ــن خط ای
ــای  ــی از داده ه ــج شــامل انتخــاب ویژگ کار رای
ــاخص های  ــزارش و ش ــن گ ــامل مت ــوع )ش متن
ــب  ــی تقل ــرای پیش بین ــدی ب ــی( و طبقه بن مال
ــیعی از  ــف وس ــری طی ــس از به کارگی ــت. پ اس
ــرای انتخــاب  ــزرگ ب ــای ب ــای داده ه الگوریتم ه
شناســایی  بــرای  طبقه بنــدی  و  ویژگــی 
ــه  ــد ک ــس48  دریافتن ــک و هنریک ــب، هاج تقل
شــرکت های  بــرای  مجموعــه  روش هــای 
متقلـّـب و شــبکه های بــاور بیــزی )BBN( بــرای 
ــن عملکــرد را  ــب بهتری ــر متقلّ شــرکت های غی
دارنــد. بــا مالحظــات مشــابه، یائــو و همــکاران4۹  
چندیــن روش ترکیبــی را مقایســه کــرد و 
بهتریــن ترکیــب XGBoost و جنــگل تصادفــی 
ــا  ــه یافــت. ب ــرای تشــخیص تقلــب در بیانی را ب

کمــک یادگیــری عمیــق، کراجــا و همــکاران۵0  
بــا اتخــاذ یــک شــبکه توجــه سلســله مراتبــی 
)HAN( بــرای اســتخراج ویژگــی بــرای بازتــاب 
ــر محتــوا  بهتــر ســاختارهای ســند و تمرکــز ب
ــه  ــری را در مقایس ــج بهت ــن، نتای ــه مت و زمین
ــه دســت  ــی ب ــای فعل ــا بســیاری از رویکرده ب
متعــدد  کاوی  داده  تکنیک هــای  از  آورد. 
ــب  ــه تقل ــه ب ــرای شناســایی شــرکت هایی ک ب
می شــوند،  متوســل  مالــی  صورت هــای  در 
ــن  ــن، چندی ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــتفاده می ش اس
ــای  ــب در صورت ه ــی تقل ــرای پیش بین روش ب

ــی شــد.  ــی ارزیاب مال
ــب  ــک فری ــه ای ی ــب بیم ــه ای تقل ــب بیم تقل
ــک  ــط ی ــا توس ــه ی ــه علی ــت ک ــدی اس عم
شــرکت بیمــه یــا نماینــده بــرای منافــع مالــی 
ــب در  ــرآورد FBI تقل ــق ب انجــام می شــود. طب
بیمه هــای غیــر زندگــی، بیــش از 40 میلیــارد 
ــه  ــق بیم ــار ح ــه دارد و ب ــال هزین دالر در س
ــده وارد  ــاالت متح ــواده ای ــر خان ــتری را ب بیش
ــد 1۹،  ــری کووی ــا شــیوع همــه گی ــد. ب می کن
تعــداد ادعاهــای تقلــب احتمالــی دو برابر شــده 
اســت. بــا ایــن حــال، روش هــای ســنتی معموالً 
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ــه اطالعــات متنــی در دعــاوی  در رســیدگی ب
میتواندمرجــع  کــه  می خورنــد،  شکســت 
ارزشــمندی بــرای کشــف تقلــب بیمــه باشــد. 
وانــگ و زو۵1  بــا اســتفاده از یادگیــری عمیــق، 
ــا ویژگی هــای  ویژگی هــای عــددی ســنتی را ب
متــن اســتخراج شــده توســط LDA بــرای 
ــرای تشــخیص  ــی ب ــوزش شــبکه های عصب آم
تقلــب بیمــه خــودرو ترکیــب کردنــد و نتایــج 
ــد SVM و  ــرد مانن ــر کارب ــدل پ ــری از م بهت

ــود.  ــی ب ــگل تصادف جن

5.3. مبارزه با پولشویی
ــی  ــع پول ــردن منب ــان ک ــار پنه پولشــویی رفت
ــروع  ــای نامش ــق فّعالیت ه ــه از طری ــت ک اس
ــزارش  ــاس گ ــت. براس ــده اس ــت آم ــه دس ب
دفتــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر و جرایــم 
ســازمان ملــل، میــزان تخمیــن زده شــده 
پولشــویی در ســطح جهــان در یــک ســال 2 تــا 
ــا  ۵ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی ی
ــه دالر  ــون دالر ب ــارد دالر - 2 تریلی 800 میلی
آمریــکا اســت. بنابرایــن، مبــارزه بــا پولشــویی 
)AML( بــرای ثبــات مالــی ملــی اهمیــت 

حیاتــی دارد. 
کالســیک ترین رویکــرد مــورد اســتفاده در 
ــر  ــی ب ــدی مبتن ــرای AML طبقه بن ــک ب بان
قانــون اســت. بــا اســتفاده از سفارشــات خریــد 
و فــروش، بــازده قیمــت می توانــد روشــی 
ــاری  ــخیص ناهنج ــرای تش ــر ب ــه و مؤث نوآوران
کنــد.  ارائــه  بیت کویــن  پلت فرم هــای  در 
ــی  ــای مبتن ــن الگوریتم ه ــال، ای ــن ح ــا ای ب
ــی  ــش تخصص ــه دان ــدت ب ــه ش ــد ب ــر قواع ب
از  راحتــی  بــه  متقلّبــان  متکــی هســتند، 
بــرای  نمی تواننــد  و  می کننــد  فــرار  آنهــا 
کشــف انــواع جدیــدی از رفتارهــای پولشــویی 
یادگیــری  الگوریتم هــای  شــوند.  اســتفاده 
ــای  ــایی فّعالیت ه ــرای شناس ــز ب ــینی نی ماش
ــد  ــه می توانن ــوند ک ــتفاده می ش ــویی اس پولش
ــدون  ــد ب ــناریوهای جدی ــر در س ــور مؤث به ط
محدودیت هــای قوانیــن ثابــت درون یابــی 
ــرای پــردازش داده هــای  شــوند. SVM قبــاًل ب
باالیــی  دّقــت  و  اســتفاده می شــد  بــزرگ 
داشــت. یــک روش مبتنــی بــر یادگیــری 
ــف  ــرای وظای ــه ب ــرد ک ــنهاد ک ــق را پیش عمی
ــط  ــتفاده از رواب ــا اس ــویی ب ــا پولش ــارزه ب مب

مشــتری بــا مشــتری آمــوزش داده شــده بــود. 
ــا ایــن حــال، ایــن الگوریتم هــا فّعالیت هــای  ب
پولشــویی را بــه شــیوه های نظــارت شــده 
ــد  ــایی می کنن ــده شناس ــارت ش ــا نیمه نظ ی
ــازگاری  ــدم س ــادل و ع ــات نامتع ــه از طبق ک
ــای  ــن، روش ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــج می برن رن
مبتنــی بــر خوشــه بندی بــرای شناســایی 
گروه بنــدی  بــا  پولشــویی  فّعالیت هــای 
بــه  خوشــه ها  بــه  مشــکوك  معامــالت 
کار گرفتــه شــده اند. بــا ایــن حــال، ایــن 
ــر  ــاب ها را در نظ ــن حس ــل بی ــا تعام روش ه
نمی گیرنــد، کــه منجــر بــه نــرخ بــاالی 
ــا  ــود. نموداره ــت کاذب می ش ــخیص مثب تش
و شــبکه ها نمایش هــای قدرتمنــدی بــرای 
تجزیــه و تحلیــل وابســتگی درونــی در میــان 
ــویی  ــر در پولش ــکوك درگی ــاب های مش حس

ــتند.  هس
شــکل ۵ یک مثــال واقعــی از انتقال پولشــویی 
در یــک بانــک را نشــان می دهــد کــه شــامل 
یــک جریــان دو مرحلــه ای از حســاب های 
مبــدأ بــه حســاب های میانــی بــه مقصــد 
اســت، کــه در آن ســه نــوع حســاب بــه ترتیب 

ــوند.  ــان داده می ش ــا C، M، A نش ب
تحلیــل  از  ریمونــدی۵2   و  کــوالدون   
ــردن  ــکار ک ــرای آش ــی ب ــبکه های اجتماع ش
ــازمانی  ــاختارهای س ــی و س ــای اساس نقش ه
اســتفاده کردنــد. بــا ایــن حــال، ایــن روش هــا 
یــا  نمی دهنــد  انجــام  را  ردیابــی جریــان 
ــک  ــد. ی ــه نمی دهن ــری ارائ ــای نظ ضمانت ه
رویکــرد مقیاس پذیــر مبتنــی بــر جریــان، 
فلوســکوپ۵3  بــرای تشــخیص جریــان انتقــال 
ــه دارای  ــد، ک ــه مقص ــدأ ب ــول از مب ــل پ کام

ــد.  ــنهاد ش ــود، پیش ــری ب ــت نظ محدودی
ایــن تراکنش هــا را بــا اســتفاده از یــک نمــودار 
ــک  ــک متری ــرد و ی ــدل ک ــی م ــد بخش چن
ناهنجــاری جدیــد بــرای بهینه ســازی طراحــی 
کــرد. آزمایشــات گســترده ارائــه شــده در ایــن 
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a(  طبقه بندي گره با حمالت خصمانه 

 
 

 
b( 62کاراتههاي سازي دشمن در شبکه باشگاهایمن

F 

 
٦۲ karate club network 

a( طبقه بندی گره با حمالت خصمانه

b( ایمن سازی دشمن در شبکه باشگاه های کاراته57 

مقالــه نشــان داد کــه فلوســکوپ در تشــخیص 
خصمانــه  پولشــویی  مختلــف  رفتارهــای 
ــن اســاس، ســان  ــر ای ــوی اســت. ب ــر و ق مؤث
ــوان دو  ــال را به عن ــان انتق ــکاران۵4  جری و هم
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــده، ب ــت ش ــور۵۵  جف تانس
ــرد. ــدل ک ــا، م ویژگی هــای متعــدد تراکنش ه

5.4. قاچاق و تحریم
قاچــاق  بــا  مبــارزه  سیاســت های  قاچــاق 
ــا  ــب نقــش مهمــی در سیاســت گذاری ایف اغل
ــای  ــر، فناوری ه ــال های اخی ــد. در س می کنن
در  قاچــاق  بــا  مبــارزه  بــرای  مختلفــی 
داده هایــی  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر 

تماس هــای  مالــی،  تراکنش هــای  ماننــد 
به طــور  متنــی  پیام هــای  و  همــراه  تلفــن 
قابل توجهــی بــه کار مبــارزه بــا قاچــاق انســان 
ــتفاده از  ــکان اس ــتو ام ــد. موس ــک می کنن کم
داده هــای بــزرگ را بــرای مؤثرتــر کــردن 

ــرد.  ــی ک ــاق بررس ــا قاچ ــارزه ب مب
ــی شــدن و تشــدید  ــی جهان ــا قهقرای تحریم ه
اعمــال  بــه  منجــر  ژئوپلیتیکــی  مبــارزه 
تحریم هــای اقتصــادی گاه بــه گاه بــر کشــورها 
تحریم هــای  مثــال،  به عنــوان  می شــود. 
ایــران و روســیه باعــث شــده اســت کــه 
ــدی  ــای بع ــی ضرره ــه ارزیاب ــروع ب ــردم ش م
بــا اســتفاده از الگوریتم هــا کننــد. تــرگاب 
ــن  ــرای تخمی ــم OLS ب ــکاران از الگوریت و هم
ــان اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای اعمــال  زی
شــده توســط اتحادیــه اروپــا علیــه فدراســیون 
روســیه و ضدتحریم هــای روســیه اســتفاده 
ــد  ــا می توانن ــن، تحریم ه ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ک
در پیش بینــی ورشکســتگی نقــش داشــته 

ــند. باش

)ABC( 5.5. مبارزه با رشوه و فساد
عمومــی  قــدرت  از  اســتفاده  فســاد ســوء 
بــا انگیــزۀ منافــع شــخصی اســت، عملــی 
ــی  ــعۀ مل ــی را از توس ــای مالیات ــه درآمده ک
منحــرف می کنــد. نــه تنهــا اعتمــاد بــه دولــت 
ــه اثربخشــی  ــرد، بلک ــن می ب ــا را از بی و نهاده
نیــز  را  عمومــی  سیاســت های  انصــاف  و 
ــدوق  ــزارش صن ــد. براســاس گ کاهــش می ده
بین المللــی پــول )IMF(، ســاالنه حــدود یــک 
تریلیــون دالر از درآمدهــای دولــت جهانــی بــه 

ــی رود.  ــن م ــاد از بی ــل فس دلی
امــکان  اطالعــات  فنــاوری  در  پیشــرفت 
ــینی را  ــری ماش ــای یادگی ــتفاده از روش ه اس
بــرای پیشــگیری و کشــف فســاد فراهــم کــرده 
اســت. در برخــی از کشــورها، تکنیک هــای 
مربوطــه قبــاًل بــرای مبــارزه بــا فســاد دولتــی 
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ــال، در  ــرای مث ــود. ب ــده ب ــه ش ــه کار گرفت ب
بین الملــل  شــفافیت  و  اگزیگــر  بریتانیــا، 
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــا ب ــد ت ــالش کردن )TI( ت
ســوابق عمومــی، خطــرات فســاد را شناســایی 
کننــد. IBM همچنیــن بــا دولــت کنیــا بــرای 
رشــوه خواری  کلیــدی  عوامــل  شناســایی 
از طریــق الگوریتم هــا کار کــرده اســت. در 
ســال 2020، مایکروســافت راه انــدازی فنــاوری 
 )ACTS( راه حل هــای ضــد فســاد خــود  و 
را اعــالم کــرد کــه از فناوری هایــی ماننــد 
ــری  ــی و یادگی ــوش مصنوع ــری، ه ــش اب رایان
از  بــرای شناســایی و جلوگیــری  ماشــینی 
ــد.  ــده اســتفاده می کن ــای آین فســاد در دهه ه

6. رهنمودهای آتی
6.1. تکنیک ها و تشخیص دیپ فیک56 

یادگیــری عمیــق در زمینــه NLP و چشــم انداز 
ــت  ــادی دس ــای زی ــه موفقیت ه ــری ب کامپیوت
 GPT-3 یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، از قــدرت
ــوان  ــاال می ت ــا کیفیــت ب ــن ب ــد مت ــرای تولی ب
جعلــی  نظــرات  یــا  اخبــار  تولیــد  بــرای 
اســتفاده کــرد. تکنیــک دیپ فیــک مبتنــی بــر 
یادگیــری عمیــق بــرای ایجــاد تصاویــر جعلــی 
و ترکیــب ویدیوهــا یــا گفتارهــای جعلــی 
اســتفاده شــده اســت. ایــن تکنیک هــا کــه بــر 

روی تصاویــر و مجموعــه داده هــای ویدیویــی 
می تواننــد  داده شــده اند،  آمــوزش  بــزرگ 
اخبــار جعلــی و شــایعات سیاســی را بــا 
ــره  ــات چه ــی اطالع ــا جایگزین ــتکاری ی دس
ــخنرانی های  ــب س ــی و ترکی ــای اصل ویدیوه
ــا  ــی ب ــرداری مال ــد. کالهب ــد کنن ــی تولی جعل
ــت  ــا موفقی ــک ب ــک دیپ فی ــتفاده از تکنی اس
ــکار  ــال، اف ــن ح ــده اســت. در همی ــام ش انج
ــای  ــار و ویدیوه ــا اخب ــوان ب ــی را می ت عموم
جعلــی مبادلــه کــرد. هنگامــی کــه بــه انــدازۀ 
کافــی بــه آن پاســخ داده نشــود، می توانــد بــر 
ــار  ــر رفت ــذارد، ب ــر بگ شــهرت شــرکت ها تأثی
مصــرف کننــدگان تأثیــر بگــذارد و حتــی بــر 
قیمــت ســهام تأثیــر بگــذارد و در نهایــت کل 
ــن  ــا ای ــدازد. ب ــر بین ــه خط ــی را ب ــازار مال ب
ــک  ــی ی ــایی تقلب ــایی و شناس ــال، شناس ح

ــده اســت.  ــی مان ــاز باق مشــکل ب

6.2. حمالت خصمانه
شــبکه های  کــه  دریافته انــد  محّققــان 
ــوان به راحتــی توســط  عصبــی عمیــق را می ت
نمونه هــای بــه اصطــالح متخاصــم فریــب 
ــوس  ــات نامحس ــزودن اغتشاش ــا اف ــه ب داد ک
ــه نمونه هــای اصلــی به دســت  ــرای انســان ب ب
»حملــه  تکنیک هــای  چنیــن  می آینــد. 

و  می کننــد  فــرار  شناســایی  از  خصمانــه« 
متقاضیــان،  بــرای  را  بالقــوه ای  تهدیــدات 
ــی ایجــاد می کننــد کــه  ــژه در زمینــۀ مال به وی
ــی  ــیار حیات ــب بس ــه عواق ــر ب ــد منج می توان
سیســتم های  در  مثــال،  به عنــوان  شــود. 
امتیازدهــی، کالهبــرداران می تواننــد بــرای 
فــرار از مدل هــای تشــخیص تقلــب، یــک 
ــد.  ــل کنن ــران جع ــا دیگ ــتی را ب ــۀ دوس رابط
در ســال های اخیــر، محّققــان بــر طراحــی 
روش هــای دفاعــی در برابــر حمــالت متخاصــم 
ــل  ــی قاب ــبکه عصب ــک ش ــده اند. ی ــز ش متمرک
ــرای طبقه بنــدی گــره از طریــق  اثبــات قــوی ب
ــر  ــد. از نظ ــنهاد ش ــذر پیش ــام کم گ ــال پی ارس
ــک  ــا ی ــم، ب ــالت متخاص ــت حم ــوری، تح تئ
مــاژول بــا پالگیــن آســان بــرای GNN هــا، کــه 
ــه  ــوی و ب ــی ق ــۀ خط ــۀ حمل ــدازۀ بودج ــه ان ب
ــدازۀ شــبکه های عصبــی دقیــق اســت، دارای  ان
مــرز باالیــی اســت. شــکل 6a نشــان می دهــد 
کــه بــا مکانیســم انتقــال پیــام پایین گــذر، 
جاســازی گــره 1 فقــط یــک جابجایــی جزئــی 
دارد، در حالــی کــه جاســازی از خــط پایــه دیگر 
ــاع  ــد. دف ــر می کن ــی تغیی ــل توجه ــور قاب به ط
ــک  ــرای ی ــرد را ب ــن عملک ــده بدتری ــد ش تأیی
ــازی  ــد و ایمن س ــه می کن ــخص ارائ ــه مش حمل
ــل تأییــد  ــرای بهبــود اســتحکام قاب متخاصــم ب
ــول،  ــل قب ــۀ قاب ــۀ خصمان ــر حمل ــر ه در براب
همان طــور کــه در شــکل ۶b نشــان داده شــده 

ــود.  ــنهاد می ش ــت، پیش اس
بالقــوۀ  تهدیــدات  بــا  مقابلــه  بــرای 
قضــاوت  گمراه کــردن  ماننــد  جنایــت، 
توســط  توصیه هــا  و  ســرمایه گذاری ها 
ــتفاده  ــورد اس ــق م ــری عمی ــای یادگی مدل ه
قــرار گیرنــد. بــا ایــن حــال، از منظــر کاربــردی، 
دفاعــی  الگوریتــم  یــک  هنــوز  هیچ کــس 
قدرتمنــد طراحــی نکــرده اســت کــه بتوانــد در 
ــۀ  ــای حمل ــیعی از الگوریتم ه ــف وس ــر طی براب

متخاصــم مقاومــت کنــد. 
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6.3. علیت و تفسیر پذیری
داده هــای  الگوریتم هــای  حاضــر،  حــال  در 
ــال  ــی اعم ــک های مال ــرای ریس ــه ب ــزرگ ک ب
می شــوند، عمدتــاً مبتنــی بــر آمــاری هســتند 
کــه بــر همبســتگی عوامــل تأکیــد دارنــد. اگــر 
ایــن مدل هــا براســاس همبســتگی ها و نــه 
ــی اساســی ســاخته شــوند، نســبت  ــط علّ رواب
ــد  ــیب پذیر خواهن ــی آس ــرات محیط ــه تغیی ب
ــام  ــرای انج ــی ب ــط علّ ــازی رواب ــود. مدل س ب
مالــی  تصمیم گیری هــای  و  پیش بینی هــا 
ارزشــمند اســت، کــه می توانــد اســتحکام 
پیش بینــی را بهبــود بخشــد، نتایــج قابــل 
تفســیر ارائــه کنــد و اســتنتاج خــالف واقــع را 

امکان پذیــر کنــد. 
بــه  علّیــت  مــورد  در  ســنتی  مطالعــات 
ــده  ــازی و کنترل ش ــای تصادفی س کارآزمایی ه
)RCTs( بــرای تعییــن رابطــۀ علـّـی دقیــق نیــاز 
دارنــد. بــا ایــن حــال، داده هــای بــزرگ رویکرد 
ــی آورد،  ــان م ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــری را ب دیگ
یعنــی کاوش روابــط علـّـی در داخــل داده هــای 
ــی  ــدل علّ ــروی از روش م ــا پی ــاهده ای. ب مش
ــک  ــا ی ــی ب ــط علّ ــاختاریافته )SCM(، رواب س
نمــودار غیرچرخــه ای جهــت دار )DAG( نشــان 
عامــل  گره هــا  آن  در  کــه  می شــود،  داده 
هســتند و یال هــا روابــط علــت- معلولــی 
مســتقیم هســتند. کشــف علّــی یــک تکنیــک 
ــی  ــط علّ ــتخراج رواب ــرای اس ــده ب امیدوارکنن
ــر  ــای مؤث ــت. روش ه ــی اس ــای مال در داده ه
ــای  ــرای داده ه ــی ب ــرای کشــف علّ بســیاری ب
ثابــت وجــود دارد. بــا ایــن وجــود، چالش هــای 
آینــده بــرای مدل ســازی روابــط علّــی در 
امــور مالــی عمدتــاً در مســائل عوامــل پنهــان 

ــه اســت.  نهفت
عوامــل پنهــان، عواملــی حیاتــی اّمــا غیرقابــل 
ــوان  ــت به عن ــن اس ــتند و ممک ــاهده هس مش
عوامــل  ســایر  کننــدۀ  مخــدوش  عوامــل 

ــه  ــر ب ــد و منج ــل کنن ــاهده عم ــل مش قاب
شــوند.  جعلــی  همبســتگی های 

6.4. حریم خصوصی
ــای  ــد، داده ه ــر ش ــاًل ذک ــه قب ــور ک همان ط
برنامه هــای  از  بســیاری  می توانــد  بــزرگ 
مالــی را تســهیل کنــد. بــا ایــن حــال، 
همچنــان نگرانی هــای مربــوط بــه حریــم 
ــود  ــی وج ــۀ مال ــژه در زمین ــی، به وی خصوص
دارد. داده هــای مــورد اســتفاده در برنامه هــای 
مالــی اغلــب حــاوی اطالعــات حساســی 
ــه  ــی ک ــتند، در حال ــران هس ــورد کارب در م
شــرکت ها تمایــل دارنــد داده هــا را بــرای 
ــرکت هایی  ــن، ش ــد. بنابرای ــه دارن ــود نگ خ
ــای  ــق برنامه ه ــران را از طری ــکان کارب ــه م ک
ــد،  ــع آوری می کنن ــوا جم ــی آب و ه پیش بین
اعتبــاری  دفاتــر  بــه  نســبت  می تواننــد 
پیش بینــی  در  بهتــری  توانایــی  ســنتی 
ــر  ــالوه ب ــند. ع ــته باش ــران داش ــار کارب اعتب
ــترك  ــات مش ــتفاده از اطالع ــازی اس عادی س
ــی اشــتراك گذاری  ــران، هماهنگــی جهان کارب
ــف  ــای مختل ــا بخش ه ــورها ی ــا از کش داده ه
سراســر  در  خطــرات  شناســایی  بــرای 
تک تــک مرزهــا بســیار مهــم اســت. بــا 

ــدۀ  ــت های پیچی ــل سیاس ــال، به دلی ــن ح ای
کشــورهای  در  داده هــا  اشــتراك گذاری 
ــف  ــذاران مختل ــع و قانون گ ــا مناف ــف ی مختل
در یــک کشــور، چنیــن اشــتراك گذاری بیــن 
ــن  ــز اســت. ای ــش برانگی مــرزی همیشــه چال
ــاد  ــتر اقتص ــدن بیش ــه ش ــه تکه تک ــر ب منج
دیجیتــال جهانــی می شــود و مانــع از مبــارزه 
بــا ریســک های مالــی می شــود. بنابرایــن 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــؤال را مط ــن س ــوان ای می ت
چگونــه می تــوان از داده هــای مربــوط بــه 
اطالعــات حســاس کاربــران بــه درســتی 
و ایمــن اســتفاده کــرد و در عیــن حــال 
پراکندگــی داده هــای اقتصــادی را از بیــن 
بــرد؟ الگوریتم هایــی ماننــد حریــم خصوصــی 
 MIT Technology متفــاوت کــه توســط
فنــاوری   10 از  یکــی  به عنــوان   Review
پیشــرفت 2020 فهرســت شــده اســت، یکــی 
ــارزه  ــرای مب ــدی ب ــتورالعمل های کلی از دس

ــت.  ــده اس ــی در آین ــک های مال ــا ریس ب

6.5. شبیه سازی چند عاملی
مــورد  در  خــرد  و  کالن  مطالعــات  اکثــر 
ــازگاری  ــات ناس ــر موضوع ــی ب ــکالت مال مش
نــادری  ارتباطــات  تمرکــز می کننــد کــه 
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بیــن آنهــا وجــود دارد. داده هــای حســگرهای 
ــی  ــد خــرد از رفتارهــای مال منفــرد یــک دی
آمــار  کــه  حالــی  در  می دهنــد،  ارائــه 
یــک نمــای کالن ارائــه می دهــد. اخیــراً، 
چنــد  تقویتــی  یادگیــری  شبیه ســازی 
ــان داده  ــگفت آوری را نش ــج ش ــی نتای عامل
ــا  ــل، ب ــر عام ــی ب ــازی مبتن ــت. شبیه س اس
توجــه بــه محیط هــا و جوایــز مناســب، 
توانایــی یافتــن راه حــل یــا پیش بینــی بهتــر 

می دهــد.  نشــان  را  انســان ها  از 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــای نزدی ــن، محیط ه بنابرای
چنــد  شبیه ســازی های  واقعــی،  دنیــای 
عاملــی و یادگیــری می تواننــد امیدوارانــه 
ــق  ــرای درك عمی ــتماتیک ب ــی سیس راه حل
ــن  ــا و پرداخت ــی م ــاد فیزیک ــتم اقتص سیس
ــه خطــرات در حــال ظهــور در آن باشــند.  ب
دیجیتــال«  »دوقلوهــای  مفهــوم  اگرچــه 
ــرای شبیه ســازی مــدل فیزیکــی فضاپیمــا  ب
ــور در  ــی نوظه ــه موضوع ــا ب ــد اّم ــاز ش آغ
ــا  ــت. ب ــده اس ــل ش ــال تبدی ــاد دیجیت اقتص
ایــن حــال، پیچیدگــی دنیــای واقعــی باعــث 
ــه دور  می شــود کــه ایــن دوقلــو دیجیتــال ب

ــد.  ــق باش از تحّق

7. نتیجه گیری
یــک چهارچــوب بازبینــی بــرای طبقه بنــدی 

آثــار مرتبــط پیشــنهاد شــده اســت:
از چه داده هایی استفاده شود  

را  بــزرگ  داده هــای  می تــوان  چگونــه   
ــد  ــه می توانن ــوری ک ــای نوظه ــا ابزاره ب
آنهــا  از  یــا  کننــد  تحلیــل  و  تجزیــه 

بیاموزنــد، تقویــت کنیــم
برجســته کــردن میــزان موفقیــت کار   

مختلــف  کاربردهــای  در  تحقیقاتــی 
مــورد  در  بحــث  بــر  عــالوه  نهایــت،  در 
ــوط  ــائل مرب ــد مس ــه می توانن ــی ک روش های
بــه حریــم خصوصــی را برطــرف کننــد، 

چــه  آینــده  در  کــه  ایــن  از  فهرســتی 
مدیریــت خطــرات  نظــر  از  را  کارهایــی 
دیپ فیــک،  تکنیک هــای  از  ناشــی 
ــق،  ــای عمی ــه مدل ه ــه ب ــالت خصمان حم
ــازی  ــی و شبیه س ــت- معلول ــای عل روش ه
دنیــای فیزیکــی انجــام شــود، را ارائــه 
ــتند و  ــاز هس ــکالت ب ــوز مش ــم. هن کردی

می گیرنــد.    بیشــتری  شــتاب 

پی نوشت ها:
1- Natural Language Processing)

NLP)
2- iResearch
3- eZubao
4- Financial Crime-Compliance(FCC)
5- National Science 

Foundation(NSF)
6- The National Natural Science of 

China (NSFC)
7- TextCube
8- edges
9- YAGO
10- DBPedia
11- ICEWS 5
12- GDELT6
13- Harbin Institute of Technology
14- LV et al.
15- Deep learning and representa-

tion learning
16- convolutional neural network 

(CNN)
17- recurrent neural networks 

(RNNs)
18-  long short term memory 

(LSTM)
1۹-کانولوشــن در فارســی پیچشــی یــا 

ــت ــده اس ــه ش ــز ترجم ــتی نی همگش
20- PALE
21- Knowledge graph (KG)
22-Holoscope
23- modularity
24- Palla et al
25-SpecGreedy2017

26-Ha et al.
27- Zhang et al.
28-Tavana et al.
29-Guijaro et al.
30- S&P500
31- Value at Risk(VaR)
32- Fat tail
33-  Fischer and Krauss
34-  S&P500
35-  Martinez et al.
36-  Nyman et al.
37-  Zhou et al.
38-  Catullo et al.
39-  Yu et al.
40-  vector auto-regression (VAR)
41-  Ahelegbey et al.
42-  O’Halloran and Nowaczyk
43-  Wang et al.
44-  Rao et al.
45-  Benavides et al.
46-  Malini and Pushpa
47-  Askari and Hussain
48-  Hajek and Henriques
49-  Yao et al
50-  Craja et al.
51-  Wang and Xu
52-  Colladon and Remondi
53-  FlowScope
54-  Sun et al.
55-  tensors
56-  Deepfake

57-  karate club network
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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

ت: 1500    
ش.ثب

                                                      
      

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

       
                           

    13
س: 53

سی
 تأ

    
    

    
    

    
    

     
      

          
                      

ه ایران
www.iica.ir                       انجمن حسابداران خبر



38
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

عوامل مؤثر در ارزیابی احتمال ریسک تقّلب 

ادریس کریمی   محجوبه حاج علی زاده     حیدر کریمی  

خطــری  زنــگ  تقّلــب،  ریســک 
حســابداران  بــرای  همیشــگی 

میــزان آگاهــی و تجربــۀ حســابداران، به طــور 
ــت و  ــاء اس ــد و ارتق ــال رش ــده ای در ح فزاین
ــزون،  ــز به شــکلی روزاف ــۀ حســابداری نی حرف
شــکلی ســاختاریافته تر و دقیق تــر به خــود 
ــابداری،  ــۀ حس ــوی حرف ــرد. در آن س می گی
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج ــتم های مال سیس

کنتــرل  و  می شــوند  پیچیده تــر  مراتــب 
تــا  آن می دارنــد  بــر  را  داخلــی ســازمان 
ــته  ــختگیرانه تر داش ــر و س ــاختاری دقیق ت س
ــئله  ــن مس ــر ای ــابداران ب ــۀ حس ــد. هم باش
ــاب های  ــا و حس ــه پرونده ه ــتند ک ــف هس واق
مالــی، به خودی خــود توانایــی دروغ گفتــن 
ــی  ــه تمام ــت ک ــن اس ــن روش ــد! بنابرای ندارن
کنترل هــای صــورت گرفتــه و ارزیابی هــای 
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انجــام شــده، در راســتای کشــِف عبارتــی نــام 
ــب« اســت.  ــه اســم »ریســک تقلّ ــنا ب آش

گزارش هــای  در  کــه  همان طــور  تقلّــب، 
شــده  تعریــف  اســتانداردهای حســابداری 
ــه  ــی عمــدی اســت کــه منجــر ب اســت، عمل
مالــی  صورت هــای  در  بااهمیــت  تحریــف 
 .)2003  ،AICPA( می شــود  حسابرســی 
ریســک تقلّــب، مســئله ای حائــز اهمیــت 
اســت کــه همیشــه مــورد توجــه حسابرســان 
قــرار داشــته اســت. حرفــۀ حسابرســی همواره 
ــازی  ــا توانمندس ــا ب ــوده اســت ت ــالش ب در ت
حسابرســان در زمینــۀ ارزیابــی ریســک تقلّب، 
کیفیــت حسابرســی و اعتمــاد ســرمایه گذاران 
را افزایــش دهــد )زریــده و همــکاران، 201۵( 

اّمــا بــا تمامــی تالش هــای انجــام شــده، هنــوز 
هــم شــاهد نمــود ایــن خطــر در صورت هــای 
 مالــی هســتیم. ایــن مســئله به گونــه ای اســت 
ــده1،  ــب گواهی ش ــان تقلّ ــن بازرس ــه انجم ک
درصــد باالیــی از وقــوع تقلّــب در سراســر 
 ،ACFE( اســت  کــرده  گــزارش  را  جهــان 
انجام شــده  نظرســنجی  یــک  در   .)2012
ــب گواهی شــده،  توســط انجمــن بازرســان تقلّ
ــازمان  ــک س ــه ی ــت ک ــده اس ــن زده ش تخمی
معمولــی ســاالنه ۵درصــد از درآمــد خــود 
ــه  ــد ک ــت می ده ــب از دس ــل تقلّ ــه دلی را ب
ــون  ــون دالر از ۷0.28 تریلی ــاً 3.۵ تریلی تقریب
دالر تولیــد ناخالــص جهانــی 2011 اســت 
ــن بدیهــی اســت کــه  )ACFE، 2012(. بنابرای
حســابداران همــواره بــه ایــن مســئله بپردازنــد 
و صورت هــای مالــی را از ایــن خطــر دور نگــه 

ــد.  دارن
در راســتای کمــک بــه حســابداران در ارزیابــی 
ــابدارن  ــن حس ــب، انجم ــک تقلّ ــال ریس احتم
اســتاندارد   )AICPA( آمریــکا  رســمی 
و   82  ،۵3 شــماره های   )SAS( حسابرســی 
ــح  ــرای توضی ــرد. AICPA ب ــر ک ۹۹ را منتش
نقــش حسابرســان در شناســایی اشــتباهات و 
ــی،  ــای مال ــت در صورت ه ــای بااهمی تحریف ه
SAS شــمارۀ ۵3 را در ســال 1۹88 منتشــر 
ــز  ــه تمرک ــار داشــت ک ــد اظه ــه بای ــرد. البت ک
ــب  ــف تقلّ ــان در کش ــت حسابرس ــر صالحی ب
 .)1۹۹۶ حســن  و  )مویــس  نیســت  کافــی 
در ادامــه، اســتاندارد شــمارۀ 82 در ســال 
1۹۹۷ منتشــر شــد کــه دســتورالعمل های 
ــان  ــب )در زم ــورد کشــف تقلّ ــری در م جامع ت
شــامل  را  پرخطــر(  بخش هــای  مشــاهدۀ 
ــی  ــتاندارد راهنمای ــن اس ــالوه، ای ــد. به ع می ش
صریح تــری را بــه حسابرســان ارائــه کــرده بــود 
ــای  ــرد در بخش ه ــک می ک ــا کم ــه آنه ــه ب ک
ــد. در  ــف کنن ــب را کش ــد تقلّ ــر بتوانن پرخط
واکنــش بــه نقــاط ضعــف فراینــد کشــف 

 2002 اکتبــر  در   ۹۹ شــمارۀ   SAS تقلّــب، 
ــل ریســک  ــی عوام ــا ارزیاب ــه ب منتشــر شــد ک
تقلّــب در ســازمان ها، بــه بهبــود کارایــی و 
بهــره وری حسابرســان در کشــف تقلّــب کمــک 
می کــرد. اســتاندارد شــمارۀ ۹۹، حسابرســان را 
ــی  ــد حسابرس ــل در فراین ــور کام ــدا به ط از ابت
بــا هــدف در نظــر گرفتــن ریســک تقلّــب 

ــوس، 2003(.  ــود )رام ــده ب گنجان
ــۀ  ــّدد در زمین ــتانداردهای متع ــود اس ــا وج ب
هیــچ  تقلّــب،  ریســک  احتمــال  ارزیابــی 
مــوردی به عنــوان عامــل اصلــی ریســک تقلّــب 
مشــّخص نشــده اســت؛ زیــرا حسابرســان بایــد 
ــدازه اهمیــت  ــک ان ــه ی ــه همــۀ شــاخص ها ب ب
ــن  ــوان مهم تری ــاخصی به عن ــر ش ــد و اگ دهن
ــت  ــن اس ــود، ممک ــه ش ــر گرفت ــورد در نظ م
ــم  ــر ک ــوارد دیگ ــان را روی م ــز حسابرس تمرک
ــک  ــالوه، ریس ــمیت، 200۵(؛ به ع ــد )ام. اس کن
ــوع سیســتمی متفــاوت اســت  ــب در هــر ن تقلّ
ــز  ــی نی ــات پیشــگیرانۀ متفاوت ــد اقدام و نیازمن
ــی. فرانســیس، 2013(. در تحقیقــات  اســت )پ
صــورت گرفتــه بــرای ارزیابــی احتمــال ریســک 
ــت  ــده اس ــان ش ــددی بی ــل متع ــب، عوام تقلّ
کــه حسابرســان و مدیــران را در ایــن امــر 
یــاری می کنــد اّمــا می تــوان بــه دو مــورد 
اشــارۀ ویــژه ای داشــت؛ کنتــرل داخلــی و 
مثلـّـث تقلـّـب، دو مســئله ای هســتند کــه بــرای 
جلوگیــری و کشــف ریســک تقلّــب بــه مراتــب 
ــاره  ــا اش ــه آنه ــه ب ــات صــورت گرفت در تحقیق
شــده اســت و پژوهش هــای بســیاری را بــه خود 
اختصــاص داده انــد اّمــا کــدام یــک بــر دیگــری 
ــرل  ــر کنت ــان از منظ ــت دارد؟ حسابرس ارجحی
ــا  ــگاه می کننــد ی ــب ن ــه ریســک تقلّ ــی ب داخل
بــا مثلّــث تقلّــب بــه بررســی اشــتباهات عمــدی 
ــی و  ــرل داخل ــی کنت ــاوت اصل ــد؟ تف می پردازن
ــه کــدام  ــب در چیســت و هریــک ب ــث تقلّ مثلّ

ــد؟  ــم می پردازن ــِر مه ــن خط ــمت از ای قس
ــری در  ــه تأثی ــت و چ ــی چیس ــرل داخل کنت
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ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب دارد؟ 
کــه  اســت  فراینــدی  داخلــی  کنتــرل 
ــان کار و  ــازمان، جری ــاختار س ــر س تحت تأثی
اختیــارات، افــراد و سیســتم های اطالعــات 
بــه  کمــک  جهــت  در  و  اســت  مدیریــت 
ســازمان در زمینــۀ دســتیابی بــه اهــداف 
 .)2003 ،AICPA( خــاص طراحــی شــده اســت
ــی[  ــرل ]داخل ــتم کنت ــر، سیس ــارت دیگ به عب
در هــر ســازمان، ســتونی بــرای یــک سیســتم 
 .)200۹ .Olaoye( حســابداری کارآمــد اســت
ــت  ــابداران و مدیری ــه حس ــی ب ــرل داخل کنت
ــح  ــد صحی ــا از رون ــد ت ســازمان کمــک می کن
و صحــت صورت هــای مالــی اطمینــان حاصــل 
کننــد. طبــق تعریــف COSO، کنتــرل داخلــی 
ــان از  ــول اطمین ــرای حص ــت ب ــدی اس فراین
ــی  ــازمان در اثربخش ــداف س ــه اه ــتیابی ب دس
مالــی  گزارشــگری  عملیاتــی،  کارایــی  و 
قابــل اعتمــاد و رعایــت قوانیــن، مقــّررات 
ایــن  اّمــا   )2012  ،COSO( سیاســت ها  و 
سیســتم کنترلــی کــه ســال ها مــورد اســتفاده 
قــرار می گرفتــه اســت، تــا چــه انــدازه در 
ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب کارآمــد عمــل 
ــتم در  ــن سیس ــتفاده از ای ــا اس ــد؟ آی می کن
ــی اســت  ــب کاف ــی ریســک تقلّ ــد ارزیاب فراین
ــروز  ــاهد ب ــم ش ــوز ه ــرا هن ــه، چ ــر بل و اگ

هســتیم؟  تقلّب هــا 
مــورد  از  یکــی  داخلــی  کنتــرل  سیســتم 
از  جلوگیــری  بــرای  روش هــا  توجه تریــن 
ــه در  ــه همیش ــت ک ــازمان ها اس ــب در س تقلّ
راســتای دیــِد حســابداران و مدیــران ســازمان 
ــرل  ــتم کنت ــک سیس ــت. ی ــته اس ــرار داش ق
داخلــی می توانــد از طریــق نظــارت و افزایــش 
فرایندهــای گزارشــگری ســازمانی و مالــی و بــا 
حصــول اطمینــان از رعایــت قوانیــن و مقــّررات 
ــتباهات  ــع از اش ــوه مان ــور بالق ــه، به ط مربوط
ــابرامانیام،  ــه و ان. س ــی. رائ ــود )ک ــب ش و تقلّ
ــد  ــز بای ــت نی ــه ســازمان و مدیری 2008(. البت

ــف  ــی واق ــتم کنترل ــن سیس ــت ای ــر اهمی ب
ــد.  ــدی بپندارن ــدی ج ــند و آن را فراین باش
ــر اهمیــت کنتــرل  هنگامــی کــه مدیریــت ب
در ســطح  را  آن  و  اســت  واقــف  داخلــی 
ــک  ــی دارد، ریس ــه م ــازمان نگ ــی در س باالی
ــد )ام. اســمیت،  ــد کاهــش یاب ــب می توان تقلّ
200۵(. در ادامــه، ســازمان بایــد ریســک 
تقلـّـب را بــه شــیوه ای قــوی بررســی کنــد تــا 
ســاختار کنتــرل داخلــی بتوانــد مؤثــر واقــع 
شــود )پــی. فرانســیس، 2013(. حســابداران 
ــی را  ــرل داخل ــد کنت ــران ســازمان بای و مدی
ــود در آن  ــای موج ــد و ضعف ه ــی کنن بررس
را برطــرف کننــد. اگــر کنتــرل داخلــی بــرای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــان طوالن ــدت زم م
ــاط ضعــف  ــد نق ــده می توان ــرد، تقلّب کنن نگی
آن  از  و  شناســایی  را  داخلــی  کنتــرل  در 
اســتفاده کنــد )اس. دالپورتــاس، 2012(. بــا 
ــوان  ــه، می ت ــائل مطروح ــی مس ــود تمام وج
گفــت کــه کنتــرل داخلــی ضعیــف بــا میــزان 
ریســک تقلـّـب، ارتبــاط بســیار زیــادی نــدارد 
اّمــا ترکیــِب کنتــرل داخلــی ضعیــف بــا درك 
پایینــی از عدالــت ســازمانی می توانــد ســبب 
ــه و  ــب شــود )کــی. رائ افزایــش ریســک تقلّ
ام. ســابرامانیام، 2008(. اگــر بخواهیــم نگاهی 
جامع تــر بــه کنتــرل داخلــی داشــته باشــیم 
ــد  بایــد بگوییــم کــه کنتــرل داخلــی می توان
ســبب شــود تــا فرصــت بــرای متقلّــب 
ــز رخ  ــی نی ــه تقلّب ــود و در نتیج ــاد نش ایج
ــه  ــب ب ــرای متقلّ ــی ب ــر فرصت ــا اگ ــد اّم نده
ــرل  ــد، کنت ــده باش ــاد ش ــی ایج ــر طریق ه
داخلــی می توانــد ســبب کشــف تقلّــب شــود 
ــد  ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــدگاه ت ــن دی ــا ای اّم
ــد؟  ــب را ریشــه یابی کن مشــکل ریســک تقلّ
ــر  ــه ب ــری ک ــی بیشــترین تأثی ــرل داخل کنت
ــت  ــاد فرص ــری از ایج ــازمان دارد، جلوگی س
و  انگیزه هــا  اّمــا  اســت  متقلّــب  بــرای 
مــواردی کــه در متقلّــب ســبب انجــام تقلّــب 

می شــود را از چــه طریقــی بایــد بررســی 
می توانــد  داخلــی  کنتــرل  آیــا  کنیــم؟ 
ــد؟  ــری کن ــب جلوگی ــوع تقلّ ــی از وق به تنهای
ــتم  ــن سیس ــه ای ــوان ب ــدازه می ت ــه ان ــا چ ت

ــود؟  ــی ب ــی مّتک کنترل
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت، در ابتــدا بایــد 
اذعــان داشــت کــه شــرایط اقتصــادی و مالــی 
ــر و گســترده شــدن  ــه روز در حــال تغیی روز ب
ــی کــه به طــور مســتمر  ــن تغییرات اســت و ای
در حــال وقــوع اســت، نیازمنــد آن اســت کــه 
در روش هــای ارزیابــی خطرهــا نیــز تغییراتــی 
صــورت پذیــرد و روش هــای کنترلــی نیــز هــم 
ــه روز شــوند و  ــرات گســترده، ب ــا تغیی ــدم ب ق
مکانیســم بهتــری را به خــود بگیرنــد. بنابراین 
هیــچ گاه نمی تــوان گفــت کــه کنتــرل داخلی، 
به تنهایــی بــرای ارزیابــی ریســک تقلـّـب کافی 
اســت و نیــاز بــه مکانیســم های ترکیبــی 
ــوان  ــا نگــرش دیگــری کــه می ت ــم)!( اّم نداری
ــب پرداخــت  ــی ریســک تقلّ ــه ارزیاب ــا آن ب ب
ــزرگ  ــر ب ــن خط ــد ای ــه بای ــت؟ چگون چیس
ــی آن  ــه پیچیدگ ــزون ب ــور روز اف ــه به ط را ک
ــایی و  ــی، شناس ــود ریشه شناس ــزوده می ش اف
از آن جلوگیــری کــرد؟ پرســش دیگــری کــه 
ــد  ــته باش ــای بحــث داش ــد بســیار ج می توان
ــن خطــر کمــک کنــد،  ــه جلوگیــری از ای و ب
ــب  ــراد مرتکــب تقلّ ایــن اســت کــه »چــرا اف

می شــوند؟« 

ــک  ــه گانه ای در ریس ــب، س ــث تقّل مثّل
تقّلــب 

ایــن پرســش کــه »چــرا افــراد مرتکــب تقلّــب 
دونالــد  توســط  بــار  اولیــن  می شــوند؟« 
کرســی2  مــورد پژوهــش قــرار گرفــت. کرســی 
بــا 2۵0 مجــرم در مــدت ۵ مــاه مصاحبــه کرد 
ــرد  ــان ک ــش بی ــات خوی ــۀ تحقیق و در نتیج
ــراد،  ــا اف ــل موجــب می شــود ت ــه ســه عام ک
مرتکــب تقلّــب شــوند: مشــکل مالــی غیرقابل 
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اشــتراك، فرصــت ارتــکاب بــه نقــض امانــت و 
نقــض  بــرای  متخلــف  منطق تراشــی های 
کــردِن اعتمــادی کــه بــه وی شــده اســت. ایــن 
ســه عامــل بــه ترتیــب بــا نام هــای فشــار )یــا 
ــی۵   ــت4  و منطق تراش ــب(3 ، فرص ــزۀ تقلّ انگی

ــوند.  ــناخته می ش ش
بعــد از کرســی، پژوهشــگران بســیاری بــه 
بررســی مثلّــث تقلّــب پرداختنــد و آن را از 
ــرار  ــش ق ــورد پژوه ــّددی م ــای متع دیدگاه ه
را  فشــار  لیســتر،  مثــال  به عنــوان  دادنــد. 
ــت را  ــش، فرص ــرای آت ــی ب ــۀ حرارت ــه پای ب
ــی را  ــش و منطق تراش ــرای آت ــوختی ب ــه س ب
ــد  ــبیه می کن ــش تش ــرای آت ــیژنی ب ــه اکس ب
)Lister، 200۷(. وب فشــار را بــه ســه دســته 
تقســیم بندی کــرد: فشــار شــخصی بــرای 
ــار  ــی، فش ــبک زندگ ــای س ــت هزینه ه پرداخ
شــغلی ناشــی از ســاختارهای جبــران خســارت 
ــار  ــت و فش ــی مدیری ــع مال ــا مناف ــتمر ی مس
ــات  ــت ثب ــی در جه ــد تهدیدات ــی مانن خارج
ــرمایه گذاران  ــرارداد س ــب و کار، ق ــی کس مال

ــازار.  ــارات ب و انتظ
ــرای  ــوختی ب ــون س ــت را همچ ــتر فرص لیس
ــرد  ــر ف ــود اگ ــد ب ــت و معتق ــش می دانس آت
ــب داشــته باشــد  ــرای تقلّ ــب انگیــزه ای ب متقلّ
ــد  ــد، نمی توان ــا زمانــی کــه فرصــت نیاب هــم ت
بــا  ارتبــاط  در  بزنــد.  تقلّــب  بــه  دســت 
ــود کــه اکثــر  منطق تراشــی، کرســی معتقــد ب
متقلّبیــن، مجرمینــی هســتند کــه ســابقۀ 
کیفــری نداشــته اند؛ آنهــا خــود را افــرادی 
ــرایط  ــه در ش ــد ک ــادق می بینن ــی و ص معمول
ــا را  ــر آنه ــن ام ــده اند و ای ــار ش ــدی گرفت ب
به گونــه ای  را  تــا جنایــت  قــادر می ســازد 
بــرای خــود توجیــه کننــد )قاســم آر.، 2012(. 
اگــر افــراد تصــور کننــد کــه ســازمان بــا آنهــا 
می تواننــد  می کنــد،  برخــورد  ناعادالنــه 
ــل  ــازمان تبدی ــرای س ــی ب ــد بزرگ ــه تهدی ب
ــد کــه  ــه بپندارن شــوند. اگــر کارکنــان این گون

ــه برخــورد می کنــد،  ــا آنهــا ناعادالن ســازمان ب
ایــن ادراك ضعیــف می توانــد ســبب بــروز 
ــب شــود  ــق تقلّ ــه از طری اقدامــات تالفی جویان
ــکاران، 201۵(  ــی و هم ــد سنوس ــده مح )زری
ــرای  ــن مســئله را ب ــد، ای ــه اگــر کارمن در ادام
خــود توجیــه کنــد و انجــام ایــن کار را موّجــه 
بپنــدارد، بــه ســوی تقلّــب گام برمــی دارد 

ــابرامانیام، 2008(.  ــه و ام. س ــی. رائ )ک
نظریــۀ مثلـّـث تقلـّـب کــه کرســی بــرای اولیــن 
بــار آن را مطــرح کــرد، مــورد بررســی و 
ــه  ــرار گرفت ــیاری ق ــگران بس ــش پژوهش آزمای
رایــت،  و  اسکوســن  مثــال،  بــرای  اســت. 
ــدود  ــر مح ــل خط ــکل از عوام ــی را متش مدل
بــه فشــارها و فرصت هــا بــرای تخمیــن ســطح 
ــد کــه یافته هــا حاکــی از  ــب کرده ان وقــوع تقلّ
رابطــۀ مثبــت بیــن فشــار و ســطح بــاالی وقوع 
ــنهاد می کنــد  ــن پیش ــود و همچنی ــب ب تقلّ
ــث  ــراد باع ــن اف ــاال در بی ــای ب ــه فرصت ه ک
ــرکت ها  ــب در ش ــوع تقلّ ــزان وق ــش می افزای
می شــود )اسکوســن و رایــت، 200۶(. بــا ایــن 
ــه  ــی دارد ک ــز مخالفان ــه نی ــن نظری ــال، ای ح
ــب را روشــی کامــاًل منطقــی بــرای  ــث تقلّ مثلّ
ــد.  ــب نمی دانن ــک تقلّ ــال ریس ــی احتم ارزیاب
ــد  ــار می کنن ــه اظه ــا این گون ــال، آنه ــرای مث ب

تنهایــی نمی توانــد  بــه  تقلّــب  کــه مثلّــث 
ــار و  ــِل فش ــرا دو عام ــود زی ــع ش ــد واق کارآم
ــایر  ــت و س ــاهده نیس ــل مش ــی، قاب منطق تراش
عوامــل مهــم ماننــد توانایی هــای متقلّب هــا 
آر.،  )قاســم  می شــوند  گرفتــه  نادیــده  نیــز 
ــون  ــب، اکن ــث تقلّ ــال مثلّ ــر ح ــه ه 2012(. ب
ــران  ــتفادۀ مدی ــورد اس ــترده تری م ــرز گس به ط
و حســابداران قــرار دارد اّمــا ایــن پرســش 
ــوارد  ــن م ــک از ای ــه کدام ی ــد ک ــود می آی به وج
)کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب( بیشــتر مــورد 
ــک  ــه ی ــی ک ــت؟ زمان ــابداران اس ــه حس توج
ــب  ــی احتمــال ریســک تقلّ ــه ارزیاب حســابدار ب
ــی  ــرل داخل ــر کنت ــتر از منظ ــردازد، بیش می پ
ــب  ــث تقلّ ــا مثلّ ــا ب ــد ی ــگاه می کن ــب ن ــه تقلّ ب

ــد؟  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس آن را م

ــک  ــال ریس ــی احتم ــابداران و ارزیاب حس
تقّلــب 

در یــک نظرســنجی انجام شــده توســط انجمــن 
بازرســان تقلّــب گواهی شــده )2012(، اشــاره ای 
احتمــال  حسابرســان،  کــه  اســت  نشــده 
تقلّــب  مثلّــث  منظــر  از  را  تقلّــب  ریســک 
ــوب  ــدگاه چهارچ ــا از دی ــد ی ــی می کنن ارزیاب
ــت و  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــا ب ــی اّم ــرل داخل کنت
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حسابرســان،  بــه  شــده  داده  آموزش هــای 
ــر  ــب را از منظ ــکالت تقلّ ــان مش ــا همچن آنه
مشــاهده  داخلــی  کنتــرل  چهارچــوب 
اگرچــه  )آر. ای. الســال، 200۷(.  می کننــد 
در  متعــّددی  مکانیســم های  از  حســابداران 
بررســی ریســک تقلّــب اســتفاده می کننــد اّمــا 
دیــدگاه کلــی آنهــا هنــوز هــم از منظــر کنترل 
داخلــی ســازمان اســت. آنهــا ترجیــح می دهنــد 
کــه کنترل هــا را قوی تــر کننــد تــا آن کــه بــه 
بررســی افــرادی بپردازنــد کــه مرتکــب تقلّــب 

می شــوند. 
ــده  ــق انجــام شــده توســط زری ــک تحقی در ی
و همــکاران )201۵(، ایــن یافتــه حاصــل شــد 
کــه کنتــرل داخلــی بــرای حســابداران در 
ــت  ــب، در اولوی ــک تقلّ ــال ریس ــی احتم ارزیاب
قــرار دارد و اگرچــه آنهــا مثلّــث تقلّــب را نیــز 
ــدگاه  ــا از دی ــد اّم ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
کنتــرل داخلــی، بیشــتر متوجــه موضــوع 
شــدند. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش 

پرســش نامه۶  انجــام شــد. دو گــروه کــه 
ــابداران  ــد، حس ــرار گرفته ان ــش ق ــورد آزمای م
ــن  ــد. چندی ــابداری بوده ان ــجویان حس و دانش
هــدف دنبــال شــد اّمــا هــدف اصلــی، بررســی 
ایــن مســئله بــود کــه حســابداران در ارزیابــی 
ریســک تقلّــب، بیشــتر از منظــر کنتــرل 
داخلــی بــه مســئله نــگاه می کننــد یــا مثلّــث 
ــیم  ــناریو تقس ــه 4 س ــش نامه ب ــب. پرس تقلّ
ــاال  ــی ب ــرل داخل ــا کنت شــد: 1( ســناریویی ب
و مثلـّـث تقلـّـب بــاال 2( ســناریویی بــا کنتــرل 
داخلــی بــاال و مثلّــث تقلّـــــــب پاییــن          
ــن و  ــی پایی ــرل داخل ــا کنت ــناریویی ب 3( س
ــرل  ــا کنت ــاال 4( ســناریویی ب ــب ب ــث تقلّ مثلّ
داخلــی پاییــن و مثلّــث تقلّــب پاییــن. در 
هــر یــک از ایــن ســناریو ها، حســابداران 
می کردنــد  بررســی  بایــد  دانشــجویان  و 
ــت.  ــدر اس ــب چق ــک تقلّ ــال ریس ــه احتم ک
اگرچــه  کــه  بــود  آن  از  حاکــی  یافته هــا 
ــر  ــا یکدیگ ــب ب ــث تقلّ ــی و مثلّ ــرل داخل کنت

در تعامــل هســتند اّمــا حسابرســان هنــوز 
ــب )فشــار و فرصــت(  ــث تقلّ ــم عنصــر مثلّ ه
را در هنــگام ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب 
ــس از چهارچــوب  ــگاه دوم پ ــک ن ــوان ی به عن
ــده  ــد )زری ــر می گیرن ــی در نظ ــرل داخل کنت
ــی بیشــتر  ــرل داخل ــکاران، 201۵(. کنت و هم
ــر روش هــا و خــود سیســتم متمرکــز اســت  ب
ــب  ــث تقلّ ــه مثلّ ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــر  ــا ب ــه تنه ــای آن ک ــد به ج ــنهاد می کن پیش
ــود  ــز خ ــد تمرک ــم، بای ــز کنی ــازمان تمرک س
ــب را  ــام تقلّ ــی انج ــه توانای ــرادی ک ــا اف را ب
دارنــد همســو ســازیم )آر. ای. الســال، 200۷( 
بنابرایــن تمرکــز بــاالی حســابداران بــر کنترل 
ــی  ــیاری طبیع ــّد بس ــا ح ــد ت ــی می توان داخل
قلمــداد شــود زیــرا آنهــا تمایــل دارنــد بیشــتر 
ــا  ــد ت ــای آن بپردازن ــتم و فراینده ــه سیس ب

ــوند.  ــب می ش ــب تقلّ ــه مرتک ــرادی ک اف
کنتــرل داخلــی و مثلـّـث تقلـّـب، تنهــا مــواردی 
نیســتند کــه یــک حســابدار بایــد در ارزیابــی 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــب مّدنظ ــال ریســک تقلّ احتم
ــر  ــی قوی ت ــای داخل ــه کنترل ه ــدازه ک ــر ان ه
ــب  ــث تقلّ ــه مثلّ ــا نســبت ب شــوند و دیدگاه ه
عمیق تــر شــود، بــاز هــم ریســک تقلّــب 
مســئله ای بســیار پیچیــده اســت و همان گونــه 
کــه سیســتم های مالــی و اقتصــادی در حــال 
هســتند،  شــدن  پیچیده تــر  و  گســترش 
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و  پیچیده تــر  نیــز  تقلّــب  بــروز  راه هــای 
در  کــه  حسابرســی  می شــود.  گســترده تر 
ســال های کاری خــود بــا مــوارد متعــّددی 
ــر  ــیار بهت ــت، بس ــده اس ــه ش ــب مواج از تقلّ
می توانــد شــرایط موجــود را تحلیــل کنــد و بروز 
ــد.  ــا کشــف کن ــب را پیش بینــی ی ریســک تقلّ
تجربــه، عاملــی بســیار مهم اســت که هیــچ-گاه 
از سیســتم حســابداری جــدا نبــوده اســت. یــک 
حســابرس در هنــگام ارزیابــی احتمــال ریســک 
ــول حسابرســی  ــه در ط ــواردی ک ــب )در م تقلّ
بــا آنهــا مواجــه شــده اســت(، بایــد از قضــاوت 
حرفــه ای و تجربــۀ خــود نیــز بهــره بــرد )زریــده 
ــی  ــک یک ــه، بی ش ــکاران، 201۵(.  تجرب و هم
از مــواردی اســت کــه به ویــژه در ارزیابــی 
احتمــال ریســک تقلّــب بــه کمــک حســابداران 
ــا عوامــل  ــه آنهــا کمــک می کنــد ت می آیــد و ب
ــای  ــی فرصت ه ــراد و حت ــای اف ــر، انگیزه ه مؤث
بــروز تقلّــب را بهتــر مــورد بررســی قــرار دهنــد. 
ــول  ــابرس در ط ــک حس ــه ی ــی ک ــوارد تقلّب م
تجربــۀ حرفــه ای خــود بــا آن مواجــه می شــود، 
می توانــد یکــی از مهم تریــن گنجینه هایــی 
باشــد کــه در دســترس حســابداران کارآزمــوده 

ــه اســت.  و باتجرب

کالم آخر 
کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب در مقابــل 
بــر  تنهــا  بلکــه  ندارنــد  قــرار  یکدیگــر 

قســمت های مختلفــی از ارزیابــی احتمــال 
ریســک تقلّــب تمرکــز دارنــد. کنتــرل داخلــی 
ــت  ــز اس ــی متمرک ــتم داخل ــر سیس ــاً ب عمدت
و توجــه بســیاری بــه افــراد و انگیزه هــای 
ــازمان،  ــر س ــود آن در ه ــا وج ــدارد اّم ــا ن آنه
ــث  ــت. مثلّ ــکار اس ــل ان ــر قاب ــروری و غی ض
ــد  ــی در فراین ــیار مهم ــش بس ــز بخ ــب نی تقلّ
ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب اســت و 
بــروز  عامل هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بــه 
ــی  ــا زمان ــردازد. ت ــراد می پ ــی اف ــب، یعن تقلّ
ــراد را  ــای اف ــار ها و انگیزه ه ــم فش ــه نتوانی ک
ــده  ــود آم ــه وج ــای ب ــم، فرصت ه درك کنی
بــرای آن هــا را شناســایی کنیــم و نســبت بــه 
منطق تراشــی آن هــا آشــنا باشــیم، فراینــد 
ارزیابــی بــرای مــا بســیار دشــوار خواهــد بــود. 
اگرچــه عناصــر فشــار و منطق تراشــی بــه 
ــختی  ــد به س ــه دارن ــی ک ــت ذهن ــت ماهی عل
ــا  ــی آنه ــا بررس ــتند اّم ــایی هس ــل شناس قاب
ــه  ــّدی ب ــا ح ــوان ت ــت و می ت ــن نیس غیرممک
ــک  ــراد نزدی ــی های اف ــا و منطق تراش انگیزه ه
شــد. اگرچــه پژوهشــگران و حســابداران دارای 
ــرل  ــا کنت ــاط ب ــی در ارتب ــای متفاوت دیدگاه ه
ــا بایــد بــر  ــب هســتند اّم ــث تقلّ داخلــی و مثلّ
ــر دوی  ــه ه ــت ک ــان داش ــئله اذع ــن مس ای
ــب( در  ــث تقلّ ــی و مثلّ ــرل داخل ــا )کنت اینه
ــب  ــک تقلّ ــروز ریس ــد از ب ــم می توانن ــار ه کن
جلوگیــری کننــد یــا آن را کشــف کننــد. اگــر 

ــد، فرصتــی  ــی ضعیــف عمــل کن ــرل داخل کنت
ــتیم  ــاره داش ــه آن اش ــب ب ــث تقلّ ــه در مثلّ ک
ــوی  ــود. در آن س ــاد می ش ــب ایج ــرای متقلّ ب
دیگــر نیــز اگــر بــه فشــار ها و انگیزه هــای 
افــراد توجهــی نداشــته باشــیم، نیازمنــد کنترل 
ــه  ــود ک ــم ب ــدی خواهی ــی بســیار قدرتمن داخل
ــه  ــل هــر انگیــزه ای بایســتد و ب ــد در مقاب بتوان
ــب را ندهــد کــه ایــن کاری  افــراد، فرصــت تقلّ
بســیار دشــوار و ســخت خواهــد بــود. به عــالوه 
ــازمان و  ــت س ــه مدیری ــد ک ــر باش ــاید بهت ش
حســابداران، مســئلۀ بســیار مهــم ریســک 
تقلـّـب را عمیق تــر نــگاه کننــد و توجــه خــود را 
ــتم های  ــوف سیس ــاً معط ــه صرف ــای آن ک به ج
ــن  ــه بی ــگاه عادالن ــک ن ــازند، در ی ــی س نظارت
کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب تقســیم کننــد. 
ــه گانه ای  ــم س ــر بخواهی ــاید اگ ــت، ش در نهای
عادالنــه بــرای ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب 
متصــّور شــویم، کنتــرل داخلــی، مثلّــث تقلّــب 
ــۀ حســابدارن، ســه قســمت از ســه گانۀ  و تجرب

مــا را تشــکیل دهنــد.                       

پی نوشت ها:
  1- Association of Certified Fraud 

Examiners 
 2-  Donald Cressey 
 3- Incentive, Motivation, Pressure 
 4- Opportunity 
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5-  Rationalization 
 6- Questionnaire 

منابع :
American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA). (2002). Con-
sideration of fraud in a financial 
statement audit. Statement on 
Auditing Standards No. 99. New 
York, NY: AICPA. 

American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) (2003). 
Consideration of Fraud in Financial 
Statement Audit. Statement on 
Auditing Standards No.82, New 
York.  

Association of Certified Fraud Exam-
iners (2007). New York, UAS 

Association of Certified Fraud 
Examiner, “Report to the nations 
on occupational fraud and abuse,” 
2012 Global Fraud Survey. 

Benjamin, J. (2001). Internal Control 
and Fraud Prevention: The Ac-
count’s Perspective, Accountancy 
News Publication, Training Arm of 
ANAN Jos, 5,(1). 

COSO (2012). Principles-Based, and 
More Guidance, American Insti-
tute of Certified Public Account-
ants, Inc. New York, NY10036-
8775. 

ISA 240, “The auditor’s responsibili-
ties relating to fraud in an audit 
of financial statements,” Interna-
tional Federation of Accountants 
(IFAC), pp. 1-39, February 2008. 

KASSEM, R. and HIGSON, A.W., 
2012. The new fraud triangle 
model. Journal of Emerging Trends 

in Economics and Management 
Sciences, 3 (3), pp. 191 – 195, 
https://repository.lboro.ac.uk/
articles/journal_contribution/
The_new_fraud_triangle_mod-
el/9502352 

K. Rae and N. Subramaniam, “Qual-
ity of internal control procedures: 
Antecedents and moderating 
effect on organisational justice 
and employee fraud,” Managerial 
Auditing Journal, vol. 23, no. 2, 
pp. 104-124, 2008. 

Lister, L. M. (2007). “A practical 
approach to fraud risk”, Internal 
Auditor, December, pp.1-30.  

M. Smith, N. Omar, S. I. Z. S. Idris, 
and I. Baharuddin, “Auditors’ per-
ception of fraud risk indicators: 
Malaysian evidence,” Managerial 
Auditing Journal, vol. 20, no. 1, 
pp. 73-85, 2005. 

Oguda Ndege Joseph, Odhiambo 
Albert, Prof John Byaruhanga, 
2015, Effect of Internal Control on 
Fraud Detection and Prevention 
in District Treasuries of Kakamega 
County, International Journal 
of Business and Management 
Invention, ISSN (Online): 2319 – 
8028, ISSN (Print): 2319 – 801X 

OLAOYE, A. (2009). An Assessment 
of Fraud and its Management 
in Nigeria Commercial Banks. 
European Journal of Social Sci-
ences. 10, (4), 628-640. Journal of 
Accounting and Finance vol. 13(5) 
2013 151 

P. Francis, “How to Prevent Fraud,” 
Accountants Today, no. August, 

pp. 56-58, 2013. 
Ramos, M. (2003). Auditors Re-

sponsibility for Fraud Detection. 
Journal of Accountancy, 195(1), 
28-36. 

S. Dellaportas, “Conversations with 
inmate accountants: Motiva-
tion, opportunity and the fraud 
triangle,” Accounting Forum, Oct. 
2012. 

Skousen, C. & Wright, C. (2006). 
Contemporary risk factors and the 
prediction of financial statement 
fraud. Working Paper. University 
of Texas at Arlington and Okla-
homa State University. 

Wilks, T. J. & Zimbelman, M. F. 
(2004). Decomposition of Fraud-
Risk Assessments and Auditors’ 
Sensitivity to Fraud Cues. Con-
temporary Accounting Research, 
21(3), 719-745. 

Zuraidah Mohd-Sanusi, Norhayati 
Mohamed, Normah Omar, and 
Mohd-Daniel Mohd-Nassir, 
(2015), Effects of Internal Con-
trols, Fraud Motives and Experi-
ence in Assessing Likelihood of 
Fraud Risk, Journal of Economics, 
Business and Management, Vol. 
3, No. 2, February 2015 

 ادریــس کریمــی: کارشــناس ارشــد 
مالــی خبــره  حسابرســی – حســابدار 

محجوبــه حاج علــی زاده:  دانشــجوی 
ارشــد  حســابرس   – حســابداری  دکتــری 
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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.  
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در پی در پی 
فضیلت و اخالق فضیلت و اخالق 

حسابداریحسابداری

لیال زمانیان فر         زهرا کهن دل

1- مقدمه 
ــکاتلندی  ــوف اس ــر فیلس ــک اینتای ــدیر م الس
و  نتــردام  دانشــگاه  فلســفه  اســتاد  تبــار، 
ــوان  ــار وی می ت ــه آث ــت. از جمل ــت اس ندربیل
ــه »برضــد تصــّورات ایــن عصــر از خــودش«،  ب
»مســیحیت و مارکسیســم«، »تاریخچۀ فلســفۀ 
ــرای  ــت ب ــت«، »عدال ــی فضیل ــالق«، »در پ اخ
ــه  ــت؟« و »س ــدام عقالنی ــی؟«، »ک ــه کس چ
ــت متعــارض از پژوهــش اخالقــی« اشــاره  روای
ــت  ــده اس ــث ش ــر باع ــاب اخی ــه کت ــرد. س ک

ــوان فیلســوف اخــالق و  ــر به عن ــا مــک اینتای ت
فیلســوف سیاســت شــناخته شــود. رویه )روش( 
ــی  ــاب »در پ ــژه در کت ــر، به وی ــک اینتای کار م
ــیر  ــی س ــا بررس ــه ب ــت ک ــن اس ــت« ای فضیل
ــن و  ــی، درصــدد تبیی ــرات اخالق تاریخــی تفک
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــفی بر آی ــای فلس ــد دیدگاه ه نق
او فهــم و نقــد تأمــالت تاریخــی بــدون مالحظۀ 
واقعیــات تاریخــی کــه بســتر شــکل گیری 
ــوده اســت، ممکــن نیســت  آن تفکــر خــاص ب

)خزاعــی، 1382(. 



47
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

مطالعــۀ مــک اینتایــر، انتقــاد فلســفی اخالقــی 
ــه کــرده اســت  مــدرن و معاصــر و عاطفــی ارائ
ــا اســتفاده از ســنت فلســفی ارســطویی،  کــه ب
ــه  ــرد ک ــنهاد ک ــالق پیش ــرای اخ ــردی ب رویک
ــه  ــت ک ــالق اس ــّدد اخ ــف مج ــدف آن کش ه
اخــالِق  اخیــِر  بحران هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــع چنیــن کشــف مجــّددی،  حســابداری، درواق

به جــا و به موقــع اســت. 
پــس از نقــد مــک اینتایــر از اســتدالل اخالقــی 
از ســنت های اخــالق  او  بررســی  معاصــر و 
ــول 14 و  ــدرن، فص ــل م ــدارِ ماقب ــت م فضیل
ــت،  ــه صراح ــت« ب ــی فضیل ــاب »در پ 1۵ کت
ــت  ــالِق فضیل ــّدد اخ ــّور مج ــاِت تص ــا جزئی ب
ــع  ــد. درواق ــه می کن ــر مقابل ــک اینتای ــداِر م م
ایــن رویکــرد، قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل 
فرانســیس   توســط  کــه  اســت  جامع تــری 
ــاب  ــه شــده اســت، گرچــه در  کت )1۹۹0( ارائ
»در پــی فضیلــت«، نقــاط ضعــف قابــل توجهــی 
ــای  ــود، به ج ــن وج ــا ای ــورد. ب ــم می خ به چش
به روزرســانی و توســعۀ مطالعــۀ فرانســیس، 
تمرکــز بــر ایــن اســت کــه دیــدگاه مــک 
اینتایــر چگونــه می توانــد از روش هــای حرفــه ای 
موجــود در اخــالق حســابداری پشــتیبانی کند؟ 
ــن  ــوان نقــد فلســفی ای ــه می ت و بالطبــع چگون

ــرد؟  ــه ک ــرد را ارائ رویک
افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه ایــن کــه 
شکســت های اخالقــی حســابداران حرفــه ای در 
ــا افزایــش اعمــال مقــّررات و  دهه هــای اخیــر ب
ــه  ــت ک ــوده اس ــراه ب ــی هم ــای فراوان نظارت ه
مســتلزم توجــه بیشــتر بــه آمــوزش اخــالق در 
ــه  ــا توجــه ب ــای حســابداری اســت و ب برنامه ه
ایــن کــه هنــوز روشــن و شــفاف نیســت کــه آیا 
ــای  ــری از بحران ه ــرای جلوگی ــات ب ــن اقدام ای
ــن  ــا ای ــر ی ــا خی ــت ی ــی اس ــابداری کاف حس
کــه ایــن اقدامــات به طــور مناســب اجــرا 
ــل  ــش قاب ــز افزای ــه ج ــر؟ )ب ــا خی ــوند ی می ش
ــابداری از  ــالِق حس ــای اخ ــه در آموزش ه توج

ســال 2000 تــا 2012 در اســترالیا )دالپراتــس 
بررســی  بنابرایــن   ،))2014  ، همــکاران  و 
ــابداری  ــالق حس ــن در اخ ــای جایگزی دیدگاه ه

ــت.  ــوب اس ــروری و مطل ض
ــیاری از  ــتان های بس ــه داس ــن ک ــود ای ــا وج ب
رفتارهــای غیراخالقــی حســابداران گــزارش 
ــابداران و  ــۀه حس ــد ه ــی نبای ــت ول ــده اس ش
ــن  ــه چنی ــم ب ــابداری را مته ــات حس مؤسس
رفتــاری کــرد. این گونــه داســتان ها حاکــی 
ــار  ــی و رفت ــیت اخالق ــه حساس ــت ک از آن اس
اخالقــی در حرفــه حســابداری از ضروریــات 
هســتند. خوشــبختانه در ربــع قــرن اخیــر 
ــار  ــالق و رفت ــت اخ ــه اهمی ــبت ب ــی نس آگاه
اخالقــی به طــور کلــی و کاربــرد اصــول اخالقــی 
در تجــارت و بــه همــراه آن، در حســابداری 
به طــور خــاص، افزایــش یافتــه اســت )ســرلک، 

 .)138۷
بــه بیــان دیگــر، در شــرایط کنونــی کــه 
رعایــت نشــدن برخــی معیارهــای اخالقــی 
ــت  ــده اس ــی ش ــادهای مال ــاد فس ــب ایج موج
بخش هــای  در  را  زیــادی  نگرانی هــای  و 
دولتــی و غیردولتــی به وجــود آورده اســت، 
ــن  ــی از ای ــات اصل ــالق، راه نج ــه اخ ــه ب توج
ــی از  ــت یک ــروری اس ــذا ض ــت ل ــران اس بح
عمده تریــن دغدغه هــای مدیــران، چگونگــی 
ایجــاد بســترهای مناســب بــرای عوامل انســانی 
ــس  ــا ح ــراد ب ــا اف ــد، ت ــه باش ــاغل در حرف ش
ــد و  ــه کار بپردازن ــل ب ــد کام ــئولیت و تعه مس
ــک زاد و  ــد )بی ــت کنن ــی را رعای ــول اخالق اص

 .)138۹ همــکاران، 
ایــن کــه در عصــر  بــه  بــا توجــه  حــال 
حاضــر ضررهــا و آســیب هایی کــه به دلیــل 
بی توجهــی بــه اخــالق نیــروی کار بــه انگیــزش، 
بهــره وری و کیفیــت خدمــات وارد آمــده اســت، 
ایجــاب می کنــد کــه به کارگیــری قواعــد و 
ــا  ــردن آن ب ــب ک ــت و متناس ــّررات مدیری مق
ــود  ــرح ش ــت او مط ــان در هدای ــات انس خلقی

)ســالجقه و سیســتانی، 138۹(. 

2- اخالق فضیلت مدار مک اینتایر
ــت«  ــی فضیل ــت )201۶( »در پ ــر وس ــه نظ ب
ارائــۀ   تاریــخ فلســفی اســت کــه فلســفۀ اخــالق 
ــرار داده  ــد ق ــورد نق ــنگری« را م ــا روش »پس
ــطویی« را  ــو ارس ــی »ن ــفۀ اخالق ــت و فلس اس
درخصــوص اخــالق فضیلــت مطــرح کــرده 
ــت  ــد اس ــر )200۷( معتق ــک اینتای ــت.   م اس
کــه وضعیــت ناســازگار اســتدالل اخالقــی 
معاصــر، نیازمنــد تغییــر اســت کــه در آن، 
تالش هــای مــدرن بــرای ارائــۀ توجیــه عقالنــی 
ــرا(  ــا وظیفه گ ــودمند ی ــه س ــالق )چ ــرای اخ ب
ــای  ــت و ادعاه ــده اس ــه ش ــت مواج ــا شکس ب
ــا اولویــت  ــه چیــزی بیــش از اراده ی اخالقــی ب
مبــدل شــده اند. )حتــی اگــر مشــتاق دســتیابی 
بــه اســتدالل اخالقــی باشــد اّمــا در نهایــت، در 
ــت  ــا شکس ــی ب ــتدالل عقالن ــه اس ــتیابی ب دس

ــده اســت(.  ــه ش مواج
ــر  ــک اینتای ــی، م ــن آسیب شناس ــِل ای در مقاب
ــفه  ــِت فلس ــِی فضیل ــنت های اخالق )200۷( س
از  برخــی  همچنیــن  و  مدرنیتــه  از  پیــش 
ویژگی هــای زندگــی مــدرن را شناســایی کــرده 
اســت و طرح هایــی بــرای درك منســجم تر 
اخــالق را پیشــنهاد کــرده اســت. عناصــر 
مجــزای زیــادی در ایــن طــرح وجــود دارد کــه 
ــت«  ــی فضیل ــاب »در پ در فصــل 14 و 1۵ کت

ــت.  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ب

1-2 رویه )روش( ها 
هرچنــد مک اینتایــر در مــورد مفاهیــم مــدرن از 
ارســطو پیــروی کــرده اّمــا برخــالف ارســطو، او 
نظــری نســبتاً دقیق تــر درخصــوص فّعالیت هــا 
»رویــه  بــه  عنــوان  اشــاره  بــا  کــه  دارد، 
)روش( هــا« آن را به صــورت زیــر مطــرح کــرده 

اســت: 
توســط »رویــه )روش( هــا«، مــن می خواهــم بــه 
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شــکلی  منســجم و منّظــم، فّعالیــت  مشــارکتی 
ــای  ــق آن، خوبی ه ــه از طری ــم ک ــاد کن را ایج
ــان  ــت را در جری ــک فّعالی ــورت ی ــی به ص ذات
تــالش بــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای 
ــن  ــاً ای ــی و متناســب تحقــق دهــم. قطع متعال
ــّورات  ــی و تص ــۀ توانای ــت، در نتیج ــوع فّعالی ن
ــه  ــر ب ــی باالت ــه تعال ــیدن ب ــرای رس ــانی ب انس
ــار می نشــیند و خوبــی ذاتــی، به طــور منّظــم  ب

ــر ، 200۷(.  ــک اینتای ــد )م ــش می یاب افزای
نمونه هایــی از رویــه )روش( هــای مــک اینتایــر 
مربــوط بــه فوتبــال، شــطرنج، معمــاری و 
کشــاورزی اســت کــه هــر یــک مســتلزم 
ــتانداردهای  ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــکاری ب هم
خــاص کیفیــت اســت کــه در ایــن بیــن، 
فرصتــی را نیــز بــرای توانایی هــای افــراد فراهــم 
می کنــد و بالطبــع تصــّورات انســانی بــه پایــان 
ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــی درون ــد و خوب می رس
ــای  ــا مهارت ه ــاً ب ــا، صرف ــوع عملکرده ــن ن ای
فنــی پرتــاب خــوب در فوتبــال، تیــک تــاك تــو 
)بــازی فکــری ایکــس او(، آجرچینــی و کاشــت 

ــت، 201۶(.  ــت )وس ــاد اس ــلغم در تض ش
راه هــای مختلفــی در برداشــت مــک اینتایــر از 
اِعمــال مهــارت فنــی وجــود دارد. در مرحلۀ اول، 
یــک عمــل می توانــد از طریــق روشــی متمایــز 
در مفاهیــم خوبی هــای مربوطــه و مهارت هــای 
ــط دو  ــازی، توس ــی و غنی س ــا دگرگون ــی ب فن
ــر  ــه توانایــی و خوبی هــای ذاتــی جداناپذی مقول

ــه دوم،  ــد. در مرحل ــان برس ــه پای ــل، ب از عم
اهــداف هــر عمــل متمرکــز نیســت  اّمــا 
فّعالیت هــای  توســط  زمــان،  گذشــت  بــا 
خــود تغییــر می کنــد، به طــوری کــه هــر 
ــۀ   ــابقۀ خــاص خــود را دارد و جامع عمــل، س
نســل های  از  اشــخاصی  کــه  کارشناســان 
گذشــته هســتند، بــه گســترش تصــّورات مــا 
ــک  ــد )م ــک می کن ــان، کم ــورد کردارم در م

ــر، 200۷(.  اینتای
ــر(  ــی )ِخی ــوع خوب ــر دو ن ــک اینتای ــث م بح
را از یکدیگــر متمایــز می کنــد: خوبی هــای 
بیرونــی  خوبی هــای  بیرونــی.  و  درونــی 
همــراه بــا یــک کــردار خــاص تنهــا بــه 
ــوط  ــه مرب ــوند، بلک ــوط نمی ش ــت مرب فّعالی
بــه زمینه هــای اجتماعــی می شــوند کــه 
مــی آورد.  در  اجــرا  بــه  را  آن  کارشــناس 
آنهــا عبارتنــد از قــدرت، شــهرت، مقــام و 
ــر، موضوعــات  ــروت کــه از نظــر مــک اینتای ث
ــه در  ــه همیش ــوری ک ــتند، به ط ــی هس رقابت
ــه در آن  ــود دارد. )ک ــده وج ــده و بازن آن برن
ــت  ــر را تح ــای پایین ت ــر، ثروت ه ــروت باالت ث
الشــعاع قــرار می دهــد ( در مقابــل، خوبــی 
درونــی به طــور ذاتــی بیشــتر مربــوط بــه 
ــد  ــتند )و نمی توانن ــودی هس ــای خ فّعالیت ه
از طریــق به دســت آمده باشــد( و بــه نقطــه ای 
ــف  ــا توســط عمــل تعری ــای آنه ــه ویژگی ه ک
شــده اســت و تنهــا کســانی کــه تجربــۀ 

عملــی دارنــد )یــا کســانی کــه بــر ایــن اســاس 
را  آنهــا  می تواننــد  داده شــده اند(  آمــوزش 

درك کنــد )وســت، 201۶(. 
مــک اینتایــر )200۷( فهرســت خوبی هــای 
ــی  ــا پیش بین ــه نکــرده اســت اّم ــی را ارائ درون
ــه کــردار را در نظــر دارد.  متفاوتــی از کنــش ب
به عنــوان نمونــه او بــا اســتفاده از نقاشــی 
پرتــره بــه شناســایی انــواع خوبی هــای درونــی 
ــا  ــردار ی ــا ک ــاط ب ــت در ارتب ــردازد: نخس می پ
عملکــرد خــود )یــک کار هنــری عالــی یــا یــک 
ــا گســترش  ــی( و دوم در ارتبــاط ب نقاشــی عال
یــا پیشــرفت عمــل نقاشــی پرتره )مشــارکت در 
تــالش بــرای حفــظ پیشــرفت و پاســخ خالقانه 
ــه جایــی رســیده اســت کــه  ــه مشــکالت(، ب ب
بــرای هنرمنــد »زندگیــش به عنــوان یــک 
ــۀ خوبــی درونــی دوم اســت.  ــه منزل نقــاش« ب
ــی،  ــی و بیرون ــای درون ــن خوبی ه ــاوت بی تف

ــت:  ــده اس ــه ش ــه، ارائ ــک نمون ــط ی توس
ــه یــک کــودِك بســیار باهــوِش  به عنــوان نمون
ــن  ــه م ــد، ک ــر بگیری ــاله را در نظ ــت س هف
ــه او را دارم.  ــازی شــطرنج ب ــوزش ب ــل آم تمای
ــی  ــل خاص ــچ می ــودك هی ــن ک ــه ای ــر چ اگ
بــرای یادگیــری بــه بــازی نــدارد بــا ایــن حــال 
ایــن کــودك، تمایــل بســیاری بــرای آب نبات و 
شــانس کمــی بــرای به دســت آوردن آن دارد. به 
ــه کــودك می گویــم کــه  همیــن دلیــل مــن ب
اگــر بــا مــن یــک بــار در هفتــه شــطرنج بــازی 
کنــد، ۵0 ســنت، بــه ارزش یــک آب نبــات به او 
خواهــم داد. عــالوه بــر ایــن بــه او می گویــم کــه 
همیشــه بــه گونــه ای بــازی خواهــم کــرد کــه 
ــن  ــا غیرممک ــود اّم ــد ب ــوار خواه ــرای او دش ب
ــن  ــود ای ــده ش ــر او برن ــه اگ ــود، ک ــد ب نخواه
مقولــه بــه نفــع خــود کــودك اســت، چــون ۵0 
ســنت بــه ارزش آب نبــات را دریافــت خواهــد 
ــع  ــه نف ــزه و ب ــا انگی ــن کــودك ب ــرد. بنابرای ک
ــید،  ــته باش ــه داش ــد. توج ــازی می کن ــود ب خ
ــرای  ــی کــه کــودك، ب ــا زمان ــن حــال، ت ــا ای ب
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رســیدن بــه آب نبــات تــالش می کنــد، دلیــل 
خوبــی بــرای بــازی شــطرنج دارد. کــودك هیچ 
ــد هــر  ــدارد و او می توان ــب ن ــرای تقلّ ــی ب دلیل
دلیلــی را بــرای ارائــۀ تقلـّـب بــا موفقیــت انجــام 
دهــد اّمــا امیدواریــم کــه کــودك حداقــل یــک 
بــار، خوبی هــای خــاص شــطرنج را بــرای 
ــاص  ــیار خ ــواع بس ــی از ان ــه برخ ــتیابی ب دس
راهبــردی و  مهارت هــای تحلیلــی، تخیــل 
شــدت رقابــت، پیــدا کنــد. دالیــل حاضــر نــه 
تنهــا بــرای برنــده شــدن در موقعیتــی خــاص، 
ــری در راه  ــرای برت ــالش ب ــر ت ــه خاط ــه ب بلک
خواســته های بــازی شــطرنج، ارائــه شــده 
اســت. حــال اگــر کــودك تقلّــب کنــد، او 
مــرا شکســت نخواهــد داد اّمــا خــود شکســت 

ــر 200۷(.  خواهــد خــورد )مــک اینتای
ــا  ــر )200۷( در اینج ــک اینتای ــه م ــزی ک چی
از  ســاده ای  توضیــح  اســت،  کــرده  ارائــه 
ــی  ــا قضاوت ــت اّم ــن نیس ــای جایگزی انگیزه ه
ــورد خوبی هــای ارجــح اســت 1 و اگرچــه  در م
میلــز  )18۶3( فایده گرایــی را نفــی کــرده 
اســت، او برخــی از شــباهت ها را بــا تمایــز 
ــه رســمیت  ــن ب ــاال و پایی ــذت ب ــن ل ــز بی میل

ــت.  ــناخته اس ش

2-2-فضائل 
ــر  ــان مفهــوم »عمــل«، مــک اینتای پــس از بی
ــوان  ــت به عن ــی از فضیل ــف جزئ )200۷( تعری
کیفیــت اکتســابی انســانی ارائــه کــرده اســت، 
ــد  ــل دارن ــه تمای ــی ک مالکیــت و اعمــال قدرت
ــوب  ــای خ ــه کرداره ــتیابی ب ــان را در دس انس
ــع  ــری مان ــور مؤث ــازند، به ط ــادر س ــی ق درون

ــود.  ــی می ش ــه خوب ــه هرگون ــتیابی ب دس
تنهــا ایــن ادعــا کافــی نیســت کــه بایــد 
خوبی هــای درونــی دنبــال شــود؛ در حقیقــت، 
اخــالق، شــامل توســعۀ حاالتــی می شــود کــه 
ــد و  ــک می کن ــا کم ــن خوبی ه ــق ای ــه تحّق ب
مــک اینتایــر اقــدام بــه شناســایی ســه فضیلت 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــرده اس ــژه ک وی
ــی در هــر کــرداری، ضــروری  خوبی هــای درون
ــت و  ــد از: شــجاعت، عدال ــا عبارتن اســت و آنه

ــتکاری.  درس
ــی  ــن ســه فضیلــت، خوبی هــای درون ــدون ای ب
ــت و در  ــتیابی نیس ــل دس ــردار، قاب ــک ک در ی
ــردار  ــت، ک ــه فضیل ــن س ــدون ای ــت، ب حقیق
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــیله ای بی فای ــه »وس ب
ــک  ــردد )م ــدل می گ ــی« مب ــای بیرون خوبی ه

ــر، 200۷(.  اینتای
اســتدالل بعــد از شناســایی ایــن ســه فضیلــت 
ــت  ــو فهرس ــژه در پرت ــه وی ــت: )ب ــروری اس ض
ــمندان  ــط دانش ــه توس ــی ک ــض فضائل متناق
مختلــف اخــالق فضیلــت مــدار در طــول زمــان، 
ــی  ــور ضمن ــا به ط ــه آنه ــه شــده اســت( ک ارائ
ــردار  ــر ک ــی در ه ــه تعال ــتیابی ب ــال دس در ح
ــی،  ــه تعال ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــتند و ب هس

ــد  ــته باش ــه داش ــد شــجاعت ارائ ــناس بای کارش
ــد  ــت نشــان ده ــد از خــود عدال ــه بای ــن ک و ای
و آمــادۀ انجــام هــر کاری، حتــی بــه خطــر 
ــک  ــد )م ــیر باش ــول مس ــود در ط ــن خ انداخت

اینتایــر، 200۷(. 

2-3-نهادها
روش هــا )رویه هــا( بــرای برقــراری حفــظ، تقویت 
و پیشــرفت، نیازمنــد ایــن موضــوع هســتند کــه 
نهادینــه شــوند. نهادهــا به واســطه ضــرورت 
به طــور دقیــق و پیچیــده بــا رویــه )روش( هــای 
)مــک  هســتند.  درگیــر  آنهــا  بــا  مرتبــط 
اینتایــر نمونه هایــی از باشــگاه های شــطرنج، 
را  بیمارســتان ها  و  دانشــگاه ها  آزمایشــگاه ها، 
ارائــه کــرده اســت کــه بــا فّعالیت هــای شــطرنج، 
فیزیــک و پزشــکی مطابقــت دارد(. بــا ایــن حال، 
درحالی  کــه رویــه )روش( هــا توســط خوبی هــای 
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درونــی )و فضائلــی کــه رویــه )روش( هــا را فّعال 
ــا  می کنــد( مشــخص می شــوند، نهادهــا هــم ب
خوبی هــای بیرونــی از ثــروت و مقــام و قــدرت، 

ــت، 201۶(.  ــوند )وس ــخص می ش مش
مــک اینتایــر )200۷( کشــمکش دائمــی میــان 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــا را ب ــا و نهاده ــه )روش( ه روی
روی خوبی هــای درونــی و بیرونــی مربوطــه، 
ــعۀ  ــه او توس ــر چ ــت. اگ ــرده اس ــایی ک شناس
فضائلــی کــه خوبی هــای درونــی را تحقــق 
ــوی  ــت، از س ــرده اس ــتدالل ک ــد، اس می بخش
ــای  ــه خوبی ه ــت ک ــرده اس ــان ک ــر، اذع دیگ
ــا و  ــداوم کرداره ــرد م ــتلزم کارک ــی مس بیرون
مربــوط بــه برخــی از فضائــل )ماننــد عدالــت و 
ســخاوت( هســتند و »خوبی هــا« باقــی خواهــد 
مانــد. تنــش ناشــی از خوبی هــای بیرونــی 
محــدود  ایــن خوبی هــا(  بــه  دســتیابی  )و 
ــل و در نتیجــه دســتیابی  کــردن توســعۀ فضائ
ــه  ــی ک ــت، در حال ــی اس ــای درون ــه خوبی ه ب
فضائــل می توانــد بــه نوبــۀ خــود دســتیابی بــه 

خوبی هــای بیرونــی را محــدود کنــد. 
توســعۀ رویــه )روش( و نهادهــای مرتبــط بــا آن 
در طــول زمــان، مربــوط بــه ایــن تنــش آشــکار 
در توســعه و بــه کار انداختــن فضائــل و رذائــل 

مرتبــط بــا آنهــا اســت: 

حفــظ  در  )روش(  رویــه  یــک  توانایــی 
ــه ایــن موضــوع  یکپارچگــی خــود، بســتگی ب
ــد  ــل می توانن ــن راه، فضائ ــا در ای ــه آی دارد ک
در حفــظ اشــکال نهــادی کــه حامــل کــردار 
ــی  ــوند. یکپارچگ ــال ش ــی اســت، اِعم اجتماع
ــت، از  ــال اس ــتلزم اِعم ــه مس ــه )روش( ک روی
ــه آن را در  ــت ک ــراد اس ــی از اف ــل برخ فضائ
و  می کننــد  مجســم  خــود  فّعالیت هــای 
ــات،  ــی از مؤسس ــه در بخش ــس همیش برعک
ــک  ــود دارد )م ــاد وج ــت و فس ــری از رذیل اث

اینتایــر، 200۷(. 
تاکنــون شــرحی از فضائــل ارائــه شــده توســط 
ــر مطــرح شــده اســت کــه شــرح  مــک اینتای
جزئــی آن به طــور خــاص و تنهــا بــه کردارهــا 
)از جملــه ارتبــاط آنهــا بــا مؤسســات( مربــوط 
می شــود. ایــن توصیــف جزئــی به منظــور 
غلبــه بــر برخــی مشــکالت، نیــاز بــه تقویــت 

دارد: 
نخســت، وجــود کردارهــای رقابتــی و فقــدان 
ــه  ــر ب ــالق، منج ــرِك اخ ــِی ت ــای عین معیاره
ــه  ــت ب ــتبداد و بازگش ــری و اس ــۀ  درگی ادام
احســاس گرایی می شــود. دوم این کــه درك 
افــراد از فضائــل خــود ناقــص اســت. اگــر آنهــا 
بــه اِعمــال کــردار خــاص محــدود شــده باشــد، 

ــدی  ــا رتبه بن ــفارش ی ــل در س ــی از فضائ بعض
ســطح فراکــرداری دخیــل هســتند. ســوم 
ــتکاری(،  ــا درس ــاداری )ی ــت وف ــه فضیل این ک
بــه تعریــف، »درســتکاری زندگــی انســانی 
فّعالیت هــای خــاص« اشــاره دارد.  به جــای 
ــت  ــه از فضیل ــر، دو جنب ــک اینتای ــر م ــه نظ ب
نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارد: اول؛ در رابطــه با 
»وحــدت روایــی« در زندگــی انســان و نقشــی 
کــه در فضائــل بــازی می کنــد. دوم؛ در رابطــه 
ــخ آن جامعــه، کــه به عنــوان  ــا جامعــه و تاری ب

ــان شــده اســت )وســت، 201۶(.  ســنت بی

2-4-وحدت روایی 
و  اجتماعــی  موانــع  اینتایــر )200۷(  مــک 
فلســفی در مــورد درك زندگــی، انســان را 
ــرده  ــخص ک ــی« مش ــدت روای ــوان »وح به عن
اســت. از دیــدگاه اجتماعــی، »وحــدت روایــی« 
بــه تصــّور حــوزه ای متمایــز در زندگــی انســان 
ــات  ــل اوق ــت: کار در مقاب ــده اس ــداول ش مت
ــرکت در  ــوم، ش ــر عم ــردی در براب ــت، ف فراغ
مقابــل شــخص و دوران کودکــی در مقابــل 

ــالی.  بزرگس
کــه  اســت  کــرده  اذعــان   )201۶( وســت 
ــع  ــر روی موان ــر ب ــک اینتای ــال، م ــا این ح ب
فلســفی تمرکــز کــرده اســت، کــه از دو فلســفۀ 
تحلیلــی و جامعــه شــناختی و رویکردهــای 
اگزیستانسیالیســتی برگرفتــه شــده اســت، 
کــه در آن افــزون بــر، ماهیــت جزءنگــِر کنــِش 
انســانی، بــه تمایــز بیــن یــک فــرد و نقش هــای 
اجتماعــی او تأکیــد کــرده اســت. مــک اینتایــر 
درك  فــردی  اگــر  اســت  معتقــد   )200۷(
ــته  ــود داش ــت خ ــداف و موقعی ــتی از اه درس
باشــد، بالطبــع رفتــار آن فــرد می توانــد به طــور 
)روش(،  رویــه  )ماننــد  شــود،  درك  کامــل 
ــم  ــر( و در آن ه ــای دیگ ــا محیط ه ــه ی مؤسس
ــه و  ــت، دارای پیش زمین ــم موقعی ــداف و ه اه

ــت. 2 ــی اس ــد مدت ــری بلن جهت گی
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 در حالی کــه ممکــن اســت هنــوز، بحــث 
برانگیــز و جنجالــی بــه نظــر نرســد کــه تمایــل 
ــاد  ــد در تض ــت می توان ــِش درس ــا کن ــدرن ب م
باشــد. تأکیــد مــک اینتایــر )200۷( ایــن اســت 
ــش از  ــن بخ ــوان بهتری ــراد به عن ــار اف ــه رفت ک
یــک روایــت یــا یــک نمایشــنامه درك می شــود 
کــه در آن افــراد دخیــل هســتند و اعمــال آنهــا 
تنهــا زمانــی قابــل فهــم اســت کــه در رابطــه بــا 

ایــن روایــت در نظــر گرفتــه شــوند. 3
ــردِی  ــِی ف ــدت روای ــوم وح ــا مفه ــاط ب در ارتب
فضائــل  مفاهیــم   ،)200۷( اینتایــر  مــک 
درســتکاری4  و وفــاداری۵  وجــود دارد. اگرچــه او 
ــل را  ــن فضای ــت«، ای ــی فضیل ــاب »در پ در کت
بــه تفصیــل شــرح نــداده اســت )و ایــن موضــوع 
ــه  ــا در نظرگرفت ــت تنه ــک فضیل ــوان ی را به عن
ــل شــده  ــز قائ ــن دو، تمای ــان ای ــا می اســت( اّم
آن  در  کــه   )1۹۹۹ اینتایــر،  )مــک  اســت 
ــان  ــردن »هم ــراز ک ــه اب ــاره ب ــتکاری اش درس

شــخصیت اخالقــی در زمینه هــای مختلــف 
ــال  ــه دنب ــه ب ــاداری ک ــی« دارد و وف اجتماع
»خوبی هــای مشــابه از طریــق دوره هــای بلنــد 

ــت.  ــی« اس ــدت زمان م

2-5-نقش سنت
در مــورد نقــش ســنت، تنهــا راه ممکــن، شــرح 
ــک  ــوب ی ــات در چهارچ ــی از اقدام ــل فهم قاب
کامل تــر،  درك  اســت.  دراماتیــک  روایــت 
مســتلزم آن اســت کــه در اشــتراك روایــات بــا 
دیگــران، نقشــی کــه در روایــات دیگــران ایفــا 
ــد را  ــا می کنن ــا ایف ــه آنه ــی ک ــد و نقش می کن
به عنــوان فــردی موثــر درك شــود. بنابرایــن بــا 
ــود  ــه  در به وج ــه و نقشــی ک ــه جامع ــاره ب اش
آمــدن و اتّخــاذ آن وجــود دارد، هویت اجتماعی 

و اخالقــی تشــکیل یافتــه اســت۶ : 
ــا  ــو ی ــر عم ــی، پس ــر کس ــا دخت ــر ی ــن پس م
دایــی شــخص دیگــری هســتم. مــن یــک 

شــهروند از ایــن یــا آن شهرســتان، عضــو ایــن یا 
آن صنــف یــا شــغل هســتم. مــن بــه ایــن قبیله، 
ــن  ــق دارم. از ای ــت تعل ــن مل ــا ای ــدان، ی آن خان
رو آنچــه بــرای مــن خــوب اســت بــرای کســی 
ــت.  ــوب اس ــا را دارد، خ ــن نقش ه ــه ای ــم ک ه
ــواده ام، شهرســتانم،  ــن ترتیــب، مــن، خان ــه ای ب
قبیلــه و قومــم، بدهی هایــم، ارث، انتظــارات بــه 
ــع  ــرم و در واق ــه ارث می ب ــدات را ب ــق و تعه ح
ایــن زندگــی مــن، نقطــۀ شــروع اخالقــِی مــن 
ــر 200۷(۷.  ــک اینتای را تشــکیل داده اســت. )م
مــک اینتایــر )200۷( از اصطــالح »ســنت« برای 
توصیــف یــک »حالــت درك« از کــردار اســتفاده 
کــرد کــه در طــی نســل ها، منتقــل شــده اســت 
و تغییــر شــکل یافتــه اســت و آن ســنت تنهــا 
ــه  ــد ک ــد ش ــرح خواه ــوب« مط ــورت خ »به ص
ــی  ــورد خوب ــتدالل در م ــا اس ــه ب ــر همیش اگ
تشــکیل شــود، دســتیابی بــه آن ســنت، نقطــه و 

هــدف مشــخصی خواهــد داشــت )200۷(.  
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ــک  ــر )200۷( ی ــک اینتای ــن، م ــر ای ــالوه ب ع
فضیلــت اضافــی را به صــورت زیــر معرفــی 

ــت:  ــرده اس ک
ــت  ــاور اســت، فضیل ــن ب ــر ای وســت )200۶( ب
ــی از ســنت اســت  ــی، داشــتن حــس کاف اضاف
کــه یکــی وابســته بــه آن و یکــی مقابــل بــا آن 
اســت. چنیــن فضیلتی قضــاوت عملــی را فراهم 
مختلــف،  موقعیت هــای  در  کــه  می کنــد 
به خصــوص بــرای کســانی کــه بــا یــک معضــل 

ــت.  ــدند، الزم اس ــه ش ــز مواج غم انگی

حســابداری  فضیلــت؟  پــی  2-6-در 
و  اخالقــی  رویــه  یــک  به عنــوان 

اســتداللی
پــی  »در  مقالــه  در   )1۹۹0( فرانســیس 
کــردار  به عنــوان  را  حســابداری  فضیلــت«، 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــتداللی در نظ ــی و اس اخالق
بــا  را  فضائــل  فرانســیس،  اول،  مرحلــه  در 
خوبی هــای درونــی تطبیــق داده اســت )وســت، 
201۶(. در بخشــی بــا عنــوان »برخــی از فضائل 
رویه هــای حســابداری«، او پنــج فضیلــت بــرای 
خوبی هــای درونــی شناســایی کــرده اســت کــه 
یکــی از آنهــا فضیلــت درســتکاری مــک اینتایــر 

اســت. افــزون بــر ایــن، به طــور دقیــق، روشــن 
ــا  ــر ب ــی دیگ ــی درون ــار خوب ــه چه ــت ک نیس
ــر  ــک اینتای ــه شــده توســط م ــای ارائ نمونه ه
در کتــاب »در پــی فضیلــت« مطابقــت دارد یــا 
خیــر. دوم ایــن کــه، او بــدون هیــچ بحثــی دو 
ــر در  ــی کــه در نظــر مــک اینتای مــورد فضائل
هــر رویــه )روش( ضــروری بــه نظــر می رســد 
)شــجاعت و عدالــت( را ارائه کرده اســت. ســوم 
ایــن کــه، او بــدون در نظــر گرفتــن صراحــت 
وحــدت روایــِی زندگــِی انســان، فضیلــت 
درســتکاری و وفــاداری را فراهــم ســاخته 
ــتن  ــا داش ــت ب ــنت و فضیل ــش س ــت. نق اس
ــاط اســت.  ــوم مناســبی از ســنت در ارتب مفه
در نهایــت، او بــه نقــش اســتدالل )مباحثــه(8  
ــا  ــازی(۹ ، ب ــان )عینی س ــگاری انس ــیء ان و ش
ــه،  ــن زمین ــو در ای ــت فوک ــه صراح ــاره ب اش
ــک  ــژه  م ــا موضــع وی ــرده اســت اّم ــد ک تأکی
ــه  ــر چ ــن صــورت نیســت. )اگ ــه ای ــر ب اینتای
ــکات مطــرح شــده  ممکــن اســت برخــی از ن
ــک  ــرایط م ــد در ش ــیس بتوان ــط فرانس توس
ــیس، 1۹۹0(.  ــود(، )فرانس ــّور ش ــر تص اینتای

ــل  ــا و عوام ــن محدودیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
بالقــوه بــه منظــور تجدیــد نظــر اخــالِق 

از  حســابداری، تجزیــه و تحلیــل دقیق تــر 
چگونگــِی مفاهیــِم اخــالِق فضیلــت مــداِر مــک 
اینتایــر می توانــد، ضامــن حســابداری کاربــردی 
باشــد. بــا ایــن حــال، قبــل از انجــام ایــن کار، 
بعضــاً، در نظــر گرفتــن چگونگــی مســائل 
ــه  ــروری ب ــابداری، ض ــه حس ــی در حرف اخالق

نظــر می رســد )وســت، 201۶(. 

حســابداری  اخــالق  7-2-زمینــه 
حرفــه ای

بــا توجــه بــه تمرکــز واحدهــای تجــاری 
بــرای بــه حداکثــر رســانیدن ســود، مقابلــه بــا 
ــاه  ــج کوت ــر نتای چالش هــای رقابتــی، تأکیــد ب
ــابداری،  ــوع حس ــات متن ــۀ خدم ــدت و ارائ م
حســابداران در محیطــی مملــو از تضــاد و 
فشــار قــرار داشــته کــه منجــر بــه پیامدهــای 
غیراخالقــی بــرای آنهــا شــده اســت )ســرلک، 
ــازمان ها و  ــن س ــن بی ــن، در ای 138۷(. بنابرای
ــد  ــالش کرده ان ــه ای ت ــدد حرف ــای متع نهاده
ــا تصویــب آییــن رفتــار حرفــه ای، چگونگــی  ب
رفتــار اخالقــی ســازمان ها و حســابداران را 
در قبــال جامعــه و اشــخاصی کــه بــا آنهــا داد 
ــت و  ــرده اس ــدود ک ــد را مح ــتد می کنن و س

ــد.  ــرار دهن ــورد نظــارت ق م
فدراســیون  مأموریــت  دیگــر،  ســوی  از 
خدمــت  »ارائــۀ  حســابداران  بین المللــی 
ــا  ــه ب ــی« در رابط ــع عموم ــا مناف ــط ب مرتب
اســت.  حرفــه ای  حســابداری  جنبه هــای 
ــول  ــور معم ــی« به ط ــع عموم ــوم »مناف مفه
ــط  ــت و توس ــی اس ــی اخالق ــدۀ معان دربرگیرن
ــوان  ــابداران به عن ــی حس ــیون بین الملل فدراس
ــه  ــت روی ــت آمده، دّق ــص به دس ــع خال »مناف
نمایندگــی نســبت بــه هرگونــه اقــدام، تصمیــم 
ــت  ــده اس ــف ش ــه کار« تعری ــت ب ــا سیاس ی
ــابداران، 2012(.  ــی حس ــیون بین الملل )فدراس
ــالِق  ــه اخ ــوط ب ــاِص مرب ــائل خ ــتر مس بیش
حســابداری، عمدتــاً ازطریــق حمایت هــای 
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فدراســیون بین المللــی حســابداران، هیئــت 
اســتانداردهای بین المللــی اخــالق حســابداران10  
ــوزش  ــی آم ــتانداردهای بین الملل ــت اس و هیئ
حســابداری11  مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 

ــت، 201۶(.  )وس
اخــالق  بین المللــی  اســتانداردهای  هیئــت 
حســابداران بــر توســعه و تجدیــد نظــر مــداوم 
حســابداران  بــرای  حرفــه ای  رفتــار  آییــن 
ــن  ــتورالعمل های ای ــز دارد. دس ــه ای تمرک حرف
ــت، متشــکل از ســه بخــش هســتند.12 در  هیئ
بخش نخســت پنــج اصل اساســی؛ درســتکاری، 
ــه ای،  بی طرفــی، مراقبت هــای تخّصصــی و حرف
رازداری و رفتــار حرفــه ای بــه صــورت زیــر 

ــی شــده اســت:  معرف
ــتکاری: راســتی و درســتکاری  ــف( درس  )ال
در تمــام روابــط حرفــه ای و کســب و کار اســت. 
ــد  ــازه نده ــود اج ــه خ ــی13 : ب  )ب( بی طرف
تعصــب، تضــاد منافــع و یــا اِعمــاِل نفــوِذ 
نــارواِی دیگــران باعــث زیرپــا گذاشــتن قضــاوت 

ــود.  ــب و کار ش ــا کس ــه ای ی حرف
 )ج( مراقبت هــای تخّصصــی و حرفــه ای14: 
نســبت بــه حفــظ دانــش و مهــارت حرفــه ای در 
ســطح مــورد نیــاز، اطمینــان حاصــل شــود کــه 
ــا کارفرمــا، خدمــات حرفــه ای  یــک مشــتری ی
شایســته ای را براســاس تحــّوالت جــاری در 
ــه  ــل مجّدان ــا و عم ــون و روش ه ــا، قان رویه ه
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــه مطاب ــد ک ــت کن دریاف

فنــی و حرفــه ای، قابــل اجــرا باشــد. 
 )د( رازداری 15: محرمانــه بــودن اطالعــات، در 
نتیجــه  یــک احتــرام حرفــه ای و روابط کســب و 
ــث  ــخاص ثال ــن، اش ــت می آید. بنابرای کار به دس
ــب  ــدرت مناس ــدون ق ــات را ب ــه اطالع هرگون
و خــاص فــاش نمی کننــد، مگــر ایــن کــه 
ــه  ــه ای ب ــا وظیف ــه ای ی ــا حرف ــی ی ــق قانون ح
ــن کــه حســابدار  ــه ای افشــا داشــته باشــند و ن
حرفــه ای یــا اشــخاص ثالــث از اطالعــات، بــرای 

ــت شــخصی اســتفاده کننــد.  مزیّ

ــا قوانیــن  ــق ب ــه ای16 : مطاب ــار حرف  )ه( رفت
و مقــّررات مربوطــه اســت و از هرگونــه اقدامــی 
بی اعتبــار  را  حرفــه  می کندکــه  جلوگیــری 
بین المللــی  اســتانداردهای  )هیئــت  ســازد 

اخــالق حســابداران، 2010(. 
ــاس نامه  ــق اس ــز طب ــران نی ــن، در ای همچنی
ســازمان حسابرســی، مصــوب 1۷ شــهریور 
ــه ای  ــار حرف ــن رفت ــادی آیی 13۶۶، اصــول بنی
بی طرفــی،  درســتکاری،  بــر  مشــتمل 
و  رازداری  حرفــه ای،  مراقبــت  و  صالحیــت 
رفتــار حرفــه ای اســت. ایــن اصــول خالصــه ای 
ــردم،  ــل م ــه ای در مقاب ــئولیت های حرف از مس
صاحبــکار و همــکاران محســوب می شــود و 
مفهومــی جامــع از روش اخالقــی در حرفــۀ 
و  )رویائــی  می کنــد  ایجــاد  حســابداری 

 .)13۹4 محمــدی، 
در بخــش دوم از آییــن رفتــار حرفــه ای، رویکرد 
چهارچــوب مفهومــی در موقعیت هــای مختلــف 
ــابداران  ــط حس ــه توس ــت ک ــده اس ــه ش ارائ
حرفــه ای بــا حرفــۀ عمومی قابــل اجرا هســتند. 
بخــش ســوم همیــن رویــه را بــرای حســابداران 
ــرده اســت.  ــه کار ب حرفــه ای در کســب و کار ب
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــت اس ــن هیئ همچنی
ــۀ  ــماره 1 روی ــه  ش ــابداری، بیانی ــوزش حس آم
ــت.  ــرده اس ــر ک ــوزش را منتش ــی آم بین الملل

)رویکــرد توســعه و حفــظ ارزش هــای حرفــه ای، 
اخــالق و نگــرش( و دســتورالعملی به منظــور 
اســتاندارد  اجــرای  در  اعضــاء  بــه  کمــک 
بین المللــی آمــوزش1۷  فراهــم کــرده اســت. 
در ایــن بیانیــه رویــۀ پیشــنهادی »زنجیــرۀ 
ــار  ــکل از چه ــی«، متش ــول اخالق ــوزش اص آم
مرحلــه اســت: ارتقــای دانــش اخالقــی، توســعه 
ــی  ــاوت اخالق ــود قض ــی، بهب ــیت اخالق حساس
ــی و  ــار اخالق ــه رفت ــداوم ب ــد م ــظ تعه و حف
ــا  همچنیــن روش هایــی جهــت ادغــاِم اخــالق ب
برنامۀ درســی حســابداری پیشــنهاد شــده اســت 
ــورد  ــت و م ــده اس ــه ش ــی ارائ ــوزش اخالق و آم
ــت، 201۶(.  ــت )وس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ارزیاب

ــر  ــک اینتای ــالق م ــری اخ 2-8-به کارگی
ــابداری در حس

بــا توجــه بــه زمینــۀ حرفــه ای کــه در آن مســائل 
بــرای حســابداران شــکل  اخالقــی معمــوالً 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوع م ــن موض ــرد، ای می گی
می گیــرد کــه چگونــه هــر یــک از مفاهیــم 
ــر را  کلیــدی اخــالق فضیلــت مــدار مــک اینتای
ــت.  ــه کار گرف ــز ب ــابداری نی ــوان در حس می ت

رویه )روش ها(
ــابداری  ــوزۀ حس ــوان در ح ــی، می ت ــور کل به ط
ــده در  ــن ش ــۀ تدوی ــوان روی ــی را به عن وضعیت
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نظــر گرفــت و در مقابــل بــا دفتــرداری به عنوان 
مهــارت فنــی مرتبــط مــورد مقایســه قــرار داد. 
در حالــی کــه هــر دو مــورد فّعالیت هــای 
ــی  ــتانداردهای تعال ــا اس ــانی ب ــارکتی انس مش
)ترجیحــاً  حســابداری  حــوزۀ  در  هســتند، 
دفتــرداری( پرســش ها مربــوط بــه هــدف، 
چرایــی و گزارش هــا بــرای چــه کســی مطــرح 
ــده  ــنهاد ش ــخ های آن پیش ــت و پاس ــده اس ش
اســت. )به عنــوان نمونــه، بیــور و دمســکی 
، 1۹۷4(. همچنیــن در حــوزۀ حســابداری، 
می تــوان پیشــینه ای را ترســیم کــرد کــه در آن 
ــاوت داده  ــن ســؤاالتی پاســخ های متف ــه چنی ب
شــده اســت کــه در آن تغییراتــی در ارتبــاط بــا 
ــز مشــاهده  ــابداری نی ــی حس ــای اجرای روش ه
ــر ،  ــی و پارک ــت )ادواردز ، 2014؛ ل ــده اس ش

 )2014
ادبیــات تاریــخ حســابداری، خــود شــاهدی بــر 
ــرات  ــن تغیی ــی از ای ــت. نمونه های ــن مدعاس ای
در روش هــای اجرایــی حســابداری عبارتنــد 
از: بهبــود حســابداری اجتماعــی و زیســت 
ــر  ــای اخی ــمی در دهه ه ــور رس ــی به ط محیط
ــدار18  )2013(،  ــعۀ پای ــزارش توس ــه گ )از جمل

دســتورالعمل های گزارشــگری توســعۀ پایــدار، 
اســتفاده )و کاهــش اســتفاده( از صــورت ارزش 
ــل و  ــل ، 200۵؛ براچ ــگ و میچ ــزوده )پن اف
ــود  ــورت س ــی ص ــکاران ، 1۹8۵( و معرف هم
ــع )رابینســون1۹ ، 1۹۹1؛ وان کاونبــرگ و  جام

دی-بیلــد ، 200۷(. 
ــع  ــرات، تاب ــوارد، تغیی ــن م ــک از ای ــر ی  در ه
عمــِل خــود هســتند. در مقابل، فقــدان مجالت 
علمــی در تاریــخ حســابداری، بیانگر این اســت 
کــه ســابقۀ حســابداری )ماننــد ســابقۀ کاشــت 
ــی و  ــرات فن ــر روی تغیی ــاالً ب ــلغم( احتم ش
فنــاوری در طــول زمــان متمرکــز بــوده اســت 
کــه در جهــت خدمــت بــه روش هــای اجرایــی 
حســابداری )یــا کشــاورزی( ایجاد شــده اســت 
کــه بــه آن کمــک می کنــد. ایــن تمایــز 
مشــاهده شــده بیــن دفتــرداری و حســابداری 
ــز  ــی از تمای ــه ای تجرب ــاس نمون ــن اس ــر ای ب
)روش هــای(  رویه هــا  بیــن  اینتایــر  مــک 
اجرایــی و مهارت هــا و تأییــد اولیــه از کاربــرد 
ــه می کنــد )وســت،  طــرح مــک اینتایــر را ارائ

 .)201۶
وســت )201۶( تــالش کرده اســت کــه طراحی 

خــود را از روی الگــوی پیشــنهادی انجــام دهد . 
بــه اعتقــاد وی، به طــور کلــی، روش هایــی 
ــر  ــک اینتای ــی م ــای درون ــث خوبی ه در بح
ــابداری  ــد در حس ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج
ــۀ اول،  ــند. در مرحل ــته باش ــرد داش ــز، کارب نی
براســاس نمونــۀ ارائــه شــده در مــورد نقاشــی، 
می تــوان رویــه حســابداری و بهبــود آن را 
ــی مرتبــط در نظــر  ــوان خوبی هــای درون به عن
گرفــت. بــر طبــق نمونــۀ کشــاورزی بهتریــن و 
بارزتریــن نمونــه در حســابداری در مــورد خوبی 
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــی ب ــای مال ــی، صورت ه درون
خواهنــد بــود. )یعنــی صورت هــای مالــی، 
ــه  ــا ک ــا آنج ــازمان را ت ــک س ــی ی ــور مال ام
ممکــن اســت ارائــه می دهــد.( همچنیــن، 
ــابداری  ــول حس ــه محص ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
فراتــر از صورت هــای مالــی ســنتی اســت، 
ــا  ــت ب ــابداری مدیری ــامل حس ــوارد ش ــن م ای
کیفیــت، بودجــه، پیش بینــی، اندازه گیــری 
عملکــرد و دیگــر اطالعــات حســابداری مــورد 
اســتفاده در ســازمان ها و همچنیــن اطالعــات 
بــه منافــع ذینفعــان  غیرمالــی در پاســخ 
گــزارش  جملــه  )از  اســت.  غیرســهامدار 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها و اقدامــات 

ــاه(.  ــان و رف ــوع کارکن ــه تن ــوط ب مرب
ــابداری  ــِی حس ــود روش اجرای ــری در بهب برت
ایــن اســت کــه بــه وضــوح در توســعه و 
اصالحــات، رویــه )روش( هــای حســابداری 
نشــان داده شــده اســت کــه منجــر بــه 
حســابداری بهتــر می شــود. ایــن مــورد شــامل 
»رونــد مناســب20« در ارتبــاط بــا مقــاالت 
ــه21   ــرح مباحث ــۀ ط ــف و ارائ ــاوره ای مختل مش
اســت کــه توســط ســازمان های حرفــه ای 
تدویــن و منتشــر شــده اســت کــه بــه موجــب 
آن، اســتانداردهای حســابداری بهبــود تدریجی 
ــا توســعۀ مــداوم و  یافتــه اســت و همچنیــن ب
ــابدارِی  ــتانداردهای حس ــر در اس ــد نظ تجدی
)ماننــد  محیطــی  زیســت  و  اجتماعــی 
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گزارشــگری توســعۀ پایــدار( پیشــرفت حاصــل 
 .)201۶ )وســت،  می شــود 

الن   دیــر  وان  و  مورمــان  )2003(؛  دی22 
ــط  ــات توس ــی امکان ــورد بررس )201۵( در م
رویــه )روش( هــای حســابداری جایگزیــن، 
از جملــه توســعۀ حســاب های »مخفــی و 
خوبی هــای  از  دیگــری  نمونــۀ  جزئــی23«، 
درونــی اســت کــه خــارج از مرزهــای ســنتِی 
ایــن حرفــه را فراهــم کرده انــد. برداشــت 
ــورت  ــه ص ــاش ب ــی نق ــر از زندگ ــک اینتای م
بــه  انتقــال  قابــل  به راحتــی  و  کاربــردی 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــابداری نیس ــوزۀ حس ح
ــاش  ــی نق ــل درك زندگ ــدودی به دلی ــا ح ت
ــی  ــای بیرون ــا خوبی ه ــه مســتقیماً ب باشــد ک
ماننــد شــهرت، مقــام و ثــروت همــراه نیســت 
و افــرادی کــه چنیــن زندگــی را بــه رســمیت 
اغلــب  برمی گزیننــد،  را  آن  و  می شناســند 
انجــام ایــن کار )یــا حداقــل درك ایــن کار( در 
دســتیابی بــه خوبی هــا ذاتــاً بــا عمــل آنهــا در 

ــت.  ــاط اس ارتب
یــک  اســت، زندگــی  در مقابــل، ممکــن 
ارتبــاط  در  مســتقیم  به طــور  حســابدار 
بــا دســتیابی بــه خوبی هــای مرتبــط بــا 
حســابداری نباشــد، بلکــه ممکــن اســت 
خوبی هــای بیرونــی یــا بعضــاً، ترکیبــی از 
اخیــر،  یابــد. دهه هــای  افزایــش  ایــن دو 
ــزرگ  ــازی ب ــای تجاری س ــی از حرکت ه حاک
در حســابداری بــوده اســت، )رویســتون و 
ــر ، 2010؛  ــی و ناپی ــکاران ، 2002؛ کارنگ هم
ــر و اســپنس  ویلمــوت و ســیکا ، 1۹۹۷؛ کارت
، 2014؛ اســپنس و کارتــر،   2014(، کــه 
ــروت  ــذت و ث ــرف، ل ــار، مص ــش اعتب در افزای
همــکاران  و  )بالدوینســداتیر  حســابداران، 
موقعیــت  تثبیــت  همچنیــن  و   )200۹  ،
چنــد  کارآفرینــان  به عنــوان  حســابداران 
تخّصصــی در کســب و کار )پیــکارد و همکاران 
، 2014( منعکــس شــده اســت کــه همــۀ آنهــا 

موجــب افزایــش تمرکــز در خوبی هــای بیرونــی 
ــب  ــی عجی ــوم »زندگ ــح مفه ــود و توضی می ش

حســابدار« را نشــان می دهــد. 
ــر )2010(  ــی و ناپی ــات کارنگ ــع مطالع در واق
و بررســی ادبیــات موجــود »پــس از انــرون 
ــت  ــار یکنواخ ــه رفت ــت ک ــی از آن اس «، حاک
ــدت  ــک م ــرای ی ــاً ب ــنتی تقریب ــابدار س حس
به صــورت خاطــره و یــادگاری24  وجــود داشــته 
ــابداران  ــرای حس ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــه  ــا تکی ــد ب ــا می توان ــده باشــد اّم خســته کنن
بــر درســتکاری، مســتقل و قابــل احتــرام باشــد. 
ــوط  ــرح مرب ــت، ط ــد اس ــت )201۶( معتق وس
ــی  ــای بیرون ــز خوبی ه ــر، تمرک ــک اینتای ــه م ب
ــی را نشــان می دهــد  ــر روی خوبی هــای درون ب
ــابدار،  ــزۀ حس ــاش، انگی ــا نق ــه در مقایســه ب ک
ممکــن اســت نادرســت باشــد. در مرحلــۀ دوم، 
ترســیم مثــال مــک اینتایــر از بازیکــن شــطرنج 
درونــی  خوبی هــای  می تــوان  کــه  اســت 
هم زمــان  مهارت هــای  شــامل  حســابداری، 
فکــری، تخّیــل و قضــاوت کــه همــراه بــا 
پیگیــری گزارشــگری بــا کیفیــت و حســابداری 
ــایی  ــر از شناس ــان داد. فرات ــت را نش ــر اس بهت
ــطرنج،  ــن ش ــال بازیک ــی، مث ــای درون خوبی ه
کاربــرد بیشــتری در حســابداری دارد. بــه نظــر 
ــا  ــر، جایگزینــی بازیکــن شــطرنج ب مــک اینتای
ــه آب  یــک فارغ التحصیــل حســابداری، میــل ب
نبــات بــا میــل بــه ثــروت را می تــوان این گونــه 

بیــان کــرد کــه: 
ــی را فراهــم  ــی پول ــه تنهای ــی کــه او ب ــا زمان ت
ــل  ــزۀ خــوب فارغ التحصی ــا انگی ــه ب ــد ک می کن
حســابداری شــود، هیــچ دلیلــی بــرای خــالف و 
تقلـّـب نــدارد، هرچنــد هــر دلیلــی بــرای تقلـّـب، 
می توانــد او را بــه موفقیــت نزدیــک کنــد. )مــک 
اینتایــر، 200۷(. برخــی از مطالعــات شــواهدی 
را ارائــه کرده انــد کــه عوامــل بیرونــی میــل بــه 
ــت،  ــا امنی ــت ی ــوه(، موقعی ــد بالق ــروت )درآم ث
نقــش مهمــی در ارائــه جــذب دانشــجویان 

ــد  ــا می کنن ــه را ایف ــن حرف ــه ای ــابداری ب حس
ــابداری را  ــی حس ــل درون ــتر عوام ــاً بیش و غالب
ــن  ــورد دور از ذه ــن م ــه ای ــد ک ــان می ده نش
نیســت )آیونــگ و ســاندز ، 1۹۹۷؛ احمــد 
و همــکاران ، 1۹۹۷؛ الو و ســیمونز ، 1۹۹۷؛ 
ــان  ــود ، 200۵(. وســت )201۶( بی ــرن و فل بای
ــاد بحــث  ــه اعتق ــا توجــه ب کــرده اســت کــه ب
ــرد،  ــب ک ــد تقلّ ــه نبای ــابداران ک ــز حس  برانگی
می تــوان اســتدالل کــرد کــه در مثــال بازیکــن 
ــن امیــدواری وجــود  ــر، ای شــطرنج مــک اینتای
دارد کــه در نهایــت به جــای ارتبــاط خــوب 
درونــی بــا حســابداری )همان طــور کــه در بــاال 
مشــخص شــده اســت( انگیــزۀ کافــی و پــاداش 

ــرای اعمــال حســابداران فراهــم شــود.  ب
به طــور کلــی، بایــد اذعــان کــرد، مفاهیــم 
مطــرح شــده را نبایــد بی اهمیــت دانســت، 
زیــرا آنهــا فرصــت مناســبی بــرای تمامــی 
حســابداران مهیــا می کننــد کــه بالطبــع قابــل 
اجــرا هســتند و مــوردی فراتــر از نصیحــت بــه 
اخــالق، کالهبــرداری یــا بــد جلــوه دادن امــور 
ــای  ــن، به ج ــد. همچنی ــه می دهن ــازمان، ارائ س
ــای  ــج خوبی ه ــرای تروی ــت ب ــایی فرص شناس
ــه  ــوع ب ــی رج ــابداری و به طورکل ــِی حس درون
انگیــزه در کتاب هــای درســِی حســابداری، 
اساســاً بــه پاداش هــای بیرونــی و طراحــی 
ایجــاد  بــرای  مالــی  پــاداِش  سیســتم هاِی 
ــت،  ــود )وس ــاع داده می ش ــار، ارج ــزۀ رفت انگی

 .)201۶

فضائل 
ــجاعت،  ــامل ش ــر ش ــک اینتای ــل الزم م فضائ
ــی  ــه همگ ــتند ک ــتکاری هس ــت و درس عدال
رویه هــای  در  مفهومــی  به طــور  می تواننــد 
ــت،  ــند. نخس ــته باش ــرد داش ــابداری کارب حس
بــه  نیــاز  اســت  ممکــن  حســابدار  یــک 
ریســک هایی داشــته باشــد کــه منجــر بــه 
ــرای  ــجاعت( ب ــه ش ــاز ب ــود. )نی ــارت ش خس
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مثــال، زمانــی کــه عمــر پــروژه ای مورد بررســی 
قــرار می گیــرد، حتــی زمانــی کــه بازتــاب 
دهنــدۀ  شکســت آن باشــد یــا زمانــی کــه یــک 
حســابرس، گــزارش حسابرســی مقبــول را برای 
ــه کنــد کــه ممکــن اســت باعــث  مشــتری ارائ
ــه،  ــن ک ــود. دوم ای ــتری ش ــتگی مش ورشکس
ــا حــّدی  ــه حســابداری در حــال حاضــر، ت روی
منافــع اشــخاص مختلــف را در نظــر می گیــرد 
ــۀ  ــه نتیج ــتیابی ب ــرای دس ــیوه ب ــن ش و بهتری
دقیــق و منصفانــه را بررســی می کنــد کــه 
ــه  ــاز ب ــل )نی ــه و تحلی ــث و تجزی ــد بح نیازمن
ــن  ــی کــه ای ــت، درحال ــت( اســت. در نهای عدال
ــۀ  ــر ارائ ــزون ب ــه اف ــت ک ــروری اس ــورد ض م
ــت  ــاب ها درس ــد حس ــاب ها، بای ــۀ حس منصفان
نیــز باشــند، بهبود در رویه حســابداری مســتلزم 
ــاد  ــن و انتق ــودن دیدگاه هــای جایگزی آشــکار ب
از چهارچوب هــای حســابداری و عــادات موجــود 
ــه درســتکاری( )وســت، 201۶(.  ــاز ب اســت )نی
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــان ک ــت )201۶( بی وس
ســه فضیلــت می توانــد بــا بخــش اول از آییــن 
رفتــار حرفــه ای مقایســه شــود کــه در آن اصول 
اساســی بــرای حســابداران حرفــه ای شناســایی 
ــا فقــط یکــی از ایــن ســه فضیلــت  شــده اند اّم
ــت«  ــک »فضیل ــا ی ــد ب ــتکاری( می توان )درس
)بــه عنــوان یــک ویژگــی شــخصیتی مطابــق بــا 
رفتــار( مرتبــط باشــد. ایــن اصــول، درســتکاری 
را به عنــوان راســتی و درســتکاری در تمــام 
روابــط حرفــه ای و کســب و کار، توصیــف کــرده 
ــالت  ــه معام ــن ب ــتکاری همچنی ــت. درس اس
ــد  ــاره می کن ــه اش ــاوت بی طرفان ــه و قض عادالن
ــن اســت  ــدۀ ای )بخــش 110. 1( و نشــان دهن
بــا فضیلت هــای درســتکاری و  کــه بعضــاً 
عدالــت مــک اینتایــر، اشــتراك دارد. همچنیــن 
ایــن مقولــه ایجــاب می کنــد، زمانــی کــه 
ــود  ــی آگاه می ش ــات مخف ــابداری از اطالع حس
ــک  ــات تفکی ــن اطالع ــل را از ای ــد »مراح بای
کنــد« )بخــش 110. 2( کــه در نتیجه مســتلزم 

برخــورداری از شــجاعت اســت. بــا وجــود ایــن 
ــل در  ــن فضای ــای ای ــی از جنبه ه ــه، برخ ک
ــن،  ــت، بنابرای ــهود اس ــتکاری مش ــرح درس ش
امــکان بیــان واضح تــر شــجاعت، عدالــت 
متأســفانه  اّمــا  دارد  وجــود  درســتکاری  و 
ــش در  ــا من ــخصیت ی ــد ش ــی مانن ــه فضائل ب
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــت اس ــریات هیئ نش
آمــوزش حســابداری کمتــر توجه شــده اســت. 
اســت  آن  از  حاکــی  مطالعــات  برخــی 
کــه عــدم تأکیــد بــر فضائــل یــا صفــات 
شــده  منتشــر  مطالعــات  در  شــخصیتی 
ــی  ــت اســتانداردهای بین الملل توســط دو هیئ
آمــوزش حســابداری و هیئــت اســتانداردهای 
ــا  ــد ب ــابداران می توان ــالق حس ــی اخ بین الملل
مطالعاتــی در تضــاد باشــد کــه اهمیــت آنهــا را 
مــورد تأکیــد قــرار داده انــد. نــه تنهــا اخــالِق 
ــودگرایی و  ــار س ــب در کن ــدار اغل ــت م فضیل
اخــالق وظیفه گــرا در بحــث مقدماتــِی فلســفۀ 
ــه  ــت، بلک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــالق در نظ اخ
ــی  ــِی اخالق ــخصیت در روانشناس ــعۀ ش توس
و مثبت گــرا، پراهمیــت اســت )د جــورج ، 
ــکا و  ــن ، 2013؛ دوس ــس و کوه 2010؛ گری

همــکاران ، 2011(. 
ســلیگمن  و  پترســون  مطالعــات  تأکیــد   
ــرا،  ــِی مثبت گ ــرد روانشناس ــا رویک )2004( ب
بــر اهمیــت شــخصیت در دســتیابی بــه رفــاه 
ــت )در  ــا شــجاعت و عدال بیشــتر اســت و آنه
میــان چهــار مــورد دیگــر( را به عنــوان فضایــل 
و درســتکاری )ترکیــب اصالــت و درســتکاری( 
را به عنــوان یــک قــدرت و صالبــِت شــخصیت 
ــایی  ــجاعت شناس ــِت ش ــا فضیل ــاط ب در ارتب
از  برخــی  اســاس  ایــن  بــر  کرده انــد. 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــابداری، توج ــگران حس پژوهش
ــابداری  ــوزش حس ــل و شــخصیت در آم فضای
ــد. )آرمســترانگ و  ــرار داده ان را مــورد بحــث ق
ــز 1۹۹۵( ــل 200۵؛ مینت همــکاران 2003؛ م
ــر به وضــوح ســه  اگرچــه رویکــرد مــک اینتای

درســتکاری  و  عدالــت  فضیلــت شــجاعت، 
را شناســایی کــرده اســت، همچنیــن، بــه 
ــاط  ــل و نق ــعۀ فضائ ــر توس ــد ب ــور تأکی منظ
قــوِت شــخصیت قابــل توجــه اســت، افــزون بــر 
ایــن، بــه منظــور ارائــه چهارچــوب بــرای پیوند 
ــردی(  ــخصیت ف ــود ش ــل  )و بهب ــن فضائ ای
بــا خوبی هــای درونــِی حســابداری منظــور 
عملــی  به عنــوان  حســابداری  و  می شــود 
ــا خوبی هــای  ــد ب اجتماعــی اســت کــه می توان
بیرونــی و تأثیــر مخــرب نهادهــا در تضــاد 

ــت، 201۶(.  ــد )وس باش

 نهادها
اســتنتاج مــک اینتایــر از نهادهــا، شــامل 
انجمن هــای  )ماننــد  حرفــه ای  نهادهــای 
مؤسســات  خبــره(،  حســابداران  مختلــف 
حســابداری حرفــه ای و گروه هــای حســابداری 
در ســازمان های دولتــی و خصوصــی بــه کار 
ــا  ــن گروه ه ــک از ای ــت. هری ــده اس ــرده ش ب
نقــش متمایــز خــود را در ایجــاد، حفــظ و 
پیشــبرد رویــۀ حســابداری ایفــا می کننــد، 
بنابرایــن، می تــوان آن را در ایــن خصــوص 
ــای  ــه در زمینه ه ــرار داد ک ــی ق ــورد بررس م
مختلــف نهــادی تــا چــه حــد فضائــل و رذائــل 
بــه کار می رونــد یــا آن را ترویــج می کننــد 

 .)201۶ )وســت، 
ــی  ــل، اظهارات ــری فضائ ــوص به کارگی درخص
ــه مختصــر( در دســتورالعمل فدراســیون  )البت
دارد  وجــود  حســابداران  بین المللــی 
ــی  ــد( مبن ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک )همان ط
به طــور  را  خــود  گــزارش  کــه،  ایــن  بــر 
ــود  ــد خ ــن تعه ــب و همچنی ــه ای و مرت حرف
ــه   ــد. )ب ــرح می کن ــه مط ــه و صادقان را عادالن
عنــوان نمونــه، بحث هــای مختلــِف مربــوط بــه 
ــال  ــانی گلوب ــگاه اطالع رس ــه در پای ــالق ک اخ
نالــج گتــوی )دروازه دانــش جهانــی(  در ســال 
حســابداران  بین المللــی  فدراســیون   201۵
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ــن، بخــش  ــزون برای مطــرح شــده اســت. اف
ــیون  ــتورالعمل فدراس ــی از دس ــل توجه قاب
شناســایی  بــه  حســابداران،  بین المللــی 
رویــه  بــه  مربــوط  خطــرات  کاهــش  و 
حســابداری اختصــاص داده شــده اســت. 
همچنیــن بســیاری از افرادی کــه در بخش ها 
شــرکت های  و  حســابداری  مؤسســات  و 
به موجــب  شــده اند،  اســتخدام  حرفــه ای 
ــرد  ــن رویک ــود در ای ــه ای خ ــتگِی حرف وابس
ــات  ــه اقدام ــی ک ــد، در حال ــرکت می کنن ش
ــا از  ــازمان های آنه ــط س ــده توس ــام ش انج
رویــه )روش( هــای حســابداری نادرســت 
)وســت،  می کنــد  جلوگیــری  تخلّــف،  و 
ــر،  ــن ام ــل ای ــال، تکمی ــن ح ــا ای 201۶(. ب
ــر مخــّرب مؤسســات  حاکــی از شــواهد تأثی
اســت و مطالعــات مســتندی در ایــن زمینــه 
ــه نهادهــای حرفــه ای  وجــود دارد کــه چگون
حســابداری در سراســر جهــان، وضعیــت، 
محــروم،  گروه هــای  قــدرت،  و  ثــروت 
ــان را مــورد  ــا زب ــژاد ی براســاس جنســیت، ن
ــد )کرخــام و  ــرار داده ان ــد ق ــری و تأکی پیگی
الفــت ، 1۹۹3؛ لیمــن ، 1۹۹2؛ هامونــد ، 
1۹۹۷؛ هامونــد و همــکاران ، 200۹، 2012؛ 
مــک نیــکالس و همــکاران ، 2004؛ اســپنس 

و بریــووت ، 2011(. 
همــان طورکــه بیــان شــد، در دهه هــای 
افزایــش  درخصــوص  شــواهدی  اخیــر 
دارد.  وجــود  حســابداری  تجاری ســازی 
ایــن مطالعــات در مــورد شــرکای 4 شــرکِت 
بــزرِگ حســابداری اســت کــه ســوِد خالــِص 
آنهــا، تمایــز بیــن اســتدالل تجــاری و فنــی 
در شــرکت های حســابداری اســت و توصیــف 
چگونگــی تمرکــز بــر افزایــش درآمِد شــرکت 
و ســود، کامــاًل در میــان شــرکا وجــود دارد. 
همچنیــن مصاحبه هــای آنهــا، چگونگــی 
جنبه هــای فنــی و اخالقــِی حســابداری، 
تنــّزل کارکنــان بــه ســطوح پایین تــر )از 

جملــه مدیــران و مدیــران ارشــد( و چگونگــی 
ــر  ــد، از نظ ــِی قانون من ــائل اخالق ــیر مس تفس
مدیریــِت ریســک را نشــان می دهــد )اســپنس 
ــر و اســپنس ، 2014(.  ــر ، 2014؛ کارت و کارت
تفســیر   ،)2014( کارتــر  و  اســپنس 
جامعه شــناختِی خــود را براســاس مطالعــۀ 
بوردیــو  و در مقابــل، یافته هــای خــود را 
ــه  ــه ارائ ــن حرف ــِی ای ــع عموم ــا ادعــای مناف ب
داده انــد. در حالــی کــه مطالعــات تجربی چنین 
ــت،  ــح داده اس ــف و توضی ــی را توصی تفکیک
ــاری  ــوب هنج ــر چهارچ ــک اینتای ــزارش م گ

ــا اســتدالل منطقــی( را فراهــم می کنــد کــه  )ب
درونــی  خوبی هــای  اولویت بنــدی  مســتلزم 
ــن  ــی ای ــا پیش بین ــت، ب ــی اس ــش از بیرون بی
ــردن  ــال ک ــی، دنب ــۀ خاص ــر در جامع ــه اگ ک
ــب شــد، ممکــن اســت  ــی غال خوبی هــای بیرون
ــپس  ــتی و س ــل از سس ــوم فضای ــدا مفه در ابت
شــاید از تخریب هــا رنــج ببــرد، اگرچــه ممکــن 

اســت شبیه ســازی شــده باشــد. 

وحدت روایی 
ــه  ــن اســت ک ــر )200۷( ای ــک اینتای ــای م ادع
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اقدامــات مطــرح شــده تنهــا زمانــی قابــل درك 
ــود  ــراد درك ش ــات اف ــداف و نی ــه اه ــت ک اس
ــا چگونگــی تخطــِی  و چه بســا کامــاًل مطابــق ب
ــن  ــن بدی ــد و ای ــابداری باش ــی در حس اخالق
معناســت کــه تعــداد اندکــی از آنهــا معتقدنــد؛ 
ــرای  ــی ب ــه حســابدار از لحــاِظ اخالق ــی ک وقت
ــی  ــم مال ــب جرائ ــود مرتک ــد خ ــان فرزن درم
ــب  ــه مرتک ــت ک ــی اس ــادل کس ــود، مع می ش
جریمــه بــرای تعطیــالت کارائیــب  شــده اســت. 
ــر )200۷(  ــک اینتای ــدگاه م ــی، دی ــور کل به ط
ــل  ــت شــخصِی منســجم و قاب ــه هوی نســبت ب
ــناختی  ــرات روانش ــود تغیی ــا وج ــایی ب شناس
ــوم  ــادی از مفه ــی ع ــا درک ــان، ب ــول زم در ط
ــن  ــه ای ــه ب ــت، ک ــازگار اس ــخگویی« س »پاس
صــورت اســت: موضــوع روایــت تولــد یــک نفــر 
تــا مــرگ دیگــری اســت کــه بایــد نســبت بــه 
ــام  ــی انج ــه در زندگ ــی ک ــات و تجربیات اقدام
بدیــن  ایــن  و  باشــد  پاســخگو  می دهــد، 
ــت و  ــام داده اس ــه کاری انج ــه چ ــت ک معناس
ــا در طــول  ــرد می افتــد ی ــرای ف چــه اتفاقــی ب
ــوده اســت.  ــی ب زندگیــش شــاهد چــه چیزهای
وســت )201۶( بیــان کــرده، دیدگاه هــا در 
مختلــف  روش هــای  و  مجازات هــا  مــورد 
ــرض  ــه در مع ــارت، ک ــران خس ــح و جب تصحی

نقــِض اخالقــی قــرار دارنــد، از طریــق قانــون 
ــی  ــل دسترس ــه ای قاب ــار  حرف ــن رفت ــا آیی ی
هســتند. همچنیــن بــرای ایــن کــه ایــن 
ــد،  ــل درك باش ــا قاب ــن رفتاره ــن و آیی قوانی
ــد  ــخصی را تأیی ــت ش ــی از هوی ــد گزارش بای
ــی  ــن مفهوم ــه چنی ــرد و فلســفه هایی را ک ک
را رد می کننــد، رد کــرد )چــه ســنت تحلیلــی 

ــی(.  ــا اقلیم ی
از ســوی دیگــر، وســت )201۶( اشــاره کــرده 
اســت کــه بــا توجــه بــه فضیلــت درســتکاری 
درســتکار  حســابدار  یــک  از  وفــاداری،  و 
ــازگار را  ــای س ــا دیدگاه ه ــی رود ت ــار م انتظ
ــورد  ــی در م ــِف اجتماع ــای مختل در زمینه ه
ــه  ــتی ک ــات درس ــد اطالع ــی مانن موضوعات
بایــد بــه ذینفعــان مختلــف افشــا شــود، 
ــار  ــن انتظ ــابه، ای ــور مش ــد. به ط ــظ کن حف
ــه دنبــال  وجــود دارد کــه حســابدارِ وفــادار، ب
خوبــی و فضیلــت تهیــه صورت هــای مالــی بــا 
کیفیــت بــاال، باشــد. حسابرســی کــه صاحــب 
کار خــود را ملــزم بــه ایجــاد تغییــراِت خاصــی 
منصفانــه  ارائــۀ  بــه  دســتیابی  به منظــور 
در یــک ســال کــرده اســت اّمــا پــس از 
ــده  ــد نادی ــال بع ــئله را در س ــان مس آن، هم
می گیــرد، فاقــد فضیلــت وفــاداری اســت. 

ــد  ــر می توان ــک اینتای ــتکاری م ــرد درس رویک
بــا رویکــرد مــورد اســتفاده توســط حســابداری 
متناســب باشــد. »اصــل بنیــادی درســتکاری«، 
ــتکاری « در  ــتی و درس ــای »راس ــا عنوان ه ب
تمــام روابــط حرفــه ای و کســب و کار توصیــف 
ــان  ــه بی ــر ب ــتکاری منج ــت. درس ــده اس ش
ــی  ــردد. )ویژگی های ــه می گ ــه و صادقان عادالن
کــه در حــال حاضــر منطبــق بــا فضایــل 

ــت(.  ــت اس ــتکاری و عدال درس
ــابداران را  ــف، حس ــن توصی ــال، ای ــن ح ــا ای ب
ــت در  ــتکاری و عدال ــت درس ــه رعای ــزم ب مل
زمینه هــای مختلــف )انــواع روابــط حرفــه ای و 
ــا حــدی  تجــاری( کــرده اســت و در نتیجــه ت
منعکــس کننــده رویکــرد مــک اینتایــر اســت 
اســترالیا2۵،  رســمی  حســابداران  )انجمــن 
ــردن  ــدود ک ــا مح ــود، ب ــن وج ــا ای 201۵(. ب
ــب  ــه ای و کس ــط حرف ــه رواب ــتکاری، ب درس
و کار، آییــن رفتــار حرفــه ای بیــن قلمــرو 
حرفــه ای کســب و کار و دیگــر جنبه هــای 
ــز ایجــاد کــرده اســت.  زندگــِی حســابدار تمای
تقلیــل  را  درســتکاری  اهمیــت  بنابرایــن 

 .)201۶ )وســت،  می دهــد 

نقش سنت
ــا در واقــع هــر  ــر ی مفهــوم ســنت مــک اینتای
ــر از تفســیر  ــِت اخالقــی، فرات مفهومــی از هوی
پنــج اصــل اساســی بــرای حســابداری حرفه ای 
و درك پنــج اصــل اساســی اســت کــه به طــور 
کامــل، فاقــد رویکــرد حرفــه ای در اخــالِق 
حســابداری اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن مفهــوم 
ــرار  ــد در حســابداری مــورد اســتفاده ق می توان
گیــرد. واضــح اســت کــه در صورتــی کــه 
دانشــجویان آن را نیاموزنــد، حســابداری چیزی 
ــر آن  ــی معاص ــای فعل ــه و نهاده ــر از روی فرات
اســت و درك کامــل حســابداری، بایســتی 
شــامل توســعه تاریخــی آن، موفقیت هــا و 
شکســت های آن و بحث هــا و اســتدالل های 



۵9
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

مربــوط بــه ایــن موضــوع باشــد که چــه حســابداری 
ــه عنــوان، حســابداری خــوب محســوب می شــود  ب

ــت، 201۶(.  )وس
ــورد »خوبی هایی«کــه حســابداری  همچنیــن، در م
می دهنــد،  ارائــه  خــود  خــاص  اهــداف  بــا  را 
اســتدالل هایی کــه در آن ســنت رویــه حســابداری 
اســت،  کــرده  توصیــف  خوبــی  به صــورت  را 
ــد.  ــنهاد ده ــب را پیش ــت رقی ــد دو موقعی می توان
ــابداری )و  ــه حس ــت اول، روی ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
نهادهایــی کــه ایــن رویــه را حفــظ کرده انــد و 
مــورد حمایــت قــرار داده انــد( ســهم قابــل توجهــی 
در افزایــش رفــاِه افــراد بســیاری در سرتاســر جهــان 
ــئولیت  ــا مس ــرکت های ب ــه ش ــی ک ــا جای دارد. ت
محــدود، فقــط به منظــور یــاری رســاندن بــه 
انســان، ایجــاد شــده اند. از ایــن منظــر، حســابداری 
ابــزاری اســت کــه نهادهــا را قــادر می ســازد کــه بــه 
ســرمایه ای دسترســی داشــته باشــند تــا اطمینــان 
حاصــل شــود کــه بــه لحــاظ مالــی مولـّـد هســتند 
ــه  ــرل ب ــزی و کنت ــرای برنامه ری ــه ب ــرادی ک و اف
ســرمایه نیــاز دارنــد و به طــوری کــه اهــداف مالــی 
ــد.  ــتخدام می کنن ــا را اس ــد، آنه ــت می آورن به دس
اســتفاده از ایــن نــوع حســابداری، ایجــاد مؤسســات 
جدیــد را تســهیل می کنــد و ســرمایه گذاری در 
ــد و توســعۀ محصــوالت  ــِر جدی کارخانجــات و دفات
ــۀ  ــه هم ــی آورد ک ــم م ــد را فراه ــات جدی و خدم
آنهــا باعــث افزایــش اشــتغال )و فرصت هــای جدیــد 
ــی می شــود  ــاهِ بیشــتر جوامع ــرای اشــتغال( و رف ب
کــه در آن جوامــع، ایــن امور تجــاری مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. »تــا حــدودی ایــن رویکــرد، اقتصــاد 
ــازار را منعکــس می کنــد« )فریدمــن ،  نئولیبــرال ب

 .)1۹۶2
به طــور کلــی، مســئلۀ اخالقــِی اولیــه، مربــوط 
ــراه  ــت و گم ــاب های نادرس ــۀ حس ــکان ارائ ــه ام ب
ســرمایه(  ارائه دهنــدگان  بــه  )به ویــژه  کننــده 
اســت. ایــن رویکــرد حرفــه ای بــه حســابدارانی نیــاز 
دارد تــا ســناریوهایی را شناســایی و ارزیابــی کننــد 
ــت  ــتکاری و عینی ــد درس ــی مانن ــه در آن اصول ک

ــد  ــر بیفت ــه خط ــت ب ــن اس ــی( ممک )بی طرف
ــا تــداوم شکســت های اخالقــی باعــث شــده  اّم
اســت تــا تأکیــد بیشــتری بــر آمــوزِش اخــالق 
بــرای حســابداراِن آینــده و افزایــش مقــّررات و 
ــی  ــد. در حال ــود آی ــه به وج ــر حرف ــارت ب نظ
ــوزش  ــت )و آم ــب اس ــت، غال ــن موقعی ــه ای ک
ــی اســت(  ــابداری بیشــتر به صــورت ضمن حس
و بالطبــع موقعیــت دوم می توانــد پیشــنهاد 
شــود کــه در آن، رویه هــای حســابداری و 
ــا  ــتثمار گروه ه ــرکوب و اس ــای آن در س نهاده
ــتفاده  ــد. اس ــارکت دارن ــف مش ــراد مختل و اف
از  فراتــر  تکنیک هــای حســابداری،  ایــن  از 
هولوکاســت اســت )لیپمــن و ویلســون ، 200۷( 
و شــامل ظلــم و ســتم در جوامــع ســرمایه داری 
و دموکراتیــک اســت. در حالــی کــه در برخــی 
از آن ســازمان های حرفــه ای حســابداری، افــراد 
براســاس جنســیت، نــژاد یــا زبــان رد )محــروم( 
ــح  ــاال توضی ــه در ب ــه ک ــان گون ــده اند، )هم ش

ــد(.  داده ش
ــه  ــرِی روی ــر انعطاف پذی ــن موضــع بیشــتر ب ای
حســابدارِی فعلــی، نســبت بــه ســرمایه تأکیــد 
می کنــد. )هوپــر ، 2013( بــه ایــن ترتیــب 
ــد،  ــی ندارن ــرمایه دسترس ــه س ــه ب ــانی ک کس
در بهتریــن حالــت، نادیــده گرفتــه می شــوند و 
ــت، در  ــن حال ــا در بدتری ــوند اّم ــروم می ش مح

دســتیابی بــه ســود مالی که توســط حســابداری 
دیده انــد.  صدمــه  اســت،  شــده  تســهیل 
درحالــی کــه بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه 
ایــن موقعیــت، در پارادایــِم مطالعاتــی مهــِم 
حســابداری، منعکــس شــده اســت. )چائــو ، 

 )1۹8۶
ــابداری،  ــم حس ــورد فه ــز در م ــرد دوم نی رویک
دیــدگاه خــود را دربــارۀ ســرمایه دارِی مــک 
اینتایــر منعکــس می کنــد. )کــه در ســه دیــدگاه 
مارکسیســم مطــرح شــده اســت، مــک اینتایــر، 

 .)2002
داده  تشــخیص  را  خــاص  بی عدالتــِی  دو  او 
کــه  افــرادی  توســط  کــه  کســانی  اســت: 
ســرمایه داری  هنجارهــای  طبــق  می تواننــد 
ــای  ــا، نقص ه ــت های آنه ــد و شکس ــل کنن عم
)منعکــس  نشــان می دهــد  را  شخصیتشــان 
بــه  مربــوط  اخالقــی  کننــده شکســت های 
موقعیــت اول در بــاال( و آنهایــی کــه نظام مندتــر 
هســتند، منعکس کننــدۀ  رابطــۀ نابرابــر ســرمایه 
ــت دوم(.  ــدۀ موقعی ــتند )منعکس کنن و کار هس

4-یافته های پژوهش
به طــور کلــی، می تــوان چندیــن نتیجــه را 
شناســایی کــرد. بــا توجــه بــه ایــن کــه، اخــالِق 
ــن  ــه ای و همچنی ــرد حرف ــر از رویک ــک اینتای م
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زمینه هایــی کــه نقــد آن را ارائــه می دهــد 
و چالش هــای خاصــی را به وجــود مــی آورد، 
حمایــت می کنــد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه 
تاریــخ  مــورد  در  شــده،  مطــرح  مباحــث 
حرفــه ای  حســابداران  جامعــۀ  حســابداری، 
ــه،  ــن جامع ــط ای ــتانداردها توس ــیر اس و تفس
ــرای  ــب ب ــه مناس ــر از روی ــک اینتای ــوِم م مفه
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــکار می ش ــابداری، آش حس
ــتفاده از  ــی در اس ــور کل ــه به ط ــکالتی ک مش
ایــن مفهــوم در کســب و کار وجــود دارد )بیــدل 
2008؛ مــور 2002( ایــن مــورد قابــل توجــه و 
ــر  ــز اهمیــت اســت کــه طــرح مــک اینتای حائ
ــه  ــود. در مرحل ــتفاده می ش ــه اس ــن زمین در ای
دوم، شــواهدی از فضایــِل ضــرورِی مــک اینتایــر 
شــامل؛ شــجاعت، عدالــت و صداقــت در تأکیــد 
ــه  ــاره ب ــز در اش ــت و نی ــر صداق ــه ب ــن حرف ای
ــوم، درك  ــود دارد. س ــت وج ــجاعت و عدال ش
ــک  ــی ی ــی زندگ ــدت روای ــر از وح ــک اینتای م
نتیجــه  و در  پاســخگویی  شــخص، مفهــوم 
اســتفاده از مقــّررات حرفــه ای بــرای اطمینــان از 
ــر  ــد، ب ــزی می کن ــن پاســخگویی را پایه ری چنی
ایــن اســاس، رویکــرد اخالقــی فضیلت مــدار در 
»در پــی فضیلــت« ارائــه شــده اســت و بعضــی 
از حمایت هــای فلســفی را در مــورد، نحــوۀ 

ــابداری  ــه حس ــط حرف ــالق توس ــورد اخ برخ
ارائــه می دهــد. بــا ایــن حــال، برخــی از 
توســط طــرح  مطــرح شــده  چالش هــای 
ــود  ــابداری وج ــر در حس ــک اینتای ــالق م اخ
دارد کــه زمینه هایــی را پیشــنهاد می دهــد 
کــه بایــد در رویکــرد حرفــه ای اخــالق تجدیــد 

نظــر شــود. 

5-نتیجه گیری و بحث
ــکاران )13۹0(  ــگری و هم ــی، عس ــور کل به ط
اذعــان کرده انــد، وقتــی شکســت های مالــی و 
انســانی مــورد قــرار می دهیــم و در جســتجوی 
ــزی اشــتباه  ــم چــه چی آن هســتیم درمی یابی
ــه  ــا وج ــویم تنه ــه می ش ــت، متوج ــوده اس ب
مشــترك ایــن شکســت ها، رفتــار غیراخالقــی 
و نقــص اخــالق بــوده اســت. حــال ســؤال ایــن 
اســت کــه اگــر قســمت عمــده ای از مشــکالت 
حرفــه ناشــی از بحران هــای اخالقــی هســتند، 
راه حــل کــدام اســت؟ و بــرای اعتــالی حرفــه 

چــه بایــد کــرد؟
ــِی  ــوایی های اخالق ــه رس ــه ب ــا توج ــال ب ح
متعــددی کــه توســط حســابداران انجــام 
شــده اســت، توجــه بیشــتری معطــوف اخــالق 
ــالق  ــناخت اخ ــت. ش ــده اس ــابداری ش حس

ــه  ــی ک ــار غیراخالق ــرای رفت ــی ب و فرصت های
ــرکت ها  ــت ش ــرات در حاکمی ــق تغیی از طری
ــرار  ــابداری ق ــه حس ــود، در برنام ــاد می ش ایج
ــه  ــود توج ــا وج ــال و ب ــن ح ــا ای ــرد. ب می گی
بیشــتر بــه مســائل اخالقــی، توجــه کمــی بــه 
دیــدگاه فلســفی نســبت بــه رویکــرد حرفــه ای 
ــفه های  ــتفاده از فلس ــود دارد. اس ــالق وج اخ
ــوه  ــفِی بالق ــم فلس ــا مفاهی ــاص ی ــالِق خ اخ
ــه دیدگاه هــای جایگزیــن در اخــالق  ــرای ارائ ب
حســابداری وجــود دارد کــه می توانــد حمایــت 
ــم  ــه ای اخــالق را فراه ــرد حرف نظــری از رویک
ــرای  ــد ب ــن مســائل بای ــه ای ــی ک ــد. درحال کن
ــورد  ــتر م ــابداری بیش ــاغلیِن حس ــه و ش حرف

ــرد.  ــرار گی توجــه ق
به طــور کلــی، کتــاب »در پــی فضیلــت«، 
اخــالِق  دیــدگاه  و  مــدرن  اخالقــی  نقــد 
ــدف  ــا ه ــطویی را ب ــِن ارس ــدارِ نوی ــت م فضیل
ــی  ــه گفتمــاِن اخالق ــدن روشــنگری ب بازگردان
ــتفاده  ــه اس ــت ک ــد اس ــد. امی ــم می کن فراه
ــن اخــالِق فضیلــت مــدار در حســابداری،  از ای
همانطــور کــه در ایــن مقالــه نشــان داده شــده، 
باعــث پیشــرفت بهتــر و اخالقی تــر حســابداری 

ــود.    ش

پی نوشت ها:
ــه  ــک نظری ــر ی ــک اینتای ــنهاد م ــه پیش 1-  اگرچ
روانــی انگیــزه نیســت، بیــن انگیــزۀ پیگیــری 
ــزش  ــۀ انگی ــی و نظری ــی و بیرون ــای درون خوبی ه
درونــی و بیرونــی دســی و رایــان )1۹8۵( شــباهت 
وجــود دارد، کــه در آن بیــن انگیــزش درونــی )کــه 
ــش  ــب و لذت بخ ــاً جال ــه ذات ــام کاری ک ــه انج ب
اســت، اشــاره دارد( و انگیــزۀ بیرونــی )کــه بــه 
انجــام کاری اشــاره دارد کــه بــه یــک نتیجــۀ 
ــود  ــی وج ــز اساس ــود(، تمای ــر می ش ــی منج تفیک
دارد. )رایــان و دســی، 2000، ص ۵۵(. بــا ایــن 
ــان و دســی انگیــزش انســان  حــال، همچنیــن، رای
را طبقه بنــدی کرده انــد  )2000، ص ۶1(، کــه 
ــت  ــن اس ــی ممک ــای بیرون ــی انگیزه ه در آن برخ
بــا دســتیابی بــه برخــی از خوبی هــای درونــی 
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ــد. ــته باش ــت داش مطابق
 2-  او باغبانــی انســان را بــه عنــوان نمونــه اســتفاده 
ــود )او  ــد خ ــناخت مقاص ــدون ش ــت. ب ــرده اس ک
بــرای درو کــردن ســبزیجات و یــا بــرای خشــنودی 
همســرش باغبانــی می کنــد( و موقعیــت )ایــن 
بخشــی از چرخــه ســاالنه و یــا انتظــار از ازدواج 
ــه  ــود ب ــار خ ــی از رفت ــوان درك کامل ــت( می ت اس

ــت آورد. دس
ــا کار  ــر ب ــک اینتای ــفه  م ــه، فلس ــن رابط  3- در ای
ــا  ــباهت دارد اّم ــور )1۹8۹( ش ــور)1۹۹2( و تیل ریک
بــا تحقیقــات استراوســون )2004( شــباهتی نــدارد. 
ــدگاه  ــاد از دی ــرای بحــث بیشــتر و انتق همچنیــن ب
مــک اینتایــر، کریســتمن )2004( و لیپیــت )200۷( 

ــد. ــاهده کنی و رود )200۷ و 200۹( را مش
4-  Integrity
5-  Constancy

۶-  لوتــز )2012، ص 12۵( بــه طــور خالصــه 
مفهــوم ســنت مــک اینتایــر را بــه عنــوان "رد کامــل 

ــد. ــف می کن ــی" توصی ــع فردگرای و قاط
۷- کار بعــدی مــک اینتایــر در مــورد ســنت در 
ــای عقالنیــت" و" پرسشــگری  ــا "کرداره ــاط ب ارتب
ــه آن نشــان  ــه توجــه خاصــی ب ــی" اســت ک اخالق
کــدام  ؟  عدالــت  کــدام  )از جملــه  اســت.  داده 
عقالنیــت؟ و ســه نســخه رقیــب تحقیــق اخالقــی( 
ــر مراجعــه شــود  ــه و تحلیــل دقیــق ت ــرای تجزی )ب
بــه لوتــز 2004، نیــکالس 2012 (. همچنیــن بحــث 
ــب  ــوان رقی ــه عن ــر ب ــک اینتای ــا م ــز)2008( ب نایت
ــفه را  ــداول در فلس ــنت های مت ــترش س در کار گس

ــد. مشــاهده کنی
  8-discourse
  9-Objectification of humans
  10-International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA)
  11- International Accounting Educa-

tion Standards Board (IAESB(
هیئــت  قــرارداد  توســط  دیگــر  اظهــارات   -12
حســابداران  اخــالق  بین المللــی  اســتانداردهای 
 C و  Bــای ــاص در بخش ه ــائل خ ــالح مس ــا اص ی
دســتورالعمل خطــاب صــادر شــده اســت )یعنــی، نه 
بــه اصــول اساســی(، مانند تغییــرات در دســتورالعمل 
برخــی مقــّررات حسابرســی و خدمــات غیرتضمینــی 
و مشــتریان تضمینــی. بیشــتر راهنمایــی ارائــه شــده 

ــالق  ــی اخ ــتانداردهای بین الملل ــت اس ــط هیئ توس
ــیر  ــرا و تفس ــی اج ــه چگونگ ــوط ب ــابداران مرب حس
ــا ارزش  دســتورالعمل می باشــد و اصــول اضافــی و ی

ــی نمــی کنــد. را  معرف
13-Objectivity
14-Professional Competence and Due 

Care
15-Confidentiality
16-Professional Behavior
17-International Education Standard 

(IES 4)
18-Global Reporting Initiative’s
19-Robinson
20-Better accounting
21-exposure drafts
22-Dey
23-silent and shadow accounts
24-nostalgia
25-CPA Australia

منابع 
بیــک زاد، جعفــر، حســین پــور ســنبلی، علیرضــا   •
و صادقــی، محمــد. )138۹(، اخــالق حرفــه ای، کار 
و جامعــه. شــماره 12۵ و 12۶، آبــان و آذر، صــص 

 .4-10
از  فضیلــت  تبییــن   ،)1382( زهــرا.  خزاعــی،   •
 .33 صــدرا،  خردنامــه  اینتایــر،  مــک  دیــدگاه 
ــادی،  ــی بدرآب رحمــان سرشــت، حســین و حبیب  •
محبوبــه. )13۹1(، ارتبــاط پایبنــدی ســازمان بــه 
ــه  ــازمان، فصلنام ــالمت س ــی و س ــل اخالق فضائ
ــص 14-24.  ــاوری، ۷ )3(، ص ــوم و فن ــالق در عل اخ
رحمانــی، حلمیــه و رجب دری، حســین. )13۹۵(،   •
ــرد  ــر عملک ــه ای ب ــالق حرف ــر اخ ــی تأثی بررس
ســازمانی در مدیــران صنعتــی اســتان فــارس. دو 
ــال  ــاری، س ــی و رفت ــابداری ارزش ــه حس فصلنام
ــص ۷۶-۵3.  ــتان، ص ــار و تابس ــماره 1، به اول، ش
رویائــی، رمضانعلــی و محمــدی، مهــدی. )13۹4(،   •
حســابداری.  در  گرایــی  حرفــه ای  و  اخــالق 

کتابخانــه فرهنــگ، صــص ۶۷. 
ــابداری،  ــالق حس ــس. )138۷(، اخ ــرلک، نرگ س  •
ــماره  ــاوری، ش ــوم و فن ــالق در عل ــه اخ فصلنام

 .۷1-82 صــص  1و2، 

ــان، فاطمــه.  ســالجقه، ســنجر و سیســتانی خنام  •
کار  اخــالق  میــان  رابطــه  بررســی   ،)138۹(
دولتــی  ســازمان های  در  خدمــات  کیفیــت  و 
ــی  ــش مل ــاالت همای ــه مق ــان. مجموع شــهر کرم
ــازمان های  ــری در س ــت و رهب ــای مدیری چالش ه
ایرانــی، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و 

ــان.  ــات اصفه تحقیق
ــدون  ــای رودپشــتی، فری عســگری، ســعید، رهنم  •
و گــودرزی، احمــد. )13۹0(، اخــالق انتقــادی بــه 
مثابــه بســتری بــرای حســابداری انتقــادی. مجلــه 
ــماره 8،  ــارم، ش ــال چه ــت، س ــابداری مدیری حس

ــص 134-123.  ص
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ــابداری  ــری حس ــر: دکت ــان ف ــال زمانی لی
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات 

ــران ته
دکتــری حســابداری  دل:  کهــن  زهــرا 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات 

ــران ته
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تأثیر استفادۀ مشتریان 

روح اهلل محمدعلی تبار اندواری

نویسندگان:
ماریا کدیز دیبال      راوی سیزامراجو

مترجم:

ــش  ــا افزای ــن ب ــه باِلك ِچی ــود ک ــا می ش ادع
قابلیــت اطمینــان شــواهد حسابرســی مســتقل 
مســتقل  حسابرســی  عملکــرد  داخلــی،  و 
تأثیــر  مطالعــه  ایــن  می کنــد.  مختــل  را 
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــتریان را از فن ــتفادۀ مش اس
ــر ریســک حسابرســی و رویکــرد حسابرســی  ب
مــورد بررســی قــرار داده اســت. ایــن اســتاندارد 
 ASA 315 بــه اســتاندارد حسابرســی اســترالیا
ــف  ــی خطــرات تحری ــایی و ارزیاب ــرای شناس ب
بااهمیــت و رویکردهــای حسابرســی ون بــوورن 
ــای  ــوب مصاحبه ه ــرای چهارچ ــکاران ب و هم
ــن  ــع باِلك ِچی ــا 28 ذینف ــاختاریافته ب نیمه س
از جملــه شــرکای حسابرســی اشــاره دارد. ایــن 
مطالعــه نشــان داد کــه مشــتریان باِلك ِچیــن 
ــتند و  ــتریان هس ــایر مش ــک پذیرتر از س ریس

ــوند.  ــت می ش ــی تقوی ــی و کنترل ــرات ذات خط
ــی  ــرد احتمال ــا دو رویک ــی ب ــرد حسابرس رویک
ترکیبــی از شــواهد مســتقیم، غیرمســتقیم، 
ســطح حســاب و شــواهد در ســطح نهــاد و 
و  غیرمســتقیم  ســطح  در  شــواهد  افزایــش 
یافته هــای  نیســت.  قطعــی  تجــاری  واحــد 
ــی،  ــن حسابرس ــرای متخّصصی ــه ب ــن مطالع ای
و  قوانیــن  و  اســتاندارد  تنظیم کننده هــای 

ــت.  ــد اس ــررات مفی مق

1- مقدمه
بســیار  تجــاری  فنــاوری  یــک  به عنــوان   
نوآورانــه )دیلویــت، 201۶، فــرر، 201۶( انتظــار 
ــی  ــرد حسابرس ــن عملک ــه باِلك ِچی ــی رود ک م
ــکاران، 201۷(.  ــز و هم ــد )ریچین ــل کن را مخت

از فناوری ِبالک ِچین بر 
ریسک حسابرسی و رویکرد 
حسابرسی یک مطالعه 

اکتشافی



63
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

)مؤسســه  حســابداری  فنــاوری  یــک  اساســاً 
 ،]ICAEW[ ــز ــتان و ول ــره انگلس ــابداران خب حس
201۷، باِلك ِچیــن می توانــد انتقــال کارآمــد و 
ــی  ــی و غیرمال ــات مال ــا و اطالع ــق دارایی ه دقی
دفاتــر را تســهیل کنــد. ایــن بــدان معناســت کــه 
امــکان زمــان واقعــی حسابرســی زیــاد اســت زیــرا 
ــر و  ــه، تغییرناپذی ــالت روزان ــای معام ــۀ داده ه هم
تاریخــی در دفاتــر ثبــت می شــود.  به صــورت 
نمونه گیــری  پایــان  می توانــد  باِلك ِچیــن 
ــد و  ــی توســط حسابرســان را مشــخص کن تصادف
ــی  ــش را بررس ــر تراکن ــا ه ــازد ت ــادر س ــا را ق آنه
بنابرایــن،   ،)201۶ یانــگ،  و  )ارنســت  کننــد 
ــد می دهــد  کارآیــی در انجــام حسابرســی ها را نوی

)اشــمیتز و لونــی، 201۹(. 
ــز  ــری غیرمتمرک ــاوری دفت ــک فن ــن، ی باِلك ِچی
ــن  ــن چندی ــالت بی ــروه معام ــه در آن گ ــت ک اس

می شــود  تأییــد  می شــود،  ثبــت  طــرف 
زنجیــره ای  ســاختار  در  ایمــن  به طــور  و 
ماننــد داده ذخیــره می شــود و نیــازی بــه 
فرایندهــای اعتبارســنجی و تأییــد هزینــۀ 
ــد  ــذف می کن ــطه ها را ح ــط واس ــران توس گ
ــتم  ــکاران، 201۷(. در سیس ــیمویاما و هم )س
ــا  ــد بانک ه ــز مانن ــای متمرک ــی، واحده فعل
ــد،  ــداری می کنن ــه خــود را نگه ــر جداگان دفات
کــردن  متمرکــز  بــرای  واســطه  به عنــوان 
ــرف  ــرات ط ــش خط ــاری و کاه ــک اعتب ریس
مقابــل بــرای هــر یــک از طرفیــن عمــل 

 . می کننــد
ــازه  ــالت اج ــای معام ــه گروه ه ــن ب باِلك ِچی
زمان بنــدی  اعتبــار،  قابلیــت  تــا  می دهــد 
ــن را  ــۀ طرفی ــرای هم ــودن ب ــل رؤیت ب و قاب
داشــته باشــند، طرفیــن را قــادر می ســازد تــا از 
طریــق یــک دفتــر کل توزیــع شــده مســتقیماً 
ــوری، 201۹(  ــد )م ــه کنن ــر معامل ــا یکدیگ ب
ــالت  ــز معام ــای متمرک ــه پردازنده ه ــاز ب و نی
ــاری را  ــبکه کارت اعتب ــا ش ــا ی ــد بانک ه مانن
ــایر  ــد و س ــالت جدی ــد. معام ــرف می کن برط
در  جداگانــه  اشــخاص  توســط  اطالعــات 
ــبکه  ــط ش ــد و توس ــرار می گیرن ــوك« ق »بل
تأییــد می شــوند و ســپس بــه ترتیــب متوالــی 
ــوند  ــر می ش ــر، زنجی ــی معتب ــوك قبل ــه بل ب
)زاچاریادیــس، 201۹(. تغییرناپذیــری ســوابق، 
ــاری  ــا، معم ــه همت ــا ب ــال همت ــفافیت، انتق ش
اصــول  محاســباتی،  منطــق  و  توزیع شــده 
کلیــدی زنجیــرۀ باِلك ِچیــن هســتند )مــارك، 

 .)201۷
ــن  ــن وجــود دارد - باِلك ِچی ــوع باِلك ِچی دو ن
عمومــی یــا بــدون مجــوز و خصوصــی یــا 
توســط  عمومــی  باِلك ِچین هــای  بامجــوز. 
همــۀ افــراد در شــبکه، قابــل دسترســی و 
نظــارت هســتند و متعلــق بــه هیچکــس 
نیســت و توســط کســی کنتــرل نمی شــود 
ــوق و  ــرف دارای حق ــر ط ــوان، 201۵(. ه )س
ــت  ــا اس ــایر طرف ه ــا س ــاوی ب ــازات مس امتی
ــروج را دارد و  ــا خ ــار ورود ی ــی اختی و هرکس
معامــالت توســط هرکســی قابــل تأییــد اســت 

)علــی و همــکاران، 2020(. باِلك ِچین هــای 
خصوصــی یــا مجــاز یــا در یــک ســازمان 
ــیومی  ــط کنسرس ــا توس ــوند ی ــتفاده می ش اس
اســتفاده  مــورد  و  مســتقر  ســازمان های  از 
قــرار می گیرنــد کــه فقــط احــزاب دارای 
ــا دسترســی داشــته  ــه آنه ــد ب مجــوز می توانن
ــدود  ــی مح ــن خصوص ــک باِلك ِچی ــند. ی باش
بــه گروهــی از اعضــا بــا پیکربنــدی ذاتی اســت 
کــه نقــش مشــارکت کنندگان را در مــورد 
ــات در  ــش اطالع ــتن و ویرای ــی، نوش دسترس
باِلك ِچیــن یــا تأییــد پذیــرش اعضــای جدیــد 
مشــخص می کند )لیــو و همــکاران، 201۹(. در 
حالــی کــه ویژگــی باِلك ِچیــن عمومــی، عــدم 
اعتمــاد و تغییرناپذیــری اســت، در باِلك ِچیــن 
خصوصــی، در صــورت انتخــاب اکثریــت اعضــا، 
یــک آژانــس متمرکــز می توانــد معامــالت 
را عقــب بینــدازد و معکــوس کنــد )لیــو و 

همــکاران، 201۹(. 
باِلك ِچیــن  فنــاوری  از  مشــتری  اســتفادۀ 
می توانــد به طــور بالقــوه قابلیــت اطمینــان 
را  داخلــی  و  مســتقل  حسابرســی  شــواهد 
افزایــش دهــد )رزاریــو و تومــاس، 201۹(. 
اطالعــات مالــی، سفارشــات خریــد، فاکتورهــا 
ــوان  ــیا )IoT( را می ت ــت اش ــای اینترن و داده ه
امــن  به صــورت  باِلك ِچیــن  کل  دفتــر  در 
باِلك ِچین هــا  کــرد.  ذخیــره  شــفاف  و 
و  تطبیــق  ثبــت،  کارآیــی  می تواننــد 
ــش  ــابداری را افزای ــای حس ــی داده ه حسابرس
دهنــد. آنهــا می تواننــد بــه حسابرســان اجــازه 
ــف  ــرای وظای ــان اج ــا و زم ــد در هزینه ه دهن
صرفه جویــی کننــد و خطــر خطاهــای انســانی 
ــا  ــن مزای ــال، ای ــن ح ــا ای ــد؛ ب را کاهــش دهن
ــه  ــت ک ــتیابی اس ــل دس ــی قاب ــا در صورت تنه
ــود را روی  ــای خ ــام تراکنش ه ــتریان، تم مش
ــی،  ــمیتز و لئون ــد )اش ــت کنن ــن ثب باِلك ِچی

 .)201۹

2- مبانی نظری و سؤاالت تحقیق
را  حسابرســان  حسابرســی،  اســتانداردهای 
ملــزم می کنــد تــا بــرای ارزیابــی ریســک 
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تحریــف  خطــرات  تابــع  کــه  حسابرســی، 
ــای  ــت، روش ه ــف اس ــدم کش ــت و ع بااهمی
ارزیابــی جامــع ریســک را انجــام دهنــد. خطــر 
تحریــف بااهمیــت ممکن اســت در ســطح کلی 
گــزارش مالــی و در ســطح ادعــا بــرای دســته 
ــود  ــای وج ــاب و افش ــده حس ــالت، مان معام
ــوه  ــر بالق ــی تأثی ــرای ارزیاب ــد. ب ــته باش داش
ــر  ــن ب ــاوری باِلك ِچی ــتری از فن ــتفادۀ مش اس
ــاً  ریســک حسابرســی، تمرکــز در اینجــا عمدت
بــر خطــرات در ســطح ادعــا اســت کــه شــامل 
ــی اســت. ریســک  ــی و کنترل ریســک های ذات
ــل از در  ــت قب ــای بااهمی ــه تحریف ه ــی ب ذات
نظــر گرفتــن کنترل هــای داخلــی اشــاره دارد 
ــت  ــای نادرس ــا تحریف ه ــرل ب ــک کنت و ریس
کــه توســط سیســتم های کنتــرل داخلــی 
واحــد تجــاری جلوگیــری یــا شناســایی و 
ــور  ــروکار دارد. همان ط ــوند، س ــالح نمی ش اص
 ASA کــه اســتاندارد حسابرســی اســترالیا
315 در شناســایی و ارزیابــی خطــرات تحریــف 
ــک  ــایی ریس ــد، شناس ــان می کن ــت بی بااهمی
ــتری  ــناخت مش ــتلزم ش ــرل مس ــی و کنت ذات
ــی  ــای مال ــوب صورت ه ــط آن، چهارچ و محی
قابــل اجــرا و سیســتم کنتــرل داخلی مشــتری 
اســتاندارد  بــا  مطابــق   ASA 315 اســت. 
ــه  ــت ک ــی ISA 315 اس ــی حسابرس بین الملل
ــی و  ــتانداردهای حسابرس ــت اس ــط هیئ توس
شــده  صــادر  بین المللــی  اطمینان بخشــی 

اســت. 

1-2- ادعاهایــی در مــورد تأثیر اســتفاده 
ــرات در  ــر خط ــن ب ــاوری باِلک ِچی از فن

ــطح ادعا س
صورت هــای  اطمینان بخشــی   -2-1-1

ــی مال
ــت  ــات ثب ــر اطالع ــان ب ــه حسابرس ــا ک از آنج
شــده در باِلك ِچیــن تکیــه می کننــد، بایــد 
اطمینــان داشــته باشــند کــه سیســتم کنتــرل 
اعمــال شــده بــر روی باِلك ِچیــن قابــل اعتمــاد 
ــه شــده در  ــد تعبی ــد ک اســت. حسابرســان بای
ــت  ــن و دق ــد و قوانی ــن را درك کنن باِلك ِچی
آن  روی  بــر  اطالعــات  کــه  را  زنجیــره ای 

جدول 1: مسئولیت های حسابرسان مستقل نسبت به فناوری باِلک ِچین در 
گزارشگری مالی

حسابرسی کنترل های داخلی

• با کدی که در هر باِلك ِچین خصوصی تعبیه شده است، شناخت کسب کنید. 	

• اثربخشی عملکرد کنترل های اطراف اطالعات ارسال شده در باِلك ِچین را آزمون  کنید. 	
• سیاست شرکت را برای ارزیابی و پذیرش شرکای تجاری ارزیابی کنید. 	
• شناخت خطر طرف مقابل مربوط به قابلیت اطمینان اطالعات ارسال شده در 	

باِلك ِچین و احتمال نادرست یا خراب بودن آن

حسابرسی صورت های مالی
• انجام تجزیه و تحلیل هزینه و فایده، سنجش هزینه به دست آوردن شواهد از طریق 	

باِلك ِچین بر روی سیستم های قدیمی و روش های حسابرسی در برابر مزایای قابلیت 
اطمینان بالقوه و دسترسی به شواهد در باِلك ِچین

• در صورت عدم بازگشت تأییدیه، با مرور اطالعات روی باِلك ِچین، روش های جایگزین 	
را برای تأییدها اعمال کنید

• به طور مستقیم از باِلك ِچین، شواهد شخص ثالث معتبر از طرف های خارجی را در 	
باِلك ِچین خصوصی دریافت کنید

ــع،  ــد. در واق ــی کنن ــده اســت، بررس ــت ش ثب
کاســتونگوئه  و  اســمیت  گفته هــای  طبــق 
بایــد  زنجیــره ای  هــر   ،)12۶ ص   ،2020(
ــتم  ــک سیس ــوان ی ــابرس، به عن ــط حس توس
حســابداری مســتقل، مشــمول آزمــون  کنتــرل 
ــر  ــه ب ــورت تکی ــود، در ص ــه ش ــر گرفت در نظ
ــابرس  ــگری، حس ــتم های گزارش ــداد سیس تع
کنــد.  کســب  شــناخت  و  بیازمایــد  بایــد 
ــر/ ــی کارب ــن دسترس ــد تأمی ــان بای حسابرس

اشــکال )اعطــا، اصــالح و حــذف( را بــا تمرکــز 
ارزیابــی  مجــاز  باِلك ِچین هــای  بــر  ویــژه 
ــۀ شــلدون،  ــه گفت ــد )شــلدون، 201۹(. ب کنن
کســانی  دسترســی،  مؤلفــۀ  حســاس ترین 
هســتند کــه مجــوز ارســال، انتقــال یــا تأییــد 
تراکنش هــا و همچنیــن تأییــد بلوك هــای 

ــد.  ــد را دارن جدی
قبــل از ظهــور اســتفاده از فنــاوری باِلك ِچیــن 
 )200۷( تورلــی  و  کورتیــس  مشــاغل،  در 
اظهــار داشــتند کــه متخّصصیــن حسابرســی از 
ــی از  ــا خطاهای ــه آی ــی اینک ــای کنترل آزمون ه
تحریــف بااهمیــت در حســاب های مالــی وجود 
ــژه  ــان به وی ــد. حسابرس ــتنباط می کنن دارد اس

ــتریان  ــی مش ــتم های اطالعات ــورد سیس در م
)IS( و فناوری هــا تشــخیص می دهنــد کــه 
IS ممکــن اســت بــا تأثیــرات مخــرب بــر 
ــن سیســتم ها در ایجــاد گزارشــات  ــی ای توانای
قابــل اعتمــاد و به موقــع مطابــق برنامــه عمــل 
ــن،  ــکاران، 200۵( بنابرای ــدارد و هم ــد. )ب نکن
ــتری در  ــای مش ــه کنترل ه ــوان ب ــر نمی ت اگ
ــون   ــر آزم ــا اگ ــرد ی ــاد ک ــاوری اعتم IS و فن
ــان  ــود، حسابرس ــد ب ــتم ها ناکارآم ــن سیس ای
ــی  ــواهد حسابرس ــه ش ــد ب ــن می توانن همچنی
ــاد  ــای اساســی اعتم ــده از آزمون ه ــاد ش اعتم
کننــد. در حالــی کــه از نظــر تئــوری رابطــه ای 
معکــوس بیــن شــواهد غیرمســتقیم و ســطح 
ــه سیســتم های کنتــرل و  نهــاد از وابســتگی ب
ــون   شــواهد مســتقیم و ســطح حســاب از آزم
ــس و  ــود دارد، کورتی ــاب ها وج ــی حس اساس
تورلــی )200۷( دریافتنــد کــه حسابرســان 
ــطح  ــتقیم و س ــواهد مس ــا ش ــی ب ــور کل به ط
ــه  ــبت ب ــود نس ــای خ ــون  اعض ــاب از آزم حس
از  موجــود  ســطح  و  غیرمســتقیم  شــواهد 
نتیجه گیــری از آزمــون  کنترل هــا راحت تــر 
ــطح  ــتقیم و س ــواهد غیرمس ــه ش ــتند. ب هس
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ــرم  ــواهد ن ــوان ش ــا به عن ــن آزمون ه ــاد ای نه
تلقــی می شــوند. شــواهد نــرم مشکل ســاز 
اســت نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــواهدی 
ــه  ــی ارائ ــای مال ــان از صورت ه ــرای اطمین ب
نمی دهــد؛ در عــوض، پزشــکان مایلنــد در 
ــه  ــت حسابرســی انجــام شــده، ک ــورد کیفی م
پرونده هــای مســتند حسابرســی  براســاس 
ارزیابــی می شــود، بــه داوران و همــکاران پاســخ 
ــارۀ  ــازمانی درب ــتورالعمل های س ــد. به دس دهن
ــه ای از پرونده هــای حسابرســی  اینکــه مجموع
ــم )مســتقیم و ســطح  ــواهد محک ــاس ش براس
حســابداری( به دســت آمــده از آزمون هــای 
ــمیت  ــند. )دیراس ــد باش ــه بای ــی چگون اساس
کورتیــس  واقــع،  در   )201۵ همــکاران،  و 
و همــکاران )201۶( اخیــراً اشــاره کردنــد 
همچنــان  حسابرســی  اســتانداردهای  کــه 
شــواهد حسابرســی مســتقیم مشــتق شــده از 

آزمون هــای اساســی را تأییــد می کنــد. 
هماننــد حسابرســی های ســنتی، میــزان باالیی 
ــرل طراحــی و عملکــرد  ــان در کنت از اطمین
باِلك ِچیــن می توانــد بــا درجــۀ باالیــی از 
ــالت  ــودن و ارزش معام ــل ب ــه کام ــاد ب اعتق
گــزارش شــده در حســاب های مالــی مطابقــت 
ــتم های  ــال، سیس ــوان مث ــد. به عن ــته باش داش

 )ERP( ــر ــازمانی معتب ــع س ــزی مناب برنامه ری
کــه واحدهــای مختلــف سیســتم اطالعــات یک 
ــاز  ــن نی ــد، همچنی ــام می کن ــازمان را ادغ س
ــن  ــن ای ــا در بی ــم ورودی ه ــه اصــالح و تنظی ب
واحدهــا را حــذف می کنــد )باعــه و اشــکرافت، 
2004(. بــا ایــن وجــود، باعــه و اشــکرافت اظهار 
کردنــد کــه حسابرســان ممکــن اســت مجبــور 
ــرای  ــنتی ب ــتم های س ــتر از سیس ــند بیش باش
سیســتم های ERP آزمون هــای کنتــرل داخلــی 
را انجــام دهنــد، زیــرا داده هــا الکترونیکــی 
هســتند و بنابرایــن )بیشــتر( مســتعد تغییــر و 
ــون   ــن، آزم ــب هســتند. برخــالف باِلك ِچی تقل
اساســی تراکنش هــا بــا در اختیــار داشــتن 
اســناد تغییرناپذیــر و زمــان دار از شــرکت مــورد 
ــد.  ــش می یاب ــث افزای ــخاص ثال ــی و اش بررس
ــق  ــناد تطبی ــه اس ــی ب ــان قبل ــی حسابرس وقت
ــات  ــف و خارجــی اطالع ــع مختل ــه از مناب یافت
ــا(  ــودی بانک ه ــد موج ــال، تأیی ــوان مث )به عن
تکیــه می کردنــد، حسابرســان می توانســتند 
ایــن مرحلــه را دور بزننــد زیــرا تاریخچــۀ 
کامــل تراکنش هــا و شــواهد موثــق حفــظ 
ــال  ــن ارس ــتقیماً روی باِلك ِچی ــود و مس می ش
می شــود. بــه گفتــۀ رزاریــو و تومــاس )201۹(، 
و  معامــالت  تمــام  می تواننــد  حسابرســان 

و  کننــد  آزمــون   و  اســتخراج  را  حســاب ها 
توصیــه می کننــد کــه حسابرســان تمرکــز 
خــود را بــر ارتبــاط و قابلیــت اطمینــان شــواهد 
حسابرســی مســتقیم متمرکــز کننــد. در مقابل، 
پیشــنهاد   )2020( کاســتونگوای  و  اســمیت 
ــع آوری  ــد جم ــان، فراین ــه حسابرس ــد ک کردن
شــواهد را ســاده کننــد و توجــه خــود را از 
ــرل  ــک کنت ــی ریس ــه ارزیاب ــی ب ــون  اساس آزم

ــد.  ــر دهن ــن تغیی ــات روی باِلك ِچی اطالع
باشــید  داشــته  یــاد  بــه  حــال،  ایــن  بــا 
کــه یــک مزیــت اصلــی کــه می توانــد در 
سیســتم  باِلك ِچیــن  برنامــه  از  اســتفاده 
ــی  ــر تمرکززدای ــی ب ــت آورد مّتک ــی به دس مال
ــای  ــدادی از طرف ه ــات در تع ــع اطالع و توزی
ــت.  ــن اس ــرکت کننده در باِلك ِچی ــی ش خارج
ــان  ــتر حسابرس ــه بیش ــتلزم توج ــر مس ــن ام ای
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــی مس ــرای ارزیاب ــتقل ب مس
ــبت  ــی نس ــرل داخل ــرکتی و کنت ــت ش حاکمی
ــه حسابرســی های ســنتی اســت. حسابرســان  ب
ســایر  تعامــل  چگونگــی  بایــد  همچنیــن 
طرف هایــی را کــه مشتریانشــان در کنتــرل 
خــود  داده هــای  از  حفاظــت  و  باِلك ِچیــن 
دارنــد، در نظــر بگیرنــد )اســمیت کاســتونگوئه، 
بایــد  حسابرســان  خــاص،  به طــور   .)2020
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ــرکتی و  ــت ش ــات )IT( حاکمی ــاوری اطالع فن
ــا  ــه در داخــل و اطــراف طرف ه ــا را ک کنترل ه
ــای  ــن وجــود دارد شــامل کمیته ه در باِلك ِچی
هدایت کننــده و گواهــی مســتقل کنترل هــا 
ارزیابــی کننــد )شــلدون، 201۹(. در مواردی که 
ــی  ــتم های قدیم ــا سیس ــن ب ــه باِلك ِچی برنام
ســازمان ها  در   ERP سیســتم های  ماننــد 
ــط از سیســتم های  همزیســتی دارد، انتقــال راب
ــد  ــز بای ــن نی ــۀ باِلك ِچی ــه برنام ــتی ب باالدس
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. بنابرایــن، ایــن ادعــا 
ــری  ــان نمونه گی ــد پای ــن می توان ــه باِلك ِچی ک
تصادفــی توســط حسابرســان را مشــخص کنــد 
ــه را  ــر معامل ــا ه ــازد ت ــادر می س ــا را ق و آنه
بررســی کننــد و بــه حسابرســی در زمــان 
واقعــی دســت یابنــد )EY، 201۶، رزاریــو و 
تومــاس، 201۹( و بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
کــه کنترل هــای حاکمیــت شــرکتی و فنــاوری 
ــوی  ــن ق ــۀ باِلك ِچی ــات در اطــراف برنام اطالع
هســتند. پیچیدگــی محیــط باِلك ِچیــن را 
نمی تــوان دســت کــم گرفــت. در ســال 201۷، 
آرمیتــاژ و همــکاران، بیــان کردنــد کــه صنایــع 
ــای  ــا نیازه ــی ب ــف جغرافیای ــق مختل و مناط
متفــاوت و بســیاری از بازارهــای در حــال ظهــور 
اســتانداردها و دســتورالعمل های حاکمیتــی 
را تعییــن نکرده انــد )آرمیتــاژ و همــکاران، 

 .)201۷
از  مشــتری  اســتفاده  خالصــه،  به طــور 
باِلك ِچیــن بــرای سیســتم های حســابداری 
مالــی می توانــد خطــرات ذاتــی و کنترلــی 
داشــته باشــد. تمرکززدایــی و توزیــع اطالعــات 
خارجــی  طرف هــای  از  تعــدادی  بیــن  در 
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــرکت کننده در باِلك ِچی ش
ــه  ــی ک ــای خارج ــه طرف ه ــکا ب ــه اتّ ــت ک اس
تأییــد  یــا  منتقــل  ارســال،  را  تراکنش هــا 
ــای  ــه بلوك ه ــوط ب ــات مرب ــد و اطالع می کنن
ــر  ــد منج ــد، می توان ــد می کنن ــد را تأیی جدی
بــه ریســک ذاتــی شــود. سیســتم کنتــرل 
ــا سیســتم های حکمرانــی  داخلــی یــک نهــاد ب
گره هــای  کــه  ثالــث  اشــخاص  کنتــرل  و 
پیونــد  کرده انــد،  احاطــه  را  باِلك ِچیــن 

جدول 2 عوامل شناخت یک واحد تجاری برای شناسایی و ارزیابی 
ASA 315 خطرات تحریف بااهمیت در

جزئیاتعامل
•نهاد و محیط آن ساختار سازمانی، حاکمیت شرکتی، 	

مالکیت، مدل کسب و کار )از جمله میزان 
استفاده از فناوری اطالعات(

• صنعت، مقررات و سایر عوامل خارجی	
• اقدامات )داخلی و خارجی( برای ارزیابی 	

عملکرد مالی. 
چهارچوب حسابداری مالی قابل اجرا و سیاست های حسابداری

•سیستم کنترل داخلی واحد تجاری محیط کنترلی	
• فرایند ارزیابی ریسک	
• فرایند کنترل سیستم کنترل داخلی	
• سیستم اطالعاتی و ارتباطات و فّعالیت های 	

کنترلی

خــورده اســت، بنابرایــن به طــور بالقــوه خطــر 
ــی  ــد. در حال ــش می ده ــز افزای ــرل را نی کنت
ــر  ــل تغیی ــتندات غیرقاب ــن مس ــه باِلك ِچی ک
ــی را  ــات مال ــالت و اطالع ــدی معام و زمان بن
ــتم  ــه سیس ــتگی ب ــن بس ــد، ای ــه می ده ارائ
حاکمیــت و کنتــرل دارد کــه از دسترســی 
مشــتری و طرف هــای خارجــی بــه یکپارچگــی 
ــد.  ــت کن ــن محافظ ــه باِلك ِچی ــی ب دسترس

ارزهــای  از  اطمینــان   -2-1-2
ه ی شــد ر نگا مز ر

مالکیــت مشــتریان بر ارزهــای رمزنگاری شــده، 
چالش هــای منحصــر بــه فــردی را بــرای 
ــق  ــد. طب مشــارکت حسابرســی ایجــاد می کن
ــک  ــز )2020(، ریس ــنت و ویلکین ــر وینس نظ
ذاتــی بــرای دارایی هــای ارز رمزنگاری شــده 
یــا معامالتــی کــه از میــزان اهمیــت اختصــاص 
ــت،  ــتر اس ــاب ها بیش ــده حس ــه مان ــه ب یافت
زیــاد خواهــد بــود. در ایــن صورت، حسابرســان 
بایــد شــواهد غیرمســتقیم و ســطح واحــدی را 
جمــع آوری کننــد کــه نشــان دهندۀ شــناخت 
نحــوه برخــورد مشــتریان بــا معامــالت ارزهــای 
ــا  ــاط آن ب ــوه ارتب ــژه نح ــده، به وی رمزنگاری ش

اســتراتژی تجــاری واحدهــا باشــد. عــالوه بــر این، 
ــارات  ــد اظه ــان بای ــاب، حسابرس ــطح حس در س
گــزارش مالــی مشــتریان از جملــه وجــود، حقوق 
و تعهــدات، کامل بــودن و ارزش گــذاری و دقــت را 
در نظــر بگیرنــد. از آنجــا کــه ارز رمزنگاری شــده 
ــود  ــن وج ــت، تعیی ــی اس ــی دیجیتال ــک دارای ی
ــای  ــد. روش ه ــز باش ــش برانگی ــد چال آن می توان
ســنتی مــورد اســتفاده بــرای بازرســی موجــودی 
ــد  ــدم تأیی ــن، ع ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــی نیس کاف
ــات  ــکل در اثب ــز مش ــی نی ــث دارای ــخص ثال ش
وجــود و کامل بــودن آن را افزایــش می دهــد. 
دلیــل  بــه  رمزنگاری شــده  ارزهــای  ارزیابــی 
عوامــل متعــددی ماننــد فقــدان دارایی هــای 
قابــل مقایســه، چالــش برانگیــز اســت. بــا توجــه 
بــه حمــالت ســایبری موفــق قبلــی کــه منجــر به 
ــت  ــده اس ــل ارز رمزنگاری ش ــن کام ــن رفت از بی
)یانــگ، 201۹(، ارزیابــی اســتحکام مدیریــت 
ــای رمزنگاری شــده و سیســتم های  ریســک ارزه

کنتــرل داخلــی بســیار مهــم اســت. 
بنابرایــن، ســؤاالت تحقیــق ایــن مطالعــه عبارتند 

از:
RQ1: حسابرســان چگونــه خطــرات ذاتــی و 
کنتــرل حسابرســی )الــف( صورت هــای مالــی بــر 
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ــده را  ــای رمزنگاری ش ــن و )ب( ارزه باِلك ِچی
می کننــد؟ درك 

RQ2 : حسابرســان چگونــه رویکــرد خــود 
صورت هــای  )الــف(  حسابرســی  بــرای  را 
ارزهــای  )ب(  و  باِلك ِچیــن  بــر  مالــی 
از  آنهــا  ارزیابــی  براســاس  رمزنگاری شــده، 
ــد -  ــی درك می کنن ــی و کنترل ــرات ذات خط
ــادی  ــتقیم و نه ــواهد غیرمس ــر ش ــا ب ــا آنه آی
از آزمــون  کنترل هــا یــا ســطح مســتقیم و 
حســاب مّتکــی خواهنــد بــود؟ آیــا شــواهدی از 

آزمــون  اساســی حســاب ها وجــود دارد؟

3- چهارچوب نظری
 ASA 315/ISA یــک چهارچــوب نظــری از
حسابرســی  رویکردهــای  مداخلــه  و   315
ون بــورن و همــکاران )2014( بــه مــا ایــن 
امــکان را داد تــا بــه ســؤاالت تحقیقاتــی 
ــک  ــم. ASA 315 ی ــه پاســخ دهی ــن مطالع ای
ــان  ــه حسابرس ــه ب ــت ک ــر اس ــای معتب راهنم
در ارزیابــی خطــرات ذاتــی و کنتــرل آنهــا 
کمــک می کنــد. اســتانداردهای حسابرســی 
را می تــوان به عنــوان نظریه هــای هنجــاری 
ــالتریو، 201۶، ص ۵(  ــش س ــرد )مال ــور ک تص
و به عنــوان دســتورالعمل های معتبــری کــه 
ــودن آنهــا در  ــرای بررســی مفیــد ب ــد ب می توان
ــورد اســتفاده  ــت عملکــرد حسابرســان م هدای
ــکاران، 201۵(.  ــت و هم ــرد )گریفی ــرار گی ق
مطالعاتــی کــه اســتانداردهای حسابرســی/
اخالقی/نظارتــی را بســیج می کننــد، کــه منبــع 
عالــی بــرای بینــش در زمینه هایــی اســت کــه 
ــا  ــی ی ــی، بایگان ــازی تجرب ــات مدل س تحقیق
ــه ممکــن اســت ثمربخــش باشــد  ــی ک تحلیل
 ASA 315 )1۵ ــالتریو، 201۶، ص ــش س )مال
ــق  ــخ های تحقی ــم پاس ــرای تنظی ــا ب در اینج
بــه RQ1، نحــوۀ درك حسابرســان از خطــرات 
ذاتــی و کنتــرل حسابرســی صورت هــای مالــی 
رمزنگاری شــده  ارزهــای  و  باِلك ِچیــن  در 

اســتفاده می شــود. 
 ASA ــده در ــایی ش ــل شناس ــدول 2 عوام ج
31۵ را کــه حسابرســان بایــد برای شناســایی و 

ارزیابــی خطــرات تحریــف بااهمیــت در گــزارش 
ــا  ــه آنه ــی ک ــای واحدهای ــطوح ادع ــی و س مال
ــب  ــناخت کس ــد ش ــد، بای ــی می کنن حسابرس
ــن مطالعــه از  ــه RQ2، ای ــرای پاســخ ب ــد. ب کن
ــک  ــکاران )2014( از ی ــوورن و هم ــدل ون ب م
ســری از رویکردهــای حسابرســی ناشــی از 
ــتریان  ــاری مش ــرات تج ــن خط ــر گرفت در نظ
 ASA 315/ISA 315 الزامــات  مطابــق 
اســتفاده می کنــد. ASA 315/ISA 315 بــرای 
رســیدگی بــه محیط هــای فزاینــده ای کــه 
ــل،  ــد )نیش ــت می کنن ــتریان در آن فّعالی مش
200۷( و بهبــود ارزیابــی خطــرات پیرامــون 
اعتبــار ادعاهــا و مفروضــات در صورت هــای 
ــکاران،  ــوورن و هم ــد )ون ب ــی ش ــی معرف مال
2014(. همچنیــن بــر در دســترس بــودن 
ــطح  ــی در س ــواهد حسابرس ــه ای از ش مجموع
ــد )پیچــر  ــد می کن ــاد تأکی ــا، حســاب و نه ادع
و همــکاران، 200۷(. پیوســتگی رویکردهــای 
حسابرســی بــا توجــه بــه ون بــوورن و همــکاران 

ــت: ــده اس ــان داده ش ــر نش )2014( در زی
ــت  ــز ماهی ــا تمرک ــی ب ــای حسابرس رویکرده
مقابــل  در  )مســتقیم  حسابرســی  شــواهد 
غیرمســتقیم( و ســطح )حســاب در مقابــل 
ــن می شــود. از آنجــا کــه  واحــد تجــاری( تعیی
حسابرســان به طــور فزاینــده ای بــه شــواهد 
تکیــه  تجــاری  واحدهــای  و  غیرمســتقیم 
رویکــرد  از  حسابرســی  رویکــرد  می کننــد، 
ــاری  ــک تج ــرد ریس ــه رویک ــاً ب ــی اساس اصل
حسابرســی  رویکردهــای  می کنــد.  تغییــر 
ــک،  ــی ریس ــر ارزیاب ــبی ب ــز نس ــر تمرک از نظ
وابســتگی بــه کنتــرل و آزمــون  اساســی متمایــز 

ــت.  اس
ــکاران  ــوورن و هم ــه 110-111، ون ب در صفح
)2014( چهــار دســته رویکردهــای حسابرســی 
ــی  ــرد حسابرس ــک رویک ــد. ی ــریح کردن را تش
ــایی و  ــر شناس ــی ب ــت اصل ــر ماهی ــی ب مبتن
ــتقیم  ــواهد مس ــی و ش ــرات ذات ــی خط ارزیاب
متمرکــز اســت کــه مســتقیماً بــا ادعاهــا مرتبط 
هســتند و از آزمون هــای اساســی اســتخراج 
بــر  مبتنــی  رویکــرد حسابرســی  شــده اند. 

ــتری  ــرل مش ــتم های کنت ــر سیس ــتم، ب سیس
ــی  ــرل مّتک ــی و کنت ــرات ذات ــی خط در ارزیاب
ــر شــواهد مســتقیم تمرکــز می کنــد.  اســت و ب
رویکــرد  بــه  تجــاری کــه منجــر  ریســک 
ــی  ــرد مبتن ــود، رویک ــت می ش ــف بااهمی تحری
اّمــا  می دهــد  گســترش  را  سیســتم ها  بــر 
شــامل ارزیابــی ریســک های حسابرســی در 
ــر درك  ــز ب ــا تمرک ــاب ب ــد و حس ــطح واح س
ــاری و  ــای تج ــر فراینده ــت مؤث ــوۀ مدیری نح
 BRA خطــر تحریــف بااهمیــت اســت. رویکــرد
ــتقیم  ــی غیرمس ــواهد حسابرس ــر ش ــی ب مّتک
ــاال  ــاری ســطح ب ــای تج ــه از کنترل ه اســت ک
و ســطح نهــاد به دســت آمــده اســت و بــر نحــوۀ 
ــت مــدل کســب و کار شــرکت متمرکــز  مدیری
ــای  ــن اســتمرار از رویکرده ــن، ای اســت. بنابرای
ــف  ــکال مختل ــبی اش ــت نس ــی اهمی حسابرس
شــواهد را در برنامه ریــزی حسابرســی نشــان 
را  رویکردهــا  از  وســیعی  و طیــف  می دهــد 

می کنــد.  امکان پذیــر 
شــواهد مســتقیم از نظــر ماهیــت عینی تــر 
اگــر  و  همــکاران، 2011(  و  )جــو  هســتند 
ــی بررســی  حسابرســی توســط نهادهــای نظارت
تورلــی،  )کورتیــس  اســت  مفیدتــر  شــود 
از  برخــی  بــرای  مســتقیم  شــواهد   .)200۷
ــا  ــود دارایی ه ــد وج ــی مانن ــای حسابرس ادعاه
ماننــد  دیگــر  ادعاهــای  از  متقاعدکننده تــر 
ارزش گــذاری دارایی هــای نامشــهود اســت کــه 
در آن موضوعیــت وجــود دارد. حسابرســان فقط 
زمانــی می تواننــد شــواهد غیرمســتقیم را ببینند 
کــه معتقدنــد شــواهد مســتقیم کافــی نیســتند 
یــا جمــع آوری چنیــن شــواهدی پرهزینــه 
اســت. در حالــت تعــادل، BRAهــا زمانــی مفیــد 
ــی،  ــتریان حسابرس ــه مش ــوند ک ــی نمی ش تلق
ــند  ــته باش ــی داش ــرل ضعیف ــای کنت محیط ه
ــدل  ــاذ م ــا اتخ ــی، 200۷(. ب ــس و تورل )کورتی
مــداوم رویکردهــای حسابرســی ون بــوورن و 
همــکاران )2014(، مــا می پذیریــم کــه الگــوی 
محــّدب در شــکل 1 نشــان دهنــدۀ مــرز ترکیب 
ــدۀ  ــع منعکس کنن ــا در واق ــت اّم ــواهد نیس ش
فرصتــی اســت کــه در آن هــر حسابرســی داده 
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شــده ســقوط خواهــد کــرد )ص 111(. به ویــژه 
ــرای ایــن مطالعــه، مــا پیش بینــی می کنیــم  ب
ــان از سیســتم های  ــا اطمین کــه حسابرســان ب
ــده  ــای رمزنگاری ش ــی و ارزه ــابداری مال حس
 ASA 315/ISA توســط  باِلك ِچیــن،  دارای 
ــرد  ــورد رویک ــوند و در م ــت می ش 31۵ هدای
ــتفاده  ــاوت اس ــرای قض ــوب ب ــی مطل حسابرس

می کننــد. 

4- روش تحقیق
ــن  ــه باِلك ِچی ــابداری در زمین ــات حس تحقیق
ــای  ــۀ جنبه ه ــاغل در هم ــر مش ــر آن ب و تأثی
مبنــای نظــری، روش و کار تجربــی نوپــا اســت 
ــمیتز  ــکاران، 2020 ؛ اش ــر و هم ــزو بارک )فری
و لئونــی، 201۹(. ایــن مطالعــۀ اکتشــافی 
ــی  ــی کیف ــۀ میدان ــک مطالع ــتفاده از ی ــا اس ب
مشــخص  تحقیــق  ســؤاالت  بــه  مقطعــی 
شــده در بــاال پاســخ داد. از مصاحبه هــای 
در  زیــرا  کــرد  اســتفاده  نیمه ســاختاریافته 
تأمیــن پاســخ های عمیــق شــرکت کنندگان 
ــن، 200۹(.  ــس، 1۹۹2؛ یی ــت )پالی ــر اس مؤث
 ASA 315 راهنمــای مصاحبــه عمدتــاً توســط
ــدگان  ــن مصاحبه کنن ــت. ای ــه اس ــکل یافت ش
را وادار کــرد تــا نظــرات خــود را در مــورد 
ــد  ــدول 2 واح ــده در ج ــخص ش ــل مش عوام
تجــاری و محیــط آن، چهارچــوب حســابداری 
ــتم  ــابداری و سیس ــت های حس ــی و سیاس مال
رویکــرد  و  واحــد  داخلــی  کنترل هــای 
مصاحبه هــای  دهنــد.  ارائــه  حسابرســی 
شــرکت کنندگان  بــه  نیمه ســاختاریافته 
در تحقیــق اجــازه می دهــد تــا در مــورد 
پاســخ های مناســب بــه ســؤاالت فــوری بحــث 
کننــد )کــوال، 200۷ ؛ کیــو و دومــای، 2011(. 
بــرای  بعــدی  لــزوم، ســؤاالت  در صــورت 
ــط  ــده توس ــرح ش ــکات مط ــتر ن ــی بیش بررس
مطلعیــن وجــود داشــت. ایــن مطالعــه از فوریــه 

ــد.  ــام ش ــه 2020 انج ــا ژانوی 201۹ ت
طیــف  شــامل  مطالعــه  ایــن  اطالعــات 
وســیعی از ذینفعــان از مؤسســات حسابرســی، 
نهادهــای  باِلك ِچیــن،  ارائه دهنــدگان 
و  اســتاندارد  تنظیم کننده هــای  و  نظارتــی 

جدول 3: نقش سازمانی اطالع رسانان، سال ها تجربه و زمان انجام مصاحبه ها

تجربه نقشردیف
)سال(

زمان انجام 
مصاحبه )دقیقه(

1)Aa( 2596رهبر اجرایی یک سازمان حسابداری

2)B( 3457رهبر اجرایی یک سازمان حسابداری

16b92حسابرس و توسعه دهندۀ باِلک ِچین3

15توسعه دهندۀ باِلک ِچین4

1457استفاده کنندۀ باِلک ِچین و وکیل5

2475مدیر در یک سازمان کاربر6

2549رهبر اجرایی یک انجمن باِلک ِچین7

2053توسعه دهندۀ باِلک ِچین8

2060مدیر در یک سازمان کاربر9

10c)1( 2849شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه دوم

1525توسعه دهندۀ باِلک ِچین11

1648توسعه دهندۀ باِلک ِچین12

3752شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک)2(13

1675شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک )3(14

15)B( 1370مدیر در یک سازمان حسابداری

3267شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک )4(16

3165شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه دوم )1(17

15b52شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک )2(18

35شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک)2(19

2030شریک در یک شرکت حسابداری درجه دوم)1(20

1353شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک)3(21

15b46توسعه دهندۀ باِلک ِچین22

18حسابرس و توسعه دهندۀ تکنولوژی23

2682توسعه دهندۀ تکنولوژی24

25)C( 3556رهبر اجرایی در یک سازمان حسابداری

20b80شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک )4(26

20شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک )4(27

5مدیر در یک شرکت حسابداری درجه یک )4(28

    
میانگین  20

 a سه نهاد حسابداری  B ،Aو(C) نماینده بودند. 
 b مصاحبۀ گروهی

c چهار شرکت ردیف اول و دوم )1، 2، 3 و 4( نماینده بودند. 
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نهادهــای حســابداری بــود. بدیهــی اســت کــه 
حسابرســی  شــرکت های  اطالع دهنــدگان 
بیشــتری  بینــش  حســابداری  نهادهــای  و 
مالــی،  حســابداری  چهارچــوب  مــورد  در 
سیاســت های حســابداری و ســؤاالت مصاحبــه 
بــا رویکــرد حسابرســی داشــتند. جزئیــات 28 
شــرکت کننــده شــامل نقــش ســازمانی آنهــا، 
ســال های اشــتغال و طــول مصاحبه هــا در 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر ارائ ــدول 3 زی ج
یــک نمونــۀ هدفمنــد از اطالع رســانان مناســب 
ــن و  ــاوری باِلك ِچی ــا از فن ــا ی ــرا آنه ــود زی ب
به طــور کلــی فنــاوری نوظهــور یــا تجربــۀ آنهــا 
ــه  ــر انجــام حسابرســی ها تجرب ــر آنهــا ب و تأثی
دارنــد. پاســخ دهندگان مطالعــه، مؤثرتریــن 
اطالعاتــی بودنــد کــه بــه ســؤاالت تحقیــق مــا 
دادنــد )مارشــال، 1۹۹۶(. پاســخ دهندگان از 
شــبکۀ روابــط حرفــه ای نویســندگان و از یــک 
ــندۀ  ــور نویس ــا حض ــن ب ــس باِلك ِچی کنفران

اول مشــخص شــدند. 
شکل 1

 

ــداوم  شــکل1 رابطــه بیــن تمرکــز شــواهد و ت
ــد.  ــان می ده ــی را نش ــای حسابرس رویکرده

ــتفاده  ــاری: اس ــک تج ــی ریس BRA حسابرس
گســترده از ارزیابــی ریســک کســب و کار 
به عنــوان بخشــی از فراینــد جمــع آوری شــواهد 
حسابرســی، از جملــه ارزیابــی خطــرات مربــوط 

ــاغل  ــن مش ــب و کار و همچنی ــدل کس ــه م ب
ــا ــدی فراینده کلی

BRMM: ریســک تجــاری منجر به حسابرســی 
تحریف هــای بااهمیــت می شــود. 

ــی ریســک  ــتفاده متوســط از ارزیاب ــرد: اس رویک
تجــاری به عنــوان بخشــی از فراینــد جمــع آوری 
شــواهد حسابرســی، عمدتــاً بــر روی فرایندهــای 

کلیــدی کســب و کار متمرکــز شــده اســت. 
مبتنــی بــر سیســتم ها: ایــن رویکــرد 
بــا تکیــه بــر سیســتم های کنتــرل داخلــی 
ــواهد  ــد ش ــی از فراین ــی اساس ــوان بخش به عن
حسابرســی بــا اســتفادۀ محــدود از ارزیابــی 

ریســک تجــاری متمرکــز اســت. 
مبتنی بــر ماهیــت: ایــن رویکــرد حسابرســی 
ــی از  ــوان بخشــی اصل ــر آزمــون  اساســی به عن ب
فراینــد شــواهد حسابرســی بــا اســتفادۀ محــدود 

از ارزیابــی ریســک تجــاری تمرکــز می کنــد. 
کــه  شــواهدی  غیرمســتقیم:  شــواهد 
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به طــور غیرمســتقیم بــا ادعاهــای مدیریــت 
در صورت هــای مالــی مرتبــط اســت و تــا 
به عنــوان  دارد،  شــرایطی  ماهیتــی  حــّدی 
مثــال، توســعۀ بــازار بــا روش معیار-تحلیلــی در 
ــرمایه گذاری در  ــذاری س ــای ارزش گ ــورد ادع م

ــد.  ــات تولی تأسیس
شــواهد مســتقیم: شــواهدی کــه مســتقیماً 
ــی  ــای مال ــت در صورت ه ــای مدیری ــا ادعاه ب
مرتبــط اســت، به عنــوان مثــال، تأییدیــه بــرون 
ســازمانی در مــورد ادعــای وجــود بدهــکاران. 

بــه  مربــوط  شــواهد  حســاب:  ســطح 
در  معامــالت  آزمــون   و  کنترل هــا  آزمــون  
ــه،  ــاب های ترازنام ــاب ها: حس ــطح حس س
حســاب های ســود و زیــان و افشــای آنهــا. 
ســطح نهــاد: شــواهد مربــوط بــه آزمــون  
ــوان  ــاری، به عن ــد تج ــطح واح ــا در س کنترل ه
مثــال، تفکیــک وظایــف و برنامه هــای بازاریابــی 
ــش  ــرای افزای ــرکت ب ــترده ش ــتراتژیک گس اس

ــام تجــاری.  شــهرت ن
ــه دنبــال پروتکل هــای اخالقــی مــورد تأییــد  ب
ــا  ــان آنه دانشــگاه، شــرکت کنندگان و کارفرمای
در جمــع آوری و گــزارش داده هــا در نشــریات و 
ــانزده  ــد. ش ــناس بودن ــدی ناش ــای بع گزارش ه
شــرکت کننده توســط هــر دو نویســنده مصاحبه 
شــدند، 10 نفــر توســط نویســنده اول و دو نفــر 
توســط نویســنده دوم. مصاحبه هــا از 30 دقیقــه 
تــا حــدود 100 دقیقــه رســید. اطالع دهنــدگان 
موافقــت کردنــد کــه مصاحبه هــا به صــورت 
صوتــی ضبــط و به صــورت حرفــه ای رونویســی 
و  اعتبارســنجی  بــرای  رونوشــت ها  شــوند. 
تأییــد به عنــوان ســوابق دقیــق مصاحبه هــا 
ــک  ــد. ی ــده ش ــرکت کنندگان بازگردان ــه ش ب
نســخه وجــود داشــت کــه بــا اصالحــات جزئــی 

بازگردانــده شــد. 
جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا در 
ــه و  ــه تجزی ــراری از مصاحب ــۀ تک ــک چرخ ی
تحلیــل مصاحبــه پاالیشــی انجــام شــد )مایلــز و 
هابرمــن، 1۹۹1(. پــس از هــر مصاحبــه، شــرح 
و یادداشــت نویســندگان بــه دنبــال داشــت، که 
ــات  ــا، موضوع ــد الگوه ــکان می ده ــا ام ــه آنه ب

و طیــف وســیعی از درك شــرکت کنندگان 
ــوای  ــا محت ــداً ب ــه بع ــد، ک ــایی کنن را شناس
مصاحبه هــای بعــدی مقایســه شــد. هنگامــی 
نویســنده  یــک  توســط  مصاحبه هــا  کــه 
انجــام شــد، هــر دو نویســنده بــه توضیحــات 
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا ادامــه دادنــد. 
ــورد  ــای م ــرای درك پدیده ه ــل ب ــن مراح ای
بررســی از طریــق معانــی کــه اطالع دهنــدگان 
ــود  ــد ب ــد مفی ــاص داده بودن ــا اختص ــه آنه ب
ــا،  ــع آوری داده ه ــس از جم ــن، 200۹(. پ )یی
نویســندگان به طــور مســتقل تمــام متــن 
ــخص  ــل مش ــه عوام ــه ب ــا توج ــه را ب مصاحب
شــده در جــدول 2 و تمرکــز ون بــوورن و 
ــی و  ــواهد حسابرس ــکاران )2014( در ش هم
ــذاری  ــی کدگ ــای حسابرس ــداوم رویکرده ت
کردنــد. نتایــج کدگــذاری مقایســه شــد. 
ــق  ــر تواف ــات یکدیگ ــذاری موضوع ــا کدگ ب
گســترده ای وجــود داشــت و در دو مــورد، 
وقتــی اختــالف نظــر وجــود داشــت، بــا بحــث 

ــق رســید.  ــه تواف بیشــتر ب

5- یافته ها
ــود دارد -  ــا وج ــی در یافته ه ــش اصل دو بخ
ــی  ــی حسابرس ــی و کنترل ــرات ذات درك خط
ــای  ــن و ارزه ــر باِلك ِچی ــی ب ــای مال صورت ه
رمزنگاری شــده )RQ1( و رویکــرد حسابرســی 
اول  بخــش   .)RQ2( تعهــدات  ایــن  بــه 
براســاس ASA 315 تنظیــم شــده اســت کــه 
ــا از مشــتری  ــد ت ــزم می کن ــان را مل حسابرس
صورت هــای  چهارچــوب  آن،  محیــط  و 
مالــی قابــل اجــرا و سیســتم کنتــرل داخلــی 
ــن  ــر ای ــد. ب ــب کنن ــناخت کس ــتری ش مش
اســاس، یافته هــای مطالعــه مــورد بحــث 
ــرکت کنندگان  ــت ش ــرد، از برداش ــرار می گی ق
ــه  ــوط ب ــرات مرب ــورد خط ــق در م در تحقی
ــا اســتفاده از فنــاوری باِلك ِچیــن  مشــتریان ب
و محیطــی کــه در آن فّعالیــت می کننــد، 
آغــاز می شــود و به دنبــال آن، چهارچــوب 
صورت هــای مالــی قابــل اجــرا و سیســتم های 
ــن بخــش اول  ــی درك شــود. ای ــرل داخل کنت

بــا اصــالح تأثیــر ایــن عوامــل بــر درك 
خطــرات ذاتــی و کنتــرل بــه پایــان می رســد. 
مشــارکت کنندگان  نظــرات  دوم،  بخــش 
ــه  ــی ب ــرد حسابرس ــارۀ رویک ــق درب در تحقی
ــاوری باِلك ِچیــن  ــا اســتفاده از فن مشــتریان ب
ــه و  ــن تجزی ــد. ای ــل می کن ــه و تحلی را تجزی
تحلیــل توســط پیــروی پیوســته از رویکردهای 
حسابرســی ون بــوورن و همــکاران )2004( 
هدایــت می شــود، کــه توســط ماهیــت و 
ســطح شــواهد حسابرســی مــورد نیــاز در یــک 

ــود.  ــن می ش ــه تعیی معامل

1-5- درک خطرات ذاتی و کنترلی
از  اســتفاده کننده  نهادهــای   -5-1-1

باِلک ِچیــن فنــاوری 
بــه گفتــۀ محققــان، مشــتریانی کــه از فنــاوری 
ــک پذیر  ــاً ریس ــد، ذات ــتفاده می کنن ــد اس جدی
باِلك ِچیــن  از  کــه  مشــتریانی  هســتند. 
ارتبــاط  دلیــل  بــه  می کننــد  اســتفاده 
باِلك ِچیــن و منشــاء توســعۀ آن از بیت کویــن، 
ــده اند.  ــناخته ش ــایرین ش ــک پذیرتر از س ریس
ــی،  ــارکت های حسابرس ــورد مش ــژه در م به وی
ــه  ــرا ب ــش ریســک وجــود دارد زی تصــور افزای
ــی  ــرکت های حسابرس ــه ش ــد ک ــر می رس نظ
ــرای اطمینــان از  از تخّصــص و ظرفیــت الزم ب
ــای  ــایر برنامه ه ــده و س ــای رمزنگاری ش ارزه
سیســتم های  جملــه  از  باِلك ِچیــن 
حســابداری مالــی برخــوردار نیســتند. بنابراین، 
فنــاوری  از  نهادهایــی کــه  به طــور کلــی، 
ــا در ارزهــای  باِلك ِچیــن اســتفاده می کننــد ی
ــتریان  ــد، مش ــه می کنن ــده معامل رمزنگاری ش
ــونده  ــر مصاحبه ش ــتند. 18 نف ــک هس پرریس

ــد: ــان کردن ــاهدات را بی ــن مش ای
آیــا می دانیــد کــه مشــتری حسابرســی داریــد 
کــه ادعــا می کنــد بــا آن ارز معاملــه می کنــد، 
آیــا آنهــا می داننــد در مــورد چــه چیــزی 
صحبــت می کننــد؟ آیــا بایــد حسابرســی 
ــر  ــی را ب ــر حسابرس ــرا ه ــم زی ــام دهی را انج
ــه  ــم ک ــم می گیری ــم، تصمی ــده نمی گیری عه
ــر؟  ــا خی ــم ی ــام دهی ــم آن را انج ــا می توانی آی
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ــرای  ــا آنهــا دارای تخّصــص الزم ب ــن، آی بنابرای
ــؤاالتی  ــا س ــتند؟ اینه ــی هس ــام حسابرس انج
ــا دســت و پنجــه  ــا آنه ــد ب ــا بای ــه م اســت ک

ــد اســت.  ــرا جدی ــم زی ــرم کنی ن
)بالقــوه(  تجــاری  پــی شــناخت مــدل  در 
مشــتری باِلك ِچیــن، مشــخص شــد کــه 
اســتفاده از فنــاوری باِلك ِچیــن در فرایندهــای 
تجــاری می توانــد مــدل کســب و کار مشــتری 
ــرای  ــد. ب ــر ده ــمگیری تغیی ــرز چش ــه ط را ب
را  مــوردی   12 مصاحبه کننــده  توضیــح، 
توصیــف کــرد کــه در آن موجــودی را می تــوان 
بــه صــورت دیجیتالــی از طریــق فراینــد تولیــد 
ــی  ــن ردیاب ــاوری باِلك ِچی ــتفاده از فن ــا اس ب
کــرد، در حالــی کــه قبــاًل ایــن کار انجــام 
ــی  ــود. پرورش دهنــدگان خــوك، دارای نشــده ب
ــن  ــد... ای ــد می کنن ــمندی را تولی ــیار ارزش بس
دارایــی بســته بــه نحــوۀ برخــورد خــوك، 
ــی شــیرین،  ــا ســیب زمین ــه ب شستشــو، تغذی
واکسیناســیون و هــر چیــز دیگــری کــم و 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــت اّم ــمند اس ــش ارزش بی
راهــی بــرای اثبــات ایــن اطالعــات وجــود 
نــدارد. وقتــی بــه بــازار می رونــد، برخــی 
از خوك هــا بــا هورمــون تغذیــه می شــوند 
بــه نظــر  بــراق  و  بقیــه، خــوب  ماننــد  و 
ــتیم  ــا می خواس ــه م ــن، آنچ ــند. بنابرای می رس
ــم،  ــه کنی ــوك تهی ــدگان خ ــرای پرورش دهن ب
ــخۀ  ــتند نس ــا می توانس ــه آنه ــود ک ــزاری ب اب
دیجیتالــی آن دارایــی را ایجــاد کننــد کــه 
ــات ارزش  ــرای اثب ــی ب ــوان راه ــد به عن می توان

ــرد.  ــرار گی ــاد ق ــورد اعتم م
بــرای  راهــی  به عنــوان  باِلك ِچیــن   ...
به روزنگه داشــتن آن ثبت هــای دیجیتالــی و 
چــاپ هــر نســخه، کــه ممکــن اســت عکســی 
از خــوك باشــد کــه ســیب زمینی شــیرین 
می خــورد، یــک پرونــده واکسیناســیون یــا 
ــا اســتفاده از یــک  هــر چیــز دیگــری، فقــط ب
برچســب بســیار ســاده در گــوش خــوك بــرای 
شناســایی در مــورد کــدام خــوك صحبــت 
می کنیــد و ســپس یــک برنامــه تلفــن همــراه 
 Switch Maven ــط ــه توس ــان ک ــیار آس بس
ســاخته شــده اســت و همــۀ آن بــه یــک 

ــان  ــردد. حسابرس ــاز می گ ــی ب ــت دیجیتال ثب
اظهــار  ایــن مطالعــه  بــرای  مصاحبه شــده 
بــرای  از ســؤاالت،  داشــتند کــه تعــدادی 
ارزیابــی ریســک تجــاری ناشــی از مــدل کســب 
و کار مشــتری باِلك ِچیــن پرســیده شــده 

ــت: اس
چقــدر خــوب انجــام می دهنــد؟ آیــا آنهــا 
ــاً  ــا واقع ــا آنه ــد؟ آی ــان می زنن ــدس و گم ح
برنامــه تجــاری دارنــد؟ آیــا آنهــا افراد مناســبی 
را در اختیــار دارنــد کــه قــرار اســت تصمیمــات 

ــونده 10(.  ــه ش ــد؟ )مصاحب ــتی بگیرن درس
مؤسســات  می رســد  نظــر  بــه  واقــع،  در 
حسابرســی خــود از ریســک، گریــزان هســتند 
و ترجیــح می دهنــد بــا مدل هــای تجــاری 
ــراه  ــد. هم ــارکت کنن ــتریان مش ــا مش ــوی ب ق
در  باِلك ِچیــن  مهارت هــای  فقــدان  بــا 
ــده 18(،  ــه کنن ــی )مصاحب ــای حسابرس تیم ه

شــرکت های حسابرســی تاکنــون بــا تعــداد 
کمــی از مشــتریان بــا اســتفاده از فنــاوری 

شــده اند: درگیــر  باِلك ِچیــن 
مدل هــای تجــاری خاصــی وجــود دارد کــه مــا 
بــا آنهــا راحــت هســتیم. یــک مــدل تجــاری که 
از نظــر تاریخــی جریــان نقــدی ســالم را نشــان 
ــان،  ــوه، متولی ــادالت، وج ــن مب ــی داد، بنابرای م
ــاز اســت،  ــازار نی ــم در ب ــی کــه می بینی چیزهای
مشــتری وجــود دارد و جریــان نقــدی ســالم وارد 

ــونده 2۷(.  ــه ش ــود )مصاحب می ش
بــه دلیــل ارزیابــی تجربــه و مهــارت قبلــی آنهــا 
ــا خطــر بالقــوه شــهرت کاری  در ایــن زمینــه ی
ــا  ــم ب ــم نگرفته ای ــد، تصمی ــام می دهن ــه انج ک

آنهــا کار کنیــم )مصاحبــه شــونده 18(. 
ــی  ــرای حسابرس ــه ب ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
بیت کویــن  اســتخراج کنندۀ  یــا  باِلك ِچیــن 
ــی  ــچ وجــه. خیل ــه هی ــه شــد. ب ــا مراجع ــه م ب
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خطرناکــه. فنــاوری، اثبــات اینکــه شــما صاحب 
ــونده 21(.  ــه ش ــتید... )مصاحب آن هس

دیدگاه هــای بیان شــده نشــان می دهــد کــه 
طــول عمــر واحدهــای تجــاری یــک مالحظــه 
اســت و موقعیــت نقــدی، تقاضــای بــازار و 
قابلیتهــای کارکنــان و مدیریــت نشــان دهنــده 
ــد  ــت. در تأیی ــالم اس ــاری س ــدل تج ــک م ی
ــه  ــتریانی ک ــونده 21، مش ــه ش ــرف مصاحب ح
اســتفاده می کننــد،  باِلك ِچیــن  فنــاوری  از 

ــد.  ــی دارن ــک باالی ــی ریس ــور کل به ط
بــا ایــن حــال، به طــور خــاص در مــورد فنــاوری 
ــرای  ــواهدی را ب ــه ش ــن مطالع ــن، ای باِلك ِچی
ــای  ــورد مزای ــت از اظهــارات مثبــت در م حمای
ــال،  ــوان مث ــرای مشــتریان )به عن ــن ب باِلك ِچی
EY، 201۶ ؛ رزاریــو و تومــاس، 201۹( پیــدا 
ــی را کاهــش  ــد خطــرات ذات ــه می توان ــرد ک ک

دهــد. 

ــتفاده از  ــدۀ اس ــر درک ش 2-1-5- خط
فنــاوری باِلک ِچیــن

وقتــی مشــتریان از فنــاوری باِلك ِچیــن در 
کنــار ریســک بیشــتر اســتفاده می کننــد، 
ــود  ــی وج ــک حسابرس ــش ریس ــای کاه مزای

کاهــش  درك  نظــرات  اول  مجموعــۀ  دارد. 
ــرکت کنندگان  ــط ش ــی توس ــر حسابرس خط
ــودن  ــراری ب ــردن تک ــن ب ــه را از بی در مطالع
کار و تغییرناپذیــر بــودن اطالعــات، کــه در 
سیســتم های قدیمــی وجــود نــدارد، برجســته 

می کنــد:
سیســتم هایی را بــه خاطــر مــی آورم کــه شــما 
یــک فایــل و شــرکت داشــتید، از طریــق دو یــا 
ــد  ــده کار می کردن ســه نفــر کــه در یــک پرون
و نســخه های مختلــف یــک فایــل وجــود 
ــف  ــای مختل داشــت. همانندســازی در زمان ه
اتفــاق می افتــد و ســپس شــما همچنیــن 
درگیری هایــی  و  داریــد  ناســازگاری هایی 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــوع اس ــال وق ــه در ح ک
ــه  ــه چ ــاً ب ــن واقع ــرا م ــد زی ــاز باش مشکل س
ــگاه می کنــم؟ مــن درك می کنــم  نســخه ای ن
ــد  ــاق بیفت ــن اتف ــد در باِلك ِچی ــه نمی توان ک

ــونده 1۷(.  ــه ش )مصاحب
ــاوری  ــد کــه بخــش فن ــب، از کجــا می دانی ُخ
اطالعــات شــما ایــن پرونده هــا را تغییــر نــداده 
اســت؟ ُخــب مــن نمی توانــم بگویــم در حالــی 
ــی و  ــن اســت و عموم ــر روی باِلك ِچی ــه اگ ک
شــفاف اســت، می تواننــد بگوینــد ایــن رکــورد 

ــان  ــد و از آن زم ــت ش ــان ثب ــود، در آن زم ب
هیــچ کــس نتوانســته اســت آن را تغییــر دهــد 

)مصاحبــه شــونده ۷(. 
بــا ایــن وجــود، این دیــدگاه نیــز وجــود دارد که 
ــش  ــد افزای ــی می توان ــی و کنترل ــرات ذات خط
یابــد. مقابلــه بــا نظــرات مصاحبه شــوندگان 1۷ 
و ۷ در بــاال، درك مســائل مربــوط به دسترســی 
شــبکه  مدیریــت  و   )201۹ )شــلدون،  بــه 

ــت.  ــن اس باِلك ِچی
ــه در  ــک معامل ــه ی ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب فق
باِلك ِچیــن ثبــت می شــود لزومــاً بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه شــما می توانیــد نتایــج را بــه 
شــکلی منحــرف کنیــد. حتــی بــا دسترســی بــه 
باِلك ِچیــن، مــن فکــر می کنــم کارت هــای 
هویتــی وجــود دارد کــه می توانیــد آنهــا را 
ــن  ــی ای ــاط دسترس ــن نق ــد. بنابرای ــک کنی ه
داده هــا کجاســت، چگونــه ایــن داده هــا در 
نهایــت می تواننــد بــه سیســتم وارد شــوند کــه 
مــا تصــّور می کنیــم در مــورد داده هایــی کــه از 
آنهــا اطمینــان داریــم بســیار مطمئن هســتیم؟ 
 SAP بــا اگــر چیــزی  مــا می دانیــم کــه 
ــزارش  ــم گ ــد، می توانی ــته باش ــت نداش مطابق
ــم  ــم و می توانی ــدون SAP اجــرا کنی خــود را ب
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ــای خــود  ــم و آزمون ه ــه دهی ــا را ادام اصالح ه
ــی  ــا هــم ارزیاب ــا داده هــا انجــام دهیــم و ب را ب
کنیــم و مطمئــن شــویم کــه همــه چیــز جمــع 
شــده اســت. بدیهــی اســت کــه بــا باِلك ِچیــن، 
داده هــای بیشــتری وجــود دارد کــه بایــد 
بتوانیــم آنهــا را درك کنیــم )مصاحبــه شــونده 

 .)1۵
ــد،  ــت می کن ــن را مدیری ــی باِلك ِچی ــه کس چ
ــراد  ــر اف ــد؟ و اگ چــه کســی آن را اداره می کن
ــزه ای  ــر انگی ــد، اگ ــری آن را اداره می کنن دیگ
بــرای حفــظ یکپارچگــی سیســتم نداشــته 

باشــند چــی. 
کــه  کنیــد  تضمیــن  می توانیــد  چگونــه 
صداقــت در آنجــا وجــود دارد؟ بنابرایــن در 
ــی  ــظ یکپارچگ ــرای حف ــه ب ــن، هم بیت کوی
ــزه  ــد انگی ــدس بزنی ــرا ح ــد، زی ــزه دارن انگی
ــما  ــه ش ــی ک ــت، هنگام ــن چیس در بیت کوی
ــا  ــی ب ــوید، مبلغ ــده می ش ــالك برن ــک ب در ی
بیت کویــن دریافــت می کنیــد و در نتیجــه، 
انگیــزۀ اقتصــادی داخلــی شــبکه را ایمــن 
ــچ  ــد، هی ــرون می آوری ــما آن را بی ــد. ش می کن
ــد،  ــن امنیــت شــبکه نداری ــرای تأمی ــزی ب چی
ــت  ــه آن را مدیری ــرادی ک ــرف اف ــز ح ــه ج ب

می کننــد )مصاحبــه شــونده ۹(. 
ــا  ــی کنترل ه ــی و یکپارچگ ــی از دسترس نگران
و حاکمیــت می توانــد از مزایــای حــذف مــوارد 
اطالعــات  ناپذیــری  تغییــر  و  کار  تکــراری 
ــی و  ــرات ذات ــر خط ــه ب ــد، ک ــری کن جلوگی

کنتــرل شــده تأثیــر می گــذارد. 

3-1-5- محیــط و یــک چهارچــوب 
ــرا ــل اج ــی قاب ــابداری مال حس

ــبکۀ  ــوۀ ش ــی بالق ــدم یکپارچگ ــه ع ــاره ب اش
منعکس کننــدۀ  اســت  ممکــن  باِلك ِچیــن 
کــه  باشــد  موجودیت هایــی  محیــط 
می کننــد.  اســتفاده  باِلك ِچیــن  از 
فقــدان  و  اســتانداردها  و  مقــّررات  فقــدان 
دولــت  سیاســت های  و  دســتورالعمل ها 
فنــاوری  ترجیحــی  گزینه هــای  مــورد  در 
باِلك ِچیــن، ریســک حسابرســی را افزایــش 

می دهــد. نظــرات زیــر را در نظــر بگیریــد:
مــن  حســابداری،  اســتانداردهای  مــورد  در 
از  اســتفاده  هنــگام  کــه  می دانــم  شــخصاً 
بیت کویــن بــا بانــک XXX، آنهــا حتــی در مــورد 
ــول  ــی پ ــد، حت ــت نمی کنن ــما صحب ــا ش آن ب
ــه  ــد. از نقط ــل نمی کنن ــن منتق ــه بیت کوی را ب
ــۀ  ــۀ ممنوع ــک منطق ــط ی ــن فق ــا، ای ــر آنه نظ
ــتریانی  ــر، مش ــوی دیگ ــا از س ــت اّم ــل اس کام
ــر  ــای زی ــا روش ه ــت را ب ــه پرداخ ــتند ک هس
 BPAY می توانیــد  شــما   - می کننــد  قبــول 
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــد، می توانی ــام دهی را انج
دهیــد، می توانیــد آن کار را انجــام دهیــد و 
ــن،  ــد. بنابرای ــام دهی ــن انج ــد بیت کوی می توانی
بــرای آن تیم هــا، آنهــا به طــور بالقــوه بــه 
منطقــۀ مــن می آینــد و می گوینــد چگونــه 
ــع  ــن در واق ــم. م ــن را حســاب می کنی بیت کوی
ــم  ــی را اداره می کن ــای مال ــث ابزاره ــم مبح تی
و بنابرایــن می گویــم: نــه، ایــن واقعــاً یــک 
ابــزار مالــی نیســت. ایــن یــک دارایــی نامشــهود 
اســت. برویــد و بــا تیــم دارایــی نامشــهود 
ــد  ــی نامشــهود مانن ــم دارای ــد. تی ــت کنی صحب
ایــن اســت، اوه، نــه، ایــن واقعــاً یــک امــر مالــی 
اســت. برویــد و بــا ایــن بچــه هــا صحبــت کنیــد 
اّمــا در حــال حاضــر، اســتانداردهای حســابداری 
واقعــاً از آن به عنــوان ارز اســتفاده نمی کننــد 
اّمــا اســتانداردهای حســابداری طــال را به عنــوان 
ارز در نظــر نمی گیرنــد و اکثــر مــردم طــال 
می کننــد  تصــّور  ارز  یــک  به عنــوان  را 

 .)1۶ )مصاحبه شــونده 
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــوندگان م از مصاحبه ش
اســتانداردهای نحــوۀ حسابرســی مجموعه هــای 
می شــوند  تلقــی  مهــم  رمزنگاری شــده 

)وینســنت و ویلکینــز، 2020(:
ــی وجــود  ــای مالیات ــه پیامده ــی اســت ک بدیه
ــدۀ  ــای رمزنگاری ش ــر دارایی ه ــّدداً، اگ دارد. مج
ــی  ــه ارزیاب ــاز ب ــد، نی ــت داری ــود را در دس خ
ــون  ــت، قان ــی چیس ــای مالیات ــد و روش ه داری
مالیــات بــه خــودی خــود مشــخص نیســت. من 
ــه حســابداری  ــوط ب ــم مســائل مرب فکــر می کن
ــود  ــل می ش ــپس ح ــود دارد و س ــت وج مدیری

- خــواه حســابداری باشــد، مــن نمی دانــم 
ــت  ــی اس ــای مال ــه مهارت ه ــن مجموع ــا ای اّم

ــونده ۷( ــه ش )مصاحب
وضــع  پیامدهــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ــرای مجموعه هــای  اســتانداردهای حســابداری ب
ــه  ــت ک ــود داش ــدگاه وج ــن دی ــگاری، ای رمزن
ایــن اســتانداردها بایــد در نرم افــزار حســابداری 
و برنامه هــای باِلك ِچیــن تعبیــه شــوند تــا 
ــدی  ــف، قالب بن ــد تعاری ــج مانن ــائل رای از مس
ریســک  و  شــود  جلوگیــری  طبقه بنــدی  و 

ــد.  ــش یاب ــی کاه حسابرس
ــی(  ــه نویس ــای برنام ــا )رابط ه ــروز، APIه از ام
در دســترس هســتند و ســعی می کننــد بــه 
منابــع مختلــف مّتصــل شــوند و دوبــاره، کار فوق 
العــاده ای اســت کــه همــه چیــز را در یــک مکان 
ــورد اســتفاده از  ــی در م ــا وقت ــرار می دهــد اّم ق
ــز  ــه چی ــا هم ــم ت ــت می کنی ــن صحب باِلك ِچی
ــر  ــتم تغییرناپذی ــک سیس ــتفاده از ی ــا اس را ب
قــرار دهیــم. بخشــی از کار حسابرســی کارآمــد 
خواهــد بــود. به عنــوان مثــال، آخریــن اســتاندارد 
حســابداری یــا هــر اســتاندارد حســابداری 
ــه ســال گذشــته اجــرا شــد، شــما براســاس  ک
ــاد  ــراد اعتم ــه اف ــابداری ب ــتانداردهای حس اس
می کنیــد. ســپس یــک حســابرس خواهیــد 
ــه،  ــد: بل ــد می کن ــد و تأیی ــه می آی ــت ک داش
ــن اســتاندارد حســابداری را  ــن شــرکت آخری ای
کــه ســال گذشــته معرفــی شــده بــود، بــرآورده 
کــرده اســت. اگــر قبــاًل در سیســتم تعبیــه شــده 
ــی  ــابدار مدیریت ــا حس ــابدار ی ــرای حس ــود، ب ب
کــه از آن اســتفاده می کنــد، زمــان زیــادی 
و همین طورگزارشــات  صرفه جویــی می شــود 
و کار کمتــر بــرای حســابرس. )مصاحبــه شــونده 

 .)23
بدیهــی اســت کــه فقــدان یــک اســتاندارد 
عــدم  بــه  منجــر  اجــرا  قابــل  حســابداری 
یکنواختــی گــزارش ارزهــای رمزنگاری شــده در 

گزارش هــای مالــی شــده اســت: 
مــا در اســترالیا شــیوه های متفاوتــی را مشــاهده 
کرده ایــم زیــرا یــک شــرکت و شــرکت دیگــری 
را کــه توســط یــک شــرکت متفــاوت کــه مایــل 
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بــه فهرســت بندی اســت، حسابرســی کرده ایــم. 
نمی دانــم آیــا آنهــا در نهایــت بــه فهرســت بندی 
ــا حســابداری آنهــا ارزش  ــر اّم ــا خی رســیدند ی
منصفانــه اّمــا از طریــق حقــوق صاحبــان ســهام 
ــود.  ــان ب ــود و زی ــق س ــا از طری ــود. ارزش م ب
ــا  ــن تجــارت آنه ــم ای ــا می بینی ــه م از آنجــا ک
بــود، بنابرایــن مــا فکــر کردیــم کــه ایــن ســود 
و زیــان، هــر چــه کــه در آن بیت کویــن ایجــاد 
کردنــد، بایــد در ســود و زیــان منعکــس شــود 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــابداری وج ــتاندارد حس ــا اس اّم
ــرکت  ــد. ش ــخ آن را بگوی ــاص پاس ــور خ به ط
ــت و  ــش رف ــهود پی ــتاندارد نامش ــا اس ــر ب دیگ
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــتاندارد نامشــهود می گوی اس
ــه  ــد ارزش منصفان ــود، می توانی ــه می ش معامل
داشــته باشــید اّمــا ایــن بایــد از طریــق حقــوق 
ــن  ــن، م ــود. بنابرای ــام ش ــهام انج ــان س صاحب
ــارۀ  ــی درب ــث جهان ــوز بح ــم هن ــر می کن فک
ــونده  ــه ش ــود دارد )مصاحب ــوع وج ــن موض ای

 .)14

بــا ایــن حــال، همان طــور کــه مصاحبــه 
شــوندۀ 10 یــادآور شــد، ممکــن اســت افــراد و 
نهادهایــی وجــود داشــته باشــند کــه ارزهــای 
ــرا  رمزنگاری شــدۀ خــود را گــزارش نکننــد زی
بــه کل دارایی هــای آنهــا اهمیتــی نــدارد. ایــن 
نشــان می دهــد کــه خطــر ذاتــی نیــز بســتگی 
رمزنگاری شــده  دارایی هــای  اهمیــت  بــه 
مــورد  در  دارد.  دارایی هــا  بــه کل  نســبت 
اســتانداردهای فنــاوری، همچنیــن دیدگاهــی 
در مــورد خطــرات ناشــی از اســتانداردهای 
ــه  ــت ب ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــاوری وج فن
دلیــل خواســته ها و الزامــات صنعتــی، صنایــع 
باشــد.  متفــاوت  مختلــف  حوزه هــای  و 
ــی  ــن قطع ــا ای ــود دارد اّم ــی وج راهنمایی های
نیســت ، در ســطح جهانــی ثابــت نیســت، 
بنابرایــن چگونــه می توانیــد از آنچــه کــه 
ــاوری  ــک فن ــد و ی ــر می دانی ــال حاض در ح
جدیــد اســتفاده کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 
ــای  ــه مزای ــدون اینک ــد ب ــان کار می کن همچن

آن فنــاوری را کامــاًل از بیــن ببریــد؟ مــن فکــر 
مجــوز  بــدون  می خواهیــد  اگــر  می کنــم، 
ــه  ــد؟ )مصاحب ــاً کار می کن ــا واقع ــید، آی باش

ــونده 2۶(.  ش
ــده  ــن نســخه بســیار پیچی ــن، باِلك ِچی بنابرای
بعــدی دفتــر کل اســت کــه داده هــا را معاملــه 
ــایی  ــا شناس ــا، ب ــایی پلتفرم ه ــد. شناس می کن
ــی  ــد. پلتفرم هــای مال ــه می کنن ــا، معامل داده ه
داده هــای مالــی را معاملــه می کننــد. بنابرایــن، 
ــاوری  ــرای فن ــی را ب ــوب نظارت ــدام چهارچ ک
کــه می توانــد چندیــن مــورد را هم زمــان 
ــوار  ــیار دش ــد؟ بس ــال می کنی ــد، اعم اداره کن

و پیچیــده اســت )مصاحبــه شــونده ۶(. 
ــت  ــود داش ــور وج ــن تص ــن، ای ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــتانداردها و/ی ــود اس ــت وج ــن اس ــه ممک ک
دســتورالعمل ها در مــورد داده هــا، مدل هــا، 
ضــروری  شــرکتی  حاکمیــت  و  کنترل هــا 

ــد.  باش
ــن، اســتانداردهای فنــی، اســتانداردهای  بنابرای
ــود دارد -  ــی وج ــتانداردهای حاکمیت داده، اس
همــه بســیار مهم هســتند. چگونــه ایــن را اداره 
ــه هســتید - برخــی از  ــد؟ شــما چگون می کنی
ایجــاد  جدیــدی  باِلك ِچیــن  ســازما ن ها 
تغییــرات  می خواهیــد  چگونــه  می کننــد، 
کنیــد؟ چگونــه  کنتــرل  را  داده  مــدل  آن 
می کنیــد؟...  کنتــرل  را  داده هــا  تغییــرات 
باِلك ِچیــن  مختلــف  پروتکل هــای  چگونــه 
واقعــی  به طــور  صفرهــا  و  یک هــا  بیــن 
ــه ای از  ــم اســت و مجموع ــد مه عمــل می کنن
ــت  ــود دارد، درس ــت وج ــتانداردهای صنع اس

اســت؟ )مصاحبــه شــونده ۵(. 
هســتند،  مفیــد  اســتانداردها  اگرچــه 
آنهــا  کــه  کــرد  اشــاره   8 مصاحبه کننــده 
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــعۀ فن ــرای توس ــه ب همیش
و پذیــرش آنهــا توســط مشــتریان مــورد نیــاز 
نیســتند. بــا ایــن وجــود، عــدم توافــق در 
ــاوری  ــابداری و فن ــتانداردهای حس ــورد اس م
را  کنتــرل  و  ذاتــی  خطــرات  می توانــد 
ــزارش  ــی در گ ــدم یکنواخت ــد. ع ــش ده افزای
قابلیــت  رمزنگاری شــده،  ارز  دارایی هــای 
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ــا  ــی واحده ــای مال ــن گزارش ه ــه بی مقایس
ــایی  ــودهای شناس ــا س ــا ی ــه دارایی ه از جمل
ــق  ــدم تواف ــدازد. ع ــر می ان ــه خط ــده را ب ش
ــد  ــز می توان ــی نی ــتانداردهای فن ــر روی اس ب
ــر قابلیــت همــکاری برنامه هــای باِلك ِچیــن  ب
تأثیــر منفــی بگــذارد. ایــن بــدان معناســت که 
شــرکای تجــاری ممکــن اســت نتواننــد بــرای 
ــه  ــا ب ــای داده ه ــار تراکنش ه ــل و اعتب تکمی
ــر دسترســی داشــته باشــند.  سیســتم یکدیگ
ایــن ســناریو به طــور بالقــوه وعــده حسابرســی 
اساســی  آزمون هــای  و  واقعــی  زمــان  در 
نقــض می کنــد.  را  از معامــالت  در ٪100 
ــتم های  ــون  سیس ــتانداردها در آزم ــدان اس فق
کنترل هــای داخلــی واحدهــا چــه پیامدهایــی 

می توانــد داشــته باشــد؟

داخلــی  کنتــرل  سیســتم   -5-1-4
واحــد تجــاری

در حالــی کــه حسابرســان به طــور معمــول بــه 
دنبــال شــناخت سیســتم های کنتــرل داخلــی 
مشــتریان خــود هســتند، ایــن دیــدگاه وجــود 
ــکا بــه کنترل هــای داخلــی  دارد کــه تصــور اتّ
مشــتری بــرای تعامــالت حسابرســی در یــک 
محیــط باِلك ِچیــن واضح تــر اســت. نظــر 

زیــر را در نظــر بگیریــد:
ــما  ــنتی، ش ــاغل س ــیاری از مش ــالف بس برخ

نمی توانیــد فقــط یــک حسابرســی اساســی 
ــا ایــن کار انجــام دهیــد. ایــن بســیار بیشــتر  ب
مطابقــت دارد، کنترل هــای بیشــتری دارد و 
ــواردی  ــه م ــر ب ــی، اگ ــر نگران ــژه از منظ به وی
ماننــد امنیــت و آن جنبه هــا نــگاه کنیــد، 
نمی خواهیــد این گونــه باشــد، »بلــه، آنهــا 
مــا  اّمــا  ندارنــد«  امنیتــی  کنتــرل  هیــچ 
اثبــات  را  ســال  پایــان  تعــادل  می توانیــم 
ــک  ــا را ه ــخصی آنه ــد، ش ــا روز بع ــم اّم کنی
کــرد و همــه چیــز از بیــن رفــت. بنابرایــن ایــن 

دارد.  وجــود  جنبه هــا 
امــا اگــر از منظــر ارزهــای رمزنگاری شــده فکــر 
ــه  ــم ک ــا می دانی ــی باشــد، م ــد، اگــر صّراف کنی
ــی  ــی را حسابرس ــی معمول ــک صّراف ــه ی چگون
کنیــم اّمــا چــه چیــزی متفــاوت اســت، بنابراین 
چــه چیــزی را بایــد اضافــه کنیــم، چــه کنتــرل 
ــه  ــا چگون ــود دارد، آنه ــا وج ــی در آنج متفاوت
می تواننــد یــک کنتــرل بــرای کاهــش اســتفاده 
ــه  ــه چگون ــر و اینک ــه ای دیگ ــه گون ــد. ب کنن
مطمئــن می شــویم کــه بــا آن راحــت هســتیم، 
بنابرایــن کارهــای زیــادی را کــه انجــام داده ایــم 
به دســت آورده ایــم و ســپس هنــگام حسابرســی 
از آن اســتفاده کردیــم. بنابرایــن در اینجــا 
متفــاوت از حسابرســی ســنتی اســت )مصاحبــه 

ــونده 2۶(.  ش
ــای  ــه آزمون ه ــکا ب ــرای اتّ ــال، ب ــن ح ــا ای ب

کنتــرل، مــورد مشــخصی نیســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه برنامه هــای باِلك ِچیــن شــامل شــبکه ای 
ــتم های  ــر سیس ــز ب ــت، تمرک ــا اس از بخش ه
کنتــرل داخلــی مشــتریان ممکــن اســت بســیار 
محــدود باشــد و منجــر به دســت کــم گرفتــن 
ــک  ــع ریس ــی و در واق ــی و کنترل ــرات ذات خط

تشــخیص شــود:
مــن فکــر می کنــم سیســتم های اطالعاتــی 
اغلــب در مــورد گزارشــگری مالــی اســت و 
اکنــون بایــد بیشــتر بــر کل معمــاری فنــاوری 
اطالعــات تمرکــز کنیــد زیــرا ایــن امــر واقعــاً بر 
ــن،  ــذارد. بنابرای ــر می گ ــی تأثی گزارشــگری مال
در بســیاری از مواقــع، شــما بــه دفتــر کل نــگاه 
می کنیــد و نگــران زیرسیســتم هایی کــه در 
ــما  ــرا ش ــتید، زی ــوند نیس ــر کل وارد می ش دفت
ــد.  ــگاه می کنی ــه اصــالح ن ــان خاصــی ب در زم
در حــال حاضــر، همــۀ اینهــا تنهــا یــک 
اکوسیســتم معامــالت اســت )مصاحبــه شــونده 

 .)10
کاربــردی  برنامه هــای  شــبکه ای  ماهیــت 
حسابرســی  تیم هــای  توانایــی  باِلك ِچیــن، 
ــط  ــا در محی ــون  کنترل ه ــایی و آزم در شناس
ــمیت  ــد )اس ــش می کش ــه چال ــن را ب باِلك ِچی
کاســتونگوای، 2020(. نظــرات قبلــی )مصاحبــه 
ــه  ــپارید ک ــر بس ــه خاط ــز ب ــونده 18( را نی ش
ــوز  ــی هن ــرکت های حسابرس ــت ش ــن اس ممک
ــای  ــت در برنامه ه ــرای حرک ــی ب ــی کاف توانای

باِلك ِچیــن را ندارنــد. 
بنابرایــن، وقتــی در حــال حسابرســی هســتید، 
ــب  ــه تقلّ ــه چگون ــد ک ــد بفهمی ــعی می کنی س
ممکــن اســت رخ دهــد؟ بنابرایــن ظاهــراً 
موضــوع مــن ایــن اســت کــه باِلك ِچیــن 
همــان چیــزی اســت کــه هســت و آنچــه 
ــز  ــه چی ــت و هم ــد - و حقیق ــد باش نمی توان
ــد  ــا بای ــن، م ــک دارم. بنابرای ــن ش ــت. م اس
بفهمیــم کــه چگونــه می تــوان آن را دســتکاری 
یــا ارائــۀ نادرســت داد تــا اطالعــات مالــی کــه 
در اختیــار دارد - چگونــه مدیــران یــا مدیریــت 
ــی خــود اشــتباه  ــع مال می تواننــد آن را در مناب
ــن کار  ــی ای ــم وقت ــر می کن ــد؟ فک ــان دهن نش
ــه برداری  ــرد نقش ــاید رویک ــم، ش ــام دادی را انج



76
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

ــه  ــم )مصاحب ــر دهی ــی ریســک را تغیی و ارزیاب
ــونده 20(.  ش

یــک پیشــنهاد وجــود دارد کــه نقشــه و ارزیابــی 
ــزم  ــان را مل ــت حسابرس ــن اس ــک ممک ریس
ــه  ــن کار ب ــد. ای ــن کن ــتخراج باِلك ِچی ــه اس ب
ــع  ــا و در واق ــا کنترل ه ــد ت ــازه می ده ــا اج آنه
ــت، معامــالت و دارایی هــا را تأییــد کننــد.  دالل
اگــر مــن اســتخراج کننــده نیســتم، اگــر در آن 
ــرد  ــه ف ــه، شناســه منحصــر ب ــره نیســتم، بل گ
ــذارم.  ــتراك بگ ــه اش ــد ب ــه بای ــود را دارم ک خ
ــدارد  ــود ن ــا آن وج ــاط ب ــمی در ارتب ــچ اس هی
ــه آن  ــد ک ــد ببین ــس نمی توان ــچ ک ــرا هی زی
بیت کویــن را نگــه داشــته اســت یــا خیــر. 
حــاال، بــه ایــن فکــر کنیــد، اگــر مــن براســاس 
ــاس  ــرکت براس ــک ش ــده از ی ــه ش ــناد تهی اس
ــه  ــه کنــم، تکی ــه می توانــم تهی ــزاره ای ک گ
ــد  ــه دادی ــه ارائ ــی ک ــر اطالعات ــه، ه ــم، بل کن
درســت و صحیــح اســت. در واقــع چگونــه 
ــه نظــر  ــد؟ ب ــن کار را انجــام دهی ــد ای می توانی
ــی  ــا بخش ــتخراج کننده ی ــد اس ــما بای ــن، ش م
ــد ادعاهــای مطــرح  ــا بتوانی از شــبکه باشــید ت
ــونده 23(.  ــه ش ــد )مصاحب ــد کنی شــده را تأیی
ــان  ــه RQ1، برداشــت حسابرس ــخ ب ــرای پاس ب
حسابرســی  کنترلــی  و  ذاتــی  خطــرات  از 
)الــف( صورت هــای مالــی در باِلك ِچیــن و 
)ب( ارزهــای رمزنگاری شــده، ایــن مطالعــه 
ســه جنبــۀ متمایــز از فنــاوری باِلك ِچیــن 
را شناســایی کــرد کــه می توانــد بــر ایــن 
ــد  ــای تأیی ــذارد. اول، مزای ــر بگ ــرات تأثی خط
ــبکه ای از  ــه ش ــا ب ــان داده ه ــت اطمین و قابلی
شــرکای مســتقل در بســتر باِلك ِچیــن مّتکــی 
اســت. محیطــی کــه بســترهای باِلك ِچیــن در 
آن فّعالیــت می کننــد، فاقــد اســتانداردهای 
فنــی، داده و حاکمیتــی اســت. ایــن مشــاهدات 
ــی و  ــرات ذات ــرای خط ــی ب ــای نامطلوب پیامده
کنتــرل دارد زیــرا عــدم قطعیــت در یکپارچگــی 
وجــود  باِلك ِچیــن  عامل هــای  سیســتم 
مالــی  حســابداری  چهارچــوب  ثانیــاً،  دارد. 
ــدارد.  ــود ن ــده وج ــای رمزنگاری ش ــرای ارزه ب
ــگاری  ــای رمزن ــزارش دارایی ه ــن، در گ بنابرای

ــای ناشــی  ــن پیامده ــوع وجــود دارد. بنابرای تن
از ریســک ذاتــی مشــخص نیســت و عــدم 
ــا  ــی ب ــارکت حسابرس ــورد مش ــان در م اطمین
مشــتریان باِلك ِچیــن را افزایــش می دهــد. 
ــرای  ــی حسابرســان ب ــاً، ظاهــراً عــدم توانای ثالث
دارایی هــا  و  مالــی  اطالعــات  از  اطمینــان 
در بســترهای باِلك ِچیــن از طریــق آزمــون  
کنترل هــا یــا آزمون هــای اساســی، ریســک 
ــک  ــژه ریس ــی و به وی ــور کل ــی را به ط حسابرس

عــدم کشــف را افزایــش می دهــد. 

ــرای  ــی ب ــرد حسابرس 2-5- درک رویک
مشــتریان باِلک ِچیــن

در  شــرکت کنندگان  دیــدگاه  بخــش  ایــن 
مــورد رویکــرد حسابرســی نســبت بــه اســتفادۀ 
مشــتریان از فنــاوری باِلك ِچیــن و رویکردهــای 
را   )2004( همــکاران  و  ون بــوورن  مســتمر 
تجزیــه و تحلیــل می کنــد. ایــن تجزیــه و 
ــورد  ــش ۵.1 در م ــای بخ ــا بینش ه ــل ب تحلی
خطــرات ذاتــی و کنترلــی مشــارکت حسابرســی 
ــط اســت. نظــر  ــن مرتب ــا مشــتریان باِلك ِچی ب
ــب  ــدگاه غال ــر، دی ــوندۀ 2۶ در زی ــه ش مصاحب
بیــن شــرکت کنندگان در مــورد عــدم درك 
برنامه هــای  و  رمزنگاری شــده  مجموعه هــای 
کاربــران  توســط  باِلك ِچیــن  کاربــردی 
ایــن  می دهــد.  نشــان  را  مالــی  گزارشــات 
ــتریان  ــا مش ــی ب ــالت حسابرس ــت، تعام وضعی
باِلك ِچیــن را بســیار چالــش برانگیــز می کنــد:
ــه کار  ــن چگون ــه بیت کوی ــد ک ــردم نمی دانن م
ــد،  ــه کار می کن ــن چگون ــا باِلك ِچی ــد ی می کن
ــه  ــه چگون ــوع ک ــن موض ــح ای ــن توضی بنابرای
از وجــود و حقــوق و تعهــدات خــود لــذت 
می بریــد و چگونــه ایــن ادعاهــای مختلــف را در 
نظــر می گیریــد بســیار دشــوار اســت )مصاحبــه 

ــونده 2۶(.  ش
ارزیابــی  نتیجــه روش هــای  در  حسابرســان 
آزمــون   یــا  اساســی  روش هــای  ریســک، 
کنترل هــا را انجــام می دهنــد. آنهــا ممکــن 
ــا روش هــای  اســت ایــن روش هــا را هم زمــان ب
ارزیابــی ریســک در مواقعــی کــه ایــن کار 

مؤثــر اســت انجــام دهنــد )ASA 315( در 
میــان شــرکت کنندگان مــا، دو دیــدگاه در 
ــا مشــتریان  مــورد نحــوۀ تعامــل حسابرســی ب
ــی  ــاوت چندان ــه تف ــود دارد ک ــن وج باِلك ِچی
ــی  ــن، حسابرس ــد... بنابرای ــر ندارن ــا یکدیگ ب
ســنتی ممکــن اســت براســاس کنترل هــا 
دیــدگاه  از  نمونه هــا  انــدازۀ  براســاس  و 
اساســی باشــد. تکامــل فراینــد حسابرســی در 
ــات بیشــتر و  ــه ســمت اطالع حــال حرکــت ب
داده هــای بیشــتر اســت )مصاحبه شــونده 18(. 
مــن فکــر می کنــم رویکــرد حسابرســی نســبت 
ــرل و بســیار  ــر کنت ــی ب ــا بســیار مبتن ــه آنه ب
ــود.  ــد ب ــات خواه ــاوری اطالع ــر فن ــی ب مبتن
ــه  ــی نمون ــدازۀ کاف ــه ان ــم ب ــر نمی کن ــن فک م
وجــود داشــته باشــد - نمونــه را انتخــاب 
کنیــد و تیــک بزنیــد و تعــدی اساســی را 
ــن  ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک ــد. م ــام دهی انج
ــه  ــد، ک ــت کن ــرل حرک ــه کنت ــه پای ــه ب برنام
ــناخت  ــض ش ــه مح ــد ب ــری بای ــاظ نظ از لح
ــد  ــریع کن ــی را تس ــرل، حسابرس ــط کنت محی

)مصاحبه شــونده0(. 
ــوندۀ  ــط مصاحبه ش ــده توس ــان ش ــدگاه بی دی
کلــی،  به طــور  کــه  می دهــد  نشــان   18
بــا  کنترلــی  و  ذاتــی  خطــرات  افزایــش 
باِلك ِچیــن  حسابرســی  مشــارکت های 
ــه شــواهد حسابرســی غیرمســتقیم و  منجــر ب
در ســطح واحــد و شــواهد مســتقیم و ســطح 
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــود. توج ــاب می ش حس
ایــن دیــدگاه نشــان دهندۀ انتظــار ســازمانی از 
طیــف وســیعی از شــواهد حسابرســی اســت که 
برخــالف یافته هــای قبلــی کورتیــس و تورلــی 
)200۷( مبنــی بــر اینکــه حسابرســان بــا ارائــۀ 
شــواهد مســتقیم و ســطح حســابداری بیشــتر 
ــتند  ــر هس ــی راحت ت ــای حسابرس در پرونده ه
و مشــاهدۀ کورتیــس و همــکاران را زیــر ســؤال 
همــکاران،  و  )دیرمیــش   )201۶( می بــرد. 
201۵( کــه اســتانداردهای حسابرســی ترجیــح 
شــواهد حسابرســی مســتقیم و ســطح حســاب 
را تأییــد می کنــد. ارجــاع بــه »اطالعــات 
بیشــتر و داده هــای بیشــتر« همــراه با مشــاهده 
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ــر اینکــه حسابرســان  ــی ب در بخــش۵.1.1 مبن
ــا پرســیدن ســؤاالت متعــددی  ایــن مطالعــه، ب
در مــورد مدل هــای تجــاری خــود از مشــتریان 
نیــز  را  کار  و  کســب  ریســک  باِلك ِچیــن، 
ارزیابــی می کننــد نشــان می دهــد کــه رویکــرد 
حسابرســی شــامل عناصــری از مجموعــه ای 
و  ون بــوورن  توســط  کــه  رویکردهاســت  از 

ــت.  ــده اس ــف ش ــکاران )2014( توصی هم
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــاوت ای ــدگاه دوم و متف دی
ــاد و  ــطح نه ــتقیم و س ــواهد غیرمس ــمت ش س
شــواهد مســتقیم و ســطح حســاب کمتــر تغییر 
ــرد حسابرســی شــرح داده  ــرد. رویک ــد ک خواه
شــده در اینجــا، بــا در نظــر گرفتــن مشــاهدات 
ــک  ــق ریس ــدۀ تلفی ــان دهن ــش ۵.1.1، نش بخ
تجــاری مبتنــی بــر سیســتم اســت کــه منجــر 
ــرد  ــم )BRMM( و رویک ــای مه ــه تحریف ه ب
آزمــون   در  خــاص  به طــور  می شــود.   BRA
 ،20 مصاحبه کننــدۀ  کنتــرل،  سیســتم های 

ــر توصیــف کــرد: ــه شــرح زی ــد را ب فراین
ــن، الگوریتــم و صحــت داده هــای وارد شــده  ای
اســت، بنابرایــن چــه کســی بررســی می کنــد؟ 
ــت  ــم دق ــا می خواهی ــی، م ــدگاه حسابرس از دی
را ببینیــم زیــرا بدیهــی اســت آنچــه کــه اتفــاق 

ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــن می کن ــد تعیی می افت
بیــرون می آیــد و ســپس بــه امــور مالــی 
ــی  ــر مال ــه از نظ ــر چ ــن، ه ــد. بنابرای می رس
وجــود دارد، مــا بایــد ســعی کنیــم و بــه کاربران 
ــت،  ــل اس ــق و کام ــه دقی ــم ک ــان دهی اطمین
بنابرایــن بایــد در واقــع آزمــون  کنیــم )مصاحبــه 

ــده 20(.  کنن
از نظــر رویه هــای اساســی، ایــن دیــدگاه وجــود 
ــای  ــه داده ه ــه دسترســی حسابرســان ب دارد ک
مشــتریان از طریــق یــک سیســتم حســابداری 
مالــی الکترونیکــی یــک امــر عــادی اســت کــه 
نیــز  باِلك ِچیــن  برنامه هــای  بــه  می توانــد 

تعمیــم یابــد. 
مــن تجزیــه و تحلیــل داده هــا را انجــام داده ام، 
همــه چیــز در مــورد به دســت آوردن تمــام 
داده هــای مشــتری شــما و اســتفاده از داده هــای 
ــن  ــت، بنابرای ــون  اس ــام آزم ــرای انج ــده ب زن
ــه  ــت )مصاحب ــزرگ نیس ــدم ب ــک ق ــا ی از آنج

ــونده 1۹(.  ش
بــه  دسترســی  کــه  می شــود  پیش بینــی 
داده هــا در بســتر باِلك ِچیــن مســتلزم آن اســت 
ــه  ــا ب ــد تراکنش ه ــرای تأیی ــان ب ــه حسابرس ک
کاربر/گــره دسترســی داشــته باشــند )شــلدون، 

201۹ ؛ اســمیت کاســتونگوای، 2020(. بــه 
ــن  ــع بی ــن موض ــورد ای ــد در م ــر می رس نظ
نظــر  اتفــاق  مطالعــه  در  شــرکت کنندگان 

وجــود دارد:
ــرای حسابرســی آنهــا  ــادی ب هنــوز راه هــای زی
ــت  ــن اس ــا ممک ــی از آنه ــا یک ــود دارد اّم وج
ــود، در  ــد ش ــن فراین ــی از ای ــه بخش ــل ب تبدی
ــا -  ــی از آنه ــری، یک ــتم دفت ــل آن سیس داخ
شــما می توانیــد آنهــا را گــره یــا هــر اصطــالح 
دیگــری کــه می خواهیــد اســتفاده کنیــد، 
ــدگان  ــا از تأییدکنن ــی از آنه ــا یک ــد اّم بنامی
ــه  ــت )مصاحب ــودش اس ــی خ ــر کل واقع دفت

شــونده 18(. 
ــا را  ــن باِلك ِچین ه ــم ای ــاً می خواهی ــر واقع اگ
حسابرســی کنیــم، بایــد بخشــی از باِلك ِچیــن 
باشــیم. بنابرایــن، مــا بایــد یــک شــرکت کنندۀ 
ــی  ــن، وقت ــن باشــیم. بنابرای ــال در باِلك ِچی فّع
»شــماره  می گویــم:  شــما  بــه  و  می آیــم 
حســاب شــما چیســت؟« نیــازی به درخواســت 
ــما را  ــاب ش ــد حس ــط بای ــدارم - فق ــما ن از ش
ــم  ــگاه می کن ــه آن ن ــودم ب ــم و ســپس خ بدان

ــه شــونده 28(.  )مصاحب
ــاً  ــا واقع ــیم؛ م ــد در آن باش ــا بای ــن، م بنابرای
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ــا  ــم اّم ــائل کار کنی ــورد مس ــم در م نمی توانی
ــه  ــیم )مصاحب ــوه در آن باش ــور بالق ــد به ط بای

شــونده 20(. 
ایــن شــیوۀ به دســت آوردن شــواهد حسابرســی 
بــا خطــرات ذاتــی و کنترلــی مربــوط بــه 
ــالت در  ــی معام ــا و یکپارچگ ــت دارایی ه مالکی
بســترهای باِلك ِچیــن ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. 
ــد در  ــک و تردی ــن ش ــوندۀ 14 ای ــه ش مصاحب
مــورد ارزهــای رمزنگاری شــده را بــه شــرح 
زیــر توصیــف کــرد: شــما بــه مــن بگوییــد کــه 
ــن  ــد، آدرس بیت کوی ــن را داری آدرس بیت کوی
را بــه مــن بدهیــد، مــن می توانم آن را جســتجو 
ــا از کجــا  ــم معامــالت چیســت اّم ــم و ببین کن
می دانــم مــال شماســت؟ از کجــا بفهمــم مــال 
ــم کــه آن شــخص  ــو نیســت؟ از کجــا می دان ت
ــه  ــد؟ )مصاحب ــر می کنی ــما تظاه ــت و ش نیس

ــونده 14(.  ش
مفیــد اســت کــه مجــدداً اظهارنظــر ارائــه شــده 
مصاحبه شــوندۀ  توســط   ۵.1.4 بخــش  در 
ــن  ــد ممک ــان می ده ــه نش ــود ک ــه ش 2۶ ارائ
اســت شــواهد غیرمســتقیم و ســطح نهــاد 
افزایــش یابــد، در حالــی کــه شــواهد مســتقیم 

و ســطح حســاب را در مشــارکت حسابرســی 
بــا مشــتریان باِلك ِچیــن کامــاًل تخفیــف 

نمی دهــد:
ایــن بســیار بیشــتر مطابقــت دارد، کنترل هــای 
بیشــتری دارد و به ویــژه از منظــر نگرانــی، 
اگــر بــه مــواردی ماننــد امنیــت و آن جنبه هــا 
ــد،  ــه باش ــد این گون ــد، نمی خواهی ــگاه کنی ن
»بلــه، آنهــا هیــچ کنتــرل امنیتــی ندارنــد« اّما 
ــات  ــال را اثب ــان س ــادل پای ــم تع ــا می توانی م
ــک  ــا را ه ــخصی آنه ــد، ش ــا روز بع ــم اّم کنی
کــرد و همــه چیــز از بیــن رفــت. بنابرایــن این 

جنبــه هــا وجــود دارد. 
در واقــع، فریــب جمــع آوری شــواهد مســتقیم 
و ســطح حســاب بــرای حسابرســان قــوی 
اســت  ممکــن  زیــرا  می رســد  به نظــر 
باِلك ِچیــن  اطالعــات  بــه  حسابرســان 
ــژه  ــر به وی ــن ام ــند. ای ــته باش ــی داش دسترس
ــد  ــک مفی ــاب های پرریس ــالت و حس در معام
اســت زیــرا باِلك ِچیــن از لحــاظ نظــری 
ــه  ــد، تجزی ــرداری 100درص ــه ب ــکان نمون ام
ــی  ــان واقع ــد در زم ــع و کارآم ــل جام و تحلی
ــاب ها را  ــودی حس ــالت و موج ــد معام و تأیی

ــج دالر اســت  ــر پن ــه زی ــم نیســت ک دارد. مه
ــوان آن را برداشــت.  ــا می ت ــا میلیــون دالر اّم ی
ــد  ــن تأیی ــۀ طرفی ــد هم ــون بای ــن، اکن بنابرای
کننــد کــه معاملــه خــاص واقعــی اســت. 
بنابرایــن، می تــوان از آن به عنــوان مــدرك 

ــونده 3(.  ــه ش ــرد )مصاحب ــتفاده ک اس
ــی  ــرای حسابرس ــتری ب ــان بیش ــد زم می توانی
ــوری، کتاب هــا  ــرا از نظــر تئ ــد، زی صــرف کنی
ــه از  ــر لحظ ــد در ه ــوند، می توانن ــته می ش بس

زمــان بســته شــوند )مصاحبــه شــونده 10(. 
بــرای پاســخ بــه RQ2 در مــورد برداشــت 
در  حسابرســی  رویکــرد  از  حسابرســان 
مالــی  صورت هــای  )الــف(  حسابرســی 
باِلك ِچیــن و )ب( ارزهــای رمزنگاری شــده، 
ایــن مطالعــه دو دیــدگاه پیــدا کــرد - )1( 
ــه  ــی ک ــرد حسابرس ــار رویک ــی از چه ترکیب
ــف شــده  ــکاران توصی ــوورن و هم توســط ون ب
ــبیه  ــه ش ــردی ک ــت. )2014( و )2( رویک اس
 BRMM ــا ــتم ی ــر سیس ــی ب ــرد مبتن رویک
ــه در  ــد ک ــان می ده ــدگاه اول نش ــت. دی اس
ــا مشــتریان باِلك ِچیــن، شــواهد  حسابرســی ب
ــر  در ســطح مســتقیم و حســاب و شــواهد غی
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مســتقیم و در ســطح واحــد مــورد نیــاز اســت. 
ــوس در  ــر محس ــک تغیی ــدگاه دوم ی ــه دی ب
تکیــه بیشــتر بــر شــواهد غیرمســتقیم و نهــاد 
ــبیه  ــی ش ــرد حسابرس ــه رویک ــه ب ــت، ک اس
اســت کــه شــبیه رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم 
یــا BRMM اســت. یــک رویکــرد مبتنــی 
بــر سیســتم بــر تکیــه بــر سیســتم های 
کنتــرل داخلــی به عنــوان بخشــی اساســی 
از فراینــد شــواهد حسابرســی بــا اســتفاده 
ــز  ــی ریســک تجــاری متمرک محــدود از ارزیاب
 BRMM اســت. از طــرف دیگــر، رویکــرد
ــاری  ــک تج ــی ریس ــط از ارزیاب ــور متوس به ط
جمــع آوری  فراینــد  از  بخشــی  به عنــوان 
شــواهد حسابرســی اســتفاده می کنــد اّمــا 
ــب و کار  ــدی کس ــای کلی ــر فراینده ــاً ب عمدت
متمرکــز اســت. دیــدگاه دوم در مــورد رویکــرد 
ــای  ــه مزای ــد ک ــخیص می ده ــی تش حسابرس
ــا اســتفاده  تعهــدات حسابرســی از مشــتریان ب
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــن ت ــاوری باِلك ِچی از فن
سیســتم های کنترلــی و حاکمیتــی شــبکه 
باِلك ِچیــن بســتگی دارد )شــلدون، 201۹ ؛ 
اســمیت کاســتنگوای، 2020(، کــه هنــوز عــدم 
ــابداری و  ــتانداردهای حس ــورد اس ــق در م تواف

ــود دارد.  ــی وج فن

6- نتیجه گیری
در حالــی کــه ادعاهایــی وجــود دارد کــه 
اســتفادۀ مشــتریان از فنــاوری باِلك ِچیــن، 
ــد  ــر می ده ــی را تغیی ــام حسابرس ــوۀ انج نح
)رزاریــوو تومــاس، 201۹، اشــمیتس و لئونــی، 
 ،)2020 کاســتانگوای،  و  اســمیت   ،201۹
ــک منتشرشــده در  ــات آکادمی ــون تحقیق تاکن
ــا  ــا متخّصصیــن حسابرســی ب ــورد اینکــه آی م
ــق هســتند و اگــر چنیــن  ــن اظهــارات مواف ای
اســت، چــرا و چگونه وجــود دارد. بــرای برطرف 
کــردن ایــن شــکاف در ادبیــات دانشــگاهی، این 
مطالعــه بــه ASA 315 و رویکردهــای مســتمر 
ــرای بررســی  ــوورن و همــکاران )2014( ب ون ب
اســتفاده  تأثیــر  مــورد  در  ذینفعــان  درك 
ــرات  ــر خط ــن ب ــاوری باِلك ِچی ــتری از فن مش

در ســطح ادعـــا و رویکــرد تعهدات حسابرســی 
 ASA 315 می پــردازد. چهارچــوب مطالعه بـــا
امــکان بررســی درك خطــرات ذاتــی و کنترلی 
را از طریــق تجزیــه و تحلیــل چگونگــی تأثیــر 
ــاری  ــای تج ــر مدل ه ــن ب ــاوری باِلك ِچی فن
ــابداری  ــوب حس ــل چهارچ ــرکت ها، از قبی ش
مالــی و سیاســت های حســابداری مربــوط 
بــه ارزهــای رمزنگاری شــده، فراهــم کــرده 
ــتم های  ــواع سیس ــاوری و ان ــن فن ــت و ای اس
کنترلــی مــورد نیــاز بــرای اطمینــان از قابلیــت 
اطمینــان تراکنش هــای باِلك ِچیــن وجــود 
ــی  ــای حسابرس ــداوم رویکرده ــیج م دارد. بس
ون بــوورن و همــکاران )2014(، ارزیابــی تأثیــر 
ــواهد  ــز ش ــر تمرک ــا ب خطــرات در ســطح ادع
بــرای  حسابرســی  رویکــرد  و  حسابرســی 

ــرد.  ــهیل ک ــن را تس ــای باِلك ِچی واحده
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه یــک تصــور کلــی 
وجــود دارد کــه مشــتریان باِلك ِچیــن نســبت 
بــه ســایر مشــتریان بیشــتر ریســک پذیر 
در  کنترلــی  و  ذاتــی  خطــرات  و  هســتند 
تعامــالت حسابرســی بــا نهادهــای باِلك ِچیــن 
ــه  ــورات در درج ــن تص ــود. ای ــت می ش تقوی
ــه در  ــت ک ــته اس ــت وابس ــن واقعی ــه ای اول ب
ــی در  ــابداری و فن ــتانداردهای حس ــورد اس م
ــود  ــاع وج ــن اجم ــای باِلك ِچی ــورد برنامه ه م
نــدارد. عــدم وجــود اجمــاع، مزایــای اســتفاده 
از بســترهای باِلك ِچیــن، ماننــد یکپارچگــی و 
ــف  ــا را تضعی ــن پلتفرم ه ــا در ای ــار داده ه اعتب
می کنــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن مطالعــه نشــان 
داد کــه شــرکت های حسابرســی هنــوز توانایــی 
ــد،  ــن را ندارن ــالت باِلك ِچی ــان از معام اطمین
ــذارد.  ــر می گ ــر ریســک تشــخیص تأثی ــه ب ک
بــا ایــن حــال، تأثیــر خطــرات ذاتــی و کنتــرل 
شناسایی شــده بــر رویکــرد حسابرســی قطعــی 
ــز وجــود دارد.  ــدگاه متمای ــرا دو دی نیســت زی
ــه  ــدگاه اول رویکــردی اســت کــه منجــر ب دی
ــتقیم،  ــتقیم، غیرمس ــواهد مس ــتفاده از ش اس
نهــاد می شــود.  ســطح حســاب و ســطح 
ــر شــواهد غیرمســتقیم  ــدگاه دوم بیشــتر ب دی

و ســطح نهــاد مّتکــی اســت. 

ایــن  محدودیت هــای  و  بینش هــا  یافته هــا، 
بــرای  را  زمینه هایــی  اکتشــافی  مطالعــۀ 
دو  می کنــد.  مشــخص  آینــده  تحقیقــات 
دیــدگاه دربــارۀ رویکــرد حسابرســی بــرای 
ــر  ــدۀ عناص ــن منعکس کنن ــتریان باِلك ِچی مش
ــرل و  ــه کنت ــتگی ب ــی، وابس ــک حسابرس ریس
ــی  ــارکت های حسابرس ــی در مش ــون  اساس آزم
ــبی  ــز نس ــر تمرک ــردی از نظ ــر رویک ــت. ه اس
ــوورن  ــز اســت )ون ب ــر عنصــر متمای ــر روی ه ب
و همــکاران، 2014(. ماهیــت اکتشــافی ایــن 
ــن  ــه ممک ــد ک ــخص کن ــت مش ــه توانس مطالع
اســت در تأکیــد نســبی بــر ایــن عناصــر، تغییری 
ــاز  ــه نی ــن یافت ــال، ای ــن ح ــا ای ــود. ب ــاد ش ایج
بــه بررســی بیشــتر از طریــق مطالعــات مــوردی 
ــا مشــتریان باِلك ِچیــن  مشــارکت حسابرســی ب
ــه  ــت ک ــن واقعی ــی دارد. ای ــات تجرب ــا مطالع ی
باِلك ِچیــن بســتری بــرای شــبکه ای از طرفیــن 
ــای  ــتم کنترل ه ــه سیس ــرد ک ــد ک ــت، تأیی اس
کنترل هــای  بــرای  نهــاد  یــک  داخلــی 
باِلك ِچیــن  در  بخش هــا  شــبکه  حاکمیتــی 
نفوذپذیــر اســت. بنابرایــن، مداخلــۀ رویکردهــای 
ــوورن و همــکاران )2014( کــه  حسابرســی ون ب
شــامل طیفــی از شــواهد حسابرســی در ســطح 
ــرای  ــد ب ــود، بای ــاد می ش ــطح نه ــاب و س حس
ــود.  ــم ش ــبکه تنظی ــطح ش ــواهد س ــق ش تطبی
ــه  ــق مصاحب ــوان از طری ــنهاد را می ت ــن پیش ای
بــا ذینفعــان مربوطــه از جملــه متخّصصیــن 
ــتاندارد  ــدۀ اس ــای تنظیم کنن حسابرســی، نهاده

ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــتر م ــررات بیش و مق
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حسابداری، ابزاری در خدمت سرمایه 

حجت باقی زاده

همانگونــه کــه از ابتــدای به وجــود آمــدن 
ــرای  ــی ب ــف گوناگون ــۀ حســابداری، تعاری حرف
ــش از  ــه بی ــزی ک ــت، چی ــده اس ــت ش آن ثب
ــای  ــورد، واژه ه ــم می خ ــه چش ــوارد ب ــۀ م هم
ثبــت و بررســی معامــالت مالــی اســت؛ یعنــی 
در تمامــی ارکان و رده هــا، افــرادی کــه عضــو 
ــی را  ــوع عمل ــه هســتند و هــر ن ــک مجموع ی
مرتکــب می شــوند ایــن اعمــال اعــم از خریــد، 
فــروش، قــرارداد، امضــای هرگونــه اوراقــی کــه 
بازخــورد مالــی دارد، آن مجموعــه را بــه رعایت 
بســیاری از نــکات موظــف می کنــد کــه طبــق 

چهارچوب هــای مجموعــه باشــد. اگــر چنیــن 
نباشــد خیلــی از قانون هــا، چهارچوب هــا و 
اســتانداردها زیــر ســؤال مــی رود و دچــار هــرج 
و مــرج می شــود و ضــرر و زیــان  بیشــماری را 

ــد.  ــان ســرمایه ایجــاد می کن ــرای صاحب ب
بــرای  حرفــه  ایــن  فّعالیت هــای  تمامــی 
احتمالــی  آمــدن  به وجــود  از  جلوگیــری 
اینگونــه اعمــال کــه منتهــی بــه ضــرر و 
ســرمایه  بــه  جبــران  غیرقابــل  زیان هــای 
صــورت  می شــود،  ســرمایه  صاحبــان 
حرفــه ای  راســتا،  همیــن  در  می پذیــرد 
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کاردان  و  متخصــص  افــرادی  از  متشــکل 
ــن  ــدن کمتری ــری از به وجــود آم ــرای جلوگی ب
ــرمایه داران و  ــون س ــتای قان ــی در راس بی قانون
صاحبــان ســرمایه تشــکیل شــده اســت. 

ــث و  ــه بح ــای هیچگون ــال ج ــای مق ــا اینج ت
شــبهه ای نیســت زیــرا حســابداری را به عنــوان 
ــت  ــه در خدم ــته اند ک ــی دانس ــه و علم حرف
ســرمایه اســت. بــا ایــن وجــود ســؤاالت و 
ــد؛  ــود می آی ــد به وج ــه بع ــن ب ــکاالت از ای اش
آیــا طــرف مقابــل حســابداران، فقــط صاحبــان 
ســرمایه اســت یــا ســایر ذینفعــان هــم وجــود 
دارنــد و آیــا بایــد در تصمیم هــا و روش هــا 

ــر داده شــود؟  ــب اث ترتی
ایــن ذینفعــان چــه کســانی هســتند و چگونــه 

در مباحــث مالــی شــرکت دخیــل هســتند؟ 
ــای  ــا روش ه ــت( ب ــران )حاکمی 1- مالیات بگی

مختلــف خــود 
حیــوان،  خــاك،  )آب،  زیســت  محیــط   -2

انســان و نســل آینــده(
3- سایر شرکت های فّعال در حوزه رقابت

4- نیروی انسانی شاغل 

1- مالیات 
قانــون و اســتاندارد ها مالك هایــی را بــرای 
ارزیابــی و پاســخگویی اجزای صاحبان ســرمایه 
در حوزه هــای مطروحــه در نظــر گرفتــه اســت 
و مباحــث مکــّرری را در قانــون مالیات هــا 
ــدان  ــۀ منتق ــه کلی ــه ک ــی همان گون ــم ول داری
بــه قانــون، بارهــا بیــان کرده انــد، قوانیــن 
ناقــص اســت و بســیار راحــت می تــوان از 
ــارج  ــن خ ــه قوانی ــنگین این گون ــار س ــر ب زی
ــون وارد  ــرد قان ــه خ ــز ب ــه ای نی ــد و لطم ش
ــون و  ــن قان ــز بی ــه تمای ــت ک ــود. اینجاس نش
مجــری پیــش می آیــد و در همیــن راستاســت 
صاحبــان  و  حســابداران  هیچ وقــت  کــه 
ــون و  ــت قان ــه رعای ــف ب ســرمایه خــود را مکل
اســتانداردها بــرای احقــاق حــق عمــوم جامعــه 

نمی داننــد. 
و  تئوریســین ها  منــوال  همیــن  بــر 
ــون  قانون گذارهــا در پــی یافتــن چراهــا در قان

و چگونه هــا در اجــرای قانــون باشــند تــا بیــن 
قانــون و مجــری جدایــی نیفتــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه صاحبــان ســرمایه از 
اهــداف خــود کــه محافظــت از ســرمایه و 
ــدم  ــد، ع ــت دوری نمی جوین ــش آن اس افزای
توجیه پذیــری صاحبــان ســرمایه از ســوی 
ــروت  ــۀ ث ــودن تقســیم عادالن ــذار و نب قانون گ
از ســوی مراجــع ذی صــالح بــرای دامــن زدن 
ــالق  ــه دور از اخ ــای ب ــه فّعالیت ه ــه این گون ب

ــود دارد.  ــز وج نی

)آب،  زیســت  محیــط   -2
خــاک، هــوا، حیــوان، انســان و 

آینــده(  نســل های 
ســالیان ســال اســت کــه نظریه پــردازان، 
تفکــرات خــود را در جهــان بــه کرســی قانــون 
ــن  ــه قوانی ــی ک ــانده اند. زمان ــتاندارد نش و اس
ــی  ــث مال ــه مباح ــوط ب ــتانداردهای مرب و اس
مــورد جســتجو قــرار می گیــرد، می تــوان 
دیــد کــه در جاهایــی از قوانین و اســتانداردها، 
ــرات  ــتفاده از تفک ــه اس ــزم ب ــین ها مل تئوریس

ــده اند.  ــت ش ــط زیس ــی محی ــراد حام اف
ــان  ــی بی ــای قبل ــه در عبارت ه ــور ک همان ط
ــرات  ــا تفک ــابداری ب ــۀ حس ــدف جامع ــد ه ش
ــط  ــز دارد. محی ــت تمای ــط زیس ــی محی حام
زیســتی کــه متشــکل از آب، خــاك، هــوا، 
حیــوان، انســان و نســل آینــده اســت، در ایــن 
میــان اســت کــه تئوریســین های محیــط 
زیســت اجــازه نمی دهنــد بــا هــر روش، قانــون 
صاحبــان  مالکانــۀ  حقــوق  اســتانداردی،  و 
ــد و حســابداران را ملــزم  ســرمایه افزایــش یاب
بــه اطاعــت از قانون هــا و اســتانداردهای خــود 

می کننــد. 
ــد  ــط زیســت معتقدن دانشــمندان حــوزۀ محی
ایجــاد  بــا  شــرکت ها  از  خیلــی  کــه 
محیــط  بــه  جبران ناپذیــری  خســارت های 
زیســت، اقــدام بــه تخریــب می کننــد و بــرای 
جبــران و اقدامــات پیشــگیرانه هیــچ قانــون و 
اســتانداردی موجــود نیســت تــا شــرکت ها یــا 

صاحبــان ســرمایه ملــزم بــه رعایــت آن باشــند. 
همیــن ســهل انگاری، باعــث ورود دانشــمندان 
ــی  ــث مال ــه مباح ــت را ب ــط زیس ــوزۀ محی ح
و مدیریتــی شــده اســت تــا اجــازه فّعالیــت را 
ــای  ــه خــالف چهارچوب ه ــه شــرکت هایی ک ب

ــد.  ــد، نده ــت می کنن ــت حرک ــط زیس محی
ایــن چنیــن عواملــی باعــث می شــود کــه 
دســت  در  ابــزاری  اینکــه  از  حســابداران 
ســرمایه باشــند، خــارج شــوند. چــه بســا کــه 
از نقــص  در شــرایطی حســابداران دوبــاره 
ــود را  ــای خ ــد و هدف ه ــتفاده کنن ــون اس قان
ــن  ــتانداردها و قوانی ــا اس ــد اّم ــش گیرن در پی
ــه  ــابداران را ب ــرار حس ــوی ف ــه جل ــت ک اس
ســوی ســرمایه بگیــرد و از ابــزاری بــودن ایــن 

ــد.  ــری کن ــه جلوگی حرف

ــال  ــرکت های فّع ــایر ش 3- س
ــت  ــوزۀ رقاب در ح

ــا  ــر دنی ــال و برت ــی شــرکت های فّع در تمام
ــا  ــایر رقب ــا س ــرکت ب ــی ش ــث رقابت مباح
ــمندان  ــی دانش ــت و تمام ــوده اس ــرح ب مط
بــا کمــال  و حســابداری  مدیریــت  علــم 
تئوری هــای  کــردن  مطــرح  در  افتخــار 
رقابتــی خــود هســتند کــه باعــث افتخــارات 
آنــان نیــز شــده اســت ولــی مشــکل یــا بــه 
ــاق  ــی اتف ــران، آن زمان ــر، بح ــارت بهت عب
ــا گذاشــتن مســائل  ــر پ ــا زی ــه ب ــد ک می افت
ــتراتژی را در  ــن اس ــه ای ای ــی و حرف اخالق
پیــش رو بگیرنــد و بــر آن جامــۀ عمــل 
ــی  ــوارد فراوان ــا و م ــه مثال ه بپوشــانند. البت
نیــز مبنــی بــر اثبــات عــدم رعایــت مســائل 
ــود دارد. به صــورت  ــه ای وج ــی و حرف اخالق
ماننــد  عباراتــی  بــه  می تــوان  کلــی 
ناایمــن،  صنعــت  تراریختــه،  محصــوالت 
ــاری،  ــاد ناهنج ــد، ایج ــر مفی ــی، عم آلودگ
ــب  ــرکت های رقی ــه ش ــی علی ــایعه پراکن ش
همــه،  و  همــه  اینهــا  کــرد.  اشــاره  و... 
ــایر  ــابداران و س ــه حس ــتند ک ــی هس عوامل
ــل  ــود را دخی ــگاه خ ــی هیچ ــای مال رده ه
چنان کــه  ولــی  ندانســته اند  موضــوع  در 
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قضیــه  متــن  و  بطــن  در  اســت  مشــهود 
ــوزه  ــن ح ــایی در ای ــگاه افش ــتند و هیچ هس
ــه اســت مگــر توســط قانون هــا  صــورت نگرفت

و اســتانداردها. 

4- نیروی انسانی شاغل 
ترتیــب چیدمــان صــورت وضعیــت مالــی در 
قســمت دارایی هــا به صــورت نقدشــوندگی 
اســت و ابتــدا وجــوه نقــد طبــق اســتانداردها 
ــتانداردهای  ــق اس ــی طب ــود ول آورده می ش
کشــورهای جهــان اول چیــزی کــه در ابتدای 
وضعیــت  صــورت  در  دارایی هــا  قســمت 
ــانی  ــع انس ــود، ارزش مناب ــی آورده می ش مال
غربــی  تئوری پــردازان  اســت.  شــرکت 
ــود  ــودی خ ــه خ ــی، ب ــه دارای ــد ک معتقدن
ــروی  ــه توســط نی ــدارد مگــر این ک ارزشــی ن
انســانی اقــدام بــه ایجــاد ارزش بــرای شــرکت 

بــاالی  ارزش  بیانگــر  اتفــاق  ایــن  کننــد. 
نیــروی انســانی حتــی از وجــوه نقــد اســت و 
آنهــا اغــراق کرده انــد کــه نیــروی انســانی در 
ــک  ــا در ی ــۀ دارایی ه ــر از هم ــی باالت رده های
ــد مــورد بازنگــری  شــرکت هســتند پــس بای
قــرار  مالــی  و  مدیریتــی  تصمیم هــای  در 
ــع  ــن منب ــأن و ارزش ای ــه ش ــرا ک ــرد چ گی
بــزرگ اگــر درخــور توجــه قــرار نگیــرد 
گمراهی هــای  و  ضاللــت  ایجــاد  باعــث 
ــم در  ــت و ه ــوزۀ مدیری ــم در ح ــی ه فراوان
ــه نحــوۀ  ــوط ب حــوزۀ می شــود. مباحــث مرب
ارزش گــذاری و ســایر مــوارد ایــن حــوزه 
ــن  ــی در ای ــش مال ــردازان بخ ــط ایده پ توس
ــه  ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــد؛ ب بحــث نمی گنج
ــر  ــای برت ــد در مالك ه ــت آن بای ــه اهمی ب
در حــوزۀ مالــی و مدیریتــی ترتیــب اثــر 
داده شــود ولــی چنان کــه در شــرکت های 

ــن  ــه ای ــا ب ــه تنه ــود ن ــده می ش ــف دی مختل
ــای  ــا روش ه ــه ب ــود بلک ــه نمی ش ــر توج ام
ــن  ــردن ارزش ای ــن ب ــی از بی ــف در پ مختل

ــتند.  ــم هس ــی مه دارای
نحــوۀ  در  تصمیم گیــری صحیــح  عــدم  از 
و  فّعالیــت  نحــوۀ  تــا  افــراد  گزینــش 
انســانی و آمــوزش  نیــروی  از  بهره گیــری 
آنهــا در شــرکت دچــار ابهامــات و مشــکالت 
زیــادی بــوده اســت کــه ایــن امــر تنهــا زمانی 
خــود را آشــکار می کنــد کــه بخواهیــم از 
ــی و  ــای مال ــا صورت ه ــرکت ت ــنامۀ ش اساس
ــابه  ــرکت های مش ــا ش ــرکت را ب ــی ش خروج
ــاز  ــان ب ــن می ــم. در ای ــه کنی ــی مقایس غرب
ــابداری در  ــه حس ــود ک ــان می ش ــر نش خاط
ایــن میــان ابــزاری نیســت جــز ابــزار دســت 
گزینه هــای  از  یــک  هیــچ  در  و  ســرمایه 
ــت  مطــرح شــده وارد نشــده اســت و هیچوق
ــت و  ــرده اس ــان نک ــهود، بی ــی را مش اعمال
نیــروی انســانی را همــان مســتمری بگیرانــی 
ــای تمــام شــده  ــه در به ــد ک ــف کرده ان تعری
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــتند و ب ــل هس دخی
ــتای  ــا در راس ــن آنه ــده گرفت ــعی در نادی س

ــته اند.  ــده داش ــام ش ــای تم ــاش به کاه
ــرای  ــابداری ب ــم حس ــه عل ــود اینک ــا وج ب
ــزار  ــک اب ــه ی ــل ب ــرمایه تبدی ــان س صاحب
شــده اســت ولــی در ذات خــود ایــن توانایــی 
ــودن خــارج  ــزار ب ــوع اب را دارد کــه از ایــن ن
ــتراتژیک  ــر و اس ــائل کلی ت ــه مس ــود و ب ش
همــگان  بــر  نیــز  امــر  ایــن  و  بپــردازد 
آشــکار اســت کــه شــرکت های پیشــرفته 
شــرکت  داخــل  و  خــارج  از  اول،  تــراز  و 
قالب هــای مختلــف  ایــده می گیرنــد و در 
ایــن  می پردازنــد.  موضوعــات  ایــن  بــه 
ــابداری  ــم حس ــه عل ــد ک ــان می ده ــر نش ام
ــر و  ــی تفک ــن تئوری های ــر روی چنی ــد ب بای
ــتای  ــت در راس ــد و در نهای ــردازی کن ایده پ
ــا  ــد ت ــورت ده ــی ص ــکار اقدامات ــه راه ارائ
اثبــات شــود کــه علــم مالــی، ابــزار نیســت و 
ــال  ــه در ح ــی جامع ــرد جمع ــتای خ در راس

حرکــت اســت.                           
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نقــش رکــن " عامــل فــروش" در فرآینــد 
انتشــار صکــوک چیســت؟

عامــل فــروش در اوراق بهــادار اســالمي مطابق بنــد )ز( مادۀ یک دســتور العمل 
انتشــار اوراق اجــارۀ شــخص حقوقــي اســت که نســبت بــه عرضــۀ اوراق اجاره 
از طــرف ناشــر بــراي فــروش اقــدام مي کنــد. در واقــع عامــل فــروش، واســطۀ 
بیــن ناشــر اوراق یعنــي نهــاد واســط و خریــداران اوراق یعنــي ســرمایه گذاران 
اســت. دخالــت عامــل فــروش در مرحلــۀ اولیــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و در 
تکمیــل فرآینــد عرضه عمومــي در بــازار اولــي اوراق اجــاره نقــش دارد. مطابق 
بنــد 2۷ مــادۀ یــک قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی ایــران، عامل 
فــروش زمانــي در واگــذاري اوراق اجــاره دخالــت مي کنــد کــه انتشــار اوراق 

اجــاره بــه صــورت عرضــه عمومي باشــد.
عامــل فــروش شــخص حقوقــي اســت کــه از بیــن بانک هــا یــا مؤسســات 
ــن  ــرکت هاي تأمی ــزي و ش ــک مرک ــارت بان ــت نظ ــاري تح ــي و اعتب مال
ســرمایه، شــرکت هاي کارگــزاري بــورس اوراق بهــادار تهــران یــا فرابــورس 
ایــران تعییــن مي شــود.)مادۀ ۷ دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره( 
نهادهــاي مذکــور نهادهــاي مالــي اســت کــه در زمینــۀ انتشــار اوراق بهادار 
ــي  ــط بان ــد توس ــروش بای ــل ف ــد. عام ــت مي کنن ــي فعالی ــور کل ــه ط ب

ــادۀ ۷ دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره(. تعییــن شــود )م
عامــل فــروش بــا نهــاد واســط بــه منظــور واگــذاري اوراق بهــادار قــراردادي 
ــرارداد  ــن ق ــد. ای ــد مي کن ــروش اوراق« منعق ــت ف ــوان »عاملی ــت عن تح
همانطــور کــه از نامــش پیداســت اعطــاي نوعــي وکالــت در فــروش اوراق 
ــه عنــوان  ــه عامــل فــروش اســت. عامــل فــروش شــرکتي اســت کــه ب ب
واســطه بیــن ناشــر و ســرمایه گذاران فعالیــت مي  کنــد. در فراینــد انتشــار 

ــه  ــه ب ــازار اولی ــروش در ب ــل ف ــق عام ــد اوراق را از طری ــر بای اوراق، ناش
فــروش رســاند.

عامــل فــروش وکیــل واســط در عرضــه اوراق اجــاره بــه عمــوم اســت. باني 
انتشــار اوراق را بــه نهــاد واســط واگــذار نمــوده اســت و او را وکیــل خــود 
ــر  ــس از انتشــار اوراق اجــاره ام ــاد واســط پ ــرار داده و نه ــر ق ــن ام در ای
فــروش آن را بــه عامــل فــروش وکالــت مي دهــد. در واقــع عامــل فــروش 
نماینــده نهــاد واســط بــوده و تنهــا در فــروش اوراق از نهــاد واســط وکالــت 
دارد. در واقــع از لحــاظ حقوقــي نهــاد واســط امــر فــروش اوراق بهــادار را 

بــه صــورت توکیــل در وکالــت بــه عامــل فــروش واگــذار کــرده اســت.
دخالــت عامــل فــروش در مرحلــۀ اولیــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و در 
ــازار اولــي اوراق اجــاره نقــش دارد.  تکمیــل فرآینــد عرضــه عمومــي در ب
مطابــق بنــد 2۷ مــادۀ یــک قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی 
ــي  ــران در تعریــف عرضــۀ خصوصــي اوراق بهــادار، عامــل فــروش زمان ای
ــه  ــه انتشــار اوراق اجــاره ب ــد ک ــت مي کن در واگــذاري اوراق اجــاره دخال

صــورت عرضــه عمومــي باشــد.
در ایــن مرحلــه عامــل فــروش پــس از فــروش اوراق بهــادار بایــد مبالــغ 
ــل  ــد. عام ــز کن ــاد واســط واری ــه حســاب نه ــروش و پذیره نویســی را ب ف
فــروش موظــف اســت نتایــج فــروش اوراق بهــادار را ظــرف مهلــت 1۵ روز 
بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اطــالع دهــد. اگرچــه قــرارداد عاملیــت 
ــی  ــا بان ــود ام ــد می ش ــروش منعق ــل ف ــاد واســط و عام ــن نه ــروش بی ف
وظیفــه پرداخــت حق الزحمــه عامــل فــروش را بــر عهــده داشــته و ایــن 

ــرارداد توجیــه می کنــد. ــی را در ایــن ق امــر حضــور بان
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ــار  ــد انتش ــی" در فرآین ــن " بان ــش رک نق
ــت؟ ــوک چیس صک

شــخص بانــی نهــادی اســت کــه مطابــق بنــد )ج( مــادۀ 1 دســتورالعمل 
انتشــار اوراق بهــادار اجــاره بــرای تأمیــن مالــی خــود اوراق بهــادار 
ــخص  ــا ش ــاری ی ــرکت تج ــد ش ــی بای ــخص بان ــد. ش ــر می کن منتش
عمومــی دولتــی باشــد. شــرکت تجــاری شــرکتی اســت کــه بــا موضــوع 
انجــام فعالیــت تجــاری تشــکیل شــده باشــد و اشــخاص حقــوق عمومــی 
دولتــی نیــز شــامل وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی اســت کــه مطابــق 
ــی کشــور تشــکیل می شــود. شــخص  ــون محاســبات عموم ــادۀ 4 قان م
تجــاری مطابــق مــادۀ 2 دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره بایــد شــرکت 
ســهامی یــا تعاونــی باشــد. اشــخاص حقــوق عمومــی غیردولتــی نیــز در 
صورتــی می تواننــد اوراق بهــادار منتشــر کننــد کــه امــکان انتشــار اوراق 
توســط آن هــا و صالحیــت مالــی آن هــا بــه تأییــد ســازمان بــورس و اوراق 

بهــادار رســیده باشــد. 
ــق  ــد از طری ــدارد و بای ــادار ن ــکان انتشــار اوراق به ــی ام ــه تنهای ــی ب بان
ــادرت ورزد. نهــاد واســط  ــر انتشــار اوراق بهــادار مب ــه ام نهــاد واســط ب
بــه لحــاظ حقوقــی وکیــل بانــی در امــر انتشــار اوراق اجــاره بــه حســاب 

ــاند. ــروش می رس ــه ف ــر و ب ــوی وی اوراق منتش ــده و از س آم
بانــی اوراق بهــادار اســالمی بــه تناســب ایــن کــه چه نــوع اوراق بهــاداری 
ــادار  ــی در اوراق به ــادار دارد. بان ــز از دیگــر اوراق به اســت نقــش متمای
اجــاره نقــش مســتأجر، در اوراق مضاربــه، نقــش مضــارب یــا عامــل، در 
ــب،  ــه تناس ــایر اوراق ب ــاطی و در س ــدار اقس ــش خری ــه نق اوراق مرابح

ــد.  ــا می کن ــه آن اوراق را ایف ــی مخصــوص ب نقــش حقوق
ــام  ــا تم ــده ام ــناخته ش ــتأجر ش ــوان مس ــه عن ــاره ب ــی در اوراق اج بان
وظایــف و تکالیــف و حــدود اختیاراتــی را کــه یــک مســتأجر در قــرارداد 
ــود.  ــاوت خواهــد ب ــا متف اجــاره ممکــن اســت داشــته باشــد نداشــته ی
ــن  ــداری از عی ــاره در نگه ــرارداد اج ــتأجر در ق ــه مس ــن رو اگرچ از ای
مســتأجره امیــن اســت و تنهــا در صورتــی کــه تلــف عیــن مســتاجره بــا 
تقصیــر وی باشــد، مســئول در جبــران خســارت خواهــد بــود، امــا بانی در 
قــرارداد اجــاره موجــود در فراینــد انتشــار اوراق اجــاره تعهــد می ســپارد 
تــا در هــر صــورت عیــن مســتاجره تلــف شــود، مســئول جبران خســارت 
ــرمایه گذاران  ــت از س ــه منظــور حمای ــاره ب ــه دراوراق اج ــد. البت آن باش
ــه شــده  ــی در نظــر گرفت ــی چــون تعییــن ضامــن و بیمــۀ دارای اقدامات

اســت تــا در صــورت تلــف دارایــی؛ دســت دارنــدۀ اوراق الاقــل از اصــل 
ســرمایه خویــش کوتــاه نباشــد. بانــی بــه عنــوان مســتأجر بایــد اجــاره 
بهــای دارایــی واگــذار شــده را پرداخــت کنــد. ایــن اجــاره بهــا بــه واقــع 
ــل  ــه دلی ــود ب ــن س ــد. ای ــکیل می ده ــاره را تش ــود اوراق اج ــان س هم
ثابــت بــودن میــزان اجــاره بهــا ثابــت اســت. در مقابــل اگــر چــه قانــون 
مدنــی در مــاده 48۶ انجــام تعمیــرات و کلیــۀ مخارجــی کــه در عیــن 
ــک  ــده مال ــه عه ــت را ب ــاع از آن الزم اس ــکان انتف ــرای ام ــتأجره ب مس
یــا همــان موجــر واگــذار کــرده اســت امــا در اوراق اجــاره بــه موجــب 
ــی  ــده بان ــر عه ــا ب ــن هزینه ه ــط ای ــی و واس ــان بان ــاره می ــرارداد اج ق

قــرار داده شــده اســت.
ــده دارد  ــر عه ــل را ب ــا عم ــارب ی ــش مض ــی نق ــه بان در اوراق مضارب
ــده  ــل آم ــه حاص ــروش اوراق مضارب ــه از ف ــرمایه ای ک ــع س ــه واق و ب
ــگاه  ــن جای ــی در ای ــرد. بان ــه کار می گی ــاری ب ــور تج ــت را در ام اس
ــه  ــا وج ــت ام ــن اس ــه وی امی ــده ب ــذار ش ــرمایه واگ ــه س ــبت ب نس
ــن  التزامــی در صــورت تلــف ســرمایه پیش  بینــی شــده اســت کــه ای
ــه  ــی ب ــود. بان ــتیبانی می ش ــی پش ــن بان ــط ضام ــزام توس ــه الت وج
ــه حاصــل می شــود  ــزان ســودی ک ــا مضــارب در می ــل ی ــوان عام عن
بــر اســاس درصــدی کــه تعییــن شــده اســت شــریک اســت و مابقــی 
ــدگان اوراق پــس از کســر کارمــزد واســط پرداخــت  ســود بیــن دارن

خواهــد شــد. 
ــرار  ــی ق ــاطی دارای ــدار اقس ــگاه خری ــی در جای ــه بان در اوراق مرابح
می گیــرد. دارایــی مذکــور از وجــوه حاصــل از فــروش اوراق مرابحــه 
ــل  ــاطی منتق ــروش اقس ــورت ف ــه ص ــی ب ــه بان ــده و ب ــداری ش خری
ثمــن  تعییــن شــده  مواعــد  در  اســت  موظــف  بانــی  می شــود. 
ــود آن را  ــل اوراق و س ــورت اص ــه ص ــده را ب ــداری ش ــی خری دارای
ــون  ــی چ ــط نهادهای ــود توس ــن س ــد. ای ــت کن ــدگان پرداخ ــه دارن ب
ــن  ــوه بی ــویه وج ــادار و تس ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک ــرکت س ش

دارنــدگان توزیــع می شــود.
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ــد  ــط" در فرآین ــاد واس ــن " نه ــش رک نق
ــت؟ ــوک چیس ــار صک انتش

ــا و  ــعۀ ابزاره ــون توس ــادۀ 1 قان ــد )د( م ــف بن ــق تعری ــط طب ــاد واس نه
نهادهــای مالــی جدیــد چنیــن تعریــف شــده اســت: "یکــی از نهادهــای 
مالــی موضــوع قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی ایــران اســت 
ــه  ــود اســالمی نســبت ب ــالت موضــوع عق ــا انجــام معام ــد ب ــه می توان ک
تأمیــن مالــی از طریــق انتشــار اوراق بهــادار اقــدام کنــد." ایــن تعریــف در 
بردارنــدۀ موضــوع نهــاد واســط اســت کــه در اساســنامه ایــن نهــاد بیــان 

شــده اســت.
ــا  ــادار اســالمی ی ــواع اوراق به ــل انتشــار ان ــوان عام ــه عن ــاد واســط ب نه
ــد اوراق بهــادار منتشــر  همــان صکــوك تنهــا نهــادی اســت کــه می توان
ــش  ــی خوی ــن مال ــه منظــور تأمی ــه قصــد دارد ب ــی ک ــد. شــخص بان کن

ــار  ــتورالعمل انتش ــادۀ 3 دس ــاس م ــر اس ــد، ب ــر کن ــادار منتش اوراق به
ــه امــر انتشــار  اوراق بهــادار اجــاره بایــد تنهــا از طریــق نهــاد واســط ب

ــد. ــدام کن اوراق اق
نهــاد واســط بــر اســاس الگویــی کــه بــه موجــب مقــررات تنظیــم یافتــه 
ــبت  ــو نس ــک س ــد. از ی ــا می کن ــه ایف ــی دو جانب ــش وکالت ــت نق اس
ــر  ــور دیگ ــاره ای ام ــی اســت و در انجــام پ ــل بان ــور وکی ــه برخــی ام ب
ــا  ــط ت ــاد واس ــای نه ــدۀ فعالیت ه ــت. عم ــدگان اوراق اس ــل دارن وکی
زمــان انتشــار اوراق و قبــل از انتقــال آن بــه ســرمایه گذاران بــه وکالــت 
ــن  ــی بی ــت مجزای ــرارداد وکال ــه ق ــر چ ــرد. اگ ــورت می گی ــی ص از بان
نهــاد واســط و بانــی بــا موضــوع انجــام فعالیت هــای بانــی توســط نهــاد 
ــرارداد  ــاد ق ــا واگــذاری امــوری چــون انعق واســط منعقــد نمی شــود ام
بــا عامــل فــروش، بازارگــردان و متعهــد پذیره نویــس بــه نوعــی گویــای 
اعطــای نوعــی وکالــت ضمنــی بــه نهــاد واســط از ســوی بانــی اســت.

پــس از واگــذاری اوراق بهــادار بــه ســرمایه گذاران نهــاد واســط ضمــن 
انتقــال اوراق بــه دارنــدگان اوراق خــود را بــه عنــوان وکیــل دارنــدگان 
در امــر انعقــاد قراردادهــای مربــوط بــه دارایی پایــۀ انتشــار اوراق معرفی 
می کنــد. ایــن امــر ایــن اختیــار را بــه نهــاد واســط می دهــد تــا در امــر 
انعقــاد قراردادهــای پــس از انتشــار اوراق ماننــد قــرارداد خریــد، اجــاره، 
ضمانــت و ... اقــدام کنــد. همینطــور نهــاد واســط نســبت بــه دریافــت 
ســود و بــه تناســب اصــل اوراق و توزیــع آن بیــن دارنــدگان اوراق اقــدام 
مــی ورزد. در برخــی مــوارد نهــاد واســط بــا توجــه بــه حــق توکیلــی کــه 
از ســوی دارنــدگان اوراق بــه وی در انجــام امــور فــوق وگــذار می شــود، 
امــر پرداخــت ســود و اصــل اوراق را بــه شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
ــذار  ــت واگ ــل پرداخ ــوان عام ــه عن ــوه ب ــویه وج ــادار و تس اوراق به
ــاوی و اجــرای  ــری دع ــر پیگی ــاد واســط در ام ــد. همین طــور نه می کن
ــن  ــون آیی ــادۀ 3۵ قان ــا م ــق ب ــا مطاب ــط دادگاه ه ــادره توس ــکام ص اح

دادرســی مدنــی وکالــت و توکیــل در وکالــت خواهــد داشــت.
مســئولیت نهــاد واســط در حــدود مســئولیت وکیــل اســت. از ایــن رو 
ــه وي وجــود دارد کــه نهــاد واســط  تنهــا در مــواردي امــکان رجــوع ب
مرتکــب تقصیــر شــده و بــه تعهــدات قانونــی و قــراردادی خویــش عمــل 

نکننــد.
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نقــش رکــن " عامــل پرداخــت" در 
فرآینــد انتشــار صکــوک چیســت؟

ــت  ــل پرداخ ــوه عام ــویۀ وج ــادار و تس ــپرده گذاري اوراق به ــرکت س ش
در اوراق بهــادار اســالمي اســت. ایــن نهــاد بــراي پرداخــت ســود و اصــل 
ــا  ــروش« ب ــت ف ــرارداد عاملی ــوان »ق ــت عن ــراردادي تح ــادار ق اوراق به

ــد. ــد مي کنن ــط منعق ــاد واس نه
عامــل پرداخــت، پرداخت هــاي مرتبــط بــا اوراق بهــادار در سررســیدهاي 
ــه  ــده دارد. ب ــر عه ــدگان اوراق را ب ــا دارن ــرمایه گذاران ی ــه س ــن ب معی
عنــوان مثــال پرداخت هــاي مرتبــط بــا اوراق اجــاره شــامل اجاره بهــا یــا 
همــان ســود اوراق اجــاره و حســب مــورد، ســود ناشــي از ســرمایه گذاري 
مجــدد بخشــي از اجاره بهــا و وجــوه ناشــي از فــروش دارایــي را شــامل 
تســویۀ  و  بهــادار  اوراق  مرکــزي  ســپرده گذاري  شــرکت  مي شــود. 
وجــوه، پــس از دریافــت مبالــغ از ناشــر، اجاره بهــا و حســب مــورد ســود 
ــوه ناشــي از  ــا و وج ــرمایه گذاري مجــدد بخشــي از اجاره به ناشــي از س
فــروش دارایــي را در سررســیدهاي معیــن بــه ســرمایه گذاران پرداخــت 

ــوب 138۹( ــاره مص ــار اوراق اج ــتور العمل انتش ــادۀ 8 دس ــد. )م مي کن
قــرارداد عاملیــت پرداخــت همچــون قــرارداد عاملیــت فــروش همانطــور 
کــه از اســمش پیداســت اعطــاي نوعــي وکالــت اســت. دارنــدگان اوراق 
بــا اعطــاي وکالــت بــه نهــاد واســط او را وکیــل در امــر پرداخــت ســود 
ــل  ــق توکی ــا ح ــراه ب ــت هم ــاي وکال ــن اعط ــد. ای ــل اوراق مي کن و اص
ــه  ــت را ب ــار پرداخ ــط اختی ــاد واس ــن نه ــت. بنابرای ــار اس ــن اختی ای
ــد. شــرکت  ــذار مي کن ــادار واگ ــزي اوراق به شــرکت ســپرده گذاري مرک
ــي  ــوه را از بان ــت، وج ــل پرداخ ــوان عام ــه عن ــزي ب ــپرده گذاري مرک س
اخــذ و بــه دارنــدگان اوراق پرداخــت مي کنــد. عــالوه بــر ســود، زمانــي 
ــان رســید، اصــل مبلــغ اوراق کــه ناشــي از  ــه پای کــه سررســید اوراق ب
فــروش دارایــي مــورد اجــاره اســت پــس از کســر هزینه هــاي اســتهالك 
ــل پرداخــت  ــدگان اوراق توســط عام ــن دارن ــف، بی ــاي مختل و کارمزده

ــود. ــیم مي ش تقس
عامــل پرداخــت در نگهــداري وجــوه و تقســیم آن بیــن دارنــدگان اوراق 
وکیــل واســط بــه حســاب آمــده و از ایــن رو امیــن محســوب مي شــود. 
امیــن در صورتــی مســئول اســت کــه ایجــاد خســارت ناشــی از تقصیــر 
وی باشــد در غیــر ایــن صــورت زمانــی کــه خســارت بــه دلیلــی خــارج 
از ارادۀ امیــن ایجــاد شــده باشــد یــا او در ایجــاد خســارت اهمــال نکــرده 

باشــد نمی تــوان او را مســئول در جبــران خســارت کــرد.
ــر خــالف قــرارداد عاملیــت فــروش، در ایــن قــرارداد واســط از جانــب  ب
دارنــدگان اوراق بــه عامــل پرداخــت وکالــت مي دهــد. یعنــي دارنــدگان 
اوراق بایــد در ابتــدا نهــاد واســط را مجــاز در وکالــت در توکیــل کننــد. 
ــع آن و  ــود اوراق و توزی ــذ س ــط در اخ ــاد واس ــه نه ــت ک ــت آن اس عل
ــل  ــاره، وکی ــورد اج ــي م ــروش دارای ــد و ف ــاره و خری ــداري و اج نگه
ــت  ــود، وکال ــع س ــت و توزی ــۀ پرداخ ــت و در زمین ــدگان اوراق اس دارن
اعطایــي از جانــب دارنــدگان اوارق را بــه عامــل پرداخــت توکیــل مي کند. 
عامــل پرداخــت نیــز در حــدود اختیــارات خویــش مجــاز بــه انجــام امــور 
اســت و انجــام فعالیتــي غیــر از مــوارد مجــاز، تعــدي از حــدود اختیــار و 
موجــب ضمــان اوســت و قــرارداد را تبدیــل بــه عقــدي فضولــي و منــوط 

ــد. ــاد واســط مي کن ــازه نه ــه اج ب
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یکــی دیگــر از ارکان اوراق بهــادار اســالمی بازارگردان اســت. بازارگردان، 
ــا اخــذ  کارگــزار معامله گــر یــا شــرکت تأمیــن ســرمایه اي اســت کــه ب
ــه و  ــم عرض ــوندگي و تنظی ــش نقدش ــه افزای ــد ب ــا تعه ــوز الزم ب مج
تقاضــاي اوراق و تجدیــد دامنــۀ نوســان قیمــت آن، بــه داد و ســتد آن 
ــي و در  ــي معرف ــط بان ــاره توس ــردان اوراق اج ــردازد. بازارگ اوراق مي پ
ــا تأییــد ســازمان انتخــاب مي شــود.)مادۀ ۹  صــورت کفایــت ســرمایه ب

دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره(
ــان متخصــص بــورس حفــظ  یکــي از وظایــف بازارســازان یــا بازارگردان
ــادل  ــه تع ــت ک ــر وق ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب ــم اس ــازاِر روان و منظ ب
ــا  ــورد آن ه ــم بخ ــه ه ــا ب ــه آن ه ــده ب ــص داده ش ــهام هاي تخصی س
ــه  ــود ب ــه حســاب خ ــهام ب ــروش س ــد و ف ــا خری ــده و ب ــل ش وارد عم
تعدیــل عرضــه و تقاضــا کمــک مي کننــد. بــه همیــن دلیــل آن هــا بایــد 
ــان نقــش  ــان همزم ــع بازارگردان ــي داشــته باشــند. در واق ســرمایۀ کاف

ــد. ــده دارن ــر عه ــادار را ب ــدار و فروشــنده اوراق به خری
بازارگردانــي در دو مفهــوم مطــرح اســت. در یــک معنــي، بازارگردانــي 
ــور  ــرل ام ــزي، اجــرا و کنت ــه شــامل برنامه ری ــازار ک ــت ب ــي مدیری یعن
ــر  ــي دیگ ــت. در معن ــي اس ــف بازاریاب ــاد مختل ــازار و ابع ــون ب گوناگ
ــي  ــد کاالی ــالت و خری ــي واســطه شــدن در معام ــه معن ــي ب بازارگردان
بــه نــام خــود و فــروش آن اســت. آنچــه مــورد نظــر مــا در ایــن بحــث 

ــي اســت. ــي دوم بازارگردان اســت معن
بازارگــردان نهــادي اســت کــه در روان کــردن بــازار ثانویــه اوراق بهــادار 
نقــش دارد و زمانــي کــه بــازار اوراق بهــادار بــا کســادي روبــه رو شــود 
ایــن نهــاد بــا خریــد و فــروش ســهام بــه روانــي بــازار کمــک مي کنــد. 
بازارگــردان موظــف اســت تــا در مواقعــی کــه دارنــده اوراق بــه نقدینگي 
ــازار ثانویــه اســت امــا  نیــاز دارد و خواهــان فــروش اوراق خویــش در ب
بــه دلیــل رکــود بــازار خریــدار مناســبی بــرای اوراق نمی یابــد اوراق را 
از دارنــده خریــداری کنــد. بازارگــردان بــه تبــادل اوراق اشــتغال دارد. از 
یــک ســو اوراق را خریــداری و از ســوی دیگــر بــه فــروش آن هــا مبادرت 
مــی ورزد. از ایــن رو بــه لحــاظ حقوقــي بازارگــردان ماننــد هــر خریــدار 
ــادي  ــدار ع ــا خری ــاد ب ــن نه ــاوت ای ــد و تف ــل مي کن ــر اوراق عم دیگ
اوراق در ایــن اســت کــه بازارگــردان موظــف بــه خریــد اوراق در وضــع 
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کســادي بــازار اوراق بهــادار اســت.
ــی،  ــل از سررســید نهای ــی اوراق اجــاره قب ــه ضــرورت بازارگردان نظــر ب
ــل  ــود. عم ــد می  ش ــردان منعق ــط و بازارگ ــاد واس ــان نه ــراردادی می ق
بازارگــردان در اوراق اجــاره بســته بــه اینکــه دارایــي کــه اوراق مذکــور 
ــد،  ــول باش ــا غیرمنق ــول ی ــند منق ــده باش ــادر ش ــد آن ص ــراي خری ب
ــن توضیــح کــه اگــر  ــا ای ــا غیرتجــاری محســوب مي شــود. ب تجــاری ی
ــروش  ــد و ف ــه خری ــطۀ اینک ــه واس ــد ب ــول باش ــور منق ــي مذک دارای
اوراق بــه منزلــۀ انتقــال دارایــي مشــاع از فــردي بــه فــرد دیگــر اســت، 
عمــل بازارگــردان مطابــق بنــد یــک مــادۀ 2 قانــون تجــارت کــه مقــرر 
مــي دارد: »خریــد یــا تحصیــل هــر نــوع مــال منقــول بــه قصــد فــروش 
یــا اجــاره ...« تجــاري تلقــي مي شــود و بازارگــردان نیــز تاجــر خواهــد 
ــد و  ــول باش ــاره غیرمنق ــار اوراق اج ــۀ انتش ــی پای ــر دارای ــا اگ ــود. ام ب
ــي شــده و  ــول تلق ــوال غیرمنق ــال ام ــرد انتق ــرار گی ــورد دادوســتد ق م
مطابــق مــادۀ4  قانــون تجــارت بــه هیــچ وجــه تجــاري تلقــي نخواهــد 

شــد.
ــي طراحــي شــده اســت  ــون بازارگردان ــه پیرام ــه اي ک ــرارداد نمون در ق
ــع نهــاد  بازارگــردان موظــف اســت وجــه التــزام تأخیــر در تأمیــن مناب
واســط را بــه موجــب ضمانت نامــه بانکــي نــزد نهــاد واســط بــه ودیعــه 
ــد اوراق  ــور خری ــه منظ ــردان ب ــه بازارگ ــر از آن رو ک ــن ام ــذارد. ای بگ
ــه  ــغ را ب ــن مبال ــع ای ــه موق ــار داشــته باشــد و ب ــد مبالغــي در اختی بای
فروشــندۀ ســهام یــا اوراق بهــادار بپــردازد. بــراي تأخیــر در ایــن پرداخت 
ــا وجــه التزامــي از بازارگــردان گرفتــه شــود  قانونگــذار معیــن کــرده ت
ــوط  ــغ مرب ــر در پرداخــت مبال ــا تأخی ــدادن وجــوه و ی ــا در صــورت ن ت
بــه اوراق بهــادار از محــل وجــه التــزام مذکــور، خســارات تأمیــن شــود.

ماهیــت حقوقــي قــرارداد بازارگردانــي در اوراق بهــادار بــه نوعــي »تعهــد 
ــل موضــوع مــادۀ  ــوع قراردادهــاي ذی ــرارداد از ن ــن ق ــد« اســت. ای خری
ــي و الزم االجراســت. تعهــد بازارگــردان ایــن اســت کــه  ــون مدن 10 قان
ــه  ــوي ب ــازار ثان ــادار در ب ــه اوراق به ــي ک ــود در صورت ــد مي ش متعه
فــروش نرســید اوراق مذکــور را خریــداري کــرده و ســپس آن را بــه نــام 

خویــش بــه فــروش رســاند.
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نقــش رکــن " متعهــد پذیــره نویســی" در 
ــت؟ ــار صکوک چیس ــد انتش فرآین

پذیره نویســی، فرآینــد خریــد اوراق بهــادار از ناشــر و یــا نماینــدۀ 
ــت. ــرارداد اس ــق ق ــل آن طب ــه کام ــت وج ــد پرداخ ــی آن و تعه قانون

ــازار اوراق بهــادار( و تعهــد پذیره نویســي  ــون ب )بنــد 28 مــادۀ  یــک قان
ــرف  ــه ظ ــت ک ــاداری اس ــد اوراق به ــرای خری ــث ب ــخص ثال ــد ش تعه
 مهلت»پذیره نویســی« بــه  فــروش نرســد. بــر اســاس ایــن تعریــف 
مي تــوان گفــت نهــاد متعهــد پذیره نویســي شــخصي جــدا از خریــداران 
اوراق اســت و در صورتــي کــه اوراق اجــاره مطابــق پیش بیني هــاي 
انجــام شــده بــه فــروش نرســد، نهــاد واســط موظــف خواهــد بــود تــا بــا 
انعقــاد قــرارداد بــا متعهــد پذیره نویــس مابقــي اوراق را بــه او بفروشــد و 
بــا اســتفاده از ایــن روش منابــع الزم جهــت خریــد دارایــي مــورد نظــر 
را فراهــم آورد. متعهــد پذیره نویســي بــر ایــن اســاس هرشــخصی اســت 
ــد ســهام پذیره نویســی نشــده را ظــرف مهلــت مقــرر تعهــد و  کــه خری
تضمیــن می کند.)بنــد و مــاده یــک دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ تنظیــم 
ــی اســت  ــس شــخص ثالث قراردادهــای تعهــد پذیره نویســی( و پذیره نوی

کــه خریــد ســهامی کــه ظــرف مهلــت پذیره نویســی بــه فــروش نرســد 
ــت و  ــری، مدیری ــش رهب ــورد نق ــب م ــت و حس ــرده اس ــد ک را تعه
ــک  ــادۀ ی ــد)ن( م ــده دارد. )بن ــه عه ــر پذیره نویســی را ب ــی ام هماهنگ
دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ تنظیــم قراردادهــای تعهــد پذیره نویســی(
متعهــد پذیره نویســي توســط بانــي معرفــي و در صــورت کفایــت 
ــتورالعمل  ــود.)ماده 10دس ــاب مي ش ــازمان انتخ ــد س ــا تأیی ــرمایه ب س
ــد  ــه مي توان ــاني ک ــي از کس ــوب 138۹( یک ــاره مص ــار اوراق اج انتش
ــن  ــد شــرکت تأمی ــه کن ــوان متعهــد پذیره نویســي انجــام وظیف ــه عن ب
ــازار  ــون ب ــک قان ــاده ی ــد 18 م ــذار در بن ــه قانون گ ــت ک ــرمایه اس س
اوراق بهــادار بــه ایــن وظیفــه شــرکت تأمیــن ســرمایه اشــاره مي کنــد.
پذیره نویســي مرحلــه اولیــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و مرحلــه بعــدي 
ــد متعهــد  عرضــه عمومــي اســت. شــرکت تأمیــن ســرمایه کــه مي توان
ــل  ــوان عام ــه عن ــد ب ــن حــال مي توان ــرد، در عی ــرار گی پذیره نویســي ق
فــروش نیــز انجــام وظیفــه کنــد )بنــد 18 مــاده یــک قانــون بــازار اوراق 
ــي  ــه پذیره نویس ــرمایه در مرحل ــن س ــرکت تأمی ــن رو ش ــادار(. از ای به
ــۀ  ــن شــرکت در مرحل ــروش اوراق اســت و همی ــل ف ــاره، عام اوراق اج
ــد  ــد، متعه ــروش نرس ــه ف ــه اوراق ب ــي ک ــي در صورت ــۀ عموم عرض
ــد. ــداري کن ــده را خری ــي مان ــد اوراق باق ــوده و بای پذیره نویســي هــم ب
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ــار اوراق  ــت انتش ــده جه ــه ش ــر گرفت ــي در نظ ــه دارای ــي ک  در صورت
ــه واحدهــاي معیــن نباشــد، اســتفاده از متعهــد  ــل تفکیــک ب اجــارۀ قاب
ــد.  ــي مي باش ــاره الزام ــۀ اوراق اج ــي در عرض ــدان پذیره نویس ــا متعه ی
بــراي  اجــاره  اوراق  انتشــار  در  پذیره نویســي  تعهــد  از  اســتفاده 
ــي  ــه درخواســت بان ــن ب ــاي معی ــه واحده ــک ب ــل تفکی ــاي قاب دارایي ه
ــار اوراق  ــتورالعمل انتش ــت")مادۀ 22 دس ــي نیس ــازمان الزام ــد س و تأیی
ــل  اجــاره(. علــت وضــع ایــن مقــرره اســت کــه در دارایي هایــي کــه قاب
ــا هــر میــزان ســرمایۀ  ــوان ب ــه اجــزاي مســاوي نیســت نمي ت تفکیــک ب
جمــع آوري شــده حاصــل از فــروش اوراق اجــاره، اجزایــي از دارایــي مــورد 
نظــر را خریــداری کــرده و اجــاره داد. بــه عنــوان مثــال اگــر دارایــي مــورد 
ــن هواپیمــا2۵000 واحــد باشــد و  ــک هواپیمــا باشــد و ارزش ای نظــر ی
میــزان وجهــي کــه از فــروش اوراق حاصــل شــده 20000 واحــد باشــد، 
ــش  ــرد و بخ ــا را بخ ــي از هواپیم ــت بخش ــد توانس ــط نخواه ــاد واس نه
ــه  ــذا ب ــت. ل ــه نیس ــل تجزی ــي قاب ــن دارای ــرا ای ــد. زی ــا کن ــر را ره دیگ
یــک متعهــد پذیره نویــس نیــاز اســت تــا باقــي مانــده اوراق را خریــداري 
ــط  ــاد واس ــا نه ــازد ت ــم س ــده را فراه ــي مان ــد باق ــرده و ۵000 واح ک
بتوانــد هواپیمــاي مــد نظــر را خریــداري کنــد. امــا در صورتــي دارایــي 
مدنظــر یــک کاالي قابــل تجزیــه بــه اجــزاي مختلــف باشــد، حتــي اگــر 
میــزان فــروش اوراق در حــد ارزش کل دارایــي مذکــور نباشــد، بــاز نهــاد 
واســط خواهــد توانســت وجــوه جمــع آوري شــده را بــه خریــد اجزایــي از 
دارایــي مــورد نظــر اختصــاص دهــد. مثــاًل وقتــي دارایــي مــورد نظــر یــک 
ســاختمان ۷ طبقــه باشــد و وجــوه جمــع آوري شــده حاصــل از واگــذاري 
اوراق بــه انــدازۀ ۵ طبقــه از ایــن ســاختمان باشــد، نهــاد واســط همیــن 

ــد. ــاره مي ده ــه اج ــرده و ب ــداري ک ــه را خری ۵ طبق
از ایــن حیــث بایــد تعییــن کــرد کــه کاالی مــورد نظــر جهــت اجــاره آیــا 

یــک مــال مثلــي اســت یــا یــک مــال قیمــي. 
ــاوی  ــبت متس ــه نس ــت ب ــر قیم ــش از نظ ــه اجزای ــت ک ــی آن اس مثل
باشــند. ماننــد گنــدم کــه اگــر صــد کیلــو از آن ده هــزار تومــان باشــد، 
ــاد  ــم و زی ــوازات ک ــه م ــت و ب ــان اس ــزار توم ــج ه ــو آن پن ــاه کیل پنج
شــدن گنــدم، قیمــت هــم کــم و زیــاد می گــردد، در حالــی کــه قیمــی، 
ــن تناســبی در اجــزای  ــن نیســت و چنی ــرش و گوســفند، چنی ــد ف مانن
ــک  ــر ی ــورد نظ ــه کاالی م ــی ک ــن رو زمان ــود. از ای ــاهده نمی ش آن مش
مــال مثلــی باشــد قابــل تفکیــک بــه اجــزای جداگانــه اســت و زمانــی کــه 

ــود. ــه می ش ــت از آن گرفت ــن قابلی ــد ای ــه حســاب آی ــی ب قیم
از بعــد حقوقــي عقــدي  قــرارداد تعهــد پذیره نویســي را مي تــوان 

غیرمعیــن دانســت و آن را نوعــي »تعهــد بــه خریــد« بــه حســاب آورد. 
در ایــن قــرارداد متعهــد پذیره نویــس ملــزم مي شــود در صــورت 
ــت  ــه قیم ــي اوراق را ب ــارۀ مابق ــادار اج ــیدن اوراق به ــروش نرس ــه ف ب
ــق  ــرارداد مطاب ــن ق ــد. ای ــداري کن ــط خری ــاد واس ــده از نه ــن ش تعیی
اصــل حاکمیــت اراده و برمبنــاي مــادۀ 10 قانــون مدنــي الــزام آور اســت. 
نهــاد واســط در صورتــي کــه بــه دالیلــي غیــر از موضــوع ایــن قــرارداد 
ــؤل  ــد، مس ــال کن ــۀ اوراق اهم ــد عرض ــل فرآین ــق تکمی ــدم تحق در ع
جبــران خســارات وارده بــه ســرمایه گذاران و متعهــد پذیره نویســی 
خواهــد بــود. در مقابــل در صورتــی کــه بــه علــت عــدم انجــام تعهــدات 
متعهــد پذیره نویــس، فرآینــد پذیره نویســی کامــل نشــود، متعهــد 
پذیره نویســی مســؤل جبــران خســارات وارده بــه نهــاد واســط و 
ــد  ــه تعه ــس ب ــد پذیره نوی ــر متعه ــت. اگ ــع اس ــرمایه گذاران ذینف س
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــرم س ــرارداد ف ــق ق ــد، مطاب ــل نکن ــش عم خوی
ــت هــر روز  ــر اســاس توافــق دو جانبــه باب بهــادار وجــه التزامــي کــه ب
ــد. ــاد واســط پرداخــت کن ــه نه ــد ب ــن شــده اســت را بای ــر تعیی تأخی
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نقــش رکــن " ضامــن" در فرآینــد انتشــار 
صکــوک چیســت؟

یکــی از ارکان اوراق بهــادار اســالمی )صکــوك( ضامــن اســت. ضامــن بــه 
عنــوان عامــل تضمین کننــدۀ ســرمایه و ســود دارنــدگان اوراق بهــادار عمل 
ــق  ــاره( و مطاب ــار اوراق اج ــتور العمل انتش ــک دس ــاده ی ــد و م ــرده )بن ک
مقــررات وجــودش الزامــی اســت. رتبه بنــدی اعتبــاری عامــل تعیین کننــده 
ــۀ  ــرکتی رتب ــه ش ــی ک ــت. در صورت ــن اس ــود ضام ــدم وج ــا ع ــود ی وج
اعتبــاری داشــته باشــد، مطابــق مــادۀ 23 دســتورالعمل انتشــار اوراق اجاره 
وجــود ضامــن الزامــی نخواهــد بــود. رتبه بنــدی اعتبــاری وضعیــت مالــي 
ــه لحــاظ امــکان ایفــای تعهــدات خویــش معیــن  ــي را ب و ســرمایه اي بان
مي کنــد و صالحیــت مالــي او بــراي پرداخــت ســود و اصــل اوراق را 

ــد. ــن مي کن تضمی

شرایط ضامن و ضمانت در اوراق بهادار اسالمی:
1- ضامــن بایــد مســتقل از بانــي باشــد: تبصــرۀ 1 مــادۀ ۵ 
ــد  دســتورالعمل انتشــار اوراق بهــادار اجــاره مقــرر مــی دارد ضامــن بای
مســتقل از بانــی باشــد. زیــرا قانونگــذار بــه دنبــال آن اســت کــه ضامــن 
و مضمــون عنــه جــدا از یکدیگــر باشــند تــا اگــر بانــي در امــر پرداخــت 
ســود و اصــل اوراق ناتــوان شــد ضامــن نســبت بــه ایفــاي تعهــدات او 
اقــدام نمایــد. در صورتــي کــه ضامــن وابســته بــه بانــي باشــد بــه طوري 
کــه شــعبۀ یــا نماینــدۀ بانــي باشــد، ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد. بــه 
ــن خــود  ــی و ضام ــان بان ــن حــدود وابســتگی می نظــر می رســد تعیی
امــری پیچیــده باشــد. گاه ضامــن ممکــن اســت ســهامدار شــرکت بانــی 
ــه نظــر می رســد امــر  ــوع شــرکت های هلدینــگ باشــد کــه ب ــا از ن و ی
ضمانــت آن از بانــی بــا مشــکل روبــه رو نباشــد. زیــرا بــه نظــر می رســد 
ــودن  ــتقل ب ــاره از مس ــار اوراق اج ــتورالعمل انتش ــادۀ ۵ دس ــور م منظ
بانــی مســتقل بــودن بــه لحــاظ شــخصیت حقوقــی اســت کــه در مــوارد 

مذکــور ایــن اســتقالل حفــظ شــده اســت.
2- ضامــن بایــد مالئــت الزم بــراي امــر ضمانت را داشــته باشــد: 
ــات  ــا مؤسس ــاره تنه ــادار اج ــار اوراق به ــتورالعمل انتش ــادۀ ۵ دس م
و نهادهــاي مالــي از جملــه بانک هــا، مؤسســات مالــي و اعتبــاري 
ــا و  ــران، بیمه ه ــالمي ای ــوري اس ــزي جمه ــک مرک ــارت بان ــت نظ تح
... را  تأمیــن ســرمایه، شــرکت هاي ســرمایه گذاري و  شــرکت هاي 
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ــت  ــن معناســت کــه مالئ ــه ای ــر ب ــن ام ــرد. ای در نقــش ضامــن مي پذی
ــن  ــود بنابرای ــراي ضامــن شــرط خواهــد ب ــوب ب ــي مطل و وضعیــت مال
اگــر غیــر از ایــن مؤسســات بــه عنــوان ضامــن قــرار گیرنــد قــرارداد قابل 
فســخ خواهــد بــود. ایــن در حالــي اســت کــه قانــون مدنــي در مــادۀ ۶۹0 
مالــدار بــودن ضامــن را شــرط ندانســته امــا ایــن مــاده تنهــا یــک قاعــدۀ 

ــر خــالف آن وجــود دارد. ــي اســت و امــکان شــرط ب تکمیل
3-ضامــن در صورتــي متعهــد بــه پرداخــت مبلــغ مــورد ضمانت 
اســت کــه بانــي از پرداخــت آن خــودداري کند: بــه طــور معمول 
ــري شــدن ذمــه مضمــون  ــت باعــث ب ــت اطــالق، عقــد ضمان و در حال
عنــه و مشــغول شــدن ذمــه ضامــن خواهــد شــد امــا ایــن امــکان بــراي 
ضامــن در مــاده ۶۹۹ قانــون مدنــي پیش بینــي شــده اســت کــه التــزام 
خویــش بــه پرداخــت دیــن را منــوط بــه عــدم تادیــه مضمــون عنــه کند. 
در عقــد ضمانتــي کــه در اوراق اجــاره طراحــي شــده اســت ایــن قیــد 
در تعهــدات ضامــن گنجانیــده شــده و مقــرر مــي دارد:» ضامــن موظــف 
اســت، در صــورت عــدم پرداخــت مبالــغ اجاره بهــای دارایــی/ دارایی هــا 
ــن،  ــرارداد فی مابی ــرر براســاس ق ــد مق ــر در مواع ــه ناش ــی ب توســط بان
وجــوه مربوطــه را حداکثــر ظــرف مــدت چهــار روز بــه ناشــر پرداخــت 
کنــد«. بنابرایــن ضامــن در اوراق اجــاره در صورتــي متعهــد بــه پرداخــت 
و تأدیــه دیــون بانــي اســت کــه بانــي بــه تعهــدات خویــش عمــل کنــد.

ضمانــت ضامــن صرف نظــر از روابــط مبنایــي بیــن ضامــن و بانــي 
اســت: ضامــن در هــر صــورت موظــف اســت تــا تعهداتــي کــه از ســوي 
ــال  ــي در قب ــد بان ــرد هرچن ــر عهــده گی ــه اســت را ب ــي صــورت نگرفت بان
ضامــن تعهــدات خویــش را نادیــده انگاشــته باشــد. ایــن قیــد در قــرارداد 
ضمانــت در اوراق اجــاره آمــده اســت و مقــرر مــي دارد: "تعهــدات ضامــن 
ــوده  ــد و شــرط ب ــدون قی ــث ب ــر ناشــر از هــر حی ــرارداد در براب ــن ق در ای
ــر اجــرای  ــری ب ــن اث ــل ضام ــی در مقاب ــه تعهــدات بان ــرادات راجــع ب و ای
تعهــدات ایــن قــرارداد توســط ضامــن نــدارد و ضامــن نمی توانــد بــه عــذر 
عــدم تأمیــن وجــوه کافــی یــا عــدم پرداخــت مبلــغ کارمــزد یــا هــر دلیــل 
دیگــری انجــام تعهــدات خــود در ایــن قــرارداد را بــه تعویــق انداختــه یــا 

معلــق کنــد".
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عقد قرض الحسنه چیست؟ 
ــوان  ــک )به عن ــب آن بان ــه موج ــه ب ــت ک ــرار دادی اس ــنه ق قرض الحس
قرض دهنــده( مبلــغ معینــی را طبــق ضوابــط مقــرر بــه اشــخاص 
ــذار  ــرض واگ ــه ق ــده( ب ــوان قرض گیرن ــه عن ــي )ب ــا حقوق ــي و ی حقیق
مي کنــد. تعهــد بازپرداخــت قرض گیرنــده صرفــاً معــادل مبلــغ دریافتــي 
ــر  ــي ه ــنه اعطای ــهم قرض الحس ــود. س ــد ب ــزد آن خواه ــالوه کارم به ع
ــزد آن ســاالنه  ــان و کارم ــه متقاضی ــي ب ــک، ســقف تســهیالت اعطای بان
ــود.  ــخص مي ش ــران مش ــالمي ای ــوري اس ــزي جمه ــک مرک ــط بان توس
ــادل  ــک مع ــر بان ــي ه ــنه هاي اعطای ــوع کل قرض الحس ــر مجم حداکث

کل ســپرده هاي پس انــداز قرض الحســنه اســت.

فرآینــد و تاریخچــه پذیــرش و اجــرای 
ــگری  ــی گزارش ــتانداردهای بین الملل اس

ــت؟  ــه اس ــران چگون ــی در ای مال
ــرش  ــی پذی ــوص چگونگ ــرر درخص ــی های مک ــس از بررس ــران ، پ در ای
اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی، مجمــع عمومــی ســازمان 
ــه  ــرکت های پذیرفت ــط ش ــتانداردها توس ــن اس ــت ای ــی، رعای حسابرس
ــورخ 138۹/11/10  ــۀ م ــق مصوب ــرد. طب ــب ک ــورس را تصوی شــده در ب
ــه  ــاز ب ــی مج ــرکت های بورس ــی ش ــازمان حسابرس ــی س ــع عموم مجم
ــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی  ــی خــود ب تهیــۀ صــورت هــای مال
گزارشــگری مالــی شــدند. در ادامــۀ همیــن رونــد طبــق مصوبــۀ مــورخ 
13۹0/0۶/2۷ مجمــع عمومــی ســازمان حسابرســی، »آن گــروه از 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــزد س ــده ن ــت ش ــی ثب ــای مال شــرکت ها و نهاده
بهــادار کــه توســط ســازمان مذکــور مشــخص می شــوند و بــه تبــع آنهــا، 
ــوط از تاریــخ مشــخص شــده توســط  شــرکت های فرعــی و وابســته مرب
ــتانداردهای  ــود از اس ــی خ ــای مال ــۀ صورت ه ــد در تهی ــازمان، بای آن س
بین المللــی گزارشــگری مالــی اســتفاده کننــد.« در ادامــه طبــق مصوبــۀ 

ــۀ  ــازمان حسابرســی و اطالعی ــی س ــع عموم ــورخ 13۹۵/0۵/12 مجم م
ــه  ــرکت ها ب ــته از ش ــه دس ــورس س ــازمان ب ــورخ 13۹۵/08/2۵ س م
ــتانداردهای  ــق اس ــی طب ــای مال ــه صورت ه ــه تهی ــزم ب ــر مل ــرح زی ش

ــدند: ــی ش ــگری مال ــی گزارش بین الملل
ــازمان  ــزد س ــده ن ــت ش ــاری ثب ــات اعتب ــا و موسس ــۀ بانک ه الف(کلی

ــادار، ــورس و اوراق به ب
ــورس و اوراق  ــزد ســازمان ب ــۀ شــرکت های بیمــه ثبــت شــده ن ب( کلی

بهــادار و
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت ــۀ ش  ج( کلی
و فرابــورس ایــران بــا ســرمایۀ ثبــت شــده 000ر10 میلیــارد ریــال و 

بیشــتر از آن.
ــتانداردهای  ــا اس ــتایی ب ــم راس ــت ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه و ب در ادام
ــه اعمــال  بین المللــی، ســازمان حسابرســی نیــز از ســال 13۹۷ اقــدام ب
تغییــرات گســترده در اســتانداردهای حســابداری ایــران در جهــت 

ــرد. ــی ک ــتاندادرهای بین الملل ــا اس ــتر ب ــی بیش هماهنگ
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انواع مختلف حسابرسی؟ 
ــدف  ــتقل(: ه ــی مس ــی )حسابرس ــای مال ــی صورت ه حسابرس
اصلــی ایــن حسابرســی اعتباردهــی بــه صورت  هــای مالــی اســت. منظــور 
ــا قضــاوت شــخصی اشــخاص مســتقل و   از اعتباردهــی اظهــار عقیــده ی
ــای  ــت ادعاه ــای بااهمی ــی جنبه ه ــت تمام ــه مطابق ذی صــالح نســبت ب
منعکــس در صورت هــای مالــی بــا معیارهــای تعییــن  شــده، یعنــی اصــول 
حســابداری اســت. البتــه چنیــن اظهارنظــر یــا قضاوتــی بایــد مبتنــی بــر 
ــط  ــوالً توس ــی معم ــوع حسابرس ــن ن ــد. ای ــی باش ــر و کاف ــواهد معتب ش
ــابداران  ــه ی حس ــه از جامع ــه دارای گواهی نام ــتقل ک ــان مس حسابرس

ــرد. ــران هســتند صــورت  می گی رســمی ای
ــزان  ــن می ــت، تعیی ــت: مقصــود از حسابرســی رعای ــی رعای حسابرس
ــازمان ها  ــررات س ــن و مق ــا، قوانی ــت ها، پیمان ه ــکام، سیاس ــت اح رعای
و کنترل هــای داخلــی توســط شــرکت های مــورد رســیدگی اســت؛ 
ماننــد حسابرســی مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و حسابرســی تأمیــن 
اجتماعــی کــه بــا هــدف بررســی رعایــت قوانیــن مرتبــط اجــرا می شــود.

ــرد دارد  ــی کارب ــوع حسابرســی در مواقع ــن ن ــی: ای ــی قانون حسابرس

کــه قصــد ارائــه ی یــک نظــر کارشناســی بی طرفانــه از صورت هــای مالــی 
ــا  ــاری ی ــای تج ــی در تقلب ه ــی قانون ــرای حسابرس ــت. اج ــان اس در می
ــان شــرکت ها، خســارت های تجــاری _ اقتصــادی و اختــالف بیــن  کارکن

ــد. ــرورت می یاب ــون ض ــب قان ــوالً به موج ــرکا معم ــهام داران و ش س
ــی: حسابرســی عملیاتــی عبــارت اســت از فراینــد  ــی عملیات حسابرس
ــادی  ــه ی اقتص ــی و صرف ــی، کارای ــِی اثربخش ــد ارزیاب ــم و روش من منظ
عملیــات ســازمان و گــزارش ارزیابــی، همــراه بــا پیشــنهادهای عملــی بــه 
اشــخاص ذی صــالح بــرای بهبــود عملیــات. بــا عنایــت بــه تعریــف مذکــور، 
حسابرســی عملیاتــی مصــداق بــارزی از خدمــات مشــاوره ی مدیریت اســت 
و انتظــار مــی رود صرفــاً بنــا بــه درخواســت مدیریــت بنگاه هــا انجــام شــود. 
ــی دارای  ــطح بین الملل ــی در س ــوع حسابرس ــن ن ــن تر ای ــارت روش به عب

ماهیــت خدمــات مشــاوره ای اســت.
اثربخشی: میزان دست یابی به اهداف.

کارایــی: نســبت نتایــج به دســت آمــده از عملیــات )ســتانده( بــه منابــع 
مصــرف شــده )داده(.

صرفــه ی اقتصــادی: تــالش در جهــت حداقــل کــردن هزینــۀ تحصیــل و 
اســتفاده از منابــع ســازمان بــا حفــظ کیفیت مناســب.

ــا شناســایی مــوارد  ــوع حسابرســی، تقلب هــا کشــف و ب ــا انجــام ایــن ن ب
ــود. ــاد می ش ــی ایج ــی، صرفه جوی ــدم کارای ــع و ع ــالف مناب ات

بی طرفانــۀ  و  مســتقل  فعالیــت  یــک  داخلــی:  حسابرســی 
و  ارزش افزایــی  به منظــور  کــه  اســت  و مشــاوره  اطمینان بخــش 
بهبــود عملیــات ســازمان، طراحــی و اجــرا می شــود. حســابرس 
از  نظام منــد،  و  سیســتماتیک  رویکــردی  اعمــال  بــا  داخلــی، 
ــت ریســک،  ــای مدیری ــود اثربخشــی فراینده ــی و بهب ــق ارزیاب طری
کنتــرل داخلــی و نظــام راهبــری، بــه ســازمان در تحقــق اهدافــش 

می رســاند. یــاری 
محصــول نهایــی حسابرســی داخلــی معمــوالً گزارشــی بــه مدیریــت 
ــز  ــات نی ــود عملی ــرای بهب ــنهادهایی ب ــامل پیش ــه ش ــد ک می باش

هســت.

نکاتمهمحــــــــرفهای
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عقد مضاربه چیست؟ 
یکــی از عقــود معیــن قانــون مدنــی اســت کــه بــه موجــب آن تســهیالت 
ــتغال  ــي اش ــارت و بازرگان ــر تج ــه در ام ــخاصي ک ــار اش الزم در اختی

ــرد. ــرار مي گی ــد ق دارن
مضاربــه قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن )مالــک( 
ــرف  ــه ط ــد اینک ــا قی ــود. ب ــدي( مي ش ــرمایه )نق ــن س ــده دار تأمی عه
ــا آن تجــارت کــرده و در ســود حاصلــه، هــر دوطــرف  دیگــر )عامــل( ب

شــریک باشــند.

حاکمیت شرکتی چیست؟ 
ــه  ــف ارائ ــه تعاری ــم ب ــت شــرکتی رجــوع می کنی ــف حاکمی ــرای تعری ب

شــده دو ســازمان معتبــر بیــن المللــی:
ــت  ــابداران )IFAC( )2004(: حاکمی ــی حس ــیون بین الملل  فدراس
شــرکتی عبــارت اســت از تعــدادی مســئولیت ها و شــیوه های بــه کار بــرده 
شــده توســط هیئــت مدیــره و مدیــران موظــف بــا هــدف مشــخص کــردن 

مســیر اســتراتژیک کــه تضمین کننــده ی دســت یابی بــه هدف هــا، کنتــرل 
ریســک ها و مصــرف مســئوالنه ی منابــع اســت.

ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی )OECD( )1998 و 2004(: 
طبــق تعریــف ایــن ســازمان، حاکمیــت شــرکتی مجموعــه ای از روابــط بین 
ــره، ســهام داران و ســایر ذی نفعــان شــرکت اســت.  مدیریــت، هیئــت مدی
حاکمیــت شــرکتی هم چنیــن ســاختاری را فراهــم مــی آورد کــه از طریــق 
ــداف و  ــن اه ــه ای ــت یابی ب ــای دس ــن و ابزاره ــرکت، تدوی ــداف ش آن اه

ــران مشــخص می شــود. ــر عملکــرد مدی ــن نحــوه ی نظــارت ب هم چنی

د  ر ندا اســتا یجـــــاد  ا تاریخچــــه 
عملیاتــــی  آمـــــد  »در  IFRS15
ــتریان«  ــا مش ب د  ردا ــرا ق ز  ا ــل  حاص
 )REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS(

ــت؟  چیس
اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی شــمارۀ 1۵ بــا عنــوان درآمــد 
ــترك  ــروژۀ مش ــل پ ــتریان، حاص ــا مش ــرارداد ب ــل از ق ــی حاص عملیات
هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللــی حســابداری )IASB( و هیئــت 
ــایی  ــورد شناس ــی)FASB( در م ــابداری مال ــتانداردهای حس ــن اس تدوی
ــوازن بیــن الزامــات  ــال ایجــاد ت ــه دنب ــن اســتاندارد ب درآمــد اســت. ای
اســتانداردهای درآمــدی هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللــی 
ــتانداردهای  ــتند و اس ــول هس ــر اص ــی ب ــتر مبتن ــه بیش ــابداری ک حس
ــه بیشــتر  ــی ک ــن اســتانداردهای حســابداری مال ــت تدوی پرشــمار هیئ

ــر قواعــد هســتند، اســت. مبتنــی ب

نکاتمهمحــــــــرفهای
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نقـش  شـدن  رنـگ  پـر 
ارائـۀ  پـی  در  حسـابداران 
اقلیمـی  پیشـنهادی  قانـون 
)آب و هـوا( توسـط کمیسـیون 
بـورس و اوراق بهـادار آمریـکا 

و  بــورس  کمیســیون  پیشــنهادی  قانــون 
اوراق بهــادار آمریــکا در راســتای افشــای 
ــا آب و هــوا، تالش هــای  اطالعــات مرتبــط ب
ــاد  ــت ایج ــان را جه ــابداران و حسابرس حس
بــه  پایــدار  گزارش دهــی  از  اطمینــان 

ــرد. ــدید ک ــود تش ــتریان خ مش
ــورس و اوراق  ــیون ب ــته کمیس ــۀ گذش هفت
پیشــنهادی  قانــون  از  آمریــکا  بهــادار 
ــی  ــه شــرکت های دولت ــرد ک ــرداری ک پرده ب
ــای  ــد افش ــزم می کن ــا را مل ــایر نهاده و س
خطــرات آب و هوایــی را در اظهــارات ثبتــی 
کننــد.  وارد  خــود  دوره ای  گزارش هــای  و 

مطابــق ایــن قانــون، شــرکت ها موظفنــد 
ریســک هایی کــه به طــور منطقــی تأثیــر 
ــج عملکــرد  ــر کســب وکار، نتای ــا اهمیتــی ب ب
یــا وضعیــت مالــی آن هــا دارنــد را بــه همــراه 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای مال ــای صورت ه معیاره
ــب یادداشــتی در صورت هــای  ــم، در غال اقلی
ــد. ــا کنن ــان افش ــی شده ش ــی حسابرس مال

از  بخشــی  می تــوان  را  افشــاگری  ایــن 
پاســخ  بــرای  بایــدن  دولــت  تالش هــای 
ــان و  ــی جه ــرات آب و هوای ــر تغیی ــه تاثی ب
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری  افزایــش 
حکومتــی  و  اجتماعــی  زیســت محیطی، 
ــن  ــه قوانی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب دانس
پیشــنهادی بــه چارچــوب افشــای مالــی 
ــای  ــکل گازه ــوا و پروت ــا آب و ه ــط ب مرتب
ــه اســتفاده  ــه ای اشــاره دارد، نیــازی ب گلخان
ــه خاصــی از اســتانداردها نیســت. از مجموع

  

اخباراخبار
ایرانوایرانو
جهانجهان
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کشـف 1.8 میلیـارد دالر تقلب 
توسـط بازرسـان کیفـری ادارۀ 
درون مـرزی  مالیات هـای  کل 
دوران  در   )IRS( آمریـکا 

ی  همه گیـر

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط 
کل  ادارۀ  کیفــری   تحقیقــات  بخــش 
مالیات هــای درون مــرزی آمریــکا و طــی 
ــه  ــورت گرفت ــق ص ــصت تحقی ــصد و ش شش
 1.8 مجمــوع  در  گذشــته،  ســال  دو  در 
ــط  ــرز توس ــرداری مح ــارد دالر کالهب میلی

ایــن ســازمان کشــف شــده اســت.
از  وســیعی  طیــف  پرونده هــا  ایــن 
وام هــا،  جملــه  از  مجرمانــه  فعالیت هــای 
را در  اعتبــارات و پرداخت هــای متقلبانــه 
بــر می گرفــت. تحقیقــات کیفــری انجــام 
شــده ایــن ســازمان و وزارت دادگســتری 
ــرای  ــت ب ــد محکومی ــد درص ــزان ص ــه می ب
پرونده هــای تحــت تعقیــب و محکومیــت 
ــه مــدت متوســط چهــل و دو مــاه  ــدان ب زن

ــی  ــان پرونده های ــت. در می ــده اس ــر ش منج
ــواده ای  کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت خان
ــه اعضــای آن  ــی مشــاهده شــد ک کالیفرنیای
ــون دالر  ــا میلی ــرداری ده ه ــل کالهب ــه دلی ب
همه گیــری  دوران  مالــی  کمک هــای  از 
خانه هــای  بــرای  آن  کــردن  هزینــه  و 
ــه  ــالم ب ــایر اق ــال و س ــکه های ط ــل، س مجل
ــدند.  ــوم ش ــدان محک ــم زن ــاه و نی ــده م هف
ــز  ــدا نی ــاکنان فلوری ــن از س ــن دو ت همچنی
ــرداری از  ــل کالهب ــه دلی ــن دوران، ب در ای
وام هــای پرداختــی جهــت  برنامــۀ محافظــت 
از حقــوق و دســتمزد بــه چهــل و چهــار مــاه 

ــدند. ــوم ش ــدان محک زن
 

طـی  بایـد  حسـابداران  آنچـه 
جنـگ اوکرایـن در نظـر داشـته 

باشـند 
ــابداری  در  ــای حس ــاورۀ نهاده ــۀ مش کمیت
پــی »تحــوالت اخیــر و جــاری در اوکرایــن« 

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــترك 8 صفح ــۀ مش بیانی
ــرد. ــادر ک ــه ص ــن حرف ــاغلین ای ش

ــوالت  ــریع تح ــد س ــتن رون ــر داش ــا در نظ ب
نهادهــای  مشــاورۀ  کمیتــۀ  اکرایــن، 
ــدات  ــادآوری تعه ــتای ی ــابداری در راس حس
حرفــه ای بــه اعضــای حرفــۀ حســابداری،  
در  چــه  و  عمــل  در  چــه  داشــته  بیــان 
ــل از  ــه طــور کام ــد ب تجــارت، اعضــا موظفن
تعهــدات قانونــی و حرفــه ای خــود در رابطــه 
حــوزه  در  )روســیه(  تحریــم  قواعــد  بــا 

قضایــی مربوطــه پیــروی کننــد.
ایــن کمیتــه همچنیــن خاطرنشــان کــرد 
ــود را در  ــش خ ــابداران نق ــار دارد حس انتظ
در  غیرتحریمــی  شــرکت های  بــه  کمــک 
ــه  ــرای مقابل ــادی ب ــای اقتص ــی بخش ه تمام
ــد. ــا کنن ــدی ایف ــالالت بع ــه اخت ــا هرگون ب

منبع خبر:   
https://www.pqmagazine.com/
war- in-ukraine-what-accoun-
tants-need-to-do/



98
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

حسابرسـی واحدهـای تجـاری 
کمتـر پیچیـده 

بین المللــی  اســتانداردهای  هیئــت 
مطالــب  اطمینان بخشــی،  و  حسابرســی 
حسابرســی  بــا  رابطــه  در  را  جدیــدی 
ــر  ــده منتش ــر پیچی ــاری کمت ــای تج واحده
ــود: ــامل می ش ــر را ش ــوارد زی ــه م ــرد ک ک
ــنهادی در  ــی پیش ــای تکمیل ــۀ راهنم ارائ  
ــه  ــت ارائ ــابرس، جه ــزارش حس ــورد گ م
ــات و  ــورد اصالح ــتر در م ــی بیش راهنمای
ــرات اعمــال شــده در گــزارش  ســایر تغیی

ــتاندارد  ــتفاده از اس ــگام اس هن
کمــک  منظــور  بــه  انتقــال،  نقشــه   
بیــن  حرکــت  جهــت  کاربــران  بــه 
و  موجــود  بین المللــی  اســتانداردهای 

آنهــا معــادل 
جدیــد  بین المللــی  اســتاندارد  الزامــات  و 
واحدهــای  حسابرســی  در  پیشــنهادی 
ــۀ  ــت کلی ــن هیئ ــده ای ــر پیچی ــاری کمت تج
ــا  ــد ت ــویق می کن ــد را تش ــان عالقه من ذینفع
ــن اســتاندارد  ــورد ای بازخــورد خــود را در م
ــتاندارد  ــن اس ــد. ای ــه دهن ــنهادی ارائ پیش
اســتفاده کنندگان صورت هــای مالــی،  بــه 
واحدهــا،  مســئولین  و  مدیــران  مالــکان، 
تهیه کننــدگان صورت هــای مالــی، قانونــی 
همچنیــن  اســت.  مرتبــط  نظارتــی  یــا 

ــی  ــای محل ــات، نهاده ــغلی مقام ــۀ ش حیط
ــتاندارد،  ــن اس ــارات تدوی ــا اختی ــه ب مربوط
حرفــه ای،  حســابداری  ســازمان های 
نهادهــای  و  تنظیم کننده هــا  دانشــگاهیان، 
و  وحسابرســان  حسابرســی،  نظارتــی 
مؤسســات حسابرســی و غیــره را نیــز در بــر 

. د می گیــر
 

خبر: منبع  لینک 
https://www.iaasb.org /news-
events/2021-09/audits- less-
complex-entities-consultation-
supplemental-guidance-auditor-
reporting-mapping-documents

 Oracle، تیم هـای  تـالش 
AICPA و CIMA بـرای مقابلـه 
فناوری  مهارت هـای  شـکاف  با 

در امـور مالـی 

بین المللــی حســابداران  انجمــن  و  اوراکل 
انجمــن  توســط  کــه  خبــره  حرفــه ای 
حســابداران رســمی آمریــکا تأســیس شــده، 
ــت  ــابداران مدیری ــن حس ــراه انجم ــه هم ب
بــرای  را  مقدماتــی  پیش نویــس  خبــره، 
ــاوری  ــای فن ــه شــکاف مهارت ه رســیدگی ب
منتشــر  حســابداری  و  مالــی  امــور  در 
کردنــد. بــا همــکاری ایــن ســه تشــکل 

ــریع"  ــی س ــول مال ــای تح ــری گواهی ه "س
بــه منظــور تجهیــز رهبــران امــور مالــی بــه 
ــرش  ــرای پذی ــاز ب ــورد نی ــی م ــش عمل دان
فرآیندهــا،   مالــی،   فناوری هــای  آخریــن 
طراحــی  مهارت هــا  و  شــیوه ها  بهتریــن 
ــت در  ــا در موفقی ــه آنه ــا ب ــت ت ــده اس ش
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــاری، س ــای تج محیط ه
ــد. ــک کن ــرات کم ــاد تغیی ــاغل و ایج مش

حــال  در  کســب وکارها  کــه  همانطــور 
عبــور از اختــالالت اخیــر بــازار بودنــد، 
ــتفاده  ــه اس ــرعت ب ــه س ــی ب ــای مال تیم ه
در  کــه  آوردنــد  روی  ابــری  فنــاوری  از 
آنــان  تجــاری  مهــم  تصمیم گیری هــای 
بســیار تاثیرگــذار بــود. بــا ایــن حــال، تنهــا 
معتقدنــد  مالــی  رهبــران  از  درصــد   10
ــای  ــری مهارت ه ــکان فراگی ــان ام تیم هایش
از  حمایــت  بــرای  نیــاز  مــورد  فنــاوری 
تحــوالت مالــی سازمان شــان را دارا هســتند 
و ایــن در حالــی اســت کــه شــش درصــد از 
رهبــران مالــی مدعــی داشــتن یــک برنامــۀ 
ــتند. ــی هس ــۀ مال ــوی در زمین ــی ق آموزش
در  حــوزه  ایــن  در  اهمیــت  بــا  اصــول 
حــال نقــد و بررســی اســت. ســری عناصــر 

کلیــدی مــورد بررســی عبارتنــد از:
- مراحــل عملــی بــرای هدایــت تحــول 

ــی مال
و  شــده  اثبــات  شــیوه های  بهتریــن   -

مربوطــه عملیاتــی  نقشــه های 
- مهارت هــای جدیــدی کــه توســعه شــغلی 

ــد را پشــتیبانی و تســریع می کن
ــی  ــای واقع ــده از دنی ــه ش ــات ارائ  -تجربی
ــر اســاس  توســط رهبــران مالــی اوراکل ب

ــان ــی خودش ــوالت مال تح
 

خبر: منبع  لینک 
https://www.aicpa.org/news/
article/oracle-and-aicpa-and-ci-
ma-team-up-to-tackle-the-tech-
nology-skills-gap-in
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حســـابرســــی  موسســه 
پرونـده  و   Ernst & Young
شـرکت  بـا  مرتبـط  قضایـی 

 Wire card

پــس از ادعــای ســرمایه گذاران »وایــرکارد« 
مبنــی بــر تخطی موسســه حسابرســی ارنســت 
انــد یانــگ از وظایــف خــود هنــگام حسابرســی 
ــتگی  ــه ورشکس ــر ب ــه منج ــرکت ک ــن ش ای
ــرکت  ــن ش ــه ای ــرمایه گذاران علی ــد، س آن ش
دســت بــه تجمــع اعتراضــی زدنــد و در پــی آن 
دادگاهــی در مونیــخ رســیدگی بــه ایــن پرونده 

را بــر عهــده گرفــت.
ــه ای  ــان در بیانی ــپ آلم ــی تیل ــرکت حقوق ش
ــن در  ــرد و ای ــالم ک ــم را اع ــن حک ــدور ای ص
حالــی اســت کــه شــرکت تیلــپ دو ســال قبل، 
ــرکارد،  ــس از افشــای رســوایی وای ــه پ بالفاصل
شــکایت های فــردی را مطــرح کــرده بــود. 
ــهام و  ــدگان س ــده را دارن ــن پرون ــاکیان ای ش

اوراق قرضــه وایــرکارد تشــکیل می دهنــد.
وایــرکارد در ژوئــن ســال 2020 پس بیــان این 
ادعــا کــه  1.۹ میلیارد یــورو )2.1 میلیارد دالر( 

ــاب هایش  ــده در حس ــایی ش ــد شناس ــه نق وج
احتمــاالً هرگــز وجــود نداشــته اســت، ســقوط 
کــرد و مســبب صــورت گرفتــن تحقیقــات 
ــوایی های  ــن رس ــی از بزرگتری ــی از یک پارلمان
شــرکتی در کشــور شــد. دادســتان های مونیــخ 
اظهــار داشــتند مارکــوس بــراون، مدیــر اجرایــی 
ســابق وایــرکارد متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده 
ــکایت  ــز از وی ش ــرمایه گذاران نی ــه س ــوده ک ب

کرده انــد.
 

لینک منبع خبر:
https://www.accountingtoday.com/
articles/ernst-young-faces-german-
class-action-case-over-wirecard

 ،COSO انتشـار راهنمای جدید
مدیریـت  در  بیشـتر  مهـارت 

و حسابرسـی  ریسـک 

کمیســیون  حامــی  ســازمان های  کارگــروه  
ــدی از اتحــاد  ــه ی جدی ــا انتشــار مقال ــردوی ب ت
چارچــوب مدیریــت ریســک ســازمانی ایــن 

در  ســریع االنتقال  شــیوه های  بــا  کمیتــه  
حسابرســی داخلــی و ســایر عملکردهــا خبــر داد.
در ایــن راهنمــا شــرح داده شــده کــه چگونــه 
بــه  می تواننــد  ســریع االنتقال  شــیوه های 
موفقیــت مدیریــت ریســک کمــک کننــد. ایــن 
ــرد  ــی عملک ــه از چگونگ ــد نمون ــا چن راهنم
ــک  ــای ی ــایر بخش ه ــی و س حسابرســی داخل
ــا  ــری آن ب ســازمان و ســازگاری و انعطاف پذی
ــه  ــد.  الزم ب ــه می کن ــت ریســک را ارائ مدیری
ذکــر اســت کــه ایــن کمیتــه توســط مؤسســه 
حســابداری  انجمــن  داخلــی،  حسابرســان 
آمریــکا، انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا، 
مؤسســه  و  بین المللــی  مالــی  مدیــران 
حســابداران مدیریــت پشــتیبانی می شــود.

 
 

خبر: منبع  لینک 
https://www.accountingtoday.
com/news/coso-guidance-urges-
more-agility-in-risk-management-
auditing
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کمیته هـای  و  شـرکت ها  تمرکـز 
حسابرسی بر ESG در »روز زمین« 

زمیــن، شــرکت های  روز  رســیدن  فــرا  بــا 
بــه  حسابرســی  کمیته هــای  و  حســابداری 
ــائل  ــه مس ــود را ب ــه خ ــده ای توج ــور فزاین ط
زیســت محیطی معطــوف می کننــد تــا بــه 
مشــتریان خــود کمــک کننــد کــه بــا مطالبــات 
ــی،  ــت محیط ــگری زیس ــرای گزارش ــد ب جدی

ــوند. ــازگار ش ــری س ــی و راهب اجتماع
ــکا مــاه  ــورس و اوراق بهــادار آمری کمیســیون ب
ــه انتشــار قانونــی پیشــنهادی  گذشــته اقــدام ب
ــه آب و  ــوط ب ــات مرب ــۀ افشــای اطالع در زمین
هــوا کــرد کــه بــر اســاس آن  شــرکت ها ملــزم 
خواهنــد بــود اطالعاتــی در مــورد ریســک های 
مرتبــط بــا آب و هــوا کــه منطقــاً تأثیــر 
ــا  ــج عملکــرد ی ــر کســب و کار، نتای ــی ب بااهمیت

ــای  ــی و برخــی معیارهــای صورت ه شــرایط مال
ــتی  ــب یادداش ــرکت ها دارد را در غال ــی در ش مال
ــود  ــده خ ــی حسابرســی ش ــای مال ــه صورت ه ب

اضافــه کننــد. 
ــورس و  ــیون ب ــس کمیس ــلر، رئی ــری گنس گ
اوراق بهــادار آمریــکا طــی وبینــاری کــه هفتــه 
ــدار  ــروه ســرمایه گذاری پای گذشــته توســط گ
"ســرس" برگــزار شــد اظهــار کــرد: »امــروزه 
تریلیــون  ده هــا  ارقــام  بــا  ســرمایه گذاران 
دالری از افشــای ریســک های آب و هوایــی 
حمایــت می کننــد. چــرا؟ بــه ایــن دلیــل 
ــه  ــد ک ــرمایه گذاران تشــخیص می دهن ــه س ک
تغییــرات آب و هوایــی می توانــد ریســک مالــی 
ــد و  ــاد کن ــرکت ها ایج ــرای ش ــی ب قابل توجه
ــورد  ــه در م ــری آگاهان ــرای تصمیم گی ــا ب آنه
ایــن خطــرات بــه اطالعــات قابــل اعتمــادی در 

ــد.« ــاز دارن ــک ها نی ــن ریس ــورد ای م

المللی  هیئت اسـتانداردهای بین 
اطمینان بخشـی  و  حسابرسـی 
IAASB اولیـن راهنمای دیجیتالی 

خـود را منتشـر می کند 

دیجیتــال  راهنمــای  دفترچــه  اولیــن 
اســتانداردهای  هیئــت  بیانیه هــای  از 
بین المللــی حسابرســی و اطمینان بخشــی، 
ــام  ــه ن ــد ب ــی جدی ــون در وبگاه ــم اکن ه
الکترونیکــی  بین المللــی  اســتانداردهای 

منتشــر شــده اســت.
ــی  ــیون بین الملل ــط فدراس ــگاه توس ــن وب ای
حســابداری راه انــدازی و بــا همــکاری هیئــت 
و  حسابرســی  بین المللــی  اســتانداردهای 
اســتانداردهای  هیئــت  اطمینان بخشــی، 
حرفــه ای  رفتــار  آئیــن  بین المللــی 
اســتانداردهای  هیئــت  و  حســابداران  
عمومــی   بخــش  بین المللــی  حســابداری 
توســعه یافتــه اســت. ایــن پلتفــرم کــه 
بــرای بــرآوردن نیازهــای ذینفعــان طراحــی 
ــکان  ــن ام ــگاه همچنی ــن وب شــده اســت، ای
ارجــاع ســریع بــه اســتانداردهای دیگــر 
منابــع  و  اســتاندارد  تنظیــم  هیئت هــای 

می کنــد. فراهــم  را  مرتبــط 
هیئــت  رئیــس  سیدنشــتاین،  تــام 
و  حسابرســی  بین المللــی  اســتانداردهای 
اطمینان بخشــی اعــالم کــرد: "راه انــدازی 
پلتفــرم اســتانداردهای دیجیتــال بــه تقاضــا 
ــرای افزایــش دسترســی پاســخ داده و گام  ب
اســتراتژیک  پیگیــری هــدف  در  دیگــری 
نوآوری هــای  از  بهره منــدی  بــرای  مــا 
تکنولوژیکــی اســت." بــا گذشــت زمــان، 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــود اس ــه بهب ــا ب م
بــا  تــا  داد  خواهیــم  ادامــه  الکترونیکــی 
قابلیــت  کاربــران،  بازخــورد  از   اســتفاده 
ــتانداردها را  ــن اس ــرم و ای ــتفاده از پلتف اس

ببخشــیم. بهبــود 
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می تواننـد  چگونـه  حسـابداران 
در تغییـر چهارچوب کسـب و کار 
ناشـی از گسـترش فنـاوری نقش 

کنند  ایفـا 

ــل،  ــل و نق ــی، حم ــوالت مصرف ــد، محص تولی
ــی  ــای صنعت ــدادی از بخش ه ــا تع ــا تنه اینه
هســتند کــه بــرای قرن هــای متمــادی تعییــن 
ــه  ــرعت ب ــه س ــازار ب ــد. ب ــازار بوده ان ــدۀ ب کنن
ــه  ــاوری ب ــید و فن ــود رس ــروزی خ ــکل ام ش
ســتون اصلــی بســیاری از ایــن صنایــع ســنتی 
ــا ضمــن اضافــه شــدن صنایــع  تبدیــل شــد ت
جدیــدی ماننــد تجــارت الکترونیــک، خدمــات 
و محصــوالت، بــا ســرعت بیشــتری بــرای افــراد 

فراهــم شــود.
ــب وکارها  ــان، کس ــدن جه ــر ش ــا پیچیده ت ب
ــه  ــی تکی ــر خدمات ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ب
می کننــد کــه شــفافیت و پایــه محکمــی 
اصلــی  مهارت هــای  می دهنــد.  ارائــه  را 
ــه کســب  ــرای کمــک ب ــۀ حســابداری ب حرف
بــر  اســت کــه  و کارهــا طراحــی شــده 
اســاس آن تصمیمــات خــود را بــر پایــۀ 
ــد.  ــا اســتوار کنن ــن فرآیندهــا و داده ه بهتری

ــه از  ــی ک ــی از روش های ــه برخ ــا ب در اینج
ــب وکارها  ــه کس ــه ب ــن حرف ــا ای ــق آنه طری
کمــک می کنــد تــا آینــده فنــاوری را تحــت 
ــاره شــده اســت: ــرل داشــته باشــند اش کنت

قدرت دانش  
وجــود برنامــه )اپلیکیشــن( بــرای هــر   

موضوعــی
دورکاری  

اهمیت امنیت ســایبری  
 
 

ــگری  ــم گزارش ــورد مه ــج م  پن
مالــی کــه بایــد در ســال جدیــد 

ــود میــالدی مراقــب آنهــا ب

ــه آنچــه سیاســت گذاران در مــورد  ــا توجــه ب ب
چارچوب هــای مالیاتــی مطــرح می کننــد و 
همچنیــن انتشــار دســتورالعمل های نویــن 
ــتاندارد  ــدگان اس ــه تدوین کنن ــگری ک گزارش
مســائل  و  دیجیتــال  ارزهــای  زمینــۀ  در 
زیســت محیطی، اجتماعــی و حاکمیتــی ماننــد 
تغییــرات آب و هــوا در نظــر می گیرنــد، ســال 
2022 تغییراتــی را بــرای حــوزۀ حســابداری و 

ــرد. ــد ک حسابرســی ایجــاد خواه
پیــش رو  چالش هــای  درك  حالی کــه  در 
می توانــد امــری تنــش زا باشــد، شــرکت ها 
موظفنــد هنــگام تهیــه گزارش هــای مالــی 
ــی  ــند. آگاه ــوه آگاه باش ــوالت بالق ــود از تح خ
تهیــه صورت هــای  تغییــرات کلیــدی در  از 
مالــی و ســایر ارتباطــات ذینفعــان بســیار حائــز 

ــت. ــت اس اهمی
در اینجــا بــه پنــج موضوعــی کــه تحت بررســی 

قــرار گرفتــه اشــاره می کنیــم:
هیئــــت  گزارشــــــگری  الزامـــــــات   -1
در  مالــی  حســابداری  اســتانداردهای 
ــی  ــت محیطــی، اجتماع ــا حاکمی رابطــه ب

و شــرکتی
الزامــات ســایبری، رمزنــگاری و دارایی هــای   -2

نامشــهود
اصالح مالیات در داخل و خارج از کشور  -3

تغییرات تکنولوژی  -4
ــورس و اوراق بهــادار  تحــوالت کمیســیون ب  -۵

ــاالت متحــده ای
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حسابرســان  بین المللــی  انجمــن  تعریــف 
داخلــی »حسابرســی داخلــی« را به عنــوان 
مســتقل،  مشــاورۀ  و  تضمینــی  »فعالیــت 
ــزودن ارزش  ــرای اف ــده ب ــی ش ــی طراح عین
ــن  ــد«. ای ــازمان می دان ــات س ــود عملی و بهب
ــۀ  ــا ارائ ــا ب ــد ت ــک می کن ــازمان کم ــه س ب

یــک رویکــرد منّظــم و منّظــم بــرای ارزیابــی 
مدیریــت  فرایندهــای  اثربخشــی  بهبــود  و 
ریســک، کنتــرل و حاکمیــت، بــه اهــداف خود 
ــس  ــز، رئی ــای لن ــۀ آق ــه گفت ــد. ب ــت یاب دس
شــرکت های  از  یکــی  داخلــی  حسابرســی 
بورســی آمریــکا، اســتقالل در حسابرســی 

استقالل به عنوان یک حسابرس داخلی 
واقعاً به چه معناست؟

 علیرضا قاسمی 
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ــد  ــی باش ــی از آن ایده های ــاید یک ــی ش داخل
ــد.  ــل کار می کن ــر از عم ــوری بهت ــه در تئ ک
ــت  ــن اس ــی ای ــابرس داخل ــش از حس انتظارات
کــه هــم »ناظــر« باشــد و هــم »مشــاور«؛ کــه 

ــت.  ــی اس ــل چالش ــک عم ی
آقــای لنــز بــا اشــاره بــه مشــکالت حسابرســان 
داخلــی در ایجــاد تعــادل بیــن مســتقل بــودن 
ایجــادارزش  عیــن حــال  در  و  عملیــات  از 
افــزوده و ســود بــرای عملیــات، توجه مفســران 
به عنــوان  اغلــب  مفســران  آنچــه  بــه  را 
نقــش«  »ســرگردانی  و  نقــش«  »معمــای 
می گویــد:  او  می کنــد.  جلــب  می نامنــد، 

»برخــی، حسابرســی داخلــی را یــک عملکــرد 
اســکیزوفرنی می داننــد؛ از یــک ســو بایــد 
ــوی  ــد و از س ــه باش ــه و آگاهان ــاًل یکپارچ کام
ــۀ  ــاری از اســتقالل از هم ــه معی ــاز ب ــر نی دیگ
حسابرســان دارد. در نتیجــه، آقــای  لنــز »یــک 
قطــع ارتبــاط شــناختی داخلــی« را بــه هــدف 

ــد.  ــبت می ده ــی نس ــی داخل حسابرس
در  اساســی  تناقــض  ایــن  بــه  اذعــان  بــا 
حــوزۀ  در  داخلــی  حسابرســی  ماهیــت 
می دهــد  نشــان  کــه  تجــاری گســترده تر، 
ــب  ــی کس ــرۀ غذای ــه در رأس زنجی ــرادی ک اف
و کار قــرار دارنــد، تــا حــدودی از ناتوانــی 
حسابرســی داخلــی در تعریــف درســت نقــش 
خــود ناامیــد هســتند. آقــای لنــز خاطرنشــان 
آنچــه  بیــن  تناقضــی  »هیــچ  می کنــد: 
هیئــت مدیــره می خواهــد، آنچــه کمیتــۀ 
مدیریــت  آنچــه  و  می خواهــد  حسابرســی 
ــن  ــدارد. « بنابرای ــود ن ــد وج ــد می خواه ارش
ــنود  ــن خش ــۀ غیرممک ــا وظیف ــی ب حسابرس
ــی از  ــس واقع ــچ ح ــدون هی ــه ب ــاختن هم س
ــرای  ــد، ب اینکــه چــه کســی را اول راضــی کن
ــه  ــی ک ــژه زمان ــت؛ به وی ــه اس ــه مواج همیش
ــد.  ــی دارن ــن انتظــار متفاوت ــک از طرفی ــر ی ه
ــی  ــن بین الملل ــه انجم ــاره ب ــز دوب ــای  لن آق
کــه  می کنــد  اشــاره  داخلــی  حسابرســان 
حسابرســی  کــه  زمانــی  می کنــد  اذعــان 
داخلــی ســعی می کنــد »بــه دو اربــاب خدمــت 
کنــد« ممکــن اســت تضادهایــی وجــود داشــته 
ــل درك اســت کــه »رئیــس شــما  باشــد و قاب
ــد مشــکالتی  ــن موضــوع می توان کیســت؟«. ای
را از نظــر بیعــت، اســتقالل و اثربخشــی ایجــاد 

ــد. کن
ــردن  ــر ک ــه فیلت ــاز ب ــود نی ــۀ خ ــه نوب ــن ب ای
افزایــش  را  پاییــن  بــه  بــاال  از  اســتقالل 
مدیــران  اکثــر  کــه  به طــوری  می دهــد؛ 
عاملــی کــه از رویکــرد آزادی بیــان بــا مدیــران 

ــا را  ــد، آنه ــت می کنن ــی حمای ــد حسابرس ارش
ــه  ــد ک ــن درك کار کنن ــا ای ــادر می ســازند ب ق
او بایــد نظــر خــود را آزادانــه بیــان کنــد. صــرف 
نظــر از ایــن موضــوع، ســناریوهای بالقــوه بحث 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می کن ــز خاطرنش ــز لن برانگی
ــای  ــت ویژگی ه ــه اهمی ــژه ای را ب ــه وی »توج
مدیــر حسابرســی جلــب می کنــد کــه احتمــاالً 
مهم تــر از بحــث در مــورد اســتقالل کلــی 

ــت«. ــی اس ــی داخل حسابرس
انجــام  بــرای  کــرد  اســتدالل  می تــوان 
موفقیت آمیــز وظایــف حسابرســان داخلــی، 
ایــن امــر، مســتلزم اســتقالل کامــل از مدیریــت 
ــرای  ــد ب ــره بتوان ــت مدی ــا هیئ ارشــد اســت ت
کنترل هــای  بــا  رابطــه  در  الزم  اطمینــان 
داخلــی، پیشــگیری از ریســک و غیــره بــه 
ــد.  ــه کن ــی خــود تکی بخــش حسابرســی داخل
ــر  ــورت، خط ــن ص ــر ای ــد: »درغی ــز می گوی لن
حسابرســی  گزارش هــای  کــه  اســت  ایــن 
داخلــی بــه هیئــت مدیــره و کمیتۀ حسابرســی 
ــت  ــرای مدیری ــه ای کــه فقــط آنچــه ب ــه گون ب
ــود،  ــانی ش ــت، اطالع رس ــایند اس ــد خوش ارش

ــود«. ــر ش ــد فیلت ــت ارش ــط مدیری توس
اگــر حسابرســی داخلــی بخواهــد اســتقالل الزم 
خــود را در عمــل حفــظ کنــد، بایــد در روابــط 
ــۀ حسابرســی،  ــره، کمیت ــت مدی ــا هیئ خــود ب
ــت  ــب و کار و مدیری ــدی کس ــهامداران کلی س
ــد  ــرمایه گذاری کن ــرف س ــی را ص ــد، زمان ارش
و گفــت و گــوی پایــدار و قــوی بــا هــر یــک از 
طرفیــن را حفــظ کنــد تــا بتوانــد آن را تــداوم 

بخشــد.

علیرضــا 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 ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند. 

4

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

  • سیروس شمس)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • 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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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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حسابدار

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

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲۵

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 ۲۶
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 ۲۷

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

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

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 پیشداد اندیشه مهرگان 27 ۲4

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

•سعید رضائی قدیم ) حسابدار رسمی(

  • علی رمضان نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 

مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی
تلفن:44976329-44971388-44976822

فاکس: 4497681۵
نشانی: تهران- بزرگراه ستاری جنوب، روبه روی مجتمع تجاری کوروش، ابتدای 

خیابان پیامبر غربی، پالک 106/7، مجتمع پندار، طبقه سوم، واحد 11
کدپستی: 14719۵3264

Email:Pam.audit@yahoo.com
                   

 

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir

instagram. com/iica_ir



108
اردیبهشت  1401
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حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

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

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

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

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره 3

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

۳۲

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۳0

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. 

instagram. com/iica_ir

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. 
تلفن: 90 الی 88601988 

فاکس: 88601987
نشانی: تهران- مالصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پالک 10، طبقه 1    

کدپستی: 143۵843811
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

۲۸

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

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۹

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

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir



109
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

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

۳۳

مؤسسه حسابرسی شهود امین ۳۵
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 ۳۶

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

۳4

 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

instagram. com/iica_ir

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

۳۹

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۸

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

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

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت27
هشت

4۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• رامین معانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محسن محمودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •غالمرضا جهانگیریان) حسابدار رسمی(
  •صالح ضیائی) حسابدار رسمی(

  • هادی نجاری) حسابدار رسمی(
  • فرخ حیدری نوری ) حسابدار رسمی(

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

تلفن:44022976-44022۵77           
نشانی: تهران - آیت اهلل کاشانی ، بلوار ابوذر نبش فهیمی- پالک 2/2- ساختمان 

پارت - طبقه اول- واحد 4 
کدپستی: 147163418۵                   

 

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

41

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

4۲

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 40

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

4۵

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(

44

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 4۳
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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
انجمن حسابداران خبره ایران شروع 

راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir

instagram. com/iica_ir
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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

  62 مهران                             امیرسهامی                      88326۵28
*63 فریبرز                            امین                               22137707  
*64 سعید                             امینی                            88۵1۵134 
*6۵  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*66 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 67 منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
*68 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*69 نریمان                            ایلخانی                           88892036 
*70 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*71 احمد                              بابائی                            66929268  
*72 مصطفی                          باتقوا                              88843704 
*73 جواد                              باغبان                           8884370۵ 
*74 حمید                             باغدوست                       88901496
  7۵ رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  76 همایون                          باقری طادی                    88794646
*77 علی                              بخشی                          88061990
*78 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  79 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*80 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵316  
*81 سعید                              براتی                             88344609

*82 سعید                              برهانی                           22367783  
*83 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*84 جواد                              بستانیان                        88087796
  8۵ عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*86 محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵3 
*87 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*88 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵33۵70  
*89 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  88791437  
* 90 راضیه                             بهفروزی                         88802932 
*91 امیرحسین                       بهرامیان                         22137707
*92کیانوش                          بهلولی                           6648۵063
*93 اصغر                              بهنیا                                662134۵ 

*94 منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*9۵ مهدی                           بیرانوند                          44470084
*96 حمزه                              پاک نیا                             997۵383 
*97 هادی                          پارسان                         22431388
*98 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*99 علی                              پازوکی                          8830۵393
*100 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*101 مهربان                            پروز                              88493171
  102 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*103جمشید                            پیک فلک                      44012۵36
*104 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *10۵ عبدالحسین                       تجلی                            77873۵19
*106 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    22767233 
*107 مجید                              ترکمان                         8830۵391 
*108 محمد                           ترامشلو                         44292813
*109 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9316
*110 محمدرضا                         تقوایی                           88۵23816
* 111 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*112 محسن                          تنانی                            88۵230۵9
*113 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*114 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*11۵ سید علی اکبر                  تیموریان                        88673767
*116 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*117 سید جواد                        توکلی                           88230731
*118 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  119 محمد مهدی                      ثابتی                    031-3662134۵  
*120 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  121 سید امیر                        جان نثاری                     88673767                  
*122 احمد                             جبرئیلی                  0311-669۵461
*123 رضا                              جمالی                         88۵47439
  124  کامبیز                        جامع کلخوران             8830۵392

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  بنفشه سادات              ابطحی نائینی                229037۵8 
 19 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-3369740
*20  حمید                          ابولحسنی              0۵11-8442677
*21حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
 22  بهارک                       احمدی امیرزاده            88230731

*23مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*24 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      66932021
   2۵ دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  26 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*27 حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*28 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*29 مجتبی                            اسدی                   0261-32۵4۵170
*30 مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

* 31 عباس                             اسرار حقیقی                    8883۵207 
*32 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*33 علی                             اسکندری                         4421010۵

*34 یداهلل                             اسالمی                         88780234  
 3۵عبدالجواد                        اسالمی                          663811۵1
*36 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*37 ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* 38  حسن                            اسمائی                            88721269
*39  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*40 عباس                            اسماعیلی                         66932021
  41 نصرت اله                        اسماعیلی                       88843704
*42 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 43 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  44 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*4۵ ارمیا                                 اصفهانی                     0114422763۵
*46 منصور                            اعظم نیا                          88۵38234
*47 محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*48 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  49حسن                               افشار                               22137707
*۵0 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*۵1 امید                           افخمی                     88۵44۵6638
*۵2 ابوالفضل                           اکبری                             66۵73۵06
*۵3 علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵4 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵۵ حمیدرضا                        المعی                      0813-8241872
*۵6 مجید                             اله وردی                          88707924
*۵7 علی                               امانی                              82134000  
*۵8 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*۵9 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*60 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵81437
*61 میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91

*12۵ حبیب                             جامعی                           887۵7261
*126 مصطفی                           جان نثاری                       88937317 
*127  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*128 ابراهیم                           جعفریان                         883۵۵017 
*129 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               22037213
*130 محمد                             جم                               88901246
*131 فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*132 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*133 مصطفی                          جهانبانی                        88۵03918 
*134 رامین                            جهانگیری                 04432228222
*13۵ مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*136 حسن                            حاجیان                         44008177
*137 فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*138  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵36
*139 احمد                              حاجی زاده                       66413463  
*140 حسین                            حریری                          22091320 
*141 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*142 حسین                           حسنی                          88909718
*143 عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  144 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  14۵هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*146 کریم                              حسین آبادی                    22137707 
*147 محمد                            حسین آبادی                   66932023
*148 موسی                            حسینی                         88109418
*149 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*1۵0 حمید                             حسینیان                         88102987
  1۵1 بهاره                            حقیقی طلب             0۵1-32286801
  1۵2 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*1۵3حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*1۵4 عباس                            حیدری کبریتی                  66932021
*1۵۵مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵81437
*1۵6 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*1۵7 حمید                            خادمی                          22270949
*1۵8 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*1۵9 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   160علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*161 حسن                             خدائی                           88899804 
*162 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  163  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  164  زهرا                             خسروی                       88901248
*16۵ علي                               خسروي لرگاني                88690830
*166 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*167 علی اصغر                         خلفی                            88023729
*168 علیرضا                          خلیلی                            887033۵2
*169 حسین                            خطیبیان                         88773828 
*170حسین                             خمسه                           88309100
  171 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 * 172همایون                    خوبان عنبران               88۵44۵90
 *173محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9316
 *174 بهروز                             دارش                            44846601 
*17۵ محمد بهنام                      دائی مژدهی                    88937318 
  176 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*177 حسن                            دانشور                          88471279
*178 محمدنبی                        داهی                            8889۵377 
*179 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*180 فرشید                           درویش                         887033۵1
*181 محمد                            دل آرام                           88901496 
  182 حمید                            دل داده                     09127238022
*183 محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
*184 رسول                          دوازده امامی                   8830۵391
*18۵ بابک                            دورگلی                         88444668
*186 غالمحسین                      دوانی                           82134000 

*187محمدصفا                         دهقان                           44008177  
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حسابدار

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

*188محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88342817
*189 علی                               دهدشتی                         22011374  
*190غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*191عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   22137707 
*192مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
  193 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299340
  194 رضا                               دیوان علی                      88104614
*19۵جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*196جواد                                راثی                               88937317 

*197 محمدعلی                         رادمان                          88613810 
  198 مصطفی                          رافتی                            8830۵391 
*199 محمد                            رامین فر                       22341493 

*200 محمود                           رجایی                         88899962 
*201 روح اله                           رجبی                           8883۵213 
*202 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  203 علی                          رحمتی                     8830۵392

*204 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*20۵ نظام الدین                      رحیمیان                      22840423
*206  نادر                             رستگاری                     88320131        
*207 رامین                            رضا زاده                      88806876
*208حسین                            رضائی                         88820123  
*209 محمد تقي                      رضائي                         66932021
*210 فرید                              رضائی                        44012۵36
*211 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*212 حسین                            رضایی نویس                88309100 
* 213 حسن                             رضوی                         88403618 
*214 سید علیرضا                     رضی                          88671349
*21۵ حجت                            رهبری                         66932021
*216 عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  217 خشایار                          رئیس دانا                     88309100

*218 علی                             رمضان نژاد                    440139۵۵  
219 محمد حسین                   رنجبر                    076333۵4304
*220 مهربان                           ریحانی                         22912368 
  221  عباس                          روح نواز صلوات               22137707
*222  حسن رضا                    زارعی                          33329886
*223 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   224 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*22۵ محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*226 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              44436021  
*227 محمد                           زمانی                     031377۵0144
  228 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*229 محمدحسین                      زواریان                        88937396 
*230 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889316 
*231 منوچهر                           زندی                         88721269 
  232 هاشم                            ساالر محمدی               22863011
  233 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   234 بابک                             سامی                         88901۵47

*23۵حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*236عباس                            سالک                          6648۵063
*237 محمد                            سخائی فر                     88843704 
*238 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88326۵27 
  239 سید محی الدین               سراج                          88842273
 240  عباس                           سرلک                         88020434
*241 علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*242 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*243 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵03۵27
*244 فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*24۵ کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*246 سعید                             سلیمی                       442۵0494

*247 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*248 مهدی                            سوادلو                         44611723 

*249سیاوش                           سهیلی                          88902316  
  2۵0 فتح اله                          سهرابی                        22912368
*2۵1 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵2 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵3 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵4 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
*2۵۵ شهریار                     سیفی                          222۵6940
   2۵6 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*2۵7علیرضا                           شایان                         22902484

  2۵8 رضا                               شاهرخی                       77۵16634 
*2۵9 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*260 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889381۵8
*261 تیرانداز                           شکیبا                          77873۵21
*262 احد                               شله چی                        22904200 
   263  سیدمجید                         شجاعی                        88791437 
*264غالمرضا                        شجری                        22861830
*26۵ معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*266 سعید                         شعبانی                      88316897
*267 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*268 احمدرضا                        شریفی قزوینی               8830۵392
*269 مهرداد                            شریعت زاده             0311-66448۵2  
*270 نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*271 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *272 سیروس                          شمس                          88937317  
*273 منصور                            شمس احمدی                88309100 
*274 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*27۵  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*276 محمد                             شوقیان                         88804941 
*277 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*278 فرزاد                              شهدادفرد                     88۵03۵27  
   279 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*280 شهره                                شهالئی                          88794646
*281 منصور                         شهالیی                       88886230 
*282 امیر                               شهالئی مقدم                88903949

*283 صغری                           شهراسبی                     88773828  
*284 قاسم                             شیخانی                        66932021
 *28۵ حسین                            شیخی                         22270949
*286 فریده                             شیرازی                        8834323۵  
   287 رضا                               شیروانی                       223۵3129 
  288 احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*289 زهیر                              شیرین                         88728600 

*290 محمد رضا                     صابونچی                     88708234 
*291 پرویز                             صادقی                         88890236
*292 سید سعید                       صادقی                        22270198
  293 حمیدرضا                        صادقی                       77498403
* 294 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
*29۵ حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*296 محمدرضا                      صداقت تفرشی               8830۵918 
*297 سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*298 مجید                           صفاتی                         88۵03917 
*299 محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*300 ولی اله                        صمدی                          8830۵391
*301 مهدی                          صولتی                    0311-6283962 
*302 قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  303 امیرحسین                     طباطبایی                031-32660211 
*304 حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*30۵ امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*306 اصغر                            طهوری                           88903900 

*307 احمد                            ظفرپرنده                         22011374  
*308 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*309 قاسم                         عباسی                          88918963 
*310 بیژن                            عبداللهی نمین                  77873۵19 
*311 محمدرضا                      عبدی                             88326۵27 
  312 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  313 مهدی                         عسجدی                         22904199
*314 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*31۵ محمد                          عسگری انارکی                88829761
*316 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420311
*317 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* 318 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*319 مریم                           عربی مزرعه شاهی              44846631
*320 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*321 محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵13
*322 فرید                            عزیزی                          88901246
  323 مام                             عزیزی                          88800267 
*324 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*32۵ علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*326 اکرم                           علیاری                           88109418 
*327 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022377

 *328 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902316   
* 329 فریدا                            عطایی                            8879936۵ 

*330جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
* 331  شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 
*332  عالءالدین                      غفاری                            88937317  
*333 جعفر                           غالمی                          88۵14363

*334 بهرام                            غیائی                            88909718  
  33۵ کامبیز                            غیائی                           88038379 

*336 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*337 علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*338 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               88939۵13
*339 محمدحسن                   فامیلی                           44299340

*340 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* 341 محمد                           فدایی حسینی                   88673149 
*342 بهمن                          فدوی رودسری                 8883۵207

*343حسین                           فرج الهی                         88306911  
*344 مهران                         فرجی                            889۵1930

*34۵ علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* 346 فرهاد                           فرزان                             88929709 

*347 مصطفی                       فضلی                            88843704 
  348 مرتضی                        فالح                             88802901

* 349 مرتضی                          فالح موحد                         220۵683۵ 
*3۵0 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096
*3۵1 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*3۵2 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*3۵3 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*3۵4 یاسین                         قاسمی                           8810۵367
*3۵۵ حسین                          قاسمی روچی                    2203۵160 
*3۵4 سید حسام الدین              قائم مقامی                 0311669۵429
*3۵۵ محمد                       قبول                     0۵11-7237460
*3۵6 حسین                         قربانی                           88980402
*3۵7 ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*3۵8حبیب                        قوتی                           88246341

*3۵9 افشین                         قوی اندام               0۵138846۵84-۵ 
* 360 رضا                             قندی                             88032969  
  361 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*362 مزدک                         کاظم زاده                     22497229

*363 ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*364 حمید                          کاظمی                          88۵1۵133
 36۵ شایسته                          کاظمی زنگنه                   88309100
*366  بیژن                           کریمی                         44846602
*367 محمدحسن                    کریمی                            44971639
*368 فرشاد                         کریمی حجباری            22031476
   369 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*370  فریدون                         کشانی                           88000871   
*371 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*372 سید محمد                    کشاورزیان                 03۵16228139
* 373 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*374 کریم                           کهندل مغانلو                   88230734 

*37۵ مهدی                          کیانی                             66274991  
*376 حمیدرضا                   کیهانی                         88443634
*377 مهدی                         کوکبی                          88172۵63

*378 عباس                          گرجی                           2670۵336 
* 379 اسفندیار                        گرشاسبی                         66932021

*380 محمدرضا                      گلچین پور                       88791437  
*381 سیدرضا                        گلستانی                          88713809 
*382 سعید                          گل محمدی                    8810۵367
*383 خلیل                          گنجه                            88806876
*384 خیراهلل                        گلناریان                     0613444۵132

  38۵ شهاب                         گودرزی                         22137707 
* 386 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*387 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*388 مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 389 الهه                              محب رباني                      223۵3129  
* 390 موسی                           محسنی                           2222892  
* 391 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*392 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
393 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*394 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*39۵رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
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  467 محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9316
  468 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 469 فرهاد                             نیلی                             8830۵392
*470 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*471 محمدحسین                    واحدی                            662134۵

*472 محمود                            واحدی                           88961042  
*473 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 474 کاظم                             وادی زاده                       2213690۵ 
*47۵ سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*476 سعید                             وطنی                           88۵28194 
* 477 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*478 مهدی                           وکیلی                           22366611
*479 عادل                             ویسی                           441۵113۵

*480 علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 481 ایرج                              هادوی                           88782096 
*482 محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*483 عباس                            هشی                             88843704 
*484 هومن                           هشی                            8830۵391
*48۵ محمد رضا                     همتی                            44221149
*486 محمد                           همتی                           8880606۵

* 487 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  488  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 489 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*490 محمدرضا                      یادگاری                         8879936۵  
*491 رضا                               یارمحمدی                     22341880
*492 مهدی                           یاری                            88662۵93
*493 رسول                          یاری فرد                       88980448

*494 حمید                             یزدان پرستی                  88843704  
 49۵ محمدسلیمان            یگانه خوشحال             66932021

*496 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*497 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*498 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

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

*3۵ محمد                             صفری کوپائی                66499299
*36 محمدکاظم                      ضیاءپور                         443۵2860
  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 سید محمد                            باقرآبادی                   0912۵۵04263 
*8 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*9 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*10 بابک                                 پوربهرامی                 0912210۵100

*11 ایرج                             پورحسین  اکبریه            88903190  
*12 خسرو                            پورمعمار                          88030644 
*13 سعید                                تاج بخش                   0912368831۵  
* 14هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  1۵ احمد                             جاللی  کله سر         09123701۵04

*16  پرویز                             جوادی بوسجین              88798023  
*17 عباس                                  جهانی                          09122991984
*18  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*19 مصطفی                         حقدوست                        88769043  
*20 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*21 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*22  امیرعلی                           خانخلیلی                         88798023  
* 23 فریده                          خلعتبری                      66427۵39 
24 جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  2۵  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*26 سیروس                         رحمانی                           88783323 
  27 مهرداد                        رحیمی               09122990۵43
 *28محمدعلی                       زاهدی                      09121019332

  29 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 *30  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808

  *31 محمدباقر                  محمدی                     88803660  
*32 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  33 سیامک                      سامی                         83879000

   396 جهانگیر                        محمدی فر                      22924843 
  397 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*398 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 

*399 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  400 میثم                           محمودزاده                       22023۵44
*401 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  402  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*403 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵3 
 404 بیژن                             مدیري                           88843704 
 40۵ سید محمد سعید              مدیحی                          88328313
*406 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 

*407 طاهر                            مراغه پور                         6283764  
* 408 علیرضا                         مستغائی                          88۵38234  
*409 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *410 علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  411 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*412 علی                             مشرقی آرانی                   8830۵392 
*413 همایون                        مشیرزاده                        22137707
*414 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*41۵ مرتضی                     مصدری                         88902999

*416 رضا                           مظاهری                         88061990  
*417 رامین                     معانی                        4402297۵
*418 رضا                         معجزاتی                      88۵81439
*419 محمدجواد                  معصومی                       88320131

*420علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 421 پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*422 محمدباقر                    ملکی                             887033۵1 
*423 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*424 فرهاد                         مصفا                       04432228222

*42۵حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  426 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*427 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
*428 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*429 ابراهیم                       موسوی                          884۵2963  
*430 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*431 سیدکمال                    موسوی                          88۵81437  
* 432 سیدیاسر                موسوی                      88103018
*433 علیرضا                         مهدی بابایی              0114422763۵
*434 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*43۵ ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*436 رویا                            مهدی زاده                      88843704
*437 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*438 پویا                             مهدوی فر                     88690830

*439 مسعود                       مهرآبادی                      88933832 
*440حسین                       مهربانی                         22840423
*441 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   442 پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*443 عبداالمیر                    میرآب                            88312248  
 444 رضا                              میرآفتابزاده                     88663132
*44۵ منصور                         میرزاخانی نافجی                6631390 
*446 ابوالفضل                     میرزائی                   0311-6691921
*447محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*448 محمدعلی                  ناظری                          88843704
* 449 حمید                         ناموری                           88901246 

*4۵0 ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  4۵1 محمدعلی                  نجفیان                         8801317۵
*4۵2 بیژن                         نجفی                           88326۵27 
*4۵3 علی اصغر                       نجفی مهری                    2203۵160
*4۵4 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*4۵۵ محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  4۵6 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵7 فرامرز                            نوروزی                         44299340
*4۵8حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵9 علی                               نظاری                            88274746  
  460 جعفر                            نعمتی                           88938۵28
*461 عبدالرضا                         نوربخش                         2203۵160
*462مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*463 سعید                             نوری                           88107264
*464 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*46۵ ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*466حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵683۵ 
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*34 غالمرضا                     سالمی                         88882243  
* 3۵ ناصر                         ساالر                         88904226
*36 فرامرز                       شایگان                       66436391

*37 سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *38 عباس                              شوقانی                      09124113۵11
*39 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* 40 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*41 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*42 خسرو                       فخیم هاشمی              66720236 
  43 رحیم                              فیروزی                          66801062

  44 محمود                    قدس                     
  4۵ صالح الدین                    قوی پنجه                       88663272  
*46 محمدابراهیم                قربانی فرید                   77۵ 08463  
   47 سهراب                            کارگرمعمولی رفتار         )103(-49772
48 ادریس                           کریمی قره عمر        91227636۵4

*49 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵093  
* ۵0 جو اد                            گوهرزاد                         09121026941
*۵1 محمود                       گلرخی                           22944360
*۵2 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵3 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵4 ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵۵ محمدرضا                        مجدرضایی                09123089866  
*۵6 امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵7 سیدحسین                     مروستی                        888843670
*۵8 محمود                         ملکی پورغربی                  776370۵7
*۵9 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  60 مجید                              میراسکندری             02822223937 
  61 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928360

*62 ژانت                          نصیری                          66414861  
*63 ایرج                            نیک نژاد                         6646339۵ 
  64 فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888338۵۵  
*6۵ بهروز                         وقتی                             22267223
*66 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                  
13جواد                           باغبان                 0912798743۵
14 ستوده                     باقری                 091294۵1916

1۵سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵04263 
16 هاجر                              باطنی                      09122786469
17 داود                            بهادر                      09123164670
18 علی                            بیات                       091213043۵7
19 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
20 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
21 جمشید                         پیک فلک                09132829098
22 علی اصغر                ثامنی                  0912609۵674

23 رضا                              چالنی ترکمانی        0912312824۵                   
24 ساسان                        حدادی                    09122027727
2۵ محمد                          حسین پور                091۵31۵9311
26 حمید                            حق نویس                09121364827
27 اسداله                             حمیدی                     09171713402
28 محمدتقی                 خادمی جبلی         091322۵2269۵
29 سعید                      خان محمدی        09192026809
30 رحمان                         خانی گنبد                 091227737۵8
31حسین                       خلیل زاده               09123081031

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

32 مهناز                            خشنودنیا                  09123630148
33 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
34 مسعود                        خوروین                 09123182334
3۵  نوشان                         خوشبخت فشتمی    09122893206
36 روح اله                           خلج                   0912419۵401
37 محمد                            جعفر ناسوتی         09121۵913۵9
38 فریدون                              داودوندی                09121942912
39 محمود                             زائری امیرانی        0912200119۵
40 غالمحسین                   دوانی                     8886602۵
41 هادی                            رستگار                09120620422
42 هایده                             رحیمی علی آبادی   0912287733۵
43 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
44 محسن                             ژاله آزاد زنجانی     091243۵3808
4۵ لیال                               ستاره                  0930۵۵9333۵
46 مهدی                           سلیمی                09126147470
47 محمدعلی                        سلیمانیان             09122114379
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 محمدحسن                   فامیلی               091۵۵033067
۵9 آزاد                                   فرح افزون             09376301800
60 محسن                              فالحی                  09122336۵47
61 امیر                                  فلکی طرازکوهی    091219۵941۵
62 علیرضا                             فلکی طراز کوهی    091228۵872۵
63 محمد                          قبول                  0912863003۵
64 شهریار                            قهرمانی زهرایی     0912220۵112
6۵ سیدمحمد                               طباطبایی                  09123028071
66 جواد                                    طهماسبی              091268۵8349
67 مزدک                         کاظم زاده            0912379۵360
68 اسفندیار                     گرشاسبی            09123380144

69 سودابه                                گودرزی                 09123380214
70 کورش                             مروتی                 09189840۵28
71 روح اله                           مردان واجاری       09113428۵۵6
72 ضیاءالدین                            معصومی              0912۵1122۵۵3
73 بهزاد                                محمدی                0912217003۵
74 مهدی                          محمدی مالحاجلویی 09127929637
7۵ محمد                            محمودی               66932021-۵
76 حسین                                مرجوی                   0912678801۵
77 علی                                       مصدر                      09123383872
78 هنگامه                                 مقدس پور               09123464917
79 سید احمد                      موسوی              09126823289
80 سید حسین                      موسوی               0912246۵042
81 محمد مهدی                      مقامی                  09120766284
82 پویا                                مهدوی فر           091223707863
83 مجید                                  میراسکندری          02822223937 
84 محمدجعفر                          ناسوتی                  09121۵913۵9
8۵ آرمان                                 نقشبندی               09184746174
86 اشکاندخت                               نمسه چی                  09122203696
87 اباذر                              نیکخواه              09123729۵44
88 مهدی                              نیرومند                 09123116096
89کاظم                           وادی زاده           09128383679
90پیمان                               ویسه                    0912۵331704
91 امیر                                   هداوند                  09121066800
92 علی                                  یساولی شراهی       09123121367
93 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 
10جواد                           باغبان                 0912798743۵

11 مجید                          باقیات                  09123117۵0۵   
12 سعید                          پرتو                      0912۵39202
13 فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
14 جمشید                        پیک فلک               09129746907

1۵ عبدالرضا                   تاالنه                       886۵9982
16علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
17 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵34۵8
18 محمد                       جان نثاری الدانی    09131882320
19 خسرو                       چهاردولی              0912362727۵
20 میثم                         حاتمی                 09129724117
21 احمد                        حاتمی                  091۵24۵۵197

22 خدیجه                      ان                09133۵18۵01
23 محمدتقی                       خادمی جبلی             091322۵269۵
24 سعید                           خان محمدی            09192026809
2۵  همایون                             خوبان عنبران              09127924713
26 فاطمه                            دادبه                    091260۵1927
27 حمید                          داراب                 091327۵84۵۵
28 محمد حسین                   دهقانی تفتی          091219۵81۵9
29 محسن                      رحیمی                  09120281014
30 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
31 بهرام                         رستمی                091238021۵3

32 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808 
33  سامان                             ساعدی                  09107606401
34  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114379
3۵  مهدی                           سلیمی                  09126147470
36 میثم                           سوری                 0912288480۵
37 مجید                           شاهرخی چمن آبادی 09391367338
38 ارسالن                         شریفی                09123۵71984
39 مهدی                          شفاعت تکلدان      09126992960
40 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
41 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
42 سعید                           صادقلو               09109210947
43  ندا                            صادقی پور           09133061869
44حمیدرضا                      صالحی               09131۵21010
4۵ علی                            فتوحی                09132۵46398
46 محمد                          قبول                  0912863003۵
47 ناصر                           قربانی                091229020۵7
48 شهریار                            قهرمانی زهرایی       0912220۵112
49  الهه                           عالئی ابوذر          091273۵3428           
۵0  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
۵1 غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
۵2  مریم                               علیشیری                 0912263۵478
۵3  مرتضی                      علیزاده                091234۵293۵
۵4  ژوزف                         عیسوی                09121227948
۵۵ محسن                       غالمرضایی           09122878932
۵6 مزدک                         کاظم زاده            0912379۵360
۵7 ادریس                         کریمی               091227636۵4
۵8  زانیار                           کریمی               09189714810
۵9 عطاءاهلل                       کریمی                09124411932
60 جاوید             لشگری               091269927۵7
61 عباس                          مباشری               091249۵8821
62 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
63 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
64  روح اله                             مردان واجاری          09113428۵۵6
6۵ فریبرز                         موسی رضائی        0912۵767411
66  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵3
67  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵913۵9
68 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
69 فریبا                          نوروزی               09142188094
70 مهیار                         نیازیان                 09129337۵97
71 کاظم                          وادی زاده           09128383679
72 بابک                          وهابی                  09122134214
73 فاطمه                         هادلوند                09132884380
74 امیر                           هداوند                09121066800
7۵  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 r۳42 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

۲۷0 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

12824- مسعود میرزاحسینی

12814- جعفر اقبالی

12820- یاسر قادری

12823- علی طاهرخانی نژاد

12813- ماهرخ بابااحمدی

12830- علی پارسا

1281۹- مینا رهبر

12822- دانیال خدری

12812- سعید رحیمی زاده

12828- حسین میرزاآقازاده 1282۷- احسان واحدی

1281۷- شیرین خلجی قیداری

1282۹- حسین کامرانی

12818- علی محمدباقر

1282۵- حمیدرضا عموزاده

1281۵- سعید نصرتی

12831- محمدرضا ریاحی

12821- رضا جمشیدی

1281۶- غالمرضا میرزائی مهر

1282۶- حسین مسلم پور
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

1284۶- مسعود مرادی1284۵- مصطفی نصیرپور12844- علی اصغر میکائیلو12842- الهام تارخی

128۵1- امیرعباس امیری128۵0- توحید حسینعلی زاده1284۹- زهرا ضرغام12848- مهسا فالح زاده1284۷- الناز فالح

128۵۶- کیانا فروغی ابری128۵۵- سروش شهبازی128۵4- رضا عسگری128۵3- غالمرضا پیری128۵2- مهدی فرزانگان

12843- قاسم عسگری

12841- الدن نظری12840- سارا خادمی بی نیاز1283۹- مرضیه کیخسروی12838- الهه جهان تیغ1283۷- مجتبی چهره گشا

1283۶- اکرم چمنی1283۵- ابوذر شیرمحمدی12834- سید داود دادور12833- محمدرضا غرایاق زندنی 12832- نساء قلیخانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

128۶۷- مانیا اربابی

128۷2- مهدی مجیدی

128۷۷- مرتضعلی حسن خانی

128۶8- محسن پورکیانی

128۷3- محمدرضا آبسته

128۷8- مرضیه کریمی تبریان

128۶۹- سمیه همتی

128۷4-  میثم شجاعی

128۷۹- حمیدرضا شکورزاده ماسوله

128۷0- محسن حاجی محمدتقی دوالبی

128۷۵- زهرا دشتی

12880-  مجید مروتی

128۵۷- ابوالفضل خلجی

128۶2- محمد پورحسین

128۵8- داود قره داغی

128۶3- حمیرا اکسرائی

128۵۹- سیدعسگری موسوی سنگ چشمه

128۶4- محمود قاسمی

128۶0- امیرشایان فرمهینی فراهانی

128۶۵- مریم کمال اصل

128۶1- سعید اکبری ارزنانی

128۶۶- مجتبی رنجبر

128۷1- سیده نادیا حسینی

128۷۶- فرزین عباس پورثانی

12881- بهادر بندانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

128۹0- محمد فریدونی

1288۵- سپیده محمدپور

12888- سیامک آشیانی حکم آبادی

12883- فاطمه صمدی کیا

1288۹- مرتضی حسنوند

12884- محمدرضا روشنی گیلوانی

1288۷- هماد نظری

12882- سیدمحمدرضا رضوی عراقی

128۹1- سمیه شیری

1288۶- بیتا بختیار

128۹3-امیر داستانی128۹2- مصطفی رحیمی

12۹00- کریم اصغروند لیواری 128۹۹- مرضیه کیوانداریان

12۹0۵- مینا قدیمی12۹04- فرزاد آرامش 12۹03- فاطمه اکبری 12۹02- مرتضی محمد باقرزاده

128۹۶-حجت اهلل حق پرست128۹۵- رضا نمازی128۹4- عباس داودی

12۹01- جالل شمس سوالری128۹8- مینو عمونی

12۹0۶- علیرضا محمدی

128۹۷- مهدی الوندی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

12۹10- سمیه شیری12۹0۹- احسان نعمتی 12۹08- زهره طیبی 12۹11- محمدجواد فرهادی12۹0۷- مریم فریدی

12۹13- ریحانه سینافر12۹12- سمانه صادقی امرئی

12۹20- رضا مسیحا 12۹1۹- ندا سادات بنکدار

12۹2۵- احسان خدادادی کریم وند12۹24- قربانعلی درویش زاده 12۹23- حسین شوندی 12۹22- یعقوب بهشتی

12۹1۶- فاطمه روحی رباطی12۹1۵- رحمان روستا پیشه 12۹14- منصور مکاریان

12۹21-  نوشین رجبی12۹18- مرضیه زمانی

12۹2۶- محمد دامقانلوی محمدی

12۹1۷- سپیده ملزم شریفلو

12۹31- مهتاب بستان قدیرلی 12۹30- ابوذر اولیائی12۹2۹- احمد شاملو12۹28- حمیده نجف زاده 12۹2۷- عقیل فرهنگیان
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

12۹3۹- مجید علو بیگلو 12۹38- حسین برهون 12۹3۷- حسین عیاری

12۹3۶- مهرداد عبداللهی12۹3۵- پگاه اینانلو 12۹34- اکبر شیرزاد 12۹33- محمد حسین حاجی برات 12۹32- عبدالمجید رجب زاده

12۹40- داود بزرگی

12۹4۶- علیرضا شربتی12۹4۵- حسین تیموری 12۹44- جواد ابوالفتحی مفرد 12۹43- حسن حسن پور 12۹42- مرضیه ابراهیمی

12۹41- میترا خواجه حسنی

12۹۵1- مجتبی هاشمی کرمانی12۹۵0- علی اکبر وکیل زرگر 12۹4۹- فاطمه رمضانی 12۹48- محمدرضا شاهرخی 12۹4۷- فرزان مرتضوی تبریزی

12۹۵۶- محمدعلی زمانی فریدونی 12۹۵۵- نوید یزدخواستی12۹۵4- صغری حکیمی شیرایه12۹۵3- داریوش افروغی 12۹۵2- کورش اعرابی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

12۹۶1- حمیدرضا با حقیقت

12۹۶۶- عباس هوشمندی

12۹۷1- علی رزم آرا

12۹۷۶- شهاب پاشایی

12۹۵8- جالل رفعت

12۹۶3- علیرضا خوش چهره

12۹۶8- فریده محمدی

12۹۷3- سعیده  عاشوری

12۹۵۹- مهدی معماری

12۹۶4- ژیال محسنی

12۹۶۹- محمد مهدی حاج وند

12۹۷4- علی بوزانی

12۹۶0- عباس محمدی

12۹۶۵- سیدکاظم میربزرگی

12۹۷0- احمد جوهری قهی 

12۹۷۵- علی کریم زاده

12۹۵۷- هاشم سرخابی

12۹۶2- فرزاد تک روستا

12۹۶۷- امیرعلیمحمدی

12۹۷2- محمد ایمانی

12۹81- سودابه دو سری12۹80- مهدی صادقی12۹۷۹- حامدرضا آریانمهر 12۹۷8- آروین واحدی 12۹۷۷- اکرم مهنانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

12۹84- فرانک ارسینی 12۹83- سیدرضا عرب گرمسیر 12۹8۵- امید قهرمانی12۹82- اکرم حقیقی

12۹۹1- مصطفی پارسامنش12۹۹0- میررضا میرمناف زاده 12۹8۹- محمدعلی خمر12۹88- حمید آقائی بهرام 12۹8۷- هادی فهمی

12۹8۶- آرمین سرسختی عراقی

12۹۹۶- مینا فکور12۹۹۵- الهام سلیمی 12۹۹4- محمد ایرانشاهی 12۹۹3- محسن پای برپی 12۹۹2- مینا آقا مرادی

13001- سیدمحمد میرعابدینی 13000- حمیدرضا تقوی زنوزی12۹۹۹- شادی پناهی12۹۹8- نادیا نوروزی 12۹۹۷- مصطفی طاهری نیا

1300۶- معید ایوبی1300۵- جواد بزرگ امیر کالئی 13004- اقبال ابوالفتحی 13003- محمد منصوری 13002- ناصر غالمی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار

1302۶- الهام قلی پناه 1302۵- فاطمه عاشری13024- محدثه بخشائی13023- ستاره احمدی 13022- مجید قربانی

1300۹- مریم جنگی جهان تیغ 13008- زهرا فراهانی 13010- محمدرضا مسگر طهرانی1300۷- محرم مرادی

1301۶- سیدامیرحسین فتاحی1301۵- غالمرضا علی خانی 13014- حمزه حیدری 13013- حمیدرضا تورانی 13012- صادق وادیزاده

13011- علی اکبر فضلی

13021- سعید خورشیدی13020- الهام اکبرزاده 1301۹- علی شریف محله 13018- نورزاد امرائی 1301۷- عبداله واشقانی فراهانی

13031- علیرضا زندیانی13030- هاینه شیخ االسالمی 1302۹- حسن دوردیده لیلی 13028- علیرضا باقرپسندی 1302۷- ابراهیم قنبری



124
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار

130۵1- ناصر قادری 130۵0- میثم خوش ضمیر1304۹- محمدرضا جاللی13048- الهام کریم خانی 1304۷- مصطفی علیزاده ازبری

13034- فردین منصوری 13033- رضا آقائی اکبرآبادی 1303۵- ساسان منصوری13032- فریدون صباغ

13041-  مرتضی امیدی13040- امیر حسین قاسمی 1303۹- مهدی قاسمی 13038- محمد محمدی 1303۷- آرش یوسفی

1303۶- هومن منصوری

1304۶- سیدحسین موسوی نیا1304۵- محمد میرزانیا نوخندان 13044- مهدی راه دوری 13043- حسین جلیلی 13042- فرنوش کریمی نیا

130۵۶- سعید مهرافروز130۵۵- مریم رستمی طالمی 130۵4- اکرم مبارکی 130۵3- اصغر اسداله پور 130۵2- زهرا مطهری

Scanned by CamScanner
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حسابدار

130۷۶- حلیمه حبیبی

13081- جهانفرخزائی کوهپر

130۷3- آناهیتا صفی پور

130۷8- سیدمرتضی موسوی

130۷4- عباس پاشایی راد

130۷۹- سارا شریفیان البرزی

130۷۵- مهدی مسافر بحری

13080- سیدامیرحسین ناصر شیخ االسالمی

130۷2- هادی الوند

130۷۷- مصطفی اسداوغلی

130۵۹- مهدی احمدی 130۵8- هادی اصغرپور 130۶0- فرهاد زمانیان130۵۷- مهرداد مهدیخانی

130۶۶- پریسا قزوینیان منفرد 130۶۵- مجید جعفرزاده 130۶4- پویا میکائیلی 130۶3- زهرا تیموری 130۶2- خدیجه یونسی

130۶1- محمدرضا پاشا

130۷1- فرانک نوین130۷0- اکرم بی غم 130۶۹- مجتبی جعفری 130۶8- نیما غیاثوند 130۶۷- رضا شادمان



126
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳42

حسابدار



127
اردیبهشت  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳42 شمارۀ

حسابدار
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