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حسابدار
شمارۀ ۳42

آرشیو کامل شمارههای پیشین حسابدار در وبگاه مجله به نشانی فوق در دسترس همۀ عالقهمندان است.

1

تأثیر جرج سورتر بر
عقاید و دیدگاههای
حسابداری

نویسنده:
رابرت بلوم
مترجمان:

 .1مقدمه

جــرج ســورتر اســتاد راهنمــا و مدیرمســئول
رســالۀ دکتــری بــود .او در ســال  1927در

شــهر ویــن اتریــش متولــد شــد .ســورتر در

ســال  1938اتریــش را بــه مقصــد آمریــکا

تــرک کــرد .بعــد از اینکــه او در ارتــش

وحید منتی
2

علیمحمد گرگانی

خدمــت کــرد ،در دانشــگاه شــیکاگو مشــغول

بــه تحصیــل شــد؛ جایــی کــه بعدهــا در دهــه

 1950و  1960تدریــس کــرد .ســورتر در ســال

 1974بــه عضویــت هیئتعلمــی دانشــگاه
نیویــورک درآمــد و در ســال  2003بازنشســته
شــد .ســورتر مدیــر تحقیقاتــی گــزارش تروبالد

بــود (انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا،

 )1973کــه ایــن گــزارش زمینــه و شــالوده

حسابدار

شمارۀ ۳42
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چهارچــوب مفهومــی 1ارائهشــده توســط هیئــت

اســتانداردهای حســابداری مالــی 2را فراهــم
کــرد .او مؤلــف مقــاالت مهــم و قابلتوجهــی

بــود کــه در کتابهــای تئــوری حســابداری در
ارتبــاط بــا «رویکــرد رویــدادی » 3او (تئــوری
غیــرارزش) و «بهایابــی مربــوط (بــه تصمیــم)

4

» کــه همــراه بــا تألیــف مشــترک بــا چارلــز

هورنگــرن 5بــود ،مــورد اســتناد قــرار میگیــرد.

ســورتر همچنیــن عضــو کمیت ـهای در انجمــن
حســابداری آمریــکا بــود (انجمــن حســابداری

آمریــکا )1966 ،کــه «بیانی ـهای دربــارۀ تئــوری

بنیــادی حســابداری ( »)ASOBATرا تهیــه
کــرد .او نظریهپــرداز خـ ّ
ـاق و نــوآوری بــود کــه
بــه دانشــجویان و اعضــای هیئتعلمــی کمــک
کــرد تــا تئــوری حســابداری مالــی را درک و

تصورســازی کننــد .او بــرای کار پیشــگامانه و

نوآورانــه در ارتبــاط بــا تئــوری حســابداری،

دریافتکننــده جایــزۀ بهتریــن مربــی و
معلــم بــوده اســت .او بــر روی یــک رویکــرد

تصمیمگیــری مربــوط بــه حســابداری مالــی
و مدیریــت تأکیــد کــرد کــه چگونــه دادههــای

حســابداری میتواننــد در پیشبینــی ســودمند
باشــند.

ســورتر رویکــرد «رویــدادی» را نســبت بــه

حســابداری مطــرح کــرد کــه ایــن رویکــرد

مســتلزم ارائــه مقــدار زیــادی از اطالعــات
ســودمند بــرای اســتفادهکنندگان مختلــف
صورتهــای مالــی و همچنیــن مســتلزم
فراهــم کــردن فرصــت انتخــاب اطالعــات
مناســب بــرای فراینــد تصمیمگیــری توســط

اســتفادهکنندگان اســت .ایــن رویکــرد تأکیــد
ن کــه
میکــرد کــه نیازهــای اســتفادهکنندگا 

در ارتبــاط بــا گزارشهــای مالــی هســتند،

مشــخص نیســت .اســتفادهکنندگان مختلــف،
اولویتهــا و ســلیقههای مختلفــی براســاس
تابــع مطلوبیــت 6مربــوط بــه ماهیــت اطالعــات

حســابداری کــه آنهــا در گزارشهــا میخواهنــد،
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دارنــد؛ بنابرایــن چنیــن گزارشهایــی بایــد

داد .ســپس اســتانداردگذاران بهجــای تدویــن

بــه اســتفادهکنندگان (در میــان تصمیماتــی

امــر و بیــان ایــن موضــوع کــه دســتورات

دادههــای تفکیکشــدهای را ارائــه دهنــد تــا

کــه اســتفادهکنندگان از طریــق صورتهــای
مالــی اتخــاذ میکننــد) در طراحــی الگوهــای

خــود بــرای تصمیمگیــری مبنــی بــر اینکــه
در شــرکتها ســرمایهگذاری کننــد یــا خیــر،

اعتباردهــی انجــام دهنــد یــا خیــر یــا ســهام و
ســرمایهگذاری خــود را در شــرکت بفروشــند

یــا خیــر ،کمــک کننــد .بــه نظــر میرســد

کــه رویکــرد رویــدادی پایــه و اســاس
«اهــداف صورتهــای مالــی» تألیفــی انجمــن

حســابداران رســمی آمریــکا ( )1973اســت کــه
در حــال حاضــر عمدت ـاً تحــت عنــوان گــزارش
تروبــاد شــناخته میشــود .در حقیقــت،
ســورتر معمــار اصلــی گــزارش فــوق بــود (زف

7

اســتانداردها براســاس دســتور و حکم مســئوالن

و احــکام بهطورکلــی قابلقبــول اســت،

اســتانداردگذاران از چهارچــوب بیانشــده
بــرای اســتانداردگذاری اســتفاده میکردنــد.

ایــن گــزارش تأکیــد میکنــد کــه صورتهــای

مالــی بــرای تصمیمگیــری اســتفادهکنندگان

طراحــی نمیشــود ،بلکــه بــرای اطالعرســانی

اطالعــات بــه آنهــا و بهمنظــور کمــک بــه
فرایندهــای تصمیمگیــری اســت.

 .2تجربۀ ایالت شیکاگو

ســورتر در دهــه  1950و اوایــل دهــه 1960
مــدرک کارشناســی ،کارشناســی ارشــد

و دکتــری خــود را در دانشــگاه شــیکاگو

)14-16 ،2016 ،؛ ایــن گــزارش اولیــن دســته

کســب کــرد .او دورههــای آموزشــی MBA

را کــه قــرار بــود بــرای تدویــن اســتانداردهای

دروس دکتــری را تدریــس کــرد .البتــه او باعــث

از اهــداف منطقــی و واضــح گزارشــگری مالــی

حســابداری جدیــد و ارزیابــی اســتانداردهای

موجــود اســتفاده شــود ،بهطــور شــفاف توضیــح

(کارشناســی ارشــد مدیریــت کســبوکار) و

ســازماندهی و هماهنگــی دورههــای دکتــری
بــود .قبــل از اینکــه او شــیکاگو را در ســال
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 1974تــرک کنــد و جایــگاه مدیــر گروهــی

آزمــون نشــدند .تحقیــق بــه روش اســتدالل

بــرای پیشــرفت توســعۀ تئــوری حســابداری

هیئتعلمــی حســابداری در شــیکاگو بهطــور

نیویــورک (کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی)
را بــر عهــده بگیــرد ،شــیکاگو رویکــرد کام ـ ً
ا

قیاســی بعدهــا بــه دلیــل عــدم توانایــی

آشــکارا از نبــود تحلیــل دقیــق و تجربــی

بهخصــوص از طــرف کارل نلســون (اســتاد

اعضــای هیئتعلمــی کــه گــروه متحــد و

آغــاز کــرده بــود.

(نلســون 3-19 ،1973؛ ولــز.)471 ،1976 10

دانشــکده حســابداری در دانشــگاه مدیریــت

تجربــی را نســبت بــه پژوهشهــای حســابداری

9

دانشــگاه کلمبیــا) مــورد انتقــاد قــرار گرفــت

در تحقیقــات حســابداری ناراضــی بودنــد.

منســجمی بودنــد (ایــن گــروه شــامل ســیدنی

دیویدســون ، 12دیویــد گریــن ، 13چارلــز

بــرای درک اینکــه چــه چیــزی شــیکاگو را در

دیگــر افــراد کــه شــامل گفیکیــن ()2003

هورنگــرن و ســورتر بــود) ،بهطــور هفتگــی

حســابداری در دانشــگاه خــاص کرده بــود ،الزم

فقــدان دقــت و جامعیــت روش ،منطــق و

پژوهشــی و مســائل و مشــکالت تدریــس بــا

طالیــی» تحقیقــات «اســتدالل قیاســی»

بااینوجــود ،زمانــی کــه ولــز ( )1976طــرز

آنهــا پروژههــای تحقیقــی مشــترک را درون

کــه براســاس اســتدالل دریافــت میشــود

کــرد و دالیلــی را ارائــه کــرد کــه تحقیــق

دانشــگاهیان الگوهــا و مدلهــای موردعالقــۀ

ویژگــی چندیــن کارشــناس مختلــف بــود

دهههــای  1950و  1960در ارتبــاط بــا رشــتۀ

اســت تــا قبــول کنیــم کــه ایــن دوره« ،عصــر

در حســابداری بــود؛ دانــش و اطالعاتــی

و براســاس بررســیهای تجربــی ،نیســت.
خــود را توصیــف کردهانــد کــه ایــن الگــو

11

میشــود ،از ایــن روش تحقیــق بهدلیــل
فکــری انتقاد کردنــد (ولــز .)471 ،482 ،1976

نگــرش مثبتــی را در پیــش گرفت ،او اســتدالل
بــه روش «اســتدالل قیاســی» مشــخصه و

دنبــال میکردنــد .بهعــاوه ،شــیکاگو بــرای

کــه الگوهــای ارزشگــذاری متفاوتــی را ایجــاد

انجمــن حرف ـهای حســابداری  ،انتشــار مجلــۀ

شــامل ســطح عمومــی قیمــت ،وجــوه نقــد
جــاری) و ارزش خروجــی اســت کــه ایــن امــر

هیجانانگیــز از مزایــا و معایــب آن میشــود

یــک «مــرد پوشــالی» را بــرای نقــد الگوهــای

هــم مباحثــه داشــته باشــند .عــاوه بــر ایــن،

جلســات خــود و بــه همــراه دیگــر گروههــای

کردنــد و تــاش کردنــد تــا آنهــا را بــا ارائــۀ

تنزیــل شــده ،بهــای تمامشــده جــاری (ارزش

جلســه برگــزار میکردنــد تــا در مــورد مقــاالت

کســبوکار دیگــر کــه در آنجــا بودنــد،
گســترش بیشــتر برنامههــای خــود و تأســیس
14

تحقیقــات حســابداری 15و داشــتن میزبانــی از

دالیــل ،توجیــه کننــد؛ در نتیجــه یــک بررســی

همایشهــای افــراد ف ّعــال در حرفــه و دانشــگاه،

انجــام داد.

مدیــران انجمــن بــود .دانشــجویان دوره دکتری

درخواســت کمکهزینــه کــرد .ســورتر یکــی از

جایگزیــن ایجــاد کــرد (لــی .)128 ،2002 ، 8بــا

دانشــکدۀ حســابداری شــیکاگو عمدتــاً در

در رشــتۀ حســابداری و مالــی (کــه شــامل

بســیاری ایجــاد کردنــد کــه بهطــور مناســب

شــد .در دهــه  1950و  1960اعضــای

بیــور و جوئــل دمســکی ) ملــزم بــه حضــور

انجــام ایــن کار ،ایــن پژوهشــگران فرضیههــای

واکنــش بــه تحقیــق «قیاســی» ایجــاد

تــی راس آرچیبالــد ، 16ریمونــد بــال ، 17ویلیــام
19

18

در ســمینارهای رایــج اعضــای هیئتعلمــی بــا
موضــوع تحقیقاتــی شــدند و تشــویق شــدند تــا
تحقیقــات دقیقــی را بررســی کننــد و انجــام

دهنــد .شــیکاگو اســاتید مدعــو شــاخص و برتــر

را بــهکار گرفــت تــا هیئتعلمــی معمولــی را
تکمیــل کنــد .در اواخــر دهــه  1960و اوایــل
دهــه  ،1970گــروه شــیکاگو تقریبــاً منحــل
شــد ،زیــرا اعضــای آن بــه دیگــر دانشــگاهها

منتقــل شــدند (تاکشــیما و ســورتر -45 ،2020
.)41

رویکرد رویدادی

ســورتر برخــاف دیگــر اعضــای کمیتــۀ ویــژۀ

تهیــۀ «بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی
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حســابداری» (انجمــن حســابداری آمریــکا

ترجیحــات مختلفــی در ارتبــاط بــا الگــو دارنــد.

میدهنــد و بــه همیــن ترتیــب آنهــا الگوهــای

نظریهپــردازان «ارزش» بــه آنهــا اشــاره

شــرکت را در ارتبــاط بــا ارزش ســهام ســرمایه

بگیرنــد .اینچنیــن اســتفادهکنندگان متنــوع از

()ASOBAT ،1966کــه تحــت عنــوان

بهعــاوه ،هیــچ الگویــی نمیتوانــد یــک

میکــرد) ،خــود را نظریهپــرداز حســابداری

و ســامت عمومــی آن شــرکت ارزشــگذاری

نظریهپــرداز «ارزش» معتقــد بــود کــه نیازهــای

اســتفادهکنندگان هســتند کــه میتواننــد

بنابرایــن ،طبــق رویکــرد ارزش ،دادههایــی کــه

مالــی و اطالعــات منتقلشــده بــه عمــوم

تصمیــم متفاوتــی را ممکــن اســت بــهکار

اطالعــات تفکیکشــدۀ حســابداری منفعــت

و اطالعاتــی را فراهــم کنــد .ایــن فقــط

بردهانــد کــه باعــث آشــکار شــدن ریســک

براســاس تحلیــل خودشــان از گزارشهــای

میشــود؛ برخــاف گزارشــگری مالــی متــداول

در گزارشهــای مالــی ارائهشــدهاند توســط

مــردم (کــه در گزارشهــای مالــی نیســت) بــه

نشــان میدهــد .او بــر ایــن بــاور بــود کــه

محــدود میشــوند .ســورتر راحــت میتوانســت

برســند.

«رویــدادی» مینامیــد .از دیــدگاه او ،یــک

اســتفادهکنندگان حســابداری ناشــناخته اســت؛

الگوهایــی کــه ســودمند فــرض میشــوند

نظریهپــردازان ارزش را محققــان «قیاســی»
بنامــد .بــه عقیــدۀ وی ،یــک نظریهپــرداز
ارزش از گزارشــگری اطالعاتــی در صورتهــای

نتایــج ســلیقهای و برخاســته از دیــدگاه خــود

مربــوط بــه هــر عنصــر و بخــش از اطالعــات
کــه اعــداد و ارقــام را بهصــورت اطمینانــی

افــراد اســتفادهکننده بایــد فراینــد تجمیــع را
خودشــان انجــام دهنــد .در غیــر ایــن صــورت،

ســورتر بهعنــوان یــک نظریهپــرداز رویــدادی،

گزارشهــای مالــی کــه ارائهدهنــدۀ اطالعــات

اســتفادهکنندگان در گزارشهــای مالــی

مهــم را (کــه اگــر خــراب نشــوند) بهخوبــی

اســتدالل و دالیلــی بیــان کــرد کــه نیازهــای

تجمیــع شــده اســت ممکــن اســت اطالعــات

مالــی براســاس الگــوی ترجیحــی حمایــت

مشــخص نیســت و اطالعات حســابداری ممکن

پنهــان کننــد .بهعبارتدیگــر ،گزارشهــای

ارزش خروجــی جــاری .از طــرف دیگــر ،یــک

(کــه دارای تابــع مطلوبیــت متفاوتــی هــم

(بهخصــوص تفکیکشــده) را فراهــم کنــد تــا

میکنــد ،مثــل ارزش جایگزینــی جــاری یــا

نظریهپــرداز رویــدادی ادعــا خواهــد کــرد کــه
هیــچ الگــوی ترجیحــی اصــ ً
ا وجــود نــدارد

و اســتفادهکنندگان مختلــف اولویتهــا و
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اســت توســط تصمیمگیرنــدگان مختلــف
هســتند) بهصــورت متفــاوت اســتفاده شــود.
اســتفادهکنندگان از صورتهــای مالــی،

گروههــای مختلــف و متنوعــی را تشــکیل

مالــی بایــد مجموعــهای وســیع از اطالعــات
ایــن فرصــت را در اختیــار اســتفادهکنندگان
متفــاوت قــرار دهــد تــا اطالعاتــی را کــه آنهــا

میخواهنــد در الگــوی خــود اســتفاده کننــد،

5

انتخــاب کننــد .حســابداران نبایــد فــرض کنند

بررســی مجــدد ســاختار و فراینــد رویدادهایــی

میکننــد و اینکــه چگونگــی تصمیمگیــری

شــود».

کــه آنهــا نیازهــای اســتفادهکنندگان را درک
اســتفادهکنندگان را میداننــد .چیــزی کــه

حســابداران بایــد ارائــه دهنــد ،مجموع ـهای از

اطالعــات در مورد گذشــته ،حــال و رویدادهای
احتمالــی واحــد تجــاری اســت کــه احتمــاالً

مربــوط و قابلاتــکا اســت .البتــه بایــد تصریــح

اســت کــه قــرار اســت تجمیــع شــوند ،تهیــه
بــه نظــر میرســد کــه چیــز مشــابه ایــن بــرای
تمــام صورتهــای مالــی دیگــر کاربــرد دارد.
ســورتر ( )17 ،1969دالیلــی مطــرح کــرد کــه:

«هــر یــک از رویدادهــا بایــد بــه نحــوی توصیف

شــود کــه پیشبینــی رویــداد مشــابه را کــه بــه
دلیــل تغییــرات خارجــی در دورۀ آتــی اتفــاق

خواهــد افتــاد ،تســهیل شــود».

بهاینترتیــب ،رویکــرد رویــدادی بــرای

فرایندهــا و چهارچوبهــای تصمیــم میتوانــد

مناســب باشــد ا ّمــا ایــن رویکــرد بیانتهــا

و قابلبحــث بهطــور واضــح نشــان نــداد

شــود کــه ســورتر برخــاف صورتهــای مالــی
بــا اهــداف عمومــی ،از صورتهــای مالــی بــا

اهــداف خــاص بــرای ارائــه بــه گروههــای

مختلــف اســتفادهکننده حمایــت نکــرد ،زیــرا
احتمــاالً ایــن کار ،شخصیتســازی و توصیــف
اســتفادهکنندگان مختلــف و ابهــام مرتبــط بــا
ایــن کار را در بــردارد (ســورتر 1969؛ جانســن

201970؛ لیبرمــن و وینســتون.)1975 21

ســورتر ( )114 ،1977دالیــل کاربــرد و
اســتفاده از رویکــرد رویــدادی را بــه شــرح زیــر

بیــان میکنــد:

«حســابداری ،اطالعــات پیچیــدهای را
بــرای اســتفاده همــراه بــا دیگــر اطالعــات

ارائــه میکنــد؛ پــس در نتیجــه ایــن
تصمیمگیرنــدگان ،ترجیحــات و ســایق
افــراد و انتظــارات افــراد (براســاس قضــاوت

شــخصی آنهــا) هســتند کــه ارزش ،ســامت و

چش ـمانداز (احتمــال موفقیــت) یــک ســازمان

و پــروژه را تعییــن میکنــد».

او ادعــای بیشــتری را در مــورد اهمیــت افشــا
تــوأم بــا شــفافیت در گزارشــگری مالــی بیــان

میکنــد:

«حســابداری بایــد بــر مــوارد عــدم اطمینــان،

فرضیــات و اقالمــی کــه ذهنــی (ســلیقهای)

و ضــروری هســتند و در گزارشهــای

حســابداری شــامل هســتند را تأکیــد کنــد و
پنهــان نکنــد».

سورتر ( )16 ،1969اظهار میدارد که:

«یــک ترازنامــه بایــد بهمنظــور حداکثرســازی
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کــه افشــائیات در چــه نقطــهای بــه پایــان
میرســد (احتمــاالً در مــورد هزینههــا

حســابداری ()ASOBAT

ایــن رویکــرد بــه حســابداری خوشــایند و

دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری بــود

 .3بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی

و مزایــای متصــور اســت) .ممکــن اســت

ســودمندی تصمیــم ،موضــوع اصلــی بیانی ـهای

خوبــی منتــج شــود کــه همــراه بــا افشــای

(ســورتر ،اســتناد شــده توســط زف ،2013

اطالعاتــی اســت کــه در نظــر گروههــای

 .)278در حقیقــت ،اســتاباس

میشــود .در ایــن رویکــرد ،اســتفادهکننده

ســودمندی تصمیــم را در حســابداری بــرای

21

()2003

مختلــف اســتفادهکننده ســودمند دانســته

شــخصی بــود کــه ادعــا میکــرد کــه رویکــرد

شــخصی بــود کــه دادههــای تفکیکشــده

اولیــن بــار مطــرح کــرده اســت و مفتخــر

در گزارشهــای مالــی را تجمیــع میکــرد.

بــود کــه رویکــرد خــود را در بیانی ـهای دربــارۀ

بــا اینکــه ســورتر تأکیــد کــرد کــه ایــن

تئــوری بنیــادی حســابداری مشــاهده کــرد و

را اطالعرســانی نمیکننــد ا ّمــا او نگفــت
کــه دادههــای حســابداری ،یــک کاالی

گرفــت .اســتاباس ( )166 ،2003بیــان کــرد:

«توجیــه و بیــان جــرج ســورتر از افــکار و عقاید

حســابداری افشاشــده بایــد بــرای افزایــش

تلقــی شــده اســت؛ بنابرایــن ،مــن حــدس

گزارشهــا ،آخریــن اخبــار و اطالعــات تــازه

بعدهــا در گــزارش تروبــاد مورداســتفاده قــرار

رایــگان اســت و اینکــه کــدام دادههــای

خــود توســط افــراد آشــنا بــه حرفــه ،بینظیــر

کارایــی و ســودمندی حسابرســی شــوند.

میزنــم کــه او بــرای کاربــرد تئوری ســودمندی

هیــچ محدودیتــی نســبت بــه افشــا کامــل

حســابداری ،شایســته ایــن حــد از اعتبــار و

نتیجــه ،ارقــام تجمیــع شــده ممکــن اســت

اســتاباس و همچنیــن ســورتر اســتاد راهنمــای

اطالعــات اضافــی کمــک کنــد ا ّمــا ایــن

شــیکاگو داشــتند (کــه پرفســور واتــر 23بــود)،

برداشــت درســتی بــود ،زیــرا ایــن رویکــرد

طرحهــای تحقیقاتــی در ارتبــاط بــا چهارچــوب

مثــل ســود خالــص نیــازی نــدارد .ایــن

موضــع و نظــر واتــر در مــورد ایــن موضــوع:

خالــص و ارزش شــرکت را تعییــن کنــد.

گســترههای دانــش ،در جهــت ســاختار

مشــکل رویکــرد رویــدادی ایــن بــود کــه

تصمیــم در بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی

هزینههــا و درآمدهــا قائــل نشــد .در

تمجیــد اســت».

بــه اســتفادهکنندگان در کنــار آمــدن بــا

یکســانی بــرای رســالۀ دکتــری خــود در دانشــگاه

ارقــام اطالعــات را مخفــی میکنــد .ایــن

بنابرایــن تعجبآور نیســت که اســتاباس و ســورتر

بــه اعــداد و ارقــام صــورت ســود و زیــان

مفهومــی دنبــال کردنــد؛ بــا درنظــر گرفتــن

مســئولیت اســتفادهکننده اســت تــا ســود

«هــر علــم ،روش و اصولــی یــا دیگــر

یــک مشــکل مربــوط بــه رویکــرد رویــدادی

مفهومــی اســت؛ یــک الگویــی از ایدههــا ...یــا

ایــن اســت کــه عملیــات و فرایندهــای

یــک مبنــای قضــاوت کــه جمعآوریشــدهاند

از خــود رویــداد مشــخص باشــد .بعضــی از

بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری

نشــده باشــد کــه مزاحــم و پرتکننــدۀ حــواس

( )97 ،1966کــه ســورتر بهعنــوان یکــی

ایجادکننــدۀ رویدادهــا ممکــن اســت مهمتــر

(وتــر ».)1 ،1947

رویدادهــا ممکــن اســت اتفاقــات برنامهریــزی

(( )ASOBATانجمــن حســابداری آمریــکا

باشــد و نشــانگر توانایــی تولیــد وجــه نقــد

از اعضــای کمیتــه ویــژه تهیــه ایــن بیانیــه

شــرکت نباشــد.
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آن شــرکت داشــت) حســابداری را بهعنــوان

یــک پایــگاه داده در نظــر میگرفــت ا ّمــا

بهنظــر میرســید کــه او بهجــای تأکیــد بــر

ویژگیهــای اتکاپذیــری ،بیطرفــی و تائیــد
پذیــری ،بــر ویژگــی مربــوط بــودن تأکیــد

داشــت .برخــاف آن چیــزی کــه ســورتر
ترجیــح مــیداد (یــک مجموعــه بزرگتــر از

الگوهــا بهجــای آن ســه ویژگــی) ،بیانیــهای
دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری ،بهــای

تمامشــدۀ تاریخــی و ارزش جــاری بــه

همــراه ســطح عمومــی قیمــت ،ارقــام بهــای
تمامشــدۀ تاریخــی تعدیلشــده را بــرای
الگوهــای گزارشــگری خــود انتخــاب کــرد .بــا

توجــه بــه تنــوع نیازهــای اســتفادهکنندگان ،او

اعتقــادی بــر ایــن بــاور نداشــت کــه هر یــک از
الگوهــا میتوانــد مناســب باشــد.

همانطــوری کــه در مــورد آن بحــث شــد،

دهــه  1960دوران طالیــی تحقیقــات بــه
روش قیاســی در حســابداری بــود و آن ســه

ویژگــی ازجملــه الگوهایــی بودنــد کــه ایــن

نــوع از تحقیــق ،تحلیــل و بررســی میکــرد.
علیرغــم اینکــه ســورتر مخالــف گــزارش

کمیتــه نبــود ا ّمــا او از بیانیـهای دربــارۀ تئــوری
بنیــادی حســابداری بــه دلیــل آن چیــزی کــه

او «جهتگیــری بــه ارزش» مینامیــد ،انتقــاد

میکــرد کــه ایــن جهتگیــری بــه ارزش،

بهطــور غیرمســتقیم فــرض میکنــد کــه

نیازهــای اســتفادهکنندگان از صورتهــای
مالــی مشــخص اســت و ایــن نیازهــا را

بهراحتــی و ســرعت میشــود برطــرف کــرد
(ســورتر  .)17 ،13-12 ،1969بیانیـهای دربــارۀ
تئــوری بنیــادی حســابداری فــرض میکــرد

کــه اســتفادهکنندگان برونســازمانی منابــع
محــدودی بــرای تصمیمگیــری دارنــد و بــه

مباشــرت (کنتــرل ،حفاظــت یــا نظــارت)

و کنترلپذیــری عالقهمندنــد (انجمــن
حســابداری آمریــکا  .)19-26 ،1966ایــن نحــو
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از توصیــف اســتفادهکننده ،ناقــص و مبهــم روش و اصــول استفادهشــده در بیانیــهای ارتبــاط و وابســته نبودنــد .او بــاور داشــت کــه

اســت (درحالیکــه در مقایســه بــا شــواهد و دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری بــود (کــه صورتهــای مالــی بایــد مســتقل از یکدیگــر
ایــن روشهــا واضــح بیــان نشــد) .ازآنجاییکــه باشــند .بهبیاندیگــر ،صورتهــای مالــی

مــدارک قبلــی ،مربوطتــر اســت).

بــه نظــر ســورتر ،حســابداری نبایــد هماننــد ســورتر قــادر بــه درک ایــن نبــود کــه کمیتــه میتوانســتند در موازنــه و بــا یکدیگــر در

پــدر مصلحتاندیشــی باشــد (قیــم مآبــی)

24

چگونــه ناگهــان از تأکیــد بــر ویژگــی مربــوط ارتبــاط نباشــند .ارتبــاط یــک صــورت مالــی بــا

کــه آینــده شــرکت را قضــاوت میکنــد و بــودن ،بــه حمایــت از حســابداری براســاس صــورت مالــی دیگــر ،محتــوای اطالعاتــی هــر
بــرای آن تصمیــم میگیــرد .در عــوض و ســطح عمومــی قیمتهــا ،بهــای تمامشــدۀ صــورت مالــی را محــدود میکــرد.

بــا توجــه بــه رویکــرد رویــدادی او ،ســورتر تاریخــی و ارزش جــاری تغییــر جهــت داد ،او ســورتر بــه دلیــل اضطــراب و نگرانــی کــه بــه

از ارائــه دادههــای مختلــف بهمثابــه یــک خواهــان ایــن بــود تــا بدانــد کــه باوجوداینکــه دلیــل خدمــت در کمیتــه بیانیــهای دربــارۀ

رســتوران سلفســرویس (خویشیــار) بــه گزارشــگری بهــای تمامشــدۀ تاریخــی دارای تئــوری بنیــادی حســابداری داشــت و همچنین
اســتفادهکنندگان حمایــت کــرد کــه بــه افــراد معایــب و نقصهایــی بــود ،چــرا بیانیــهای ادعــای ایــن مطلــب کــه او تنهــا عضــوی بــود
ایــن امــکان را میدهــد تــا انتخــاب خــود را دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری ایــن نــوع کــه از رویکــرد کلــی بــرای ارائــۀ اطالعــات

(بــرای الگــوی تصمیمگیــری استفادهشــده) ،از گزارشــگری را تحــت هــر شــرایطی ملــزم در گزارشهــای مالــی بهمنظــور کمــک بــه

براســاس آن چیــزی انجــام دهنــد کــه در میکــرد (اســترلینگ .)103-104 ،1967 ،برطــرف کــردن نیازهــای اســتفادهکنندگان

نظــر آنهــا ســودمند اســت (بــا توجــه بــه ســورتر از بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی مختلــف حمایــت کــرد ،او ( )1969مقالــۀ
تابــع مطلوبیــت آن اســتفادهکنندگان) .او حســابداری ایــن تقاضــا را داشــت تــا اطالعــات «رویکــرد رویــدادی» خــود را تهیــه کــرد.

نمیتوانســت بــرای گزارشــگری براســاس بیشــتری پیشــنهاد کنــد ،درحالیکــه از بــا اینکــه مقــاالت او در مــورد حســابداری

الگوهــای بهــای تمامشــده تاریخــی ،ارزش آنطــرف ،اســترلینگ از ارائــۀ اطالعــات کمتــری مدیریــت ،ارائــۀ اطالعــات مربــوط بــه

جــاری و ســطح عمومــی قیمتهــا دالیــل در گزارشهــای مالــی حمایــت کــرد.

تصمیمگیرنــدگان داخــل ســازمانی را تقاضــا

قانعکننــدهای ارائــه کنــد (اســتفاده آنهــا را ســورتر زمانــی بــا دیگــر اعضــای کمیتــه میکنــد (و در نتیجــه اینکــه ایــن تقاضــا بــا

توجیــه کنــد).

موافقــت کــرد کــه در مــورد صورتهــای رویکــرد رویــدادی منطبــق و همسوســت) ا ّمــا

اســترلینگ ( )96-99 ،1967عالقهمنــد بــه مالــی پیشــنهادی بــود کــه بــا یکدیگــر در ســورتر از معیارهــا یــا ویژگیهــای درآمدهــا و
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هزینههــا کــه در چهارچــوب ترازنامــه نمایــش

الگــوی تصمیــم خاص مناســب هســتند

امــر ارتبــاط و همبســتگی بیــن ترازنامــه و

شــود ،نیــاز کمتــری اســت تــا در مــورد

داده میشــود حمایــت کــرده اســت کــه ایــن
صــورت ســود و زیــان را ضــروری میســازد.

از ایــن نظــر ،مقالــۀ او در مــورد حســابداری

و چــه اهمیتــی بایــد بــه آنهــا داده

گــزارش شــوند ا ّمــا ایــن اصــل بــرای تغییــرات

الگوهــای تصمیــم بــرای تصمیمگیــری

وجــود دارنــد و اتفــاق میافتنــد) صــادق

در مــورد اینکــه آیــا یــک رویــداد

مدیریــت بهمنظــور انتقــال اطالعــات احتمــاالً

ممکــن اســت بــرای یــک الگــو مرتبــط

حســابداری بــا رویکــرد رویــدادی در تعــارض

آن بیانیـهای دربــارۀ تئــوری بنیادی حســابداری

آن دو صــورت مالــی اســت) .ســورتر بــا زبــان

حســابداری ارائــه میکــرد کــه اطالعاتــی را کــه

ســودمند بــه اســتفادهکنندگان از گزارشهــای

اســت (کــه در تضــاد بــا ارتبــاط و همبســتگی

باشــد یــا خیــر دانســته شــود».

دادههــا را فقــط بــرای ســه چهارچــوب

و قلــم خــود ( )13 ،1969اصــل موضوعــی

اســتفادهکنندگان میتوانســتند کســب کننــد

میدهــد ،بــه شــرح زیــر توضیــح میدهــد:

عقیــده ســورتر) .بااینوجــود ،او معتقــد بــود

ارزشهــای ورودی بــرای الگوهــای

جــاری در دو ســتون جداگانــه (آنطــور کــه

یــا احتمــاالً شــناخت ناپذیــر هســتند،

پیشــنهاد میکــرد) ســرآغاز خوبــی بــرای

کــه اســاس و شــالودۀ رویکــرد او را تشــکیل
«حســابداری بهجــای ارائــه مســتقیم

تئــوری تصمیــم کــه ناشــناخته هســتند

تــا حــدودی محــدود میکــرد (در قضــاوت و

کــه گــزارش بهــای تمامشــدۀ تاریخــی و ارزش

بیانیــهای دربــارۀ تئــوری بنیــادی حســابداری

اطالعاتــی را در مــورد رویدادهــای

تطبیــق و هماهنــگ کــردن نظــر و موضــع خود

افــراد اســتفادهکننده ایــن امــکان

نظریهپــرداز ارزش بــود (ســورتر -18 ،1969

اقتصــادی تهیــه میکنــد کــه بــه

بــازار میتواننــد بــا یــک مــورد اتفــاق هــم

بهعنــوان نظریهپــرداز رویــدادی در مقابــل

زیســتمحیطی (کــه تعــداد زیــادی از آنهــا

نیســت».

 .4گزارش تروبالد

گــروه تحقیقاتــی تروبــاد (کــه برگرفتــه از نــام
رئیــس آن ،رابــرت تروبــاد اســت و شــریک

ارشــد در مؤسســۀ تــوش راس 25در ایالــت

شــیکاگو بــود) در ســال  1971توســط انجمــن

حســابداران رســمی آمریــکا بهمنظــور تعییــن

اهــداف صورتهــای مالــی بــهکار گرفتــه

شــد .تالشهــای قبــل از آن بــرای کســب
آن هــدف ،مبهــم و نامشــخص بــود .گــزارش

گــروه تحقیقاتــی (کــه در ســال  1973تهیــه

شــد) زمینهســاز ایجــاد چهارچــوب مفهومــی

هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی
( )FASBو هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

حســابداری ( )IASBبــود .بهمنظــور واکنــش
بــه انتقــاد فزاینــده از دامنــه یــا گســتره و

را میدهــد تــا ارزش ورودی را بــرای

 .)17دومیــن نظریهپــرداز (نظریهپــرداز ارزش)

بهعبارتدیگــر ،حســابداری بایــد اطالعــات
احتمــاالً مربوطــی را بــرای اســتفادهکنندگان

مناســبی بــرای نیازهــای اســتفادهکننده اســت.
اولیــن نظریهپــرداز (نظریهپــرداز رویــدادی)

تحقیقاتــی از تعــداد  9حســابدار حرفــهای

اســتفادهکنندگان ایــن فرصــت داده شــود تــا

(بــا توجــه بــه دیــدگاه خــود) ،بــر جانبــداری

تعصــب ذاتــی کــه مرتبــط بــا هریــک از
و ّ

دانشــگاه تشــکیل شــد .بهخصــوص اینکــه

الگوهــایتصمیــمخــودتهیــهکننــد».

تهیــه کنــد کــه در نتیجــه آن بــه
آن اطالعــات را ارزیابــی و همانطــور کــه آنهــا

فــرض میکنــد کــه ارزش جــاری یــک الگــوی

چهارچــوب ارزش یــا بهــای تمامشــده اســت،

مناســب میداننــد ،در الگــوی تصمیــم خــود

غلبــه میکنــد.

را تجمیــع میکــرد .ایــن امــر وظیفــۀ

در مــورد موضــع خــود بــه شــرح زیــر ارائــه

تجمیــع کننــد .حســابداری نبایــد اطالعــات

اســتفادهکننده بــود .در پاســخ بــه ایــن انتقــاد

ســورتر ( )17 ،1967توضیحــات بیشــتری را

میکنــد:

کــه نیازهــای اســتفادهکننده بایــد بــرای هــر دو

«رویدادهــای جداگانــه بایــد در ســتونهای

( )14 ،1969بیشــتر توضیــح میدهــد:

ارتبــاط بــا اندازهگیــری متفــاوت هســتند،

طرفــدار ارزش و رویــدادی معلوم باشــد ،ســورتر

جداگانــه گــزارش شــوند ،زیــرا ( )1آنهــا در

«بــه نظــر واضــح میرســد کــه در

( )2آنهــا در کنترلپذیــری متفــاوت هســتند

اینکــه چطــور دادههــا بــرای یــک

بــا اهمیــت متفــاوت هســتند .رویدادهــای

مقایســه بــا تصمیمگیــری در مــورد

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

و ( )3آنهــا از دورهای بــه دورۀ بعــد در ارتبــاط

کیفیــت گزارشــگری مالــی در آن زمــان ،گــروه

و ف ّعــال در ســازمانهای دولتــی ،صنعــت و

حرفــۀ حســابداری متهــم بــه تأکیــد بیــشاز
انــدازه بــر بهــای تمامشــدۀ تاریخــی و عملیــات

گذشــته شــد (انجمــن حســابداران رســمی

آمریــکا  .)15 ،1973بهــای تمامشــدۀ تاریخــی

نمایشدهنــده ارزشهــای جــاری نبــود

(انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا ،1973

 .)15در حرفــۀ حســابداری ،در ارتبــاط بــا

روشهــای جایگزیــن حســابداری ،آزادی عمــل

قابلتوجــه و بیــشاز انــدازهای بــود و تأکیــد

کافــی بــر قابلیــت مقایســه در گزارشــگری بیــن
شــرکتها وجــود نداشــت (حتــی شــرکتهای

ف ّعــال در صنعــت مشــابه) (انجمــن حســابداران
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رســمی آمریــکا  .)16 ،1973انتقادهــای

افشــای کامــل اطالعــات در صورتهــای

مآبــی) نبــود (و آن در گــزارش ،مــورد اســتفاده

در مــورد نقدینگــی و جریانهــای وجــه

چهارچــوب مفهومــی هیئــت اســتانداردهای

بایــد مجموعــه اطالعــات وســیعی را ارائــه

شــفافیت در مــورد اینکــه چــه چیــزی در

بینالمللــی حســابداری نشــان میدهــد کــه

را انتخــاب کننــد کــه آنهــا مایــل بــه اســتفاده

کــه مرتبــط بــا گــزارش فــوق اســت ،مشــابه

اینکــه گــزارش ،تقاضــای برآوردهــای مالــی را

دیگــر مربــوط بــه گــزارش محــدود و ناکافــی

مالــی را مــورد تأکیــد قــرار میدهنــد .بررســی

و اشــاره قــرار گرفــت) .در عــوض ،حســابداری

حســابداری مالــی و هیئــت اســتانداردهای

کنــد تــا اســتفادهکنندگان بتواننــد اطالعاتــی

بیــان اهــداف کلیــدی در آن چهارچوبهــا

در تصمیمگیــری و بــرآورد هســتند .علیرغــم

اســت؛ بهخصــوص ،تأکیــد بــر ( )1ارائــۀ
اطالعاتــی کــه احتمــاالً بــرای ســرمایهگذاران

در گزارشهــای مالــی کــرد ا ّمــا ایــن پیشــنهاد

بهمنظــور تکمیــل قضــاوت اســتفادهکنندگان

( )2ارائــۀ اطالعــات بهمنظــور کمــک بــه

تصویــر ذهنــی و قضــاوت شــخصی در مــورد

از گــروه مطالعاتــی فــوق انتظــار میرفــت

مقــدار ،زمــان و مــوارد عــدم اطمینــان مربــوط

{ }1974را در ارتبــاط بــا رویدادهــای

اســتفادهکنندگان از گزارشهــای مالــی منتقــل

دارنــد تــا از واحــد اقتصــادی کــه آنهــا در

نظــر گرفتهشــده مشــاهده بفرماییــد .تمــام

دادنــد ،دریافــت کننــد و ( )3ارائــۀ اطالعــات

تأکیــد میکننــد) .ایــن مفهــوم ممکــن اســت

تــورم و نبــود
نقــد ،افشــای ناکافــی در مــورد ّ

گزارشهــای حســابداری بااهمیــت اســت ،بــود

(انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا ،1973

 .)16هیئــت اصــول حســابداری 26بــرای اظهــار

عقایــد و نظــرات بحثبرانگیــز خــود در مــورد

حســابداری مرتبــط بــا ترکیبهــای تجــاری

و اعتباردهنــدگان ســودمند اســت و همچنیــن

ارائــه نشــد ،بلکــه ایــن پیشــنهاد بــرای دادن

رســمی آمریــکا .)16 ،1973

ســرمایهگذاران و اعتباردهنــدگان در بــرآورد

احتمــال موفقیــت شــرکت ارائــه شــد (ســورتر

بــه جریانهــای نقــدی کــه آنهــا انتظــار

احتمالــی تکمیلشــده ،تکمیلنشــده ،یــا در

شــود تعییــن کننــد؛ بهخصــوص اینکــه ایــن

آن ســرمایهگذاری کردنــد یــا بــه آن اعتبــار

آنهــا بــر ســود و زیانــی کــه شــامل میشــود

 .1چــه افــرادی صورتهــای مالــی را نیــاز

مباشــرتی (نظارتــی و سرپرســتی) کــه در

ایــدۀ مناســبی بــرای بیــان هــدف هــر یــک

بــه تســهیل اهــداف قبلــی اســت.

ســود و زیــان اهمیــت بــرآورد تــوان ســودآوری

مقصــر شــناخته شــد (انجمــن حســابداران
ّ

تــا ماهیــت اطالعاتــی را کــه بایــد بــه

گــروه ،مســئول بررســی مــوارد زیــر بــود:

دارنــد؛  .2چــه اطالعاتــی آنهــا نیــاز دارنــد؛ .3

ارتبــاط بــا منابــع اقتصــادی و وظایــف مربــوط

از صورتهــای مالــی اصلــی باشــد .صــورت

از طریــق حســابداری فراهــم شــود؛ و  .4چــه

گــزارش فــوق بســیار هماهنــگ و منطبــق

یــا جریانهــای نقــدی بلندمــدت را اساســاً

الزامــی اســت( .انجمــن حســابداران رســمی

گــزارش نیــز افشــای طیــف وســیعی از رویدادها

بهطــور آشــکارا مــورد تأکیــد قــرار میدهــد.

چــه مقــدار از اطالعــات موردنیــاز میتوانــد

بــا رویکــرد رویــدادی ســورتر بــود ،زیــرا ایــن

براســاس چرخــۀ کســب ســود تکمیلشــده،

آمریــکا  .)67 ،1973اعضــای ایــن کمیتــه

کــه مربــوط فــرض میشــوند (ازجملــه کامــل

بــا توجــه بــه مشــاهدۀ ســورتر در کتــاب

حسابرســان و اســتفادهکنندگان گزارشهــای

تقاضــا کــرده بــود ،زیرا نیازهــای اســتفادهکننده

چرخــۀ کســب ســود زمانــی تکمیــل میشــود

اســتفادهکننده ایــن فرصــت را میدهــد تــا

زیــان تحققیافتــه...؛ ( )2ســود تحققیافتــۀ

جریــان وجــه نقــد آینــده و تصمیمگیــری مالی

و بیشــتر ».یــک چرخــه زمانــی تکمیــل

گــزارش ،اســتفادهکننده اصلــی را ســرمایهگذار

ارزشگــذاری شــرکت ،یــک قضــاوت شــخصی

بســیار محتمــل یــا ســود ،تحققیافتــه اســت

اســتفادهکنندگان ،اطالعــات مباشــرتی

رویکــرد رویــدادی در ادعــای ایــن مطلــب

کــه نشــانگر جریانهــای نقــدی خروجــی

مالــی مرتبــط میکننــد ،بــر عــدم اطمینــان

اســتفادهکننده ارزشگــذاری کنــد ،هماننــد

اســت .چرخههــای تکمیلشــده تحــت

چهارچوبــی بــرای ارائــۀ اطالعــات موردنیــاز

جلســات و مصاحبههایــی را بــا تهیهکننــدگان،
مالــی برگــزار کردنــد .ایــن کمیتــه همچنیــن

متــون معتبــر (قانونــی) و غیرمعتبــر موجــود
را کــه بــا چهارچــوب مفهومــی مرتبــط بــود

بررســی کردنــد (انجمــن حســابداران رســمی
آمریــکا .)9-10 ،1973

یــا اعتباردهنــده مشــخص کــرد ،زیــرا ایــن

(سرپرســتی و نظــارت) را بــا تصمیمگیــری

تصمیمــات تأکیــد میکننــد و اهمیــت
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شــده ،کامــل نشــده و در نظــر گرفتهشــده) را

مشــخص نیســت .ایــن رویکــرد بــه افــراد

کرمــر 27و ســورتر ( ،)119-118 ،1974یــک

کــه ســه شــرط محقــق شــده باشــد)1(« :

انتخــاب کننــد کــه کــدام دادههــا بــرای بــرآورد

مربوطــه...؛ ( )3نبــود تــاش قابلمالحظــه

و اقتصــادی ترجیــح داده شــوند .ازآنجاییکــه

میشــود کــه جریانهــای نقــدی واقعــی یــا

و ســلیقهای توســط اســتفادهکننده اســت،

و همچنیــن ایــن اصــل بــرای تمــام زیانهایــی

کــه حســابداری نبایــد شــرکت را بــرای

واقعــی یــا بســیار محتمــل هســتند ،درســت

پــدری کــه مصلحتاندیــش اســت (قیــم

کنتــرل مدیریــت نیســتند .چرخههــای ناتمــام

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

در ارتبــاط بــا زیانهــا یــا ســودهای معامالتــی

کــه شــامل هســتند تکمیــل نمیشــوند و پایــان

نمییابنــد؛ زیانهــا ممکــن اســت متحمــل
شــده باشــند ا ّمــا ایــن ســودها بــا اینوجــود

بایــد محقــق شــوند یــا برعکــس (کرمــر و

ســورتر  .)119-120 ،1974چرخههــای
ناتمــام هنــوز تحــت کنتــرل مدیریــت هســتند.

در چرخههــای کســب ســود احتمالــی یــا در
نظــر گرفتهشــده (توســط قراردادهایــی کــه در

آینــده الــزامآور میشــوند ،شــرح و توضیــح داده
میشــوند) کــه معمــوالً در ظاهــر صورتهــای
مالــی گــزارش نمیشــوند (بهغیــراز اجــاره

ســرمایهای و طرحهــای بازنشســتگی بــا

مزایــای معیــن) ،هیچگونــه ســود یــا زیانــی رخ

نــداده اســت ،چــه برســد بــه اینکــه تحقــق
یابنــد .در نتیجــه ،ایــن چرخههــا در ماهیــت،

محتمــل و بالقــوه هســتند .از میــان تمــام
چرخههــای کســب ســود ،آن مــواردی کــه در

نظــر گرفتهشــدهاند ،بــرای کنتــرل مدیریــت،
مناســبترین هســتند ،زیــرا ایــن مــوارد

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

مجموعــهای از رویدادهــای آینــده هســتند.

بــا توجــه بــه گــزارش ،صورتهــای مالــی بایــد

آمریــکا  .)39 ،1973ایــن صــورت میتوانــد

یــک نســخۀ مشــابه ایــن از صــورت جریــان

چرخههــای کســب ســود و مراحــل مختلــف

وجــوه نقــد فعلــی بــه نظــر برســد .بــا اینکــه

تقاضــای بررســی ترازنامــه یــا صورتوضعیــت

بــرآورد رویدادهــا و چرخههــای کســب ســود

آن را بهطــور واضــح نشــان دهنــد .گــزارش،

مالــی را داشــت تــا ایــن گــزارش نتایــج

رویدادهایــی را کــه نشــاندهنده چرخههــای

هــر یــک از صورتهــای مالــی بایــد بــرای
ســودمند و مفیــد باشــند ا ّمــا گــزارش ،یــک

بودجــه یــا یــک صــورت پیشبینــی (بــرآورد)

کســب ســود تکمیلنشــده هســتند را در

را کــه توســط مدیریــت آمــاده میشــود و

آمریــکا  .)35 ،1973گــزارش ،ایــن صــورت

گرفتهشــده را بیــان میکنــد ،متصــ ّور بــود.

برداشــته باشــند (انجمــن حســابداران رســمی
مالــی را در ارتبــاط بــا اطالعــات مشــخصی در

مــورد ســودها و زیانهــای آینــده کــه ناشــی از
معامــات در بردارنــده چرخههــای کســب ســود

تکمیلنشــده هســتند بهصــورت گزارشــی

جزئیــات چرخههــای کســب ســود در نظــر

مشــکلی کــه همــراه بــا ایــدۀ چرخــۀ کســب

ســود وجــود دارد ،بحــث اجرایــی کــردن آن
اســت کــه احتمــاالً اضافــه کــردن آن بــه یکــی
از ویژگیهــای گزارشــگری مالــی پیچیــده

وســیعتر از ترازنامــۀ ســنتی متصــ ّور بــود.

اســت .از دیــدگاه قابلیت تأییدپذیــری ،عملیاتی

پیشــنهادی از ف ّعالیتهــای مالــی بایــد الزامــاً

اطمینــان بســیار زیــاد در مــورد اینکــه چــه

گــزارش بیــان کــرد کــه یــک صــورت (گــزارش)
براســاس واقعیــات و حقیقــت باشــند ا ّمــا ایــن

صــورت بایــد پیامدهــای بااهمیــت وجــه نقــد را

در برداشــته باشــد (انجمــن حســابداران رســمی

کــردن ایــن مفهــوم میتوانــد بــه دلیــل عــدم
زمانــی چرخههــای ناکامــل تکمیــل خواهنــد
شــد ،ســخت باشــد .علیرغــم اینکــه مفهــوم
چرخههــای کســب ســود فراتــر از ســطح
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بیانشــده در گــزارش تدویــن و طراحــی

ایــن هیئــت در مــورد اهــداف حســابداری در

بهخصــوص جــرج ســورتر در شــکلدهی بــه

بــرای درک ماهیــت معامــات و رویدادهــای

 )1982شــد.

بــا چهارچــوب ســودمند بــودن تصمیــم واضــح

نشــدهاند ا ّمــا ایــن مفهــوم یــک ابــزار مفیــدی
حســابداری اســت و همچنیــن ابــزار مفیــدی

ســال  1978و ویژگیهــای کیفــی در ســال

گــزارش ».چیــزی کــه در گــزارش در ارتبــاط

اســتاباس ( )166 ،2003از گــزارش بــه دلیــل

اســت و ایــده یــا مضمــون تکرارشــونده بــرای

ن کــه
معامــات و بخشهــا یــا اجــزای آ 

«مباشــرت و بهــای تمامشــدۀ

مالحظــه قــرار میدهــد ،ممکــن اســت بــرای

پیشــرو و روشــنفکر انــدک کــه از آنهــا

ارتبــاط آن بــا رویکــرد رویــدادی اســت .گزارش
صراحتــاً از تهیهکننــدگان صورتهــای مالــی

شــرکت مورداســتفاده قــرار گیــرد.

پشــتکار بــه خــرج دهنــد و ســخت کار

درخواســت کــرده اســت تــا مجموعــه وســیعی
از اطالعــات (ضرورتــاً بهصــورت مجموعــهای

کــرد) بــه اســتفادهکنندگان ارائــه شــود کــه

نیــز بــرای درک ایــن اســت کــه چگونــه ایــن

دیــدگاه ســودمندی تصمیــم تمجیــد کــرد:

ریس ـکهای مربــوط بــه آن جریانهــا را مــورد

تاریخــی دیگــر بــرای آن رهبــران

پیشبینــی جریانهــای نقــدی بــه ســمت

خواستهشــده بــود تــا بــر ایــن موضــوع

خــود ســورتر از صورتهــای مالــی جداگانــه

کننــد ،قابلقبــول نبــود .نتیجــه ایــن

توانایــی تولیــد وجــه نقــد شــرکت در بلندمدت،

کــه از آن میشــود اطالعــات را انتخــاب

و غیــر مرتبــط بــا هــم حمایــت میکــرد کــه

بــود کــه ســودمندی تصمیــم بــه گــروه

کســب ســود تکمیلشــده ،تکمیلنشــده و

اســتاباس ( )166 ،2003عقیــدۀ خــود را بــه

میشــوند .ســپس ایــن بســتگی بــه افــراد

«مجــدداً ...قــدرت متقاعدســازی جــرج

بــرای بــرآورد جریــان وجــه نقــد در بلندمــدت

اطالعــات بیشــتری را در مــورد چرخههــای

احتمالــی ارائــه میدهنــد (ســورتر ،1974

 .)122او دالیلــی مطــرح کــرد کــه عــدم ارتباط

خواننــدگان وســیعتری ارائــه شــد».

شــرح زیــر بیشــتر بیــان میکنــد:

بــرای تصمیمــات معمولــی در زمــان اســتفاده

از آن گزارشهــای ،ســودمند و مفیــد فــرض

اســتفادهکننده دارد تــا اطالعاتــی را کــه آنهــا

بیــن صورتهــای مالــی میتوانــد اطالعــات

(ســورتر) تأثیرگــذار بــود ا ّمــا اعضــای

و فراینــد تصمیمگیــری ســودمند میداننــد،

جهــت مرتبــط کــردن صورتهــای مالــی

نظــرات خودشــان را داشــتند و ایــن

مبنــی بــر اینکــه صورتهــای مالــی ،ســامت

ســودمندتری را بــه نســبت تالشــی کاذب

کمیتــه دارای حــق رأی ،عقایــد و

بــه هــم فراهــم کنــد .گــزارش (کــه در مــورد

اعضــا شــامل ...اســکار گلیــن از
28

نقــش اجتماعــی و اقتصــادی گزارشــگری مالــی

مؤسســۀ حسابرســی هســکینز و

و اعتباردهنــدگان تأکیــد کــرد تــا بــه آنهــا

حسابرســی آرتور یانــگ 31و ...ســیدنی

انتخــاب کننــد و برگزیننــد .گزارش پیشــنهادی
و درســتکاری مالــی شــرکت را ارزیابــی
کننــد ،ارائــه نکــرد؛ درواقــع ایــن مســئولیت

بــود) بــر ارائــۀ اطالعــات بــه ســرمایهگذاران

ســلز ، 29فرنــک وســتن 30از مؤسســه

اســتفادهکنندگان اســت .چهارچــوب مفهومــی

در بــرآورد جریانهــای نقــدی بــه ســمت

دیویدســن از دانشــگاه شــیکاگو و

روشهــای فعلــی و نــه توصیــه و دســتورالعمل

بــا مبلــغ ،زمــان و مــوارد عــدم اطمینــان

مســئولیت مدیریــت مالــی را در گــروه

نیســت» موردانتقــاد قرارگرفتــه اســت (میلــر

32

شــرکت و بــه ســمت خودشــانکه در ارتبــاط

بهعــاوه خــود تروبــاد ...فــردی کــه

اســت ،کمــک شــود .گــزارش نهتنهــا یــک

از

دیــدگاه تصمیمگیــری را ارائــه کــرد ،بلکــه
اولیــن ســند رســمی بــود کــه ایــن دیــدگاه

بــر عهــده داشــت ،ریــد پارکــر

33

مؤسســۀ داف  ،مؤسســۀ اندرســن و
34

کالرک  ،درخواســت فراوانــی بــرای
35

بــرای اینکــه «نــه توصیــف جامعــی از
مشــخصی بــرای کار و روشهــای آینــده
36

 .)71 ،1985بهعــاوه ،ایــن چهارچــوب نبایــد

بهعنــوان مرجعــی بــرای مســائل تصمیمگیــری

در نظــر گرفتــه شــود (میلــر .)71 ،1985

را بــا جریانهــای نقــدی آینــده مرتبــط

جهتگیــری جریــان وجــه نقــد

همچنیــن ایــن چهارچــوب مباحــث و

گــزارش همچنیــن اســتفاده از گــزارش مالــی

زف ( )15 ،2016ادعــا کــرد کــه اســتاباس
بــرای پیشــرفت رویکــرد تصمیمگیــری مؤ ّکــد

را بــه اتمــام نمیرســاند (میلــر  .)71 ،1985در

نتیجــه ،اســتانداردهای حســابداری متعــارض بــا

اولیــن بــار ،الیــق تعریــف و تمجیــد اســت.

توجیــه شــوند .بهعــاوه ،ســود کننــده و

میکــرد (زف .)3-2 ،2016 ،عــاوه بــر آن،
را در فراینــد تصمیمگیــری بــرای مباشــرت و

داشــتند».

مســئولیت پاســخگویی درخواســت میکنــد.

بــر جریانهــای نقــدی بلندمــدت بــرای

چهارچــوب مفهومــی هیئــت اســتانداردهای

زف ( )2016ســپس بــر «نقــش تأثیرگــذار

گــزارش بــا انجــام ایــن کار زمینهســاز تدویــن

حســابداری مالــی (بهخصــوص بیانیههــای

12

کارکنــان تحقیقاتــی (تروبــاد) اشــاره میکنــد،

مشــاجرههای مربــوط بــه مفاهیــم و تعریفهــا

هــم میتواننــد براســاس چنیــن چهارچوبــی
ذینفــع اصلــی چهارچــوب میتواننــد مقامــات
اســتانداردگذار فعلــی باشــند .اینکــه آیــا آن
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نشــان داد کــه اســتفادهکننده بــدون دانــش

مقامــات میتواننــد از ایــن چهارچــوب رأی

بهعــاوه ،انتــن ( )43 ،1976ادعــا کــرد کــه

خیــر و اینکــه اگــر اســتفاده کننــد ،اینکــه

بهعنــوان

از

یــک ســؤال مهــم و اساســی اســت .آیــا چنیــن

آنکســانی کــه در اهــداف شــامل نیســتند

از فــردی کــه از صورتهــای مالــی اســتفاده

اعتباردهنــدگان و قانونگــذاران) شــفافتر

 .)14باوجودایــن هــدف مبهــم و دوپهلــو،

توصیــف آنهــا مناســب بــودن اســت).

اســتفادهکننده از گزارشهــای مالــی را

اصــاح اســتانداردهای فعلــی اســتفاده کننــد یا

چگونــه و چــه مقــدار اســتفاده میکننــد،

شناســایی ســرمایهگذاران و اعتباردهنــدگان

و تجربــه اســت .خــود ســورتر از هــدف

صورتهــای مالــی توســط گــزارش ،در مــورد

اســتفادهکننده یــک تصویــر نامشــخصی را

اســتفادهکنندۀ

اصلــی

اســتفادهکننده ناراضــی بــود ،زیــرا هــدف

میکنــد ،ارائــه میکــرد (زف -16 ،2016

چهارچوبــی میتوانــد منجــر بــه اســتانداردهای

(مدیــران ،ســرمایهگذاران عمــده در ســهام و

فــراوان) شــوند؟ آیــا اســتانداردهایی کــه

اســت (بــه نســبت آنکســانی کــه قصــد از

قابلقبولتــر و کمتــر بحثبرانگیــز باشــند؟

انتــن (کســی کــه ایــن برداشــت و نتیجهگیــری

فراتــر از آن چیــزی پیشــرفت داد کــه از متــون

«ظاهــرا ً گــروه تحقیقاتــی (تروبــاد) بــه

شــرکتی معمولــی تمرکــز کــرده اســت) بــه

بــود .بهعــاوه ،یــک کتــاب تکمیلــی در

( )1ســودمند بــودن مفهــوم چرخــه)2( ،

و تشــریح گــزارش از اســتفادهکننده در

گــروه مطالعاتــی مورداســتفاده قــرار گرفــت،

بهمنظــور کســب اطالعــات و اینکــه چــه

اینکــه چگونــه آن پیشــنهادها ممکــن

منبــع اصلــی اطالعــات آنهــا در مــورد ف ّعالیــت

و ســورتر ( .)1974بــرای نقدهــای بیشــتر در

اصولگــرا( 37برخــاف قوانیــن بــا جزئیــات

ناشــی از ایــن چهارچــوب هســتند میتواننــد
انتن ( )47 ،1976بیان کرد که:

ســه عقیــده و ایــده تقســیم میشــدند:

را داشــت کــه گــزارش بــر یــک ســهامدار

نکتــۀ مهــم و درســتی اشــاره کــرد .توصیــف

جایــگاه ارزشهــای جــاری در اهــداف و

ارتبــاط بــا «قــدرت ،توانایــی و منابــع محــدود

در مقابــل مجموعـهای از برآوردهــا .ایــن

کســی بــر صورتهــای مالــی (بهعنــوان

( )3اســتفاده از تــک برآوردهــای ارزش

گــزارش بــه دلیــل بحــث و بررســی
ناکافــی تمــام آن موضوعــات تحــت

تأثیــر قرارگرفتــه اســت».
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اقتصــادی یــک ســازمان) اعتمــاد میکنــد»
(انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا ،)1973

گــزارش ،بررســی و بحــث در مــورد ماهیــت

معتبــر قبلــی راجــع بــه چهارچــوب مفهومــی
مــورد اســناد و مــدارک تاریخــی کــه توســط

بهمنظــور ارائــۀ اطالعــات بیشــتری در مــورد

اســت اجرایــی شــوند ،منتشــر شــد (کرمــر
مــورد تالشهــا و کوشــشهای مربــوط بــه
چهارچــوب مفهومــی ،دوپــاچ و ســاندر
38
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{ }1980را مشــاهده بفرماییــد ).ســورتر و زمــان آنهــا) مــورد تأکیــد قــرار میدهنــد .شــماره  4هیئــت اصــول حســابداری قیاســی
میخواســت از طریــق تأکیــد بــر اهمیــت در تحلیــل پایانــی ،چیــزی کــه گــزارش فــوق (از کل بــه جــزء) بــود .همچنیــن ،آن اســناد
مجموعــهای زیــاد از اطالعــات در گزارشــگری را از دیگــر تالشهــای صــورت گرفتــۀ قبلــی (عــاوه بــر پاتــن و لیتلتــن ( ))1940شــرحی

مالــی بــه آن مســائل واکنــش نشــان دهــد تــا توســط مقامــات رســمی بــرای طراحــی و ایجــاد از روشهــای حســابداری ســنتی و اصــول
اســتفادهکنندگان همانطــوری کــه مایــل چهارچــوب مفهومــی جــدا میکــرد (کــه پذیرفتهشــده حســابداری 47فعلــی بودنــد و در
هســتند آنهــا را مورداســتفاده قــرار دهنــد ،زیــرا ایــن مقامــات شــامل مقالــه تألیفــی ( )1938ماهیــت ،هنجــاری و قانونمنــد نبودنــد.48
اســتفادهکنندگان برآوردهــای بلندمــدت خــود توســط انجمــن حســابداران آمریــکا( 40ســندرز

41

(برخــاف پیشــنهادهای قبلــی ،گــزارش فــوق

از جریانهــای نقــدی بــه ســمت شــرکت و بــه  ،هتفیلــد 42و مــور  ،)1938 ،43پیشــنهاد بــر اقتصــاد اطالعــات و نقــش تصمیمگیــری
ســمت خودشــان را بعــد از تصمیمــات مرتبــط پژوهشــی پاتــن 44و لیتلتــن )1940( 45و بیانیــه ســرمایهگذاران و اعتباردهندگانکــه ف ّعاالنــه
بــا ســرمایهگذاری و وام انجــام میدهنــد .هــم  4شــماره کــه تحــت حمایــت مالــی هیئــت در تحلیــل صورتهــای مالــی مشــارکت

گــزارش فــوق و هــم بیانیــۀ مفهومــی شــماره  1اصــول حســابداری 46بــود (انجمــن حســابداران دارنــد ،تأکیــد کــرد؛ ایــن اســتفادهکنندگان بــا
تدوینشــدۀ هیئــت اســتانداردهای حســابداری رســمی آمریــکا ))1970 ،ماهیــت شــورانگیز بررســی اطالعــات از تعــداد زیــادی منابــع (نــه
مالــی در ســال  1978بــر ماهیــت بلندمــدت و مشــوق بــودن آن اســت .همانطــوری کــه فقــط از منابــع حســابداری) ،ســعی میکننــد
تصمیمگیــری بــا اســتفاده از گزارشهــای انتــن ( )40 ،1976مشــاهده کــرد ،ماهیت ســند مشــکل عــدم اطمینــان دادههــای حســابداری را
مالــی (و بــا توجــه ویــژهای بــه تــوان ســودآوری  1938اســتقرایی (از جــزء بــه کل) بــود (همانند حــل کننــد و ذهــن و توجــه خــود را معطــوف
بهمنظــور فراهــم کــردن جریــان وجــه بیانیــه شــماره  4هیئــت اصــول حســابداری) .جریانهــای نقــدی بلندمــدت یــا تــوان

نقــد و نیــز ریســکهای مرتبــط بــا مبلــغ همچنیــن ماهیــت فصــول مشــخصی از بیانیــه ســوددهی کننــد .کوشــشهای قبلــی بــرای
ـد زیــادی
طراحــی چهارچــوب مفهومــی تــا حـ ّ
توصیفــی از روشهــای فعلــی بودهانــد کــه

بــر مباشــرت و نقــش پاســخگویی حســابداری
تمرکــز میکننــد ،درحالیکــه گــزارش فــوق،

هنجــاری و قانونمنــد اســت ،زیــرا ایــن گــزارش
بــر چیــزی کــه بایــد باشــد و بــر اســتفاده از
حســابداری در تحلیــل اعتبــار (توانایــی بــرای

بازپرداخــت بدهــی) و ســرمایهگذاری تأکیــد

میکنــد).

الگــوی جایگزیــن گزارشــگری بــرون

ســازمانی

جاشــوا رونن( 49اســتادیار در دانشــگاه شــیکاگو

در اوایــل دهــه  1970کــه بعدهــا در دانشــگاه

نیویــورک و بعــد از اینکــه گــزارش فــوق
منتشــر شــد ،بــه ســورتر ملحــق شــد) بــا
همــکاری بــا ســورتر یــک الگــوی جامــع بــرای

گزارشــگری مالــی بــرای شــرکت طراحــی و

ایجــاد کــرد و در اکثــر جنبههــا بــا مقصــود
و ایــدۀ گــزارش هماهنــگ و یکســان بــود
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کســب ارزشهــای خروجــی بــرای انــواع
مختلــف دارایــی باشــد ،بهخصــوص بــرای آن
داراییهایــی کــه ماهیتـاً بلنــد مــدت هســتند؛

هماننــد داراییهــای نامشــهود و تجهیــزات.

عــاوه بــر مــواردی کــه بیــان شــد ،بــا اینکــه
بعضــی از شــرکتها قطعــاً برآوردهــا را در
ســطوح مختلفــی از جزئیــات بــرای عمــوم

منتشــر میکننــد ا ّمــا بســیاری از شــرکتها

ایــن کار را نمیکننــد ،زیــرا آنهــا در مــورد

مســئولیت قانونــی اطالعــات آیندهنگــر کــه

مســتعد خطــا هســتند ،نگراننــد.
 .5نتیجهگیری

(رونــن و ســورتر .)1972 ،قبــل از خدمــت

و ارزشهــای خروجــی داراییهــای خالــص

تأثیــر اصلــی ســورتر خدمــات او بــرای تئــوری

بهعنــوان یــک مأموریــت و کار مشــاورهای

«باقیمانــده مشــخص» اســت یــا قســمتی از

مفهومــی بــرای گزارشــگری مالــی بــود .تمــام

تعهــد شــده بــود ،طراحــی شــد و در مــورد

توســط ارزش خروجــی اوراق بهــادار آن کســب

ایــن چهارچــوب تقاضــای گزارشــگری اطالعات

جذابیــت ایــن الگــو در ایــن اســت کــه آن

رویــدادی اســت .مقــاالت او تقاضــای ارائــۀ
اطالعــات احتماالً مربــوط به اســتفادهکنندگان

شــد و ریس ـکهای مرتبــط بــا آنهــا را داشــت.

فراوانــی را بــرای اســتفادهکنندگان ارائــه

کننــد کــه آنهــا بــرای تصمیمگیــری ســودمند

مورداســتفاده قــرار دهنــد و بهخصــوص بــرای

پــدری کــه مصلحتاندیشــی میکنــد

آنهــا در گــروه تحقیقاتــی تروبــاد ،ایــن الگــو

شــرکت اســت ،همــراه بــا اطالعاتــی در مــورد

جداگانــه کــه بــرای شــرکت تــوش راس

جریانهــای نقــدی مــورد انتظــار اســت کــه

حســابداری ارزش منصفانــه بــود (زف.)2016 ،

نشــده اســت.

در مــورد جریانهــای وجــه نقــد آینــده بــرآورد

میتوانــد مجموعــه معیارهــا یــا مقیاسهــای

ایــن چهارچــوب همچنیــن پیشــنهاد کــرد تــا

دهــد تــا آنهــا در ارزشگــذاری شــرکت

مالــی گنجانــده شــوند .یکــی از بخشهــای

تســهیل مقایســۀ ارزش خروجــی داراییهــای

داراییهــا و بدهیهــا را همــراه بــا ارقــام بهــای

تعدیلشــده متناســب بــا ریســک آینــده

اطالعــات بــرآوردی مدیریــت در گزارشهــای

حســابداری مالــی و توســعۀ چهارچــوب
مقــاالت و کتابهــای او مربــوط بــه رویکــرد

از صورتهــای مالــی کــرد تــا بــه آنهــا ایــن
فرصــت داده شــود تــا دادههایــی را انتخــاب

میداننــد .گزارشهــای حســابداری هماننــد

(قیــم مآبــی) نیســت؛ ایــن گزارشهــای بــه

کلیــدی ایــن چهارچــوب ،ارزش خروجــی

خالــص شــرکت بــا جریانهــای وجــه نقــد

خواننــدگان نمیگوینــد کــه آیــا یــک شــرکت

تمامشــدۀ تاریخــی و جریانهــای نقــدی

مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بهاینترتیــب،

ایــن وظیفــه اســتفادهکنندگان براســاس

مــورد انتظــار نشــان مــیداد .صورتهــای

ایــن الگــو ویژگــی اصلــی رویکــرد رویــدادی را

ســود و زیــان و بهعــاوه صورتهــای جدیــدی

تاریخــی ،ارزشهــای خروجــی و ارزش فعلــی

تحقــقبودنــد ،میشــد .همچنیــن ایــن الگــو

میدهــد کــه ایــن امــر بــه اســتفادهکننده

نشــان میدهــد ،کــه ایــن مزیــت تفــاوت بیــن

کــه آنهــا بــرای تصمیمگیــری و بــرآورد خــود

بــا اســتفاده از نــرخ بــازار تنزیــل شــده اســت

مشــکل اصلــی ایــن الگــو میتوانــد ســختی

ازنظــر مالــی ســالم اســت یــا ســالم نیســت.

ســلیقه و قضــاوت فردگرایانــه اســت.
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مالــی پیشــنهادی شــامل ترازنامــه و صــورت

اتخــاذ میکنــد .ایــن الگــو بهــای تمامشــده

گــزارش (کــه او مؤلــف اصلــی آن بــود) (زف،

کــه در مــورد هزینــه و منفعــت و تحقق/عــدم

را در چهارچــوب تصمیــم ســودمند ارائــه

و ژرفــی از نقــش چندجانبــه حســابداری

نیــز اطالعــات مرتبــط بــا «مزیــت مشــخص» را

ایــن امــکان داده میشــود تــا اطالعاتــی را

کــرد .گــزارش تأکیــد بــر رویکــرد ســودمندی

جریانهــای نقــد مــورد انتظــار شــرکت کــه

ســودمند میداننــد ،انتخــاب کننــد.
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 ،)23 ،14-16 ،2016یــک شــناخت عمیــق
در گزارشــگری مالــی برونســازمانی ارائــه
تصمیــم بــرای صورتهــای مالــی ،عــدم

اطمینــان دادههــای حســابداری و اســتفاده از

آنهــا در تصمیمگیــری و نیــاز بــه اطالعــات
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مباشــرتی را بــا هــم مرتبــط میکنــد .عــاوه

 1974رجــوع کنیــد ).بــر همیــن اســاس،

کســب ســود» را معرفــی کــرد کــه ســورتر

بــرای هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی

کــه احتمــاالً بــرای مجموعــه وســیعی از

چرخههــای کســب ســود ممکــن اســت

اســتفادهکنندگان مرتبــط اســت ،هــدف اصلــی

در کالسهــای دانشــگاهی خــود از آنهــا

( )FASBو هیئــت اســتانداردهای حســابداری

و فراینــد تصمیمگیــری آنهــا هماننــد یــک

میکــرد ا ّمــا او دســتورالعملی را در ارتبــاط بــا

صورتهــای مالــی بهمنظــور بهبــود تمرکــز

بــر آن دســتاوردها ،گــزارش ایــدۀ «چرخههــای

حمایــت میکــرد و در مــورد آنهــا صحبــت

اجرایــی کــردن آن ارائــه تهیــه و ارائــه نکــرد.
رویدادهــای تکمیلشــده در صــورت ســود و
زیــان ،رویدادهــای تکمیلنشــده در ترازنامــه

و رویدادهــای در نظــر گرفتهشــده در صــورت

بــرآورد یــا بودجــه تعلــق دارنــد .در نتیجــه،

بینالمللــی ( )IASBدر بررســی ســاختار

آنهــا بــر ف ّعالیتهــای عملیاتــی (برخــاف

بــود ،زیــرا نیازهــای اطالعاتــی اســتفادهکنندگان
جعبــه ســیاه اســت .اینکــه چگونــه و چــه
زمانــی از اطالعــات گزارشــگری مالــی در
تصمیمگیــری مرتبــط بــا ســرمایهگذاری و

ف ّعالیتهــای ســرمایهگذاری و تأمیــن

اعتبــارات اســتفاده میشــود ،مبهــم و نامشــخص

(بهعنــوان یــک نظریهپــرداز حســابداری) در

همــراه بــا دیگــر منابــع اطالعاتــی مالــی

مالــی) ســودمند باشــد .درمجمــوع ،ســورتر

اســت (و همچنیــن اینکــه آیــا ایــن اطالعــات

کســب شــناخت بیشــتر نقــش حســابداری و

اســتفاده میشــود یــا خیــر ).اســتفادهکنندگان

(برخــاف از دیــدگاه تهیهکننــده) کمــک

یــک شــرکت دارنــد ،بــر ویژگیهــای مختلــف

مختلــف دیدگاههــای متفاوتــی نســبت بــه

در ایــن ســاختاربندی ،رویدادهــای شــرکت

گزارشــگری مالــی از دیــدگاه اســتفادهکننده

میشــوند .بــا اینکــه خــود گــزارش هیچگونــه

کــرد .او بــر نقــش حســابداری در ارتبــاط بــا

مربــوط بــه عملیــات شــرکت تأکیــد خواهنــد

تصمیمگیــری بلندمــدت تأکیــد کــرد .بــه نظر

عملیــات اســتفاده خواهنــد کــرد .آنهــا همچنین

براســاس توانایــی ایجــاد وجــه نقــد مشــخص
توصیـهای بــرای اجــرا ارائــه نکــرد ا ّما یــک جلد

کتــاب تکمیلــی گــزارش توصیههــای خیلــی
کمــی را ارائــه میکنــد (بــه کرمــر و ســورتر،

16
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کــرد و از الگوهــای مختلفــی بــرای تحلیــل ایــن
بــه برآوردهــای مختلفــی از توانایــی ســودآوری

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

شــرکت میرســند.

ســورتر گفــت کــه هیچرقــم بهتنهایــی از

هرکــدام از صورتهــای مالــی نمیتوانــد
ف ّعالیتهــای کلــی و ثــروت واحــد تجــاری را

بیــان کنــد ( .)114 ،1977بهعــاوه ،اعــداد

ارائهشــده در صورتهــای مالــی محــدوده

مشــخصی نیســتند ،بلکــه برآوردهــای نقطـهای

هســتند کــه نمیتواننــد ریســک اساســی را
نشــان دهنــد .صورتهــای مالــی یــک الگویی از
حســابداری را نمایــش میدهــد کــه (هماننــد
همــه الگوهــا) عمومــاً تعــداد قابلتوجــه ایــن
اقــام را در نظــر نمیگیــرد و حــذف میکنــد

(هماننــد داراییهــا و بدهیهــا)( .پیوســت ب

تجربــه ســورتر از حســابداری بــرای بیــس بــال

را توضیــح میدهــد).
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 -48بیانیــه هیئــت اصــول حســابداری شــماره

( 4کــه بیانیــه رســمی و معتبــر قبــل از
گــزارش فــوق بــود) بــرای توضیــح ســودمندی
صورتهــای مالــی بــرای گروههــای 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 میکــرد تــا بتــوان «مزایــا و معایــب

آن را ارزیابــی کرد»« ،ســرمایه گــذاری و تأمین
مالــی آن را نشــان داد»« ،توانایــی شــرکت را
بــرای انجــام تعهــدات خــود ارزیابــی کــرد» و
«پایــگاه منابــع آن را بــرای پیشــرفت و رشــد
نشــان داد ».دومیــن هــدف بیانیــه اطالعاتــی را
در مــورد «تغییــرات در منابــع خالــص» تقاضــا
میکــرد تــا «بــازده ســود ســهام مــورد انتظــار
بــرای ســرمایهگذاران 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
ا ّمــا تأکیــد در گــزارش فــوق بــر مباشــرت
نیســت ،بلکــه تأکیــد بــر ارائــه و انتقــال
مجموعــه ای از اطالعــات گســترده اســت تــا
بــه اســتفادهکنندگان ایــن امــکان داده شــود
تــا تــوان ســودآوری و قابلیــت ایجــاد وجــه نقــد
شــرکت در بلنــد مــدت را بــرای خــود شــرکت
و بــرای اســتفادهکنندگان کــه اعتباردهنــدگان
و ســرمایهگذاران هســتند ،بــرآورد کننــد.
49-Joshua Ronen
50- individualistic
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مبارزه با
ریسکهای مالی
نوظهور در عصر
دادههای بزرگ

 .1مقدمه

بــا گســترش دادههــای بــزرگ ،زندگــی
روزمــرۀ مــردم بهطــور کامــل از جملــه
ف ّعالیتهــای مالــی آنهــا ثبــت شــده اســت.

بــرای مثــال ،گوشــیهای هوشــمند یــا
جیپــیاس و تکنولــوژی بلوتــوث ،اســتفادۀ

مــردم را از بانکهــا و ایتیامهــا ،مالهــا

فاطمه دادبه
18

سمیه همتی

یــا ســاختمانهای اداری دنبــال میکنــد

کــه بهطــور مســتمر ف ّعالیتهــا و هــر
تمــاس فیزیکــی ممکــن ،زمــان ســپری

شــده در شــبکههای اجتماعــی ،تحقیــق در

جــداول و عکسهــای ماهــوارهای از وضعیــت
ســاختمانها و تعــداد ماشــینهای پــارک

شــده در پارکینــگ در یــک زمــان خــاص
را ثبــت میکنــد .اســتفاده و کنتــرل ایــن
دادههــا میتوانــد بــه شــناخت بهتــر و مقابلــه
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شــناخت ،از احساســات و عقایــد کاربــران

 .1.1ریســکهای مالــی در عصــر

عمیــق و الگوریتمهــای هوشــمند در وســایلی

براســاس گــزارش توســعۀ مالــی اینرنتــی چیــن

اتخــاذ شــده اســت .شــبکههای عصبــی

دادههــای بــزرگ

بــرای نظــارت بــه موقــع Q&A ،هوشــمند

در ســال  2020کــه توســط آی ریســرچ

گنجانــده شــدهاند.

تکنولوژیهــای مالــی  112میلیــارد یــوآن،

2

و دســتیار روباتهــا در میــان افــراد دیگــر

منتشــر شــده اســت ،ســرمایهگذاری در

امــروزه ،مالــی بــه یــک حــوزۀ بســیار پیچیــده

دارای افزایشــی معادل19.4درصــد بــود ،در

بانکــداری ســنتی و سیســتمهای معامــات،

در بانکــداری 14.3میلیــارد یــوآن ،افزایشــی

واحدهــای پــول دیجیتــال نوظهــور ،خریــد

ســه حــوزۀ ســرمایهگذاری ممتــاز ،کنتــرل

تبدیــل شــده اســت؛ دیگــر محــدود بــه

حالــی کــه ســرمایهگذاری در هــوش مصنوعــی

ســهام و بازارهــای آتــی نیســت ا ّمــا اگرچــه

معــادل 28.8درصــد داشــت .عــاوه بــر ایــن،

آنالیــن و سیســتمهای پرداخــت را در بــر

ریســک هوشــمند ،بیمــۀ هوشــمند و خدمــات

و شــبکه ،کمینهــای سیاســی و محــدوده

بیــش از  70درصــد از کل ســرمایهگذاریها

اشــیا ،همپوشــانی دارد .بــرای مثــال ،اخبــار

پذیــرش بــرای شــرکتهای بــا تکنولــوژی

را تــکان دهــد یــا یــک سیســتم هوشــمند در

نهادهــای مالی غیرســنتی بــدون مکانیسـمهای

بگیــرد کــه چگونــه موجودیهــا میتواننــد

و کارهــای بــا ریســک بــاال هســتند .بهطــور
مســتمر ،تق ّلــب مالــی ،محــدودۀ گســتردهای از

میگیــرد ،حتــی بــا شــبکههای اجتماعــی

هوشــمند مشــتری هســتند کــه در برگیرنــدۀ

سیســتمهای هوشــمند شــامل اینترنــت

هســتند .یکــی از اثــرات جانبــی سیاســت

شکســت میتوانــد پایههــای سیســتم مالــی

بــاالدر بــازار ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی از

مــورد برنامهریــزی مســیر میتوانــد تصمیــم

کنتــرل ریســک ،در محــل کار ،درگیــر کســب

بهطــور کامــل تحویــل داده شــوند .فیــن
تــک ،ترکیبــی از اینترنــت ،دادههــای بــزرگ

ســرمایهگذاران و اجتماعاتــی کــه ممکــن اســت
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .متق ّلبــان مالــی

پرداخــت ،ســپرده ،وام ،ســرمایهگذاری و

هفتــاد میلیــارد یــوآن از ســال  2014تــا 2015

قابــل مالحظــهای بــر مدلهــای کســب و

ریس ـکهای مالــی شــکلهای متفاوتــی دارنــد

میگذارنــد .بیشــتر از ایــن ،گــردش ارزهــای

دادههــای بــزرگ از قبیــل سوءاســتفاده از

شــکل جدیــدی از ارز خارجــی ،مدیریــت ارز

واحدهــای پــول دیجیتــال و کســب و کارهــای

بنابرایــن ،ریسـکهای مالــی در عصــر دادههای

بــرای ریســکهای مالــی نوظهــور ،بایــد یــک

سیســتمهای ســنتی را در هــم میشــکند و

دنبــال کــرد کــه بهعنــوان ریســکهای بــازار،

و تکنولوژیهــای مالــی ،کســب و کارهــای

جدیــد در شــاخههای مختلــف مثــل

مشــهور ،ایزوبــااو 3حجــم معامــات تجمعــی

امکانــات بــازار را افزایــش میدهــد کــه تأثیــر

را دارد.

بــا ریســکهای مالــی پنهــان کمــک کنــد.

کار مالــی ســنتی و خطــرات بــزرگ پنهــان

و وابســته بــه محــدودهای از عوامــل در عصــر

بــرای تکنولوژیهــای نوظهــور ،بهطــور

دیجیتــال گوناگــون ،از قبیــل بیتکویــن،

الگوریتــم و تکنولوژیهــای هــوش مصنوعــی،

خارجــی یــک کشــور را بــه چالــش میکشــد.

آنالیــن هســتند .بــرای بررســی ایــن چالشهــا

بــزرگ ،مرزهــای دادههــا ،الگوریتمهــا و

تاکســونومی مشــهور را در ریســکهای مالــی

سیســتمها ،چالشهــای بیشــتری را نســبت

اعتبــاری ،نقدشــوندگی ،نوســانات ،عملیــات

در همیــن حــال ،گســترهای از الگوریتمهــا

گســترده در سیســتمهای مربــوط بــه مالــی

مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .توصیههایــی
از طریــق الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی

ایجــاد میشــوند کــه تصمیــم میگیرنــد

چــه آگهیهــا ،اقــام خریــد و چــه اخبــاری
بایــد اولویتبنــدی شــود .مدلهــا و
تکنولوژیهــای فراینــد زبــان طبیعــی 1بــرای
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بــه همیشــه ایجــاد میکننــد.

و تطبیــق -جرایــم مالــی طبقهبنــدی
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میشــوند .بــا ایــن حــال ،بررســیها اساســاً

متنهــا ،تصاویــر و ویدئوهــای شــبکههای

جرایــم مالــی تمرکــز دارد ،چــرا کــه مدیریــت

تحــرک انســانی بهدســت میآینــد .ایــن

طریــق وابســته دامنــه بلنــد شناســایی شــود

کامــل اطالعاتــی را بــرای دیگــری فراهــم

ایــن ریســکها از قبیــل بحــران وامهــای

بــر ریس ـکهای اعتبــاری ،نقدینگــی ،تطبیــق-

اجتماعــی ،عکسهــای ماهــوارهای و دادههای

ناهمگــن هســتند .برخــی از مهمتریــن

ریســکهای مالــی مهــم میتوانــد تنهــا از

و کشــف آنهــا همیشــه نیازمنــد تحلیــل دادههــا

دادههــا معنــادار هســتند و برخــی بهطــور

بــر ایــن ،هــر نــوع ریســکی اگــر بهطــور

میکننــد ،بنابرایــن انعــکاس ســیگنال

بــدون پشــتوانه در ســال  2008نمیتواننــد

از ریسـکهایی کــه قابــل مشــاهده نیســتند

الگوهــای وابســته دامنــه بلنــد و ناهمگــون

میکننــد ،فراهــم میکننــد .بــا ایــن حــال،

میلیــارد روابــط بیــن دادههــا ،بســیار چالــش

کانالهــای چندگانــه ،مدلهــای ســنتی

ویژگیهــای پویــا و همزمــان .بــازار مالــی

مالــی از قبیــل رگرســیون خطــی ،روشهــای

از ســازمانهای مالــی ایجــاد شــدهاند

برانگیــز اســت.

میکننــد؛ در نتیجــه در ردیابــی و تحلیــل

بــا گســترۀ وســیع و ناهمگــون هســتند .عــاوه
نامناســب مدیریــت شــود ،میتوانــد منجــر

بــه ریســک سیســتمیک شــود کــه میتوانــد
منجــر بــه ســقوط کل سیســتم مالــی یــا همــۀ

بــازار شــود یــا حتــی میتوانــد منجــر بــه
بحرانهــای اقتصــادی شــود.

زودهنــگام بــرای برآوردهــای قابــل اعتمــاد

وقتــی کــه بــا تــک تــک کانالهــا کار

تلفیــق ناهمگــون ،دادههــای قطــع شــده از

در حالــی کــه روابــط وابســتگی دامنــه کوتاه

منعکــس شــوند .بــا ایــن حــال ،داده کاوی

بــرای شناســایی ریسـکها ،بــا وجــود دههــا

برانگیــز اســت.

چالشهایــی بــرای مدیریــت ریســک

و روشهــای آمــاری در مدیریــت ریســک

چالشهــای اصلــی مبــارزه بــا ریســکهای

بیــز و مدلهــای مارکــوف کالســیک چالــش

همزمــان از نظــر محتــوا و دارایــی تغییــر

بهصــورت زیــر خالصــه شــود:

ماهیــت وابســته بــه دامنــه بلنــد و ناهمگون.

دشــواری وجــود دارد.

بــرای مثــال؛ شــرکتها کســب و کار وابســته

ریســکهای تطبیــق – جرایــم مالــی

مالــی

مالــی در عصــر دادههــای بــزرگ میتوانــد

جهانــی بســیار پویــا اســت و دادههــا کــه

نیــاز بــه اســتفاده از دادههــای چنــد

دادههــا اشــیا اغلــب مرتبــط بــا هــم هســتند.

همــاورد .تقلــب مالــی و پولشــویی از

بــرای مدیریــت ریســکهای مالــی فراهــم
میکننــد .دادههــا معمــوالً از چندیــن منبــع

بــه هــم هســتند و پــول از یــک حســاب بــه

حســاب دیگــر منتقــل میشــود .عــاوه

وابســته بــه تکنیکهــای پیشــرفتۀ جدیــد

دادههــای فــروش ،اطالعــات غیــر ســنتی از

قبیــل شــبکههای ســهامداران و شــرکتها،

شــکلی .دادههــای بــزرگ ،روشــی پایــدار

و کانــال از قبیــل گزارشهــای مالــی ،نمــودار
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بــر ایــن ،روابــط بــرای برخــی از دادههــا از

و روشهــای اســتتار اســت و تشــخیص ایــن
مــوارد دشــوار اســت.
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 .1.2پروژههای تحقیقاتی مرتبط

اینترنــت را پشــتیبانی میکنــد« .نظــارت

در چندیــن ســال گذشــته ،پروژههــای
تحقیقاتــی مرتبــط ،بــه منظــور مطالعــه دربــارۀ

مشــکالت چالــش برانگیــز بیــان شــده در
تحقیقــات گذشــته ،ســرمایهگذاری شــده
اســت.

برنامــه دادههــای بــزرگ مؤسســۀ ملــی

علــم 5در پروژههــای تحقیقاتــی بســیاری
بــر مبنــای علــم داده ســرمایهگذاری کــرده

اســت« .اکوسیســتم شــناخت بازارهــای مالــی»
مدلهــای رفتــاری جدیــدی از معامــات مالــی

بــا اســتفاده از تکنیکهــای دادههــای بــزرگ و

نیــز معیارهــا و دادههــای جدیــد بــرای رشــتۀ

مالــی در اقتصــاد معرفــی کرده اســت« .کشــف
دســتکاری بــازار مالــی :دادههای یکپارچه شــده

و رویکــرد مــدل محور» رویکردهــای داده محور

خالقانــه را بــرای بهبــود کشــف و بازدارندگــی
از دســتکاری بــازار بــه کار میبرنــد .تمرکــز

مالــی دادۀ بــزرگ محــور و پلتفــرم خدمــات و

کاربــرد نمایــش» مطالعاتــی از قبیــل نظــارت
مالــی اینترنــت و ایجــاد نقشــههای دانــش

بــرای مالــی اینترنــت را انجــام داد« .مکانیســم

خلــق تحلیــل ،کشــف و هماهنگــی ارزش بــر

مبنــای دادههــای بــزرگ مالــی انجمــن دانــش»
بــر کشــف ارتبــاط در دانــش و ســاخت یــک

نمــودار دانــش 21در مقایــس بــزرگ بــا اســتفاده
از رویکــرد خالقانــه و ســپس کاربــرد ایــن
روشهــا و نمــودار دانــش در مشــکالت جهــان
واقعــی ،تمرکــز دارد .اجــرای ایــن پروژههــا بــه

شــناخت بهتــر تأمیــن مالــی اینترنــت کمــک
میکنــد و مبانــی نظــری و تکنولوژیهــا بــرای

نظــارت و خدمــات تأمیــن مالــی اینترنــت داده

بــزرگ محــور فراهــم میکنــد.

 .2دادهها

اصلــی پــروژه بــر بهکارگیــری شبیهســازی

 .2.1مجموعه دادهها

دســتکاری از طریــق جریــان دادههــای بــازار

مالــی نیازمنــد مدیریــت تحصیــل اشــیا،

و بهینهســازی بــرای خلــق اســتراتژیهای

اســت و ایــن رفتارهــای دســتکاری را از طریــق

جعــل امضاهــا و ف ّعالیتهــای فریبآمیــز
مشــخص میکنــد« .تجزیــه و تحلیــل شــبکه
بــر مبنــای جریــان دادههــای اقتصــادی بــرای

نظــارت ثبــات مالــی» بــر تعییــن و پیشبینــی

در حــال حاضــر ،جم ـعآوری دادههــای بــزرگ

کانالهــا ،فرکانسهــا و نیــز سفارشیســازی
هــدف محــور اســت کــه معمــوالً بــا اســتفاده از
کاوشــگران وب در پایگاههــای داده یــا بــر روی
منابــع ابــری اجــاره شــده بــه اجــرا در میآیــد.

بــا تعییــن برخــی اهــداف یــا ســایتهای

مرتبــط بهعنــوان نودهــای اولیه کاوشــگران وب
بــا دنبــال کــردن اســتراتژی اول کــه از طریــق

دادههــای تکــراری بــه همــراه لینکهــای وب

اســت آنهــا را بازیابــی میکننــد .بهعــاوه،
الگهــای سیســتم از قبیــل الگهــای

رویدادهــای فراینــد درخواســت وام در یــک

بانــک ،ف ّعالیــت مؤسســات مالــی مختلــف را در

مقادیــر زیــادی ثبــت میکننــد کــه میتوانــد

در تصمیمگیریهــای تجــاری دقیــق در

بســیاری از حوزههــا شــامل مدیریــت ریســک،
اســتفاده شــود .در حالــی کــه دادههای ســاختار

یافتــه اغلــب بــرای الگوریتمهــای دادههــای

بــزرگ آمــاده میشــوند ،دادهــای ســاختار

نیافتــه نیازمنــد پــردازش بیشــتر هســتند.

بســیاری از مدلهــای یادگیــری عمیــق
بهتازگــی بــه وظایــف خــاص بــرای اســتخراج
اطالعــات از دادههــای ســاختار نیافتــه در مالــی

کمــک میکننــد.

بهعــاوه ،چهارچوبهــای معمولــی وجــود
دارد کــه دانــش ســاختار یافتــه از انبوهــی از

دادههــای ســاختار نیافتــه را از قبیــل تکســت
کیــوب توســعه میدهنــد.
7

 .2.2سازمان دادهها

نمودارهــای دانــش بهعنــوان یــک تکنیــک
غنــی و شــهودی بــرای بیــان دانــش ،توجــه

شــرکتکنندگان بــازار تمرکــز دارد کــه
میتوانــد سیســتمهای کلــی مالــی را بــا بــاال
بــردن ســرمایه از طریــق طیــف وســیعی از

جریــان دادههــای مالــی کمــی متنوع ،متــاداده

و آگهیهــای بــازار ،در معــرض خطــر قــرار
دهــد.

علــوم طبیعــی ملــی چیــن 6طــرح تحقیقاتــی
بزرگــی را بــا عنــوان «تحقیق در مــورد مدیریت

دادههــای بــزرگ محــور و تصمیمگیــری»

را ارائــه داد کــه یــک ســری پروژههــای
تحقیقاتــی پایــهای مربــوط بــه تأمیــن مالــی
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جدول شماره  -1مجموعه دادههای عمومی
مجموعه دادهها

نوع شبکه

دادههای مالی زچ

Czech Financial Data

دادههای الیپتیک

Elliptic Data

دادههای تاریخی بیتکوین

اندازه داده
05M .1

تراکنشهای بانکی

234K
86M .4

دادههای بیتکوین در فواصل یک دقیقهای از صرافیهای
منتخب از ژانویه  2012تا مارچ 2021

36M .6

دادههای مالی مصنوعی برای تراکنشهای بانکی موبایل
کشف تقلب
دادههای عظیم بازار سهام

سهام و صندوقهای قابل معامله در
بورس

دادههای کارت اعتباری

تراکنشهای کارت اعتباری

دادههای وبسایت فیشینگ

منبعیاب یکنواخت

چالش کشف انتقال دادههای ناشناس منتشر شده از
بانک زچ
نمودار تراکنش جمعآوری شده از بالکچین بیتکوین

بیتکوین
بیتکوین

توضیحات

مجموعه دادهها مصنوعی ایجاد شده از طریق شبیهسازی
پول موبایل پی سیم()PaySim

5M .17

قیمتها و حجمهای روزانه تاریخی همه سهمها و
صندوقهای قابل معامله در بورس آمریکا

284K

تراکنشهای کارت اعتباری ناشناس با برچسب تقلبی
یا واقعی

52K .3

)Uniform resource locator(URL

 2119سایت فیشینگ از فیش تانک( )PhishTankو
 1407سایت قانونی از پایگاه داده الکسا.

گســتردهای را از دیــدگاه ســازمان دادههــای شرکتکنندگانشــان اســت کــه اغلــب نمــودار ســاختاربندی و ارائــه شــدند ،کاوش ارزش
بــزرگ بــه خــود جلــب کردهانــد .ایــن اساس ـاً رویــداد نامیــده میشــود .نمودارهــای رویــداد آنهــا بــه یــک کار اصلــی تبدیــل میشــود.
یــک شــبکۀ معنایــی اســت کــه در آن نودهــا موجــود شــامل آی ســی ای دبلیــو اس ،11 5در ســالهای اخیــر ،صنعــت مالــی فراتــر از

واحدهــای اقتصــادی یــا مفاهیــم را بیــان جــی دلــت6

12

و نمــودار رویــداد مالــی مؤسســه دادههــای ســنتی رفتــه اســت ماننــد بــورس

میکننــد و اجهــا( 8یالهــا) ارتبــاط معنایــی تکنولــوژی هاربیــن اســت.
13

اوراق بهــادار و انتشــار اطالعــات مربــوط بــه

مختلفــی را بیــن واحدهــای اقتصــادی /مفاهیم نمودارهــای دانــش بــه ابــزاری مهــم بــرای شــرکتها و توجــه زیــادی کــه بــه ثبتهــای

بیــان میکننــد .بــرای مثــال« ،ایــان ماســک» شناســایی ریســک مالــی تبدیــل شــده اســت .بــا فــروش شــرکت ،شــبکههای اجتماعــی،
کارآفریــن رؤیاپــرداز اســت کــه در آن «ایــان اســتفاده از ارتبــاط بیــن ســهامداری و مؤسســات اطالعــات تراکنشهــای کارت اعتبــاری،
ماســک» یــک واحــد اقتصــادی (موجودیــت) مالــی ال وی و همــکاران 14یــک نمــودار دانــش اطالعــات موقعیتیابــی و عکسهــای

اســت و کارآفریــن یــک مفهــوم اســت .مطابــق بــرای حقــوق مالکانــۀ مالــی در چیــن ایجــاد ماهــوارهای و ســایر مــوارد داشــته اســت؛

منابــع ایــن دادههــا ،نمودارهــای دانــش کردنــد کــه شــامل بیــش از  45میلیــون واحــد چــرا کــه آنهــا شــامل اطالعــات ارزشــمند در

میتوانــد بــه دو دســته تقســیم شــود :صفحــات اقتصادی(موجودیــت) /مفهــوم و  145میلیــون بســیاری از موضوعــات مثــل شــناخت ریســک
وب معمــول مثــل نمــودار دانــش گــوگل و ارتبــاط اســت .از طریــق نمــودار حقــوق مالکانــه ،در بازارهــای مالــی اســت .بــا ایــن حــال،
مایکروســافت بینــگ و دایرةالمعارفهــای ذینفعــان و افــراد درســت را کــه در عمــل بــازی اســتفاده از دادههــا از روشهــای مختلــف،
9

میکننــد میتــوان بــرای هدایــت توســعۀ چالشهایــی را در کشــف ارزش دادههــا بــه

مهمتریــن انــواع دانــش عــاوه بــر واحدهــای

دادههــای بــزرگ ،ایــن دیدگاههــا در دســترس

آنالیــن ســاختاریافته مرتبــط از قبیــل یاگــو

و دیبیپدیــا . 10رویــدادی یکــی دیگــر از پایــدار صنعــت مالــی نمایــش داد.

ارمغــان آورده اســت .بــه خاطــر الگوریتمهــای

اقتصــادی /مفاهیــم و ارتباطــات آنــان اســت .2.3 .ماهیت(ویژگی) دادهها

محقّقــان و ســرمایهگذاران هســتند.

یــک نمــودار دانــش متشــکل از رویدادهــا و بعــد از ایــن کــه دادههــای بــزرگ بــه د ّقــت دادههــای متنــی ،کــه بهطــور خــاص از
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ روشﻫﺎي ﻧﻈﺎت ﺷﺪه و روش

ﺑﺪون ﻧﻈﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ،روشﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﯾﻒ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴ

ﻗﻮيﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﯿﻞ  25ﺗﻌﺒﯿﻪﻫﺎي ﻗﻮي را از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﯽآﻣﻮزد و ﺳﭙﺲ ﺟﻔﺖﻫﺎي ﻣ

طــور
هســتند،
ﮐﻨﯿﺪ(.کها در سراسر شبکه ها
شناسایی لین
)ﺑﻪپیل:
شکل :1
ﺷﮑﻞ  1ﻧﮕﺎه
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪبهﺑﻪ
رســانههای اجتماعــی را ﺑﺎ

گســترده در پیشبینــی ،کشــف و مدیریــت
ریســکهای مالــی ،مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد .بــرای مثــال ،فــرم  k-10نقــش

مهمــی بــرای شــرکتهای پذیرفتــه شــده در
بــورس اوراق بهــادار در افشــاییات متنــی بــازی

میکنــد .

در همیــن حــال ،جســتجو در اخبــار وال
اســتریت ژورنــال ،حساســیت بــازار ســهام بــه
شــایعات را نشــان میدهــد .عنــوان گرایشهــا

و احساســات در رســانههای اجتماعــی نیــز

بهعنــوان منابــع مهــم بــرای کارهــای مرتبــط

بیشــتر ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

در همیــن حــال ،دادههــای تصویــری و ویدئویی

میتوانــد نقــش غالــب در کشــف تقلــب مالــی
بــازی کنــد .بــرای مثــال ویدئوهــای خروجــی

بیــش از  10.000ســاعت رســواییهای
تقلــب الکیــن کافــه در ســال  2020را نشــان

میدهــد و تصاویــر ماهــوارهای بــرای شناســایی

تقلــب گــروه شــانگزیدائو (یکــی از شــرکتهای
پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار چیــن)

از طریــق ردیابــی قایقهــای ماهیگیــری
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .دادههــای صوتــی

نیــز بــرای جلســات ســرمایهگذار و درآمــد
تماسهــای کنفرانســی مهــم هســتند .آنهــا نــه

تنهــا شــامل اطالعــات متنــی هســتند ،بلکــه

شــامل ســرنخهای احساســی هســتند کــه

از آن ویژگیهــا میتــوان بــرای پیشبینــی
نوســانات قیمــت ســهام اســتفاده کــرد .عــاوه

بــر ایــن ،دادههــای ســاختار یافتــه از زنجیــرۀ

تأمیــن از قبیــل جریــان اپلیکیشــن بانکــی
متفــاوت بــا هــوش اینترنــت اشــیا از طریــق

تحلیــل دادهــای کاربــران میتوانــد مشــتریان
را قبــل از ایــن کــه کارتهــای اعتباریشــان
دزدیــده شــود ،آگاه ســازد .بــا ایــن حــال ،انــواع

مختلــف دا دههــای جایگزیــن مکملــی بــرای
هــر کــدام از حــل وظایــف خــاص هســتند .بــا
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توســعه یادگیــری عمیــق ،ترکیــب اطالعــات

چندوجهــی ،از طریــق یــک مــدل واحــد بــرای  .3.1یادگیــری عمیــق و یادگیــری
)urrent neural networks (RNNs
15
)g short term memory (LSTM
پیشبینــی ریســکهای مالــی امــکان پذیــر ویژگــی
میشــود.

ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ در ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﮕﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اســتفادۀ مؤثــر از دادههــای مالــی چنــد وجهــی،
LE

اســتخراج ویژگیهــای اطالعاتــی از آن اســت

 .2.4دادههــای عمومــی بــرای تحقیقــات کــه میتــوان بــا اســتفاده از قــدرت یادگیــری
مالــی
عمیــق بــه آن دســت یافــت .کلیــد موفقیــت
جــدول شــماره یــک دادههــای عمومــی در یادگیــری عمیــق در ایــن زمینــه ،توانایــی آن
دســترس اســتفاده شــده در تحقیقــات ریســک در یادگیــری خــودکار ویژگیهــای بــا کیفیــت
مالــی را بهصــورت خالصــه نشــان میدهــد .بــاال از دادههــای در مقیــاس بــزرگ اســت.

 .3فناوریها و روشهای نوظهور

یادگیــری ویژگــی ،فراینــد تبدیــل دادههــای

خــام بــه فــرم مناســبتری بــرای یادگیــری

در ایــن بخــش فناوریهــا و روشهــای ماشــینی اســت .میتوانــد الگوهــای کلیــدی را
نوظهــوری را کــه از دادههــای بــزرگ یــا از دادههــا اســتخراج کنــد و نقــش مهمــی در
ناهنجاریهــا ،الگوهــا و روندهــا در دادههــای برنامههــای یادگیــری ماشــینی ایفــا کنــد کــه
بــزرگ اســتخراج میکننــد کــه ابزارهــای در آن عملکــرد ممکــن اســت بــه شــدت ویژگی
مؤثــری بــرای یادگیــری مدیریــت ریسـکهای بســتگی داشــته باشــد.
مالــی در عصــر دادههــای بــزرگ هســتند ،مرور بهعنــوان مثــال ،بهعنــوان نقطــه عطفــی
میشــود.
در چشــمانداز کامپیوتــر ،شــبکه عصبــی
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ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻠﻮﺳﮑﻮپ  27ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺘﻘﻠّﺒﺎﻧﻪ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻣﮑﺮّر
ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاي درك ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  2ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم را در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎري ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

شناســایی هویــت کاربــر .یــک کاربــر ممکــن

اســت چندیــن حســاب در شــبکههای مختلــف
داشــته باشــد .بنابرایــن ،شناســایی کاربــران

بیــن پلتفرمــی بــرای پروفایــل کاربــر و مدیریت
ریســک مالــی مهــم اســت .دو نــوع اصلــی از

رویکردهــا بــرای ایــن امــر روشهــای نظــات

شــده و روشهــای بــدون نظــات هســتند .در

مقایســه بــا روشهــای قبلــی ،روشهــای بــدون

نظــارت کمتــر مســتعد تغییــرات ظریــف در
ســاختار شــبکه هســتند و قویتــر هســتند

بــرای مثــال پیــل 20تعبیههــای قــوی را از

ســاختارهای شــبکه بــه شــیوهای بــدون نظارت
ﺷﮑﻞ  :2ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮥ ﺗﺠﺎري ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ .ﺳﻪ ﺑﺮش ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روزاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ
شــکل  :2شــماتیک یــک شــبکۀ تجــاری چنــد تکــه .ســه بــرش ،کــه هــر کــدام مربــوط بــه یــک شــبکۀ میآمــوزد و ســپس جفتهــای منطبــق را بــا
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﺗّﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﺮشﻫﺎ ﻣﺘّﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﻮط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﺗّﺼﺎﻻت درونﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻄﻮط
معامالتــی روزانــه اســت ،نشــان داده شــده اســت .یــک معاملهگــر در روزهــای مختلــف معامالتــی بــا توجــه بــه همســایگان نزدیــک پیــدا میکنــد.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺷﯽ
دﻫﻨﺪةشاﺗ
ـوط یکپارچــه نشــان دهنــدۀ اتّصــاالت درونبرشــی و خطــوط
ـود .خطـ
ﺑﯿﻦیشـ
تــل م
ّﺼﺎﻻتّص
هــا م
ﻧﺸﺎنبیــن بر
ﭼﯿﻦــاالت
ﻧﻘﻄﻪ اتّص
(بــه شــکل  1نــگاه کنیــد).
نقطهچیــن نشــان دهنــدۀ اتّصــاالت بینبرشــی هســتند.

ﺟﻮاﻣﻊ و زﯾﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺟﻮاﻣﻊ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ

کانولوشــن ،16هســتههای کانولوشــن را بهطـ
ﺑﯿﺮوناسﺑﻪــت.
برخــوردار
ﺻﻮرتـم قــوی
ـی از نظـ
رفتــار
دانش
 .3.3نمودار
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻫﻢ ﻣﺘّﺼﻞ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه از
گروهـﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻢ و
داﺧﻞـورﺑﻪﻃﻮر
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »در
خــودکار از دادههــا یــاد میگیــرد و از روشهــای ایــن امــر ،چهارچوبــی را فراهــم میکنــد کــه همانطــور کــه در بخــش  2 .2ذکــر
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ،ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮدن 28
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻬﻮدي
گروهـراـی در
اســتخراج ویژگــی دســتی معمولــی بهتــر عمــل میتوانــد بــرای بررســی رفتارهــای
اطالعــات غنــی
هــایاز دانــش
دركنمودار
ﺑﺮاﺳﺎسشــد،
ﺑﺎﻻيشــبکه
نمــودار،
هــای
بــرای داده
م
عــاوه
اســتفادهﺎً شــود.
سیســتمهایی
ﺷﻮد .از
روابــط ﻣﯽ
هــا وﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺘ
چنیــنﺟﺎﻣﻌﻪ و
های در ﯾﮏ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺗﺮاﮐﻢ
ﻋﻨﻮان
کنــد .ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺮد
آنهــا را نشــان
بیــن
موجودیت
نمــودار
ســاختار
ﺑﻮدنکــه
نمــودار
عصبــی
درک و
ﺑﺮاﺳﺎســه هـ
ﺟﺎﻣﻌﻪ کاربــر ،ک
ﺑﻨﺪيپروفایــل
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦایــن،
ﺧﻮﺑﯽراازدر بــر
کاربردهــای مالــی
بــرای
آنهــا را
یدهــد و
ﻣﯽ م
ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ
روشﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎري از
دﻫﺪ،
ـدفﻟﺒﻪآناراﺋﻪ
ﺗﺮاﮐﻢ
رﺳﻤﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺨﺸﯽ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
فراینــد یادگیــری ترکیــب میکننــد ،میتواننــد تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربــر اســت ،میتوانــد بســیار مفیــد میکنــد .نمــودار دانــش یــک

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮدن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻘّﻘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ آن را

نمایشهایــی بــا کیفیــت بــاال بــرای وظایــف بــرای کشــف اطالعــات ارزشــمند بســیار مفیــد
بــرای نمایــش
یافتــه
ســاختار
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ
دادهﻗﺎﺑﻞ
مــدلﻧﮑﺘﮥ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دو ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
پاییــن دســتی آمــوزش دهنــد .بــا کمــک باشــد.
دانــش اســت و اســتدالل نمــودار دانش(یعنــی

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮاف )ﻧﻤﻮدار( ﻃﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮدن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي وﻇﺎﯾﻒ
چهارچوبهــای پیــش آموزشــی ،دادههــای

ﻇﻬﻮر ﮐﺮد.
ﮐﺸﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮر
مشــترک
ﺟﺎﻣﻌﻪهطــور
تواننــد ب
از می
ﻓﺮاﺗﺮای
چندرســانه

روشهــای ســنتی مدلســازی رفتــار کاربــر

بــر مدلســازی کالســیک مارکــوف بــرای

اســتنتاج حقایــق گمشــده در نمــودار دانــش)

یــک کار اساســی اســت .اخیــرا مدلهــای

یکپارچه
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎيـک مـ
ﺗﮑﺎﻣﻞویژگــی در یـ
یادگیــری
ﺗﮑﺎﻣﻞــرای
ب
رفتارهــای .کاربــر
دﯾﮕﺮ ازشبیه
گســترده مــورد
ﻫﺎيترجمــه
ﺷﺒﮑﻪبــر
مبتنــی
طــوراﺳﺖ و
دﻧﯿﺎي بهواﻗﻌﯽ
دارنــد.اﺳﺎﺳﯽ
تکیــهوﯾﮋﮔﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ســازی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ـدلﯾﮑﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ.
مــورد بهرهبــرداری قــرار گیرنــد .چنیــن مــدل کارهــای اخیــر
 29بــر ایــدۀ یادگیــری ویژگــی بررســی قــرار گرفتهانــد .ایــن مدلهــا اغلــب

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﻻ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس روش اﮐﺘﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
یکپارچــه آمــوزش داده شــده بــر روی دادههــای

چنــد وجهــی میتوانــد اطالعــات غنیتــری را
در مقایســه بــا مدلهــای مســتقل ارائــه دهــد.

فشــرده (بــا پیــروی از روش رمزگذار -رمزگشــا)

متمرکــز شــده اســت کــه میتوانــد بــرای

دم از طریــق ایــن رابطــه ،جاســازیها را یــاد

17

نمودارهــای دانــش همچنیــن ۲۷میتواننــد

بازســازی توالیهــای خــام مــورد اســتفاده قــرار

گیــرد .در شــبکههای عصبــی جریــان مجــدد

 .3.2پروفایــل کاربــری و مدلســازی

 ،ســاختارهای بازگشــتی ماننــد حافظــۀ

در یــک سیســتم بــزرگ بــا عوامــل متقابــل

توالیهــا اســتفاده میشــود .عــاوه بــر

رفتــار

متعــدد ،علیرغــم تصادفــی بــودن و غیــر
قابــل پیشبینــی بــودن رفتــار هــر فــرد،

24

بــا ترجمــه یــک موجودیــت ســر بــه موجودیــت

بلندمــدت کوتــاه مــدت بــرای مدلســازی
معمــاری جدیــد ،معماریهــای کانولوشــن و
19

توجــه نیــز معرفــی شــدهاند.

میگیرنــد.

Holoscope
رویدادهــا اســتفاده
بــرای ارائــه دنبالــهای از
۲۸
modularity
۲۹
Palla
ـه زمانــی بیــن
 etرابطـ
alــط
شــوند .هنگامــی کــه فق

رویدادهــا را در نظــر میگیریــم ،نمودارهــای

رویــداد اغلــب بــه دنبالـهای از زیــر نمودارهــای
رویــداد ســازماندهی میشــوند .مدلهــای

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

موجــود ابتــدا زیــر نمــودار را در یک مهــر زمانی

مدنظــر قــرار بی نظم هســتند و اغلب در ســطح ماکروســکوپی
اقتصــادی و ویژگیهــای آنهــا را ّ
ّ
میدهــد بلکــه روابــط بیــن آنهــا نیــز مهــم
منظــم و مرتــب بــه نظــر میرســند .ایــن ویژگی،

مــدل میکننــد.

شــبکههایی ماننــد شــبکههای ســرمایهگذاری شــبکه (زیــر نمــودار) کــه ســطوح خــرد و کالن

رمــز گــذاری میکننــد و ســپس اطالعــات
ترتیــب زمانــی را از طریــق یــک مــدل توالــی

اســت .برخــی دادههــا در حــال حاضــر در محقّقــان را بــه کاوش و تحلیــل ســاختار میانــی
و معامــات وجــود دارنــد ،در حالــی کــه ســایر را بههــم متّصــل میکنــد ،جــذب کــرده اســت.

 .3.4فناوریهای NLP

در بازارهــای مالــی ،دادههــای متنــی

میتواننــد اطالعــات غنــی را بــرای تجزیــه

و تحلیــل ریســکها فراهــم کننــد .بنابرایــن،
 NLPاز جملــه اســتخراج موجودیــت ،تجزیــه

و تحلیــل احساســات ،ترجمــۀ ماشــینی و
یادگیــری ویژگــی (مــدل زبــان) مجموعــۀ

دادههــا بهطــور ضمنــی و ناهمگــون مرتبــط بهعنــوان مثــال هلوســکوپ 22موجودیتهــا و
هســتند ،بهعنــوان مثــال ،دادههــای مربــوط بــه نمودارهــای متقلّبانــه را در شــبکهها براســاس
بنیانگــذاران کســب و کار ،تجــارت ،رفتارهــای توپولــوژی و نمودارهــای میلــهای شناســایی
ســرمایهگذاری و بورسهــا .در ایــن بررســی ،میکنــد .در حــال حاضــر ،تجزیــه و تحلیــل
از ایــن موضــوع پیــروی میشــود کــه یــک میــان ســاختار شــبکه عمدتـاً بــر ســاختار جامعه

نمــودار نمایشــی ریاضــی از رئــوس (واحدهــای متمرکــز اســت .موتیفهــا ،کــه بهعنــوان
مکــرر کوچــک در شــبکهها
اقتصــادی /موجودیتهــا) و لبههــای آنهــا الگوهــای فرعــی
ّ

اســتخراج اطالعــات و دانــش مالــی اســت.

(روابــط) اســت و از آن بــه جــای واژۀ شــبکه شــناخته میشــوند ،بــرای درک ســاختار
اســتفاده میشــود کــه بــه نمونههــای خاصــی شــبکههای بــزرگ نیــز مهــم هســتند .شــکل 2

ماشــینی چنــد زبانــه مبتنــی بــر شــرکتهای

ســهام را در یــک شــبکه تجــاری چنــد تکــه

بســیار مهمــی از فناوریهــا بــرای درک و

عــاوه بــر ایــن ،موفقیــت فناوریهــای ترجمــۀ
بــزرگ ،بــازار مالــی بــاز را در سراســر کشــورها
تقریبــاً یکپارچــه کــرده اســت.

مــدل زبــان از پیــش آمــوزش دیــده در

از یــک گــراف اشــاره دارد.

یکپارچگــی تمــام شــبکههای معامالتــی روزانــه

 .3.5.1تجزیه و تحلیل ساختار

پیشــنهاد میکنــد.

شــبکهها در ســطح میکروســکوپی ،تصادفــی و

جوامــع و زیــر نمودارهــا ،جوامــع در تعــداد

ســالهای اخیــر ،مدلهــای زبــان از پیــش

آمــوزش دیــده در مقیــاس بــزرگ مبتنــی

بــر معمــاری تبدیــل کننــده ،پیشــرفتهای
برجســتهای در وظایــف  ،NLPماننــد  BERTو
 GPT-3ایجــاد کردهانــد .آنهــا ابــزار قویتــری
بــرای کســب اطالعــات از متــون در تحلیــل

مالــی ،ماننــد تحلیــل احساســات متــون مالــی،

ارائــه میکننــد .عــاوه بــر ایــنGPT-3 ،

پتانســیل زیــادی بــرای تولیــد زبــان طبیعــی
( )NLGنشــان میدهــد GPT-3 .کــه بــر روی

پیکرههــای بــا مقیــاس بــزرگ جمــعآوری
شــده از وب آمــوزش دیــده اســت ،قــدرت

چشــمگیری در تولیــد متــون بــا کیفیــت بــاال
از خــود نشــان داده اســت کــه از متــون نوشــته

شــده توســط انســان قابــل تشــخیص نیســتند.
 .3.5تجزیه و تحلیل نمودار و شبکه

در مالــی مــدرن ،نــه تنهــا تکتــک واحدهــای
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زیــادی از شــبکههای پیچیــده در دنیــای

در حالــی کــه پویایــی جوامــع بــزرگ اســاس

جامعــه بــه گروههایــی از گرههــا اشــاره

رابطــۀ بیــن ســاختار جامعــه و پویایــی شــبکه

بهصــورت پراکنــده از بیــرون بــه هــم متّصــل

اصلــی تحقیــق ،شــامل یادگیــری خصوصیــات

در گذشــته ،معیارهــای یکســانی بــرای جامعــه
وجــود نداشــت .متعاقبــاً ،نیومــن بخشــی

همگامســازی و انتشــار اســت .رابطــۀ بیــن

فراینــد انتشــار و ســاختارهای جامعــه مطالعــه

جامعــه پیشــنهاد کــرد کــه بهعنــوان تراکــم

محلــی ناشــی از فراینــد انتشــار میتوانــد

واقعــی وجــود دارنــد .بهطــور کلــی ،ســاختار

وجــود آنهــا اســت.

میکنــد کــه «در داخــل بهطــور محکــم و

ارتبــاط نزدیکــی بــا تکامــل جوامــع دارد .روش

هســتند».

دینامیــک شــبکه از طریــق فرایندهــای

بــودن 23را براســاس درک شــهودی از ســاختار

شــد و اشــاره شــد کــه حالتهــای تعــادل

بــاالی ارتباطــات در یــک جامعــه و ارتباطــات
نســبتاً پراکنــده بیــن جوامــع مختلف مشــخص

ســاختار اجتماعــی شــبکهها را منعکــس
کنــد .بــر ایــن اســاس ،آنهــا هدایــت شــبکه

میشــود .از آنجایــی کــه بخشــی بــودن تعریــف

را بــرای توصیــف رابطــه بیــن جامعــه شــبکه

براســاس تراکــم لبــه ارائــه میدهــد ،بســیاری از

کردنــد و یــک روش کشــف جامعــه مبتنــی

بــودن بهینهســازی پیشــنهاد شــده اســت.

قابــل توجــه در مقایســه بــا روشهــای

رســمی خوبــی از پارتیشــنبندی جامعــه

و حالتهــای تعــادل محلــی پیشــنهاد

روشهــا بــرای کشــف جامعــه براســاس بخشــی

بــر بهینهســازی هدایــت شــبکه ،بــا عملکــرد

انعطافپذیــری آن همچنیــن بــه محقّقــان

بهینهســازی بخشبنــدی ارائــه کردنــد.

گســترش دهنــد کــه بــا انــواع مختلــف

 .3.5.2نمودار شبکههای عصبی

مطابقــت داشــته باشــد .نکتــۀ قابــل توجــه ایــن

نمودارهــا ،یادگیــری نمایــش نمــودار ،توجــه

نقــش مهمــی در بهینهســازی بخشــی بــودن

کــرده اســت ،عــاوه برایــن ،در ســالهای

بــرای وظایــف برنامهمحــور فراتــر از کشــف

یادگیــری نمایــش نمــودار و کارهــای بعــدی،

تکامــل جوامــع .تکامــل ســاختارهای جامعــه

بــه موفقیــت زیــادی دســت یافتهانــد .نمــودار

یــک ویژگــی اساســی شــبکههای دنیــای

همســایگی پیــروی میکننــد ،جایــی کــه

24

و تبدیــل نمایــش گرههــای همســایۀ

اجــازه میدهــد تــا بهراحتــی آن را بهگونــهای

عصبــی بــرای دادههــای گــراف اســت.
 GWNNعملگــر پیچیدگــی نمــودار را از
طریــق تبدیــل موجــک نمــودار پیادهســازی

میکنــد .

GNNهــا در تشــخیص ریســک مالــی بــه

پیشــرفتههای زیــادی دســت یافتهانــد.
 HGNیــک شــبکه ناهمگــن از دســتگاههای
حســاب اســت و یــک  GCNبــرای شناســایی

حســابهای جعلــی ایجــاد میکنــد .عــاوه

بــر ایــن کشــف پــول نقــد مــورد بررســی قــرار
گرفــت .نویســندگان ویژگیهــای همســایه را
براســاس متــا مســیرها بــرای بهدســت آوردن

عبــارات جم ـعآوری کردنــد و توجــه را از هــر
متــا مســیر بــرای بهدســت آوردن نمایــش

گرههــا بــرای طبقهبنــدی گرههــا آموختنــد.

 GRCانــواع مختلفــی از روابــط را از طریــق

مکانیســم توجــه بــه خــود مشــخص میکنــد

و از یــک زمینــۀ تصادفــی شــرطی بــرای
شناســایی تقلــب در وام اســتفاده میکنــد.

شــبکهها ،ماننــد نمودارهــای دو بخشــی،

بــا توجــه بــه قابلیــت نمایــش قدرتمنــد

 .3.5.3اســتخراج نمــودار در مقیــاس

اســت کــه نظریــۀ گــراف (نمــودار) طیفــی کــه

تحقیقــات گســتردهای را بــه خــود جلــب

بــا رشــد انفجــاری در حجــم دادههــا ،تعــداد

ایفــا کــرده اســت ،بهعنــوان ابــزار قدرتمنــدی

اخیــر ،نمــودار شــبکههای عصبــی( )GNNدر

جامعــه ظهــور کــرد.

ماننــد طبقهبنــدی گــره و پیشبینــی پیونــد،

یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم اســت .تکامــل

واقعــی اســت و تعامــات بیــن ســاختارهای

شــبکه را آشــکار میکنــد .پــاال و همــکاران

شــبکههای عصبــی از یــک طــرح تجمــع
نمایــش یــک گــره بــا تجمیــع بازگشــتی

تکامــل جامعــه را براســاس روش اکتشــاف

آن بهدســت میآیــد .موفقیــت نمــودار

کامــل زیــر نمــودار مطالعــه کــرد .آنهــا بــه ایــن

بیــان بــاالی آنهــا در یادگیــری بازنمایــی

پیشنیــازی بــرای تضمیــن وجــود آنهــا اســت،

روشهــای موجــود طراحــی شــبکههای

جامعــۀ پیشــنهادی آنهــا بــا اســتفاده از نفــوذ

شــبکههای عصبــی را میتــوان بــه قــدرت

نتیجــه رســیدند کــه ثبــات جوامــع کوچــک

گرههــا و نمودارهــا نســبت داد .هــدف
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بــزرگ

شــبکههای دنیــای واقعــی در حــال افزایــش

اســت .ایــن امــر ،چالشهــای بزرگــی را بــرای

اســتخراج ،تجزیــه و تحلیــل و پــردازش نمــودار
ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،چندیــن روش

اســتخراج نمــودار در مقیــاس بــزرگ پیشــنهاد
شــده اســت .بــرای مثــال اســپک گریــدی

25

بهطــور مؤثــر انــواع زیــر نمودارهــای متراکــم
مشــکوک را در شــبکههای بــزرگ براســاس

تئــوری گــراف طیفــی تشــخیص میدهــد،

کــه بــرای تشــخیص ناهنجاریهــای مالــی
مفیــد اســت ،ماننــد زیــر نمودارهایــی کــه

ناگهــان در یــک شــبکه تراکنــش متراکــم

میشــوند .در مقابــل ،تکنیــک خالصهســازی
نمــودار ،کــه نمــودار ورودی را بــه یــک نمــودار

حسابدار
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جدول  -2خالصهای از کارهای تحقیقاتی انجام شده در کاربردهای مختلف
موضوع فرعی

سال

مقاله

موضوع

Ha

ریسک اعتباری

2016

Moradi

ریسک اعتباری

2019

یادگیری
ماشینی سنتی

یادگیری
عمیق

روش ها

*

شبکه عصبی
شبکه فازی تطبیقی

*

Zhang

ریسک اعتباری

2020

*

 ،GBDTشبکه عصبی

Yang

ریسک اعتباری

2018

*

Time aware LSTM

Tavana

ریسک نقدینگی

2018

*

ANN-BN

Guijarro

ریسک نقدینگی

2019

*

رگرسیون خطی

Sahin
Askari

ریسک تطبیق -جرایم مالی

تقلب کارت

2013و17

*

درخت تصمیمگیری

Mubalaik

ریسک تطبیق -جرایم مالی

تقلب کارت

2017

Malini

ریسک تطبیق -جرایم مالی

تقلب کارت

2017

Mardnez

ریسک تطبیق -جرایم مالی

دستکاری بازار

2016

یادگیری تقویتی

Shi

ریسک تطبیق -جرایم مالی

دستکاری بازار

2019

استخراج نمودار

Humpherys

ریسک تطبیق -جرایم مالی

تقلب
صورتهای مالی

2011

Li Sun

ریسک تطبیق -جرایم مالی

مبارزه با
پولشویی

 2020و
21

استخراج نمودار

Shi

ریسک تطبیق -جرایم مالی

مبارزه با
پولشویی

2019

استخراج متناوب

Nyman

ریسک سیستمیک

2021

Zhou

ریسک سیستمیک

2020

*

MLP
KNN

*

درخت تصمیمگیری

*

بخشبندی

*
*

BIGRU ،CNN

Catullo

ریسک سیستمیک

2015

*

یادگیری تقویتی

Yu

ریسک سیستمیک

2020

*

مدل شبکهGBDT ،

Ahelegbey

ریسک سیستمیک

2021

*

VAR

Bianchi

ریسک سیستمیک

2019

*

MCMC

O’Halloran

ریسک سیستمیک

2019

*

مدل مارکوف
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اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﻗﯿﻤﺖ ،ﮐﻠﯿﺪ درك و ﻣﺪلﺳﺎزي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺑﺎزده
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺤﻘّﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزده ﻗﯿﻤﺖ ،ﯾﮏ دم ﭘﻬﻦ  37را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شــکل  .3دامنــه توزیــع بــازده قیمتــی .شــکل  aبــاال نمونـهای از بــازده قیمت نرمــال شــده در پلتفــرم  OKCoinاز ســاعت  14:04در
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ﺑﺎزده ﻗﯿﻤﺖ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزده ﻗﯿﻤﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﮥ وﺳﯿﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﺼﺮ

خالصــه بســیار کوچکتــر کاهــش میدهــد،

ارزیابــی اعتبــار براســاس الگوریتمهــای

عصبــی را بــرای مدیریــت هــر دو مقولــهای و

دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ ،روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،روش

میتوانــد بــه مدیریــت نمودارهــای مقیــاس

دادههــای بــزرگ بهطــور جامــع دادههــای

طبقــهای عــددی بــهکار میگیــرد.

غیرســنتی،دادهﻫﺎي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ روشﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﯽ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
بــزرگ کمــک کنــد .بــرای مثــال  SWeGیــک مالــی ،دادههــای خدمــات عمومــی دولــت را بهعنــوان نمونــهای از دادههــای
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ـرد .مـ

 DPGSمــدل پیکربنــدی را بهعنــوان یــک

عمیــق و انتخــاب ویژگــی ایجــاد کــرد و

دادههــای جریــان ،جریــان کلیــک کاربــر کامل

میکنــد و هــم در حافظــه و هــم در زمــان

ویژگیهــای ورودی کاربــران ارزیابــی کــرد .ایــن

Guijaro
 al.راetثبت
میلیــون ف ّعالیــت مالــی  10هــزار کاربــر
S&P٥٠٠
کــرده بــود ،ســاخت .ایــن مــدل هــم انحرافــات
۳٦
)Value at Risk(VaR
۳۷
فــردی و هــم پیشفرضهــا را بــا د ّقــت بــاال
Fat tail
۳۸
Fischer and Krauss
پیشبینــی کــرد.
۳۹
S&P٥٠٠

مــدل پــوچ در خالصهســازی نمــودار اتّخــاذ

رتبهبنــدی اعتبــاری کاربــران را بــا توجــه بــه

بــرای آمــوزش  GNNصرفهجویــی میکنــد

آزمــون نشــان داد کــه یادگیــری عمیــق روشــی

مالــی در مقیــاس بــزرگ تســهیل میکنــد.

بــا ابعــاد بــاال اســت.

کــه وظایــف اســتخراج نمــودار را در شــبکههای

 .4کاربردها

مؤثــر بــرای مدیریت دادههــای ویژگــی اعتباری

مــرادی و رفیعــی یــک سیســتم اســتنتاج

فــازی مبتنــی بــر شــبکه تطبیقــی را پیشــنهاد

در ایــن قســمت مطالعاتــی بررســی شــده اســت

کردنــد کــه هــم دادههــای مشــخصات مشــتری

از دادههــای بــزرگ و روشهــای نوظهــور حــل

بــرای ارزیابــی ریســک اعتبــاری در خــود جــای

کــه ریســکهای مالــی خــاص را بــا اســتفاده

و هــم عوامــل سیاســی اقتصــادی نوســانی را

از یــک پلتفــرم وامدهــی  P2Pکــه بیــش از 4

۳٤
۳٥

 .4.2ریسک نقدینگی

تأمیــن نقدینگــی کلیــد تمــام تئوریهــای

واســطهگری مالــی اســت .در مدلهــای
ســنتی ،ریســک نقدینگــی بــا در نظــر گرفتــن

میدهــد .سیســتم پویــا میتوانســت جدولــی

تغییــرات در برخــی شــاخصها در یــک افــق

کنــد و نتایــج بــا موقعیتهــای واقعــی بســیار

میشــود .بــا ایــن حــال ،کثــرت ،تعــدد و تنــوع

ارزیابــی ریســک اعتبــاری اســاس و کلیــد

ژانــگ و همــکاران 27یــک مــدل امتیازدهــی

بســیار دشــوار و زمانبــر میکنــد و بنابرایــن

اطالعــات اعتبــاری مالــی ســنتی اغلــب

میتوانــد در زمــان براســاس یــک چهارچــوب

میکننــد .کارهــای انجــام شــده در ایــن حــوزه

در جــدول  2خالصــه شــده اســت.
 .4.1ریسک اعتباری

مدیریــت ریســک اســت .در حالــی کــه

فقــط دارای ویژگیهــای مالــی قــوی اســت

(ماننــد کارت اعتبــاری ،ارز خارجــی ،وامهــای
خصوصــی و ســایر دادههــای تراکنــش مالــی)،

28

از مشــتریان بــد را بــه صــورت ماهانــه تولیــد

ســازگار بــود.

زمانــی خــاص بــرای مقایســه اندازهگیــری

حســابها ،محاســبۀ جریانهــای نقــدی را

اعتبــاری یکپارچــه آنالیــن را طراحــی کــرد کــه

بهدســت آوردن ایــن دادههــا در مــدت زمــان

یادگیــری ابتــکاری بــه نــام DeepGBM

امــروزه میتــوان از الگوریتمهــای دادههــای

تقویتکننــده گرادیــان ( )GBDTو شــبکه

و تحلیــل عوامــل کلیــدی و ارتباطــات متقابــل

بــهروز شــود کــه مزایــای درخــت تصمیــم

کوتــاه چالــش برانگیــز اســت.

بــزرگ بــرای ارزیابــی بهتــر ریســک نقدینگــی

حسابدار
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آنهــا اســتفاده کــرد .تاوانــا و همــکاران 28از

شــبکههای عصبــی بــرای تحلیــل و ارزیابــی

ریســک نقدینگــی و عوامــل کلیــدی اســتفاده

کــرد .مــدل دو مرحل ـهای پیشــنهادی ANN-
 BNاساسـاً بــا هــدف تســهیل تجزیــه و تحلیــل
سیســتماتیک اقدامــات خــاص بانــک براســاس

نســبتهای ترازنامــه انجــام شــد و ثابــت شــد
کــه بــه انــدازۀ کافــی انعطافپذیــر اســت تــا در
هــر ســناریو مبتنــی بــر وام اعمــال شــود.

گیجــارو و همــکاران

29

تأثیــر رســانههای

اجتماعــی بــر نقدینگــی بــازار مالــی را بــا انجــام

یــک تحلیــل رگرســیون بــا شــاخص اساندپــی
پــس از امتیازدهــی آن براســاس

500

30

حساســیتهای محتــوای توییتــر ،تحلیــل

کــرد .نتایــج نشــان داد کــه پــس از افــزودن

حجــم متوســط متحــرک دو روزه ،تمایــل
ســرمایهگذاران بهطــور معنــاداری و مثبــت بــا

انتشــار مؤثــر نقدینگــی همبســتگی دارد.
 .4.3ریسک نوسانات

ریســک نوســان در بازارهــای مالــی ،احتمــال

نوســانات قیمــت پرتفــوی تحــت تأثیــر
تغییــرات برخــی عوامــل ریســک اســت .در
حــال حاضــر ،یکــی از معیارهــای اصلــی بــرای

کمیــت ریســک مالــی ،ارزش در معرض
تعییــن ّ
ریســک

31

اســت کــه در آن پیشبینــی

نوســانات بــازار نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
از آنجایــی کــه بــازده قیمــت ،کلیــد درک و

مدلســازی نوســانات بــازار اســت ،تحقیقــات
در مــورد ریســک نوســان عمدتــاً بــر بــازده

قیمــت متمرکــز اســت؛ جایــی کــه دادههــای

متوالــی رایــج و گســترده هســتند.

در مطالعــات قبلــی ،محقّقــان دریافتهانــد کــه
توزیــع بــازده قیمــت ،یــک دم پهــن 32را نشــان

میدهــد (شــکل .)3

بــازده قیمــت دارای همبســتگی خــودکار خطی
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نیســت ،در حالــی کــه قــدر مطلــق بــازده معاملهگــران را تشــویق بــه انجــام ف ّعالیتهــای
قیمــت ،یــک حافظــۀ وســیع را نشــان میدهــد .متقلّبانــه میکنــد ،رفتــار اساســی مجرمــان را
در عصــر دادههــای بــزرگ ،روشهــای تحلیــل تحلیــل کــرد .عــاوه بــر روشهــای یادگیــری

ســنتی بــرای دادههــای متوالــی بهطــور کلــی ماشــینی ،برخــی از روشهــای تحلیــل شــبکه
بــه ســه دســته تقســیم میشــوند :شبیهســازی بــرای تشــخیص دســتکاری بــازار اســتفاده

تاریخــی ،روش تحلیلــی و شبیهســازی مونــت شــدهاند .برخــی مطالعــات تــاش کردهانــد
کارلــو .بــا ایــن حــال ،ایــن روشهــا اغلــب بــه تــا بــا تجزیــه و تحلیــل شــبکههای تجــاری،

نتایــج دقیقــی دســت نمییابنــد؛ برعکــس ،دســتکاری مبتنــی بــر معاملــه را در بــازار ســهام
الگوریتمهــای دادههــای بــزرگ میتواننــد بــر چیــن شناســایی کننــد و ســهام دســتکاری

ایــن مشــکل غلبــه کننــد .فیشــر و کــراوس
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شــده بهطــور مؤثــر بــا رویکــرد همبســتگی

بــا اســتفاده از شــبکه  LSTMبــه پیشبینــی درجــه -قــدرت متمایــز شــدند .عــاوه بــر ایــن،
بهتــری از حــرکات جهتــی ســهام اساندپــی 34بــا ایجــاد یــک شــبکه معامالتــی چنــد بخشــی،

 ،500در یــک بــازۀ زمانــی طوالنــی در مقایســه آنهــا بــا موفقیــت معاملهگــران غیرعــادی را در
بــا رگرســیون لجســتیک ،جنــگل تصادفــی و بــازار ســهام شناســایی کردنــد .عــاوه بــر ایــن،

حتــی شــبکههای عصبــی عمیــق اســتاندارد آنهــا دســته شــبکه تجــاری را بــرای تشــخیص
دســت یافتنــد .آنهــا همچنیــن نشــان دادنــد تبانــی در دســتکاری ســهام تجزیــه و تحلیــل
کــه نوســان پرتفــوی هدایــت شــده توســط کردنــد.

شــبکههای  LSTMبهدلیــل عوامــل خطــر

مشــترک بهطــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه  .4.5ریسک مالی سیستمی
انــواع مختلفــی از ریســکهایی کــه قبــ ً
ا
اســت.
 .4.4دستکاری بازار

مــورد بحــث قــرار گرفــت ،میتوانــد باعــث
ســقوط در یــک صنعــت یــا اقتصــاد شــود.

بازارهــای مالــی ،بســتری را بــرای شــرکتها بنابرایــن ،مدیریــت ریســک مناســب بــرای
فراهــم میکننــد تــا بــا اجــازه دادن بــه درمــان ریســک سیســتمیک ،بهویــژه از منظــر

ســرمایهگذاران بــرای معاملــه ســهام ،ســرمایه نظارتــی مــورد نیــاز اســت .مدیریــت ریســک
خــود را افزایــش دهنــد و در شــرایط عــادی ،سیســتمی ســنتی عمدتـاً بــر شــاخصهای خرد
قیمــت محصــوالت مالــی ،منعکــس کننــدۀ ســازمانی و شــاخصهای کالن اقتصــادی ،ماننــد
قضاوتهــای رایــج در مــورد ارزش شــرکتها کفایــت دارایــی ،کیفیــت دارایــی و نقدینگــی
اســت .بــا ایــن حــال ،قیمتهــای بــازار را تکیــه میکنــد کــه پایــه و اســاس روشهــای

میتــوان بــا اطالعــات نادرســت و معامــات نظــارت بــر ریســک ،از جملــه میانگیــن مــوزون
متقلّبانــه دســتکاری کــرد و بــر اطالعــات یــا مدلهــای ســاختاری را ایجــاد میکنــد .بــا

ســرمایهگذاران تأثیــر گذاشــت و بــازار را بــه ایــن حــال ،محــدود بــه مکانیســم بهروزرســانی
یــا ویژگــی ذاتــی ،شــاخصهای ســنتی اغلــب از
ضــرر توســعۀ بــازار مالــی مختــل کــرد.

مارتینــز و همــکاران 35از یــک چهارچــوب پســماند ،فرکانــس پایین و ســایر معایب هســتند
یادگیــری تقویتــی در قابلیــت مشــاهدۀ و ترکیــب دادههــای جایگزیــن میتوانــد مشــکل

کامــل و جزئــی فرایندهــای تصمیــم مارکــوف را کاهــش دهــد.
اســتفاده کــرد و بــا یافتــن دالیلــی کــه ایــن نایمــن و همــکاران دادههــای مبتنــی بــر متــن
36
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 2027ﺑﻪ  41ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﻮﺷﭙﺎ  51اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 KNNو روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و  ،PCAﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﺐ در ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺴﮑﺮي و ﺣﺴﯿﻦ  52ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  FzzITreeرا ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ID٣
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

اهلگبــی و همــکاران 41یــک مــدل رگرســیون

خــودکار بــرداری شــبکه را بــرای ارزیابــی
تأثیــر مالــی همــه گیــری کوویــد  19پیشــنهاد

کردنــد .اخیــرا ،بســیاری از رویکردهــای هــوش

مصنوعــی در تحقیقــات تکامــل ریســک
سیســتمی بــه کار گرفتــه شــده اســت.

اوهالــوران و نواســیک 42یــک موتــور ریســک

سیســتمی براســاس موتــور ریســک منبــع بــاز
طراحــی کردنــد و معیارهــای ریســک مختلفــی

را در خــود جــای دادنــد .آنهــا همچنیــن یــک

فنــاوری شبیهســازی را بــرای ارزیابــی تأثیــر
39میلیارد
39.32
ـه .32
ـال 2011
در سـ
 84میلیـ
ﺗﻘﻠﺐــب پرداخت
ـی از تقل
جهانــی
زﯾﺎنــان
ـکل  .4زی
شـ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
2020
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
2011بـﺑﻪ
ﺳﺎل
دالر در
ـارددﻻر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ـی از84.9.9
ﭘﺮداﺧﺘﯽـاز
ناشـاز
ﻧﺎﺷﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﮑﻞ .4
مالــی بهطــور کلــی
سیســتم
ﺳﺎلبــر
مقــررات

دالر در ســال  2020رســید کــه ســه برابــر شــده اســت .پیشبینــی میشــود تقلــب در پرداختهــا
همچنــان در حــال افزایــش باشــد و پیشبینــی میشــود در ســال  2027هزینـهای معــادل  62 .40میلیــارد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪـ.ـالداده
داﺷﺘﻪ
دﻻر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﻌﺎدل
ﻣﻘﺎدﯾﺮـت.
2020ــده اسـ
ﺳﺎلبینــی ش
ﭘﺲــراز پیش
ﻫﺎيمقادی
2020
ـس از س
ـای پـ
دادههـ
62باشــد.
.40ــته
دالر داش

 2027ﻫﺰﯾﻨﻪاي
اقتبــاسﺳﺎل
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﻠﺐ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در
کردنــد.

 .5ریسک تطبیق -جرایم مالی

 .٥�۲ﺗﻘﻠﺐ در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﯿﻤﻪاي
ریســک تطبیــق -جرایــم مالــی بــه خســاراتی
شــودکهﺗﺤﺮﯾﻒ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
واﺣﺪ ﺗﺠﺎري
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ
وﺿﻌﯿﺖ
هایﻋﻤﺪي از
اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺎﻟﯽ وﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﻠﺐ
ﺻﻮرتراﻫﺎي
ﺗﻘﻠﺐ
ممکــن اســت زمانــی
اﺷﺎرهمی
مربــوط
محتــوای
ارزیابــیدرتأثیــر
بــرای
بــازاردرمالــی
اعتبــاری
شــبکه
ناهمگــون در
شــرکت
ﺑﺰرگ و
ﻣﺎﻟﯽ اﻏﻠﺐ
ﻋﻤﺪي ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﯾﺎ اﻓﺸﺎ در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻠﺐ در
شــرکت یــا مؤسســه
ﺑﺴﯿﺎریــک
شــود کــه
ﺻﻮرتﻫﺎيایجــاد
احساســی بــر توســعۀ یــک سیســتم مالــی درون زا را بــاز تولیــد کــرد ،کــه براســاس آن
ﮔﺬاران
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎنو ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻘﻠﺐ در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪ
مربــوط بــه جرایــم
مقــررات
اولیــهي ﺑﺮاياز قوانیــن
تجزیــه و تحلیــل کــرد و شــکلگیری شــور نویســندگان شــاخصهای هشــدار
ﺷﺎﻣﻞ
راﯾﺞ
ﮐﺎر
ﮔﺮدش
ﯾﮏ
اﻧﺪ.
ﻪ
ﯾﺎﻓﺘ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮو همــکاران 39مالــی در حــوزه قضایــی مربوطــه خــود پیــروی
و نشــاط را قبــل از بحــران مالــی جهانــی و بحرانهــا را تعریــف کردنــد .یــو
ﭘﺲ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ از دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ( و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
ﮐﺎرﮔﯿﺮيــی شــامل ســرقت
ـم ازمالـﺑﻪـی معمول
جرایـ
ﺗﻘﻠﺐــد.
ﺑﯿﻨﯽ نکن
همچنیــن فروپاشــی متعاقــب آن آشــکار کــرد .یــک شــبکه بیــن بانکــی را بــا اســتفاده از یــک
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﺐ ،ﻫﺎﺟﮏ و ﻫﻨﺮﯾﮑﺲ  53درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
بــا توســعۀ الگوریتمهــای دادههــای بــزرگ بــا رویکــرد شــبکه پیچیــده بــرای پیشبینــی هویــت ،دســتکاری بــازار ،پولشــویی و تقلــب
ﮐﻪ روشﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺘﻘﻠّﺐ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺎور ﺑﯿﺰي ) (BBNﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻠّﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧﺪ.
قــدرت محاســباتی بــاال ،یــک ســری روشهــای ســرایت ریســک سیســتمی شبیهســازی کــرد در صورتهــای مالــی اســت .در ایــن بخــش،
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﯾﺎﺋﻮ و ﻫﻤﮑﺎران  54ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ  XGBoostو ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﺮاي
و روشــی را بــرای انتخـ55ـاب سیاســت مدیریــت رویکردهــای نوظهــور دادههــای بزرگــف بــرای
جدیــد مبتنــی بــر داده پدیــدار شــدهاند.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ،ﮐﺮاﺟﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ) (HANﺑﺮاي
روشهــای غیرخطــی مانند  SVMو شــبکههای بهینــه بــرای مدیریــت ریســک سیســتمی مدیریــت ریســک تطبیــق -جرایــم مالــی
عصبــی د ّقــت پیشبینــی باالتــری را بــرای ارائــه کــرد .عــاوه بــر ایــن ،محقّقــان در معرفــی شــده اســت.
٥۱

ریســک سیســتمی بــه عنــوان یــک مســألۀ
غیرخطــی ارائــه میکننــد .ژو و همــکاران
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ســایر شــاخههای اصلــی روشهــای یادگیــری

آمــاری مبتنــی بــر داده را بــرای ســاخت

یــک مــدل یادگیــری عمیــق ترکیبــی مبتنــی

مدلهــای تکامــل ریســک اتخــاذ کردهانــد.

مالــی سیســتمی ،دســتیابی بــه عملکــرد برتــر

کالن اقتصــادی بهعنــوان متغیرهــای حالــت

بحــران مالــی  ،2008تعــداد زیــادی مــدل پویــا

و زنجیــری مارکــوف بهعنــوان

بــر  CNNو  BiGRUبــرای پیشبینــی ریســک

شــاخصهای ریســک سیســتمی و متغیرهــای

در یادگیــری ویژگــی پیشــنهاد کــرد .پــس از

اســتفاده میشــوند و رگرســیون خــودکار

مبتنــی بــر تئوریهــای اقتصــادی و مالــی در

بــرداری

40

شــکل کلیتــری از رگرســیون خــودکار

حــال ظهور ،ســیر تحـ ّول ریســک سیســتمی را

بــرداری بــرای بــه دســت آوردن یــک ماتریــس

اقتصــاد کالن حاصــل از تعامــل بیــن بانکهــا

اســتفاده میشــوند.

توصیــف کردنــد .کاتولــو و همــکاران 38پویایــی

30

انتقــال وضعیــت براســاس دادههــای تاریخــی

Malini and Pushpa
Askari and Hussain
٥۳
دزدHajek
and
Henriques
شناسایی
.5.1
٥٤
Yao et al
ســرقت هویــت بــه ٥٥
مجرمانــی
Craja et al.
٥۲

اطالعــات

میشــود کــه از هویــت شــخص دیگــری و
ســایر اطاالعــات مرتبــط بــه روشهــای غیــر

مجــاز اســتفاده میکننــد .اغلــب منجــر بــه

زیــان مالــی فــوری میشــود و قربانیــان
ممکــن اســت از یــک ســری اعتبــار و

همچنیــن نیــز مشــکالت دیگــر رنــج ببرنــد.
بــرای کاهــش ریســک ،وانــگ و همــکاران از
43

یــک مولــد احتمالــی بــرای تشــخیص ســرقت

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

هویــت در شــبکههای اجتماعــی تلفــن همــراه
اســتفاده کــرد .چنیــن جرایمــی کــه از طریــق

اینترنــت انجــام میشــود " فیشــینگ" نامیــده

میشــود .رائــو و همــکاران 44وبســایتهای

فیشــینگ را بــا اســتفاده از طبقهبنــدی
جنــگل تصادفــی براســاس ویژگیهــای
اکتشــافی اســتخراج شــده از  ،URLکدهــای

منبــع و خدمــات شــخص ثالــث شناســایی
کــرد .در پژوهــش بناویــدس و همــکاران
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شــرح مفصلــی از رویکردهــای یادگیــری

عمیــق بــرای مقابلــه بــا حمــات فیشــینگ

ارائــه کــرد .یکــی از شــکلهای ســرقت
ﮔﺮهـۀﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﭘ
اﻧﺪازه
و
ﻟﺒﻪ
رﻧﮓ
.
ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﮥ
ﺟﺎﻧﺒ
ﺳﻪ
زﯾﺮﮔﺮاف
ﯾﮏ
اﯾﺠﺎد
،
ﺑﺎﻧﮏ
ﯾﮏ
در
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎﻻت
و
ﻧﻘﻞ
از
شــکل  .5نمونـهای از نقــل و انتقــاالت پولشــویی در یــک بانــک ،ایجــاد یــک زیرگــراف ســه جانبـ
ايـت
ﻧﻤﻮﻧﻪاسـ
ﺷﮑﻞاعتب5ـ.ـاری
هویــت ،کالهبــرداری از کارت

اﺳﺖ.ـاب
ﺷﺪه حسـ
ﻣﻨﺘﻘﻞچنــد
کــه معمــوالً تنهــا بــر یــک یــا

متراکــم .رنــگ لبــه و انــدازه گــره نشــان دهنــده مقــدار پــول منتقــل شــده اســت.

رﯾﻤﻮﻧﺪي 57

از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻮﻻدون مویگــذارد.
کارت اعتبــاری بــاز قربانــی تأثیــر
روشﻫﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻘﯿﺎس50ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮ
اﯾﻦ
،
ﺣﺎل
اﯾﻦ
همانطــور کــه در شــکل  4نشــان داده زیانهــای ناشــی از تقلــب در صورتهــای کمــک یادگیــری عمیــق ،کراجــا و همــکاران
ـیﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻓﻠﻮﺳﮑﻮپ  58ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮل از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﮐﻪ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻈﺮي ﺑﻮد،
شــده اســت ،تراکنشهــای جعلــی از طریــق مالــی اغلــب بســیار بــزرگ و گاهــی اوقــات حتی بــا اتخــاذ یــک شــبکه توجــه سلســله مراتبـ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﮐﺮد و ﯾﮏ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪل
فاجعــهﭼﻨﺪ
مؤسســاتﻧﻤﻮدار
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را
اﯾﻦ تــا ســال
کارتهــای اعتبــاری میتوانــد
ﺑﺮايبازتــاب
ﺟﺪﯾﺪــرای
ویژگــی ب
ﻣﺘﺮﯾﮏاســتخراج
( )HANبــرای
بنابرایــن،
بــار اســت.
2027ﺑﺎ بــرای
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﻮي اﺳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻓﻠﻮﺳﮑﻮپ
مالــی ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻘﺎﻟﻪ
در اﯾﻦ
تقلــب در
رویکردهــای اراﺋﻪ ﺷﺪه
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺴﺘﺮده
بــه  41میلیــارد دالر برســد.
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽمحتــوا
تمرکــز بــر
رﻓﺘﺎرﻫﺎيســند و
ـاختارهای
نگرانــیدر بهتــر سـ
یــک
هــای
صورت
60
59
اﺳﺎس،ضــد
تهــای
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮاﮐﻨﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦدروﯾﮋﮔﯽ
نتایــج ﻧﻈﺮ
متــن ،،ﺑﺎ در
ﺟﻔﺖ ﺷﺪه
ﻋﻨﻮانهدو
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل را
بســیاری بــرای چنیــن ﺑﺮفوریاﯾﻦ
مقایســه
بهتــری را
ﺗﺎﻧﺴﻮرو زمینــه
گذاران
حسابرســان ،ﺑﻪســرمای
ﻫﻤﮑﺎرانبــرای
ﺳﺎن و جــدی
46
ﮐﺮد.و پوشــپا
مالینی
تقلــب طراحــی شــده اســت.
ﻣﺪل
و قانونگــذاران بــوده اســت .الگوریتمهــای بــا بســیاری از رویکردهــای فعلــی بــه دســت
الگوریتــم  KNNو روشهــای تشــخیص پــرت

مختلــف دادههــای بــزرگ بــرای مقابلــه بــا آورد .از تکنیکهــای داده کاوی متعــدد

ﻗﺎﭼﺎقاز و ﺗﺤﺮﯾﻢ
را همــراه بــا روشهــای نمونهبـ ٥�٤
ـرداری .بیــش
حــد و  ،PCAبــرای بهینهســازی نــرخ کشــف

ایــن خطــر توســعه یافتهانــد .یــک گــردش بــرای شناســایی شــرکتهایی کــه بــه تقلــب

شــوند،
متوســل می
هــای
ﮔﺬاريصور
ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ویژگــی ازدردادههــای
انتخــاب
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي کار
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑ
اﺧﯿﺮ،
مالــیﺳﺎلﻫﺎي
ﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻔﺎتﻣﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
شــاملاﻏﻠﺐ
رایــجﻗﺎﭼﺎق
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
تقلــب برای شناســایی تقلــب در کارت اعتباری متنــوع (شــامل متــن گــزارش و شــاخصهای اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن ،چندیــن
ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق در47ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﭘﯿﺎمﻫﺎي
بانکــی اتخــاذ کردنــد .عســکری و حســین
مالــی) و طبقهبنــدی بــرای پیشبینــی تقلــب روش بــرای پیشبینــی تقلــب در صورتهــای
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺘﻮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ را ﺑﺮاي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮر
یــک الگوریتــم  FzzITreeرا براســاس درخــت اســت .پــس از بهکارگیــری طیــف وســیعی از مالــی ارزیابــی شــد.
ﮐﺮد.
تصمیــم  ID3بــا اســتفاده از منطــق فــازی برای الگوریتمهــای دادههــای بــزرگ بــرای انتخــاب تقلــب بیمــهای تقلــب بیمــهای یــک فریــب
ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽـد.ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
کشــف تراکنشهــای جعلــی پیشــنهاد کردنـ
ویژگــی و طبقهبنــدی بــرای شناســایی عمــدی اســت کــه علیــه یــا توســط یــک
ﻣﺜﺎل ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ 48ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮔﺎ
تقلــب ،هاجــک و هنریکــس دریافتنــد کــه شــرکت بیمــه یــا نماینــده بــرای منافــع مالــی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  OLSﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳ
ﻫﻤﮑﺎران از
 .5.2تقلــب در صورتهــای مالــی و روشهــای مجموعــه بــرای شــرکتهای انجــام میشــود .طبــق بــرآورد  FBIتقلــب در
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺿﺪﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي روﺳﯿﻪ
تقلــب بیمــهای
ّ
تقلــب در صورتهــای مالــی تقلــب در

متقلــب و شــبکههای بــاور بیــزی ( )BBNبــرای بیمههــای غیــر زندگــی ،بیــش از  40میلیــارد
شــرکتهای غیــر متق ّلــب بهتریــن عملکــرد را دالر در ســال هزینــه دارد و بــار حــق بیمــه

 .٥�٥ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد )(ABC

صورتهــای مالــی بــه ارائــه اشــتباه عمــدی از

دارنــد .بــا مالحظــات مشــابه ،یائــو و همــکاران

کــه بــا تحریــف عمــدی یــا حــذف مبالــغ یــا

بهتریــن ترکیــب  XGBoostو جنــگل تصادفــی تعــداد ادعاهــای تقلــب احتمالــی دو برابر شــده
olladon and Remondi
lowScope
را بــرای تشــخیص تقلــب در بیانیــه یافــت .بــا اســت .بــا ایــن حــال ،روشهــای ســنتی معموالً
un et al.
ensors

وضعیــت مالــی یــک واحــد تجــاری اشــاره دارد

افشــا در صورتهــای مالــی انجــام میشــود.
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بیشــتری را بــر خانــواده ایــاالت متحــده وارد

چندیــن روش ترکیبــی را مقایســه کــرد و میکنــد .بــا شــیوع همــه گیــری کوویــد ،19

31

در رســیدگی بــه اطالعــات متنــی در دعــاوی

حیاتــی دارد.

ارزشــمندی بــرای کشــف تقلــب بیمــه باشــد.

بانــک بــرای  AMLطبقهبنــدی مبتنــی بــر

شکســت میخورنــد ،کــه میتواندمرجــع
وانــگ و زو 51بــا اســتفاده از یادگیــری عمیــق،

کالســیکترین رویکــرد مــورد اســتفاده در

بــا ایــن حــال ،ایــن الگوریتمهــا ف ّعالیتهــای

قانــون اســت .بــا اســتفاده از سفارشــات خریــد

یــا نیمهنظــارت شــده شناســایی میکننــد

ویژگیهــای عــددی ســنتی را بــا ویژگیهــای

و فــروش ،بــازده قیمــت میتوانــد روشــی

آمــوزش شــبکههای عصبــی بــرای تشــخیص

در پلتفرمهــای بیتکویــن ارائــه کنــد.

متــن اســتخراج شــده توســط  LDAبــرای
تقلــب بیمــه خــودرو ترکیــب کردنــد و نتایــج

بهتــری از مــدل پــر کاربــرد ماننــد  SVMو
جنــگل تصادفــی بــود.

 .5.3مبارزه با پولشویی

نوآورانــه و مؤثــر بــرای تشــخیص ناهنجــاری
بــا ایــن حــال ،ایــن الگوریتمهــای مبتنــی

بــر قواعــد بــه شــدت بــه دانــش تخصصــی
متکــی هســتند ،متقلّبــان بــه راحتــی از
آنهــا فــرار میکننــد و نمیتواننــد بــرای

کشــف انــواع جدیــدی از رفتارهــای پولشــویی

پولشــویی رفتــار پنهــان کــردن منبــع پولــی

اســتفاده شــوند .الگوریتمهــای یادگیــری

بــه دســت آمــده اســت .براســاس گــزارش

پولشــویی اســتفاده میشــوند کــه میتواننــد

اســت کــه از طریــق ف ّعالیتهــای نامشــروع

دفتــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر و جرایــم
ســازمان ملــل ،میــزان تخمیــن زده شــده

پولشــویی در ســطح جهــان در یــک ســال  2تــا
 5درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی یــا

 800میلیــارد دالر  2 -تریلیــون دالر بــه دالر
آمریــکا اســت .بنابرایــن ،مبــارزه بــا پولشــویی

( )AMLبــرای ثبــات مالــی ملــی اهمیــت

مشــتری بــا مشــتری آمــوزش داده شــده بــود.

ماشــینی نیــز بــرای شناســایی ف ّعالیتهــای

بهطــور مؤثــر در ســناریوهای جدیــد بــدون
محدودیتهــای قوانیــن ثابــت درون یابــی
شــوند SVM .قب ـ ً
ا بــرای پــردازش دادههــای

بــزرگ اســتفاده میشــد و د ّقــت باالیــی

داشــت .یــک روش مبتنــی بــر یادگیــری

عمیــق را پیشــنهاد کــرد کــه بــرای وظایــف
مبــارزه بــا پولشــویی بــا اســتفاده از روابــط

پولشــویی را بــه شــیوههای نظــارت شــده

کــه از طبقــات نامتعــادل و عــدم ســازگاری
رنــج میبرنــد .عــاوه بــر ایــن ،روشهــای

مبتنــی بــر خوشــهبندی بــرای شناســایی
ف ّعالیتهــای پولشــویی بــا گروهبنــدی
معامــات مشــکوک بــه خوشــهها بــه

کار گرفتــه شــدهاند .بــا ایــن حــال ،ایــن
روشهــا تعامــل بیــن حســابها را در نظــر

نمیگیرنــد ،کــه منجــر بــه نــرخ بــاالی
تشــخیص مثبــت کاذب میشــود .نمودارهــا
و شــبکهها نمایشهــای قدرتمنــدی بــرای

تجزیــه و تحلیــل وابســتگی درونــی در میــان

حســابهای مشــکوک درگیــر در پولشــویی

هســتند.

شــکل  5یک مثــال واقعــی از انتقال پولشــویی

در یــک بانــک را نشــان میدهــد کــه شــامل
یــک جریــان دو مرحلــهای از حســابهای
مبــدأ بــه حســابهای میانــی بــه مقصــد
اســت ،کــه در آن ســه نــوع حســاب بــه ترتیب

بــا  C، M، Aنشــان داده میشــوند.
کــوالدون و ریمونــدی

52

از تحلیــل

شــبکههای اجتماعــی بــرای آشــکار کــردن

نقشهــای اساســی و ســاختارهای ســازمانی
اســتفاده کردنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن روشهــا
ردیابــی جریــان را انجــام نمیدهنــد یــا

ضمانتهــای نظــری ارائــه نمیدهنــد .یــک

رویکــرد مقیاسپذیــر مبتنــی بــر جریــان،
فلوســکوپ 53بــرای تشــخیص جریــان انتقــال

کامــل پــول از مبــدأ بــه مقصــد ،کــه دارای
محدودیــت نظــری بــود ،پیشــنهاد شــد.

ایــن تراکنشهــا را بــا اســتفاده از یــک نمــودار

چنــد بخشــی مــدل کــرد و یــک متریــک

ناهنجــاری جدیــد بــرای بهینهســازی طراحــی
کــرد .آزمایشــات گســترده ارائــه شــده در ایــن

32
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ماننــد تراکنشهــای مالــی ،تماسهــای
تلفــن همــراه و پیامهــای متنــی بهطــور

قابلتوجهــی بــه کار مبــارزه بــا قاچــاق انســان
کمــک میکننــد .موســتو امــکان اســتفاده از
دادههــای بــزرگ را بــرای مؤثرتــر کــردن

مبــارزه بــا قاچــاق بررســی کــرد.

تحریمهــا قهقرایــی جهانــی شــدن و تشــدید

مبــارزه ژئوپلیتیکــی منجــر بــه اعمــال
تحریمهــای اقتصــادی گاه بــه گاه بــر کشــورها

میشــود .بهعنــوان مثــال ،تحریمهــای

ایــران و روســیه باعــث شــده اســت کــه

مــردم شــروع بــه ارزیابــی ضررهــای بعــدی

بــا اســتفاده از الگوریتمهــا کننــد .تــرگاب
و همــکاران از الگوریتــم  OLSبــرای تخمیــن

ﺧﺼﻤﺎﻧﻪخصمانه
حمالت
گره با
()aطبقه
ﺣﻤﻼت
بندیﮔﺮه ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
a

زیــان اقتصــادی ناشــی از تحریمهــای اعمــال
شــده توســط اتحادیــه اروپــا علیــه فدراســیون

روســیه و ضدتحریمهــای روســیه اســتفاده

کــرد .عــاوه بــر ایــن ،تحریمهــا میتواننــد
در پیشبینــی ورشکســتگی نقــش داشــته

باشــند.

 .5.5مبارزه با رشوه و فساد ()ABC

فســاد ســوء اســتفاده از قــدرت عمومــی

بــا انگیــزۀ منافــع شــخصی اســت ،عملــی
کــه درآمدهــای مالیاتــی را از توســعۀ ملــی
منحــرف میکنــد .نــه تنهــا اعتمــاد بــه دولــت

و نهادهــا را از بیــن میبــرد ،بلکــه اثربخشــی
و انصــاف سیاســتهای عمومــی را نیــز

کاهــش میدهــد .براســاس گــزارش صنــدوق

 (bاﯾﻤﻦﺳﺎزي دﺷﻤﻦ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺎراﺗﻪ 62
های کاراته
 )bایمنسازی دشمن در شبکه باشگاه
F

مقالــه نشــان داد کــه فلوســکوپ در تشــخیص
رفتارهــای مختلــف پولشــویی خصمانــه

مؤثــر و قــوی اســت .بــر ایــن اســاس ،ســان

و همــکاران 54جریــان انتقــال را بهعنــوان دو

تانســور 55جفــت شــده ،بــا در نظــر گرفتــن

ویژگیهــای متعــدد تراکنشهــا ،مــدل کــرد.
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 .5.4قاچاق و تحریم

بینالمللــی پــول ( ،)IMFســاالنه حــدود یــک
درآمدهــای دولــت جهانــی بــه
تریلیـ
ـون دالر از ٦۲

karate club network

دلیــل فســاد از بیــن مــیرود.

قاچــاق سیاســتهای مبــارزه بــا قاچــاق

پیشــرفت در فنــاوری اطالعــات امــکان

میکننــد .در ســالهای اخیــر ،فناوریهــای

بــرای پیشــگیری و کشــف فســاد فراهــم کــرده

اغلــب نقــش مهمــی در سیاس ـتگذاری ایفــا

اســتفاده از روشهــای یادگیــری ماشــینی را

مختلفــی بــرای مبــارزه بــا قاچــاق در

اســت .در برخــی از کشــورها ،تکنیکهــای
مربوطــه قب ـ ً
ا بــرای مبــارزه بــا فســاد دولتــی

نظــر گرفتــه شــده اســت .دادههایــی
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بــهکار گرفتــه شــده بــود .بــرای مثــال ،در

روی تصاویــر و مجموعــه دادههــای ویدیویــی

( )TIتــاش کردنــد تــا بــا تجزیــه و تحلیــل

اخبــار جعلــی و شــایعات سیاســی را بــا

بریتانیــا ،اگزیگــر و شــفافیت بینالملــل
ســوابق عمومــی ،خطــرات فســاد را شناســایی

کننــد IBM .همچنیــن بــا دولــت کنیــا بــرای
شناســایی عوامــل کلیــدی رشــوهخواری

از طریــق الگوریتمهــا کار کــرده اســت .در
ســال  ،2020مایکروســافت راهانــدازی فنــاوری

بــزرگ آمــوزش داده شــدهاند ،میتواننــد

دســتکاری یــا جایگزینــی اطالعــات چهــره

ویدیوهــای اصلــی و ترکیــب ســخنرانیهای
جعلــی تولیــد کننــد .کالهبــرداری مالــی بــا
اســتفاده از تکنیــک دیپفیــک بــا موفقیــت

انجــام شــده اســت .در همیــن حــال ،افــکار

و راهحلهــای ضــد فســاد خــود ()ACTS

عمومــی را میتــوان بــا اخبــار و ویدیوهــای

رایانــش ابــری ،هــوش مصنوعــی و یادگیــری

کافــی بــه آن پاســخ داده نشــود ،میتوانــد بــر

را اعــام کــرد کــه از فناوریهایــی ماننــد
ماشــینی بــرای شناســایی و جلوگیــری از

فســاد در دهههــای آینــده اســتفاده میکنــد.

 .6رهنمودهای آتی

 .6.1تکنیکها و تشخیص دیپفیک

جعلــی مبادلــه کــرد .هنگامــی کــه بــه انــدازۀ
شــهرت شــرکتها تأثیــر بگــذارد ،بــر رفتــار

مصــرف کننــدگان تأثیــر بگــذارد و حتــی بــر
قیمــت ســهام تأثیــر بگــذارد و در نهایــت کل

بــازار مالــی را بــه خطــر بینــدازد .بــا ایــن
56

حــال ،شناســایی و شناســایی تقلبــی یــک

یادگیــری عمیــق در زمینــه  NLPو چشـمانداز

مشــکل بــاز باقــی مانــده اســت.

یافتــه اســت .بــا ایــن حــال ،از قــدرت GPT-3

 .6.2حمالت خصمانه

بــرای تولیــد اخبــار یــا نظــرات جعلــی

عصبــی عمیــق را میتــوان بهراحتــی توســط

کامپیوتــری بــه موفقیتهــای زیــادی دســت

بــرای تولیــد متــن بــا کیفیــت بــاال میتــوان
اســتفاده کــرد .تکنیــک دیپفیــک مبتنــی بــر

یادگیــری عمیــق بــرای ایجــاد تصاویــر جعلــی
و ترکیــب ویدیوهــا یــا گفتارهــای جعلــی
اســتفاده شــده اســت .ایــن تکنیکهــا کــه بــر

محقّقــان دریافتهانــد کــه شــبکههای
نمونههــای بــه اصطــاح متخاصــم فریــب

داد کــه بــا افــزودن اغتشاشــات نامحســوس
بــرای انســان بــه نمونههــای اصلــی بهدســت

میآینــد .چنیــن تکنیکهــای «حملــه

خصمانــه» از شناســایی فــرار میکننــد و
تهدیــدات بالقــوهای را بــرای متقاضیــان،

بهویــژه در زمینــۀ مالــی ایجــاد میکننــد کــه
میتوانــد منجــر بــه عواقــب بســیار حیاتــی

شــود .بهعنــوان مثــال ،در سیســتمهای

امتیازدهــی ،کالهبــرداران میتواننــد بــرای
فــرار از مدلهــای تشــخیص تقلــب ،یــک

رابطــۀ دوســتی را بــا دیگــران جعــل کننــد.
در ســالهای اخیــر ،محقّقــان بــر طراحــی

روشهــای دفاعــی در برابــر حمــات متخاصــم

متمرکــز شــدهاند .یــک شــبکه عصبــی قابــل
اثبــات قــوی بــرای طبقهبنــدی گــره از طریــق

ارســال پیــام کمگــذر پیشــنهاد شــد .از نظــر

تئــوری ،تحــت حمــات متخاصــم ،بــا یــک
مــاژول بــا پالگیــن آســان بــرای GNNهــا ،کــه

بــه انــدازۀ بودجــۀ حملــۀ خطــی قــوی و بــه
انــدازۀ شــبکههای عصبــی دقیــق اســت ،دارای

مــرز باالیــی اســت .شــکل  6aنشــان میدهــد

کــه بــا مکانیســم انتقــال پیــام پایینگــذر،
جاســازی گــره  1فقــط یــک جابجایــی جزئــی
دارد ،در حالــی کــه جاســازی از خــط پایــه دیگر

بهطــور قابــل توجهــی تغییــر میکنــد .دفــاع
تأییــد شــده بدتریــن عملکــرد را بــرای یــک

حملــه مشــخص ارائــه میکنــد و ایمنســازی
متخاصــم بــرای بهبــود اســتحکام قابــل تأییــد

در برابــر هــر حملــۀ خصمانــۀ قابــل قبــول،
همانطــور کــه در شــکل  6bنشــان داده شــده
اســت ،پیشــنهاد میشــود.

بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات بالقــوۀ

جنایــت ،ماننــد گمراهکــردن قضــاوت
ســرمایهگذاریها و توصیههــا توســط
مدلهــای یادگیــری عمیــق مــورد اســتفاده

قــرار گیرنــد .بــا ایــن حــال ،از منظــر کاربــردی،

هیچکــس هنــوز یــک الگوریتــم دفاعــی
قدرتمنــد طراحــی نکــرده اســت کــه بتوانــد در

برابــر طیــف وســیعی از الگوریتمهــای حملــۀ
متخاصــم مقاومــت کنــد.
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 .6.3علیت و تفسیر پذیری

در حــال حاضــر ،الگوریتمهــای دادههــای

بــزرگ کــه بــرای ریســکهای مالــی اعمــال
میشــوند ،عمدت ـاً مبتنــی بــر آمــاری هســتند
کــه بــر همبســتگی عوامــل تأکیــد دارنــد .اگــر

ایــن مدلهــا براســاس همبســتگیها و نــه
روابــط ع ّلــی اساســی ســاخته شــوند ،نســبت

بــه تغییــرات محیطــی آســیبپذیر خواهنــد
بــود .مدلســازی روابــط ع ّلــی بــرای انجــام
پیشبینیهــا و تصمیمگیریهــای مالــی
ارزشــمند اســت ،کــه میتوانــد اســتحکام

پیشبینــی را بهبــود بخشــد ،نتایــج قابــل
تفســیر ارائــه کنــد و اســتنتاج خــاف واقــع را
امکانپذیــر کنــد.

قابــل مشــاهده عمــل کننــد و منجــر بــه

ایــن حــال ،بهدلیــل سیاســتهای پیچیــدۀ

همبســتگیهای جعلــی شــوند.

اشــتراکگذاری دادههــا در کشــورهای

کارآزماییهــای تصادفیســازی و کنترلشــده
( )RCTsبــرای تعییــن رابطــۀ ع ّلــی دقیــق نیــاز

 .6.4حریم خصوصی
همانطــور کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد ،دادههــای

در یــک کشــور ،چنیــن اشــتراکگذاری بیــن
مــرزی همیشــه چالــش برانگیــز اســت .ایــن

دیگــری را بــرای مــا بــه ارمغــان مــیآورد،
یعنــی کاوش روابــط ع ّلــی در داخــل دادههــای

مالــی را تســهیل کنــد .بــا ایــن حــال،

دیجیتــال جهانــی میشــود و مانــع از مبــارزه

خصوصــی ،بهویــژه در زمینــۀ مالــی وجــود

میتــوان ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه

مالــی اغلــب حــاوی اطالعــات حساســی

اطالعــات حســاس کاربــران بــه درســتی

شــرکتها تمایــل دارنــد دادههــا را بــرای

پراکندگــی دادههــای اقتصــادی را از بیــن

کــه مــکان کاربــران را از طریــق برنامههــای

متفــاوت کــه توســط MIT Technology

میتواننــد نســبت بــه دفاتــر اعتبــاری

پیشــرفت  2020فهرســت شــده اســت ،یکــی

اعتبــار کاربــران داشــته باشــند .عــاوه بــر

بــا ریســکهای مالــی در آینــده اســت.

کاربــران ،هماهنگــی جهانــی اشــتراکگذاری

 .6.5شبیهسازی چند عاملی

مطالعــات ســنتی در مــورد علّیــت بــه

دارنــد .بــا ایــن حــال ،دادههــای بــزرگ رویکرد

مشــاهدهای .بــا پیــروی از روش مــدل علّــی
ســاختاریافته ( ،)SCMروابــط علّــی بــا یــک

نمــودار غیرچرخـهای جهـتدار ( )DAGنشــان

داده میشــود ،کــه در آن گرههــا عامــل

هســتند و یالهــا روابــط علــت -معلولــی
مســتقیم هســتند .کشــف علّــی یــک تکنیــک

امیدوارکننــده بــرای اســتخراج روابــط علّــی
در دادههــای مالــی اســت .روشهــای مؤثــر
بســیاری بــرای کشــف ع ّلــی بــرای دادههــای
ثابــت وجــود دارد .بــا ایــن وجــود ،چالشهــای
آینــده بــرای مدلســازی روابــط علّــی در
امــور مالــی عمدت ـاً در مســائل عوامــل پنهــان
نهفتــه اســت.

عوامــل پنهــان ،عواملــی حیاتــی ا ّمــا غیرقابــل
مشــاهده هســتند و ممکــن اســت بهعنــوان

عوامــل مخــدوش کننــدۀ ســایر عوامــل
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مختلــف یــا منافــع و قانونگــذاران مختلــف

بــزرگ میتوانــد بســیاری از برنامههــای

منجــر بــه تکهتکــه شــدن بیشــتر اقتصــاد

همچنــان نگرانیهــای مربــوط بــه حریــم

بــا ریســکهای مالــی میشــود .بنابرایــن

دارد .دادههــای مــورد اســتفاده در برنامههــای

چگونــه میتــوان از دادههــای مربــوط بــه

در مــورد کاربــران هســتند ،در حالــی کــه

و ایمــن اســتفاده کــرد و در عیــن حــال

خــود نگــه دارنــد .بنابرایــن ،شــرکتهایی

بــرد؟ الگوریتمهایــی ماننــد حریــم خصوصــی

پیشبینــی آب و هــوا جمــعآوری میکننــد،

 Reviewبهعنــوان یکــی از  10فنــاوری

ســنتی توانایــی بهتــری در پیشبینــی

از دســتورالعملهای کلیــدی بــرای مبــارزه

عادیســازی اســتفاده از اطالعــات مشــترک

دادههــا از کشــورها یــا بخشهــای مختلــف

اکثــر مطالعــات کالن و خــرد در مــورد

تکتــک مرزهــا بســیار مهــم اســت .بــا

تمرکــز میکننــد کــه ارتباطــات نــادری

بــرای شناســایی خطــرات در سراســر

مشــکالت مالــی بــر موضوعــات ناســازگاری

35

بیــن آنهــا وجــود دارد .دادههــای حســگرهای

فهرســتی از ایــن کــه در آینــده چــه

ارائــه میدهنــد ،در حالــی کــه آمــار
یــک نمــای کالن ارائــه میدهــد .اخیــراً،

ناشــی از تکنیکهــای دیپفیــک،

منفــرد یــک دیــد خــرد از رفتارهــای مالــی

کارهایــی را از نظــر مدیریــت خطــرات
حمــات خصمانــه بــه مدلهــای عمیــق،

شبیهســازی یادگیــری تقویتــی چنــد

روشهــای علــت -معلولــی و شبیهســازی

اســت .شبیهســازی مبتنــی بــر عامــل ،بــا

کردیــم .هنــوز مشــکالت بــاز هســتند و

عاملــی نتایــج شــگفتآوری را نشــان داده
توجــه بــه محیطهــا و جوایــز مناســب،
توانایــی یافتــن راهحــل یــا پیشبینــی بهتــر

از انســانها را نشــان میدهــد.

بنابرایــن ،محیطهــای نزدیــک بــه اقتصــاد

دنیــای واقعــی ،شبیهســازیهای چنــد
عاملــی و یادگیــری میتواننــد امیدوارانــه

راهحلــی سیســتماتیک بــرای درک عمیــق
سیســتم اقتصــاد فیزیکــی مــا و پرداختــن

بــه خطــرات در حــال ظهــور در آن باشــند.

اگرچــه مفهــوم «دوقلوهــای دیجیتــال»

بــرای شبیهســازی مــدل فیزیکــی فضاپیمــا
آغــاز شــد ا ّمــا بــه موضوعــی نوظهــور در

اقتصــاد دیجیتــال تبدیــل شــده اســت .بــا
ایــن حــال ،پیچیدگــی دنیــای واقعــی باعــث
میشــود کــه ایــن دوقلــو دیجیتــال بــه دور
از تحقّــق باشــد.

 .7نتیجه گیری

یــک چهارچــوب بازبینــی بــرای طبقهبنــدی
آثــار مرتبــط پیشــنهاد شــده اســت:
از چه دادههایی استفاده شود

چگونــه میتــوان دادههــای بــزرگ را

بــا ابزارهــای نوظهــوری کــه میتواننــد
تجزیــه و تحلیــل کننــد یــا از آنهــا

بیاموزنــد ،تقویــت کنیــم

برجســته کــردن میــزان موفقیــت کار
تحقیقاتــی در کاربردهــای مختلــف

در نهایــت ،عــاوه بــر بحــث در مــورد

روشهایــی کــه میتواننــد مســائل مربــوط

بــه حریــم خصوصــی را برطــرف کننــد،
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دنیــای فیزیکــی انجــام شــود ،را ارائــه
شــتاب بیشــتری میگیرنــد.

پینوشتها:

)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 representation learning
16- convolutional neural network
)(CNN
17- recurrent neural networks
)(RNNs
18- long short term memory
)(LSTM

-19کانولوشــن در فارســی پیچشــی یــا
همگشــتی نیــز ترجمــه شــده اســت
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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نکات مهم
حــــــــرف های

انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمیترین انجمن حسابداری
حرفهای با عضویت در «فدراسیون بینالمللی حسابداران ( »)IFACو با
داشتن نزدیک به  ۱۲۰۰۰عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد
حســابداری ایران ،آمادگی خود را به پذیرش همکاری و دریافت آگهی
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن (با دامنه  ،/https: //iica.irکه به استناد
رتبهبندی الکسا و گوگل ،در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاههای
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد) ،به ویژه در "کلیپهای آموزشــی
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن
منتشر میشوند ،اعالم میدارد.
لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی
مورد نظر یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخشهای مذکور نسبت
به اعالم درخواست از طریق ایمیل bsafarynejad@yahoo.com
یا تلگرام به شماره  09355143936مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت
به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود.
با تشکر
صفری نژاد_سازمان آگهیهای انجمن حسابداران خبره ایران
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عوامل مؤثر در ارزیابی احتمال ریسک تق ّلب
ریســک تق ّلــب ،زنــگ خطــری

مراتــب پیچیدهتــر میشــوند و کنتــرل

میــزان آگاهــی و تجربــۀ حســابداران ،بهطــور

ســاختاری دقیقتــر و ســختگیرانهتر داشــته

همیشــگی بــرای حســابداران

فزاینــدهای در حــال رشــد و ارتقــاء اســت و
حرفــۀ حســابداری نیــز بهشــکلی روزافــزون،

شــکلی ســاختاریافتهتر و دقیقتــر بهخــود
میگیــرد .در آن ســوی حرفــۀ حســابداری،

ادریس کریمی محجوبه حاجعلیزاده حیدر کریمی

38

سیســتمهای مالــی وجــود دارنــد کــه بــه

داخلــی ســازمان را بــر آن میدارنــد تــا
باشــد .همــۀ حســابداران بــر ایــن مســئله
واقــف هســتند کــه پروندههــا و حســابهای
مالــی ،بهخودیخــود توانایــی دروغ گفتــن

ندارنــد! بنابرایــن روشــن اســت کــه تمامــی

کنترلهــای صــورت گرفتــه و ارزیابیهــای

حسابدار
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ا ّمــا بــا تمامــی تالشهــای انجــام شــده ،هنــوز

تقلّــب SAS ،شــمارۀ  99در اکتبــر 2002

مالــی هســتیم .ایــن مســئله بهگون ـهای اســت
کــه انجمــن بازرســان تق ّلــب گواهیشــده،1

بهــرهوری حسابرســان در کشــف تقلّــب کمــک

هــم شــاهد نمــود ایــن خطــر در صورتهــای

منتشــر شــد کــه بــا ارزیابــی عوامــل ریســک
تق ّلــب در ســازمانها ،بــه بهبــود کارایــی و

درصــد باالیــی از وقــوع تقلّــب در سراســر

میکــرد .اســتاندارد شــمارۀ  ،99حسابرســان را

 .)2012در یــک نظرســنجی انجامشــده
توســط انجمــن بازرســان تق ّلــب گواهیشــده،

گنجانــده بــود (رامــوس.)2003 ،

معمولــی ســاالنه 5درصــد از درآمــد خــود
را بــه دلیــل تقلّــب از دســت میدهــد کــه

مــوردی بهعنــوان عامــل اصلــی ریســک تقلّــب

جهــان را گــزارش کــرده اســت (،ACFE

از ابتــدا بهطــور کامــل در فراینــد حسابرســی
بــا هــدف در نظــر گرفتــن ریســک تق ّلــب

تخمیــنزده شــده اســت کــه یــک ســازمان

متعــدد در زمینــۀ
بــا وجــود اســتانداردهای
ّ
ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب ،هیــچ

تقریبــاً  3.5تریلیــون دالر از  70.28تریلیــون

مشــخّ ص نشــده اســت؛ زیــرا حسابرســان بایــد

( .)2012 ،ACFEبنابرایــن بدیهــی اســت کــه

دهنــد و اگــر شــاخصی بهعنــوان مهمتریــن

و صورتهــای مالــی را از ایــن خطــر دور نگــه

تمرکــز حسابرســان را روی مــوارد دیگــر کــم

در راســتای کمــک بــه حســابداران در ارزیابــی
احتمــال ریســک تقلّــب ،انجمــن حســابدارن

و نیازمنــد اقدامــات پیشــگیرانۀ متفاوتــی نیــز

دالر تولیــد ناخالــص جهانــی  2011اســت

بــه همــۀ شــاخصها بــه یــک انــدازه اهمیــت

حســابداران همــواره بــه ایــن مســئله بپردازنــد

مــورد در نظــر گرفتــه شــود ،ممکــن اســت

دارنــد.

کنــد (ام .اســمیت)2005 ،؛ بهعــاوه ،ریســک
تقلّــب در هــر نــوع سیســتمی متفــاوت اســت

رســمی آمریــکا ( )AICPAاســتاندارد

حسابرســی ( )SASشــمارههای  82 ،53و

اســت (پــی .فرانســیس .)2013 ،در تحقیقــات

 99را منتشــر کــرد AICPA .بــرای توضیــح

صــورت گرفتــه بــرای ارزیابــی احتمــال ریســک
تقلّــب ،عوامــل متعــددی بیــان شــده اســت

تحریفهــای بااهمیــت در صورتهــای مالــی،

یــاری میکنــد ا ّمــا میتــوان بــه دو مــورد

نقــش حسابرســان در شناســایی اشــتباهات و

کــه حسابرســان و مدیــران را در ایــن امــر

 SASشــمارۀ  53را در ســال  1988منتشــر

اشــارۀ ویــژهای داشــت؛ کنتــرل داخلــی و
مثلّــث تقلّــب ،دو مســئلهای هســتند کــه بــرای

اســت ،عملــی عمــدی اســت کــه منجــر بــه

کافــی نیســت (مویــس و حســن .)1996

در تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه آنهــا اشــاره

حسابرســی میشــود (.)2003 ،AICPA
ریســک تق ّلــب ،مســئلهای حائــز اهمیــت

 1997منتشــر شــد کــه دســتورالعملهای
جامعتــری در مــورد کشــف تقلّــب (در زمــان

اختصــاص دادهانــد ا ّمــا کــدام یــک بــر دیگــری

قــرار داشــته اســت .حرفــۀ حسابرســی همواره

میشــد .بهعــاوه ،ایــن اســتاندارد راهنمایــی

کیفیــت حسابرســی و اعتمــاد ســرمایهگذاران

کــه بــه آنهــا کمــک میکــرد در بخشهــای
پرخطــر بتواننــد تق ّلــب را کشــف کننــد .در

انجــام شــده ،در راســتای کشـ ِ
ـف عبارتــی نــام
آشــنا بــه اســم «ریســک تق ّلــب» اســت.

تقلّــب ،همانطــور کــه در گزارشهــای

کــرد .البتــه بایــد اظهــار داشــت کــه تمرکــز
بــر صالحیــت حسابرســان در کشــف تقلّــب

جلوگیــری و کشــف ریســک تقلّــب بــه مراتــب

تحریــف بااهمیــت در صورتهــای مالــی

در ادامــه ،اســتاندارد شــمارۀ  82در ســال

شــده اســت و پژوهشهــای بســیاری را بــه خود

اســت کــه همیشــه مــورد توجــه حسابرســان

مشــاهدۀ بخشهــای پرخطــر) را شــامل

ارجحیــت دارد؟ حسابرســان از منظــر کنتــرل
داخلــی بــه ریســک تق ّلــب نــگاه میکننــد یــا

در تــاش بــوده اســت تــا بــا توانمندســازی
حسابرســان در زمینــۀ ارزیابــی ریســک تقلّب،

صریحتــری را بــه حسابرســان ارائــه کــرده بــود

میپردازنــد؟ تفــاوت اصلــی کنتــرل داخلــی و
مث ّلــث تق ّلــب در چیســت و هریــک بــه کــدام

واکنــش بــه نقــاط ضعــف فراینــد کشــف

کنتــرل داخلــی چیســت و چــه تأثیــری در

اســتانداردهای حســابداری تعریــف شــده

را افزایــش دهــد (زریــده و همــکاران)2015 ،
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بــا مثلّــث تقلّــب بــه بررســی اشــتباهات عمــدی

قســمت از ایــن خطــ ِر مهــم میپردازنــد؟
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ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب دارد؟

بــر اهمیــت ایــن سیســتم کنترلــی واقــف

کنتــرل داخلــی فراینــدی اســت کــه

باشــند و آن را فراینــدی جــدی بپندارنــد.

اختیــارات ،افــراد و سیســتمهای اطالعــات

داخلــی واقــف اســت و آن را در ســطح

تحتتأثیــر ســاختار ســازمان ،جریــان کار و
مدیریــت اســت و در جهــت کمــک بــه
ســازمان در زمینــۀ دســتیابی بــه اهــداف

خــاص طراحــی شــده اســت (.)2003 ،AICPA

بهعبــارت دیگــر ،سیســتم کنتــرل [داخلــی]
در هــر ســازمان ،ســتونی بــرای یــک سیســتم

حســابداری کارآمــد اســت (.)2009 ,Olaoye

کنتــرل داخلــی بــه حســابداران و مدیریــت
ســازمان کمــک میکنــد تــا از رونــد صحیــح
و صحــت صورتهــای مالــی اطمینــان حاصــل

کننــد .طبــق تعریــف  ،COSOکنتــرل داخلــی
فراینــدی اســت بــرای حصــول اطمینــان از

دســتیابی بــه اهــداف ســازمان در اثربخشــی
و کارایــی عملیاتــی ،گزارشــگری مالــی

مقــررات
قابــل اعتمــاد و رعایــت قوانیــن،
ّ
و سیاســتها ( )2012 ،COSOا ّمــا ایــن

سیســتم کنترلــی کــه ســالها مــورد اســتفاده

قــرار میگرفتــه اســت ،تــا چــه انــدازه در
ارزیابــی احتمــال ریســک تق ّلــب کارآمــد عمــل

هنگامــی کــه مدیریــت بــر اهمیــت کنتــرل
باالیــی در ســازمان نگــه مــیدارد ،ریســک
تق ّلــب میتوانــد کاهــش یابــد (ام .اســمیت،

داخلــی میتوانــد از طریــق نظــارت و افزایــش

فرایندهــای گزارشــگری ســازمانی و مالــی و بــا

ـررات
حصــول اطمینــان از رعایــت قوانیــن و مقـ ّ
مربوطــه ،بهطــور بالقــوه مانــع از اشــتباهات
و تق ّلــب شــود (کــی .رائــه و ان .ســابرامانیام،

 .)2008البتــه ســازمان و مدیریــت نیــز بایــد
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بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت ،در ابتــدا بایــد

اذعــان داشــت کــه شــرایط اقتصــادی و مالــی

شــود (پــی .فرانســیس .)2013 ،حســابداران
و مدیــران ســازمان بایــد کنتــرل داخلــی را

بررســی کننــد و ضعفهــای موجــود در آن
را برطــرف کننــد .اگــر کنتــرل داخلــی بــرای

مــدت زمــان طوالنــی مــورد بررســی قــرار
نگیــرد ،تقلّبکننــده میتوانــد نقــاط ضعــف
در کنتــرل داخلــی را شناســایی و از آن
اســتفاده کنــد (اس .دالپورتــاس .)2012 ،بــا

وجــود تمامــی مســائل مطروحــه ،میتــوان

گفــت کــه کنتــرل داخلــی ضعیــف بــا میــزان
ریســک تق ّلــب ،ارتبــاط بســیار زیــادی نــدارد
ـب کنتــرل داخلــی ضعیــف بــا درک
ا ّمــا ترکیـ ِ

پایینــی از عدالــت ســازمانی میتوانــد ســبب
افزایــش ریســک تقلّــب شــود (کــی .رائــه و

سیســتم کنتــرل داخلــی یکــی از مــورد

قــرار داشــته اســت .یــک سیســتم کنتــرل

کنترلــی متّکــی بــود؟

در حــال وقــوع اســت ،نیازمنــد آن اســت کــه

ســاختار کنتــرل داخلــی بتوانــد مؤثــر واقــع

بایــد بگوییــم کــه کنتــرل داخلــی میتوانــد
ســبب شــود تــا فرصــت بــرای متقلّــب

راســتای دی ـ ِد حســابداران و مدیــران ســازمان

تــا چــه انــدازه میتــوان بــه ایــن سیســتم

روزب ـهروز در حــال تغییــر و گســترده شــدن

ام .ســابرامانیام .)2008 ،اگــر بخواهیــم نگاهی

توجهتریــن روشهــا بــرای جلوگیــری از
تق ّلــب در ســازمانها اســت کــه همیشــه در

کنیــم؟ آیــا کنتــرل داخلــی میتوانــد
بهتنهایــی از وقــوع تقلّــب جلوگیــری کنــد؟

 .)2005در ادامــه ،ســازمان بایــد ریســک
تق ّلــب را بــه شــیوهای قــوی بررســی کنــد تــا

میکنــد؟ آیــا اســتفاده از ایــن سیســتم در
فراینــد ارزیابــی ریســک تق ّلــب کافــی اســت

و اگــر بلــه ،چــرا هنــوز هــم شــاهد بــروز
تق ّلبهــا هســتیم؟

میشــود را از چــه طریقــی بایــد بررســی

جامعتــر بــه کنتــرل داخلــی داشــته باشــیم

ایجــاد نشــود و در نتیجــه تقلّبــی نیــز رخ
ندهــد ا ّمــا اگــر فرصتــی بــرای متق ّلــب بــه

هــر طریقــی ایجــاد شــده باشــد ،کنتــرل
داخلــی میتوانــد ســبب کشــف تقلّــب شــود

ا ّمــا ایــن دیــدگاه تــا چــه انــدازه میتوانــد
مشــکل ریســک تق ّلــب را ریشــهیابی کنــد؟

کنتــرل داخلــی بیشــترین تأثیــری کــه بــر
ســازمان دارد ،جلوگیــری از ایجــاد فرصــت
بــرای متق ّلــب اســت ا ّمــا انگیزههــا و
مــواردی کــه در متقلّــب ســبب انجــام تقلّــب

اســت و ایــن تغییراتــی کــه بهطــور مســتمر
در روشهــای ارزیابــی خطرهــا نیــز تغییراتــی

صــورت پذیــرد و روشهــای کنترلــی نیــز هــم
قــدم بــا تغییــرات گســترده ،ب ـهروز شــوند و

مکانیســم بهتــری را به خــود بگیرنــد .بنابراین
هیـچگاه نمیتــوان گفــت کــه کنتــرل داخلی،
بهتنهایــی بــرای ارزیابــی ریســک تق ّلــب کافی

اســت و نیــاز بــه مکانیســمهای ترکیبــی
نداریــم(!) ا ّمــا نگــرش دیگــری کــه میتــوان
بــا آن بــه ارزیابــی ریســک تقلّــب پرداخــت
چیســت؟ چگونــه بایــد ایــن خطــر بــزرگ
را کــه بهطــور روزافــزون بــه پیچیدگــی آن
افــزوده میشــود ریشهشناســی ،شناســایی و

از آن جلوگیــری کــرد؟ پرســش دیگــری کــه
میتوانــد بســیار جــای بحــث داشــته باشــد

و بــه جلوگیــری از ایــن خطــر کمــک کنــد،
ایــن اســت کــه «چــرا افــراد مرتکــب تق ّلــب

میشــوند؟»

مث ّلــث تق ّلــب ،ســهگانهای در ریســک
تق ّلــب

ایــن پرســش کــه «چــرا افــراد مرتکــب تقلّــب
میشــوند؟» اولیــن بــار توســط دونالــد
کرســی مــورد پژوهــش قــرار گرفــت .کرســی
2

بــا  250مجــرم در مــدت  5مــاه مصاحبــه کرد

و در نتیجــۀ تحقیقــات خویــش بیــان کــرد

کــه ســه عامــل موجــب میشــود تــا افــراد،
مرتکــب تق ّلــب شــوند :مشــکل مالــی غیرقابل

حسابدار
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اشــتراک ،فرصــت ارتــکاب بــه نقــض امانــت و

منطقتراشــیهای متخلــف بــرای نقــض
ـردن اعتمــادی کــه بــه وی شــده اســت .ایــن
کـ ِ

ســه عامــل بــه ترتیــب بــا نامهــای فشــار (یــا
5
انگیــزۀ تق ّلــب) ، 3فرصــت 4و منطقتراشــی
شــناخته میشــوند.

بعــد از کرســی ،پژوهشــگران بســیاری بــه
بررســی مث ّلــث تق ّلــب پرداختنــد و آن را از
متعــددی مــورد پژوهــش قــرار
دیدگاههــای
ّ

دادنــد .بهعنــوان مثــال لیســتر ،فشــار را
بــه پایــۀ حرارتــی بــرای آتــش ،فرصــت را
بــه ســوختی بــرای آتــش و منطقتراشــی را

بــه اکســیژنی بــرای آتــش تشــبیه میکنــد
( .)2007 ،Listerوب فشــار را بــه ســه دســته
تقســیمبندی کــرد :فشــار شــخصی بــرای

پرداخــت هزینههــای ســبک زندگــی ،فشــار
شــغلی ناشــی از ســاختارهای جبــران خســارت
مســتمر یــا منافــع مالــی مدیریــت و فشــار

خارجــی ماننــد تهدیداتــی در جهــت ثبــات
مالــی کســب و کار ،قــرارداد ســرمایهگذاران

و انتظــارات بــازار.

لیســتر فرصــت را همچــون ســوختی بــرای

آتــش میدانســت و معتقــد بــود اگــر فــرد
متق ّلــب انگیــزهای بــرای تق ّلــب داشــته باشــد
هــم تــا زمانــی کــه فرصــت نیابــد ،نمیتوانــد
دســت بــه تقلّــب بزنــد .در ارتبــاط بــا

منطقتراشــی ،کرســی معتقــد بــود کــه اکثــر
متق ّلبیــن ،مجرمینــی هســتند کــه ســابقۀ

کیفــری نداشــتهاند؛ آنهــا خــود را افــرادی
معمولــی و صــادق میبیننــد کــه در شــرایط

بــدی گرفتــار شــدهاند و ایــن امــر آنهــا را

قــادر میســازد تــا جنایــت را بهگونــهای

بــرای خــود توجیــه کننــد (قاســم آر.)2012 ،.

اگــر افــراد تصــور کننــد کــه ســازمان بــا آنهــا
ناعادالنــه برخــورد میکنــد ،میتواننــد

بــه تهدیــد بزرگــی بــرای ســازمان تبدیــل
شــوند .اگــر کارکنــان اینگونــه بپندارنــد کــه
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ســازمان بــا آنهــا ناعادالنــه برخــورد میکنــد ،کــه مثلّــث تقلّــب بــه تنهایــی نمیتوانــد

عامــل فشــار و
ایــن ادراک ضعیــف میتوانــد ســبب بــروز کارآمــد واقــع شــود زیــرا دو
ِ
اقدامــات تالفیجویانــه از طریــق تقلّــب شــود منطقتراشــی ،قابــل مشــاهده نیســت و ســایر
(زریــده محــد سنوســی و همــکاران )2015 ،عوامــل مهــم ماننــد تواناییهــای متقلّبهــا

در ادامــه اگــر کارمنــد ،ایــن مســئله را بــرای نیــز نادیــده گرفتــه میشــوند (قاســم آر،.
موجــه  .)2012بــه هــر حــال مثلّــث تقلّــب ،اکنــون
خــود توجیــه کنــد و انجــام ایــن کار را ّ
بپنــدارد ،بــه ســوی تقلّــب گام برمــیدارد بهطــرز گســتردهتری مــورد اســتفادۀ مدیــران
و حســابداران قــرار دارد ا ّمــا ایــن پرســش

(کــی .رائــه و ام .ســابرامانیام.)2008 ،
نظریــۀ مث ّلــث تق ّلــب کــه کرســی بــرای اولیــن بهوجــود میآیــد کــه کدامیــک از ایــن مــوارد
بــار آن را مطــرح کــرد ،مــورد بررســی و (کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب) بیشــتر مــورد
آزمایــش پژوهشــگران بســیاری قــرار گرفتــه توجــه حســابداران اســت؟ زمانــی کــه یــک
اســت .بــرای مثــال ،اسکوســن و رایــت ،حســابدار بــه ارزیابــی احتمــال ریســک تق ّلــب

مدلــی را متشــکل از عوامــل خطــر محــدود میپــردازد ،بیشــتر از منظــر کنتــرل داخلــی
بــه فشــارها و فرصتهــا بــرای تخمیــن ســطح بــه تقلّــب نــگاه میکنــد یــا بــا مثلّــث تقلّــب
وقــوع تقلّــب کردهانــد کــه یافتههــا حاکــی از آن را مــورد بررســی قــرار میدهــد؟

رابطــۀ مثبــت بیــن فشــار و ســطح بــاالی وقوع
تق ّلــب بــود و همچنیــن پیشــنهاد میکنــد حســابداران و ارزیابــی احتمــال ریســک
کــه فرصتهــای بــاال در بیــن افــراد باعــث تق ّلــب
افزایــش میــزان وقــوع تقلّــب در شــرکتها در یــک نظرســنجی انجامشــده توســط انجمــن
میشــود (اسکوســن و رایــت .)2006 ،بــا ایــن بازرســان تق ّلــب گواهیشــده ( ،)2012اشــارهای

حــال ،ایــن نظریــه نیــز مخالفانــی دارد کــه نشــده اســت کــه حسابرســان ،احتمــال
مثلّــث تقلّــب را روشــی کام ـ ً
ا منطقــی بــرای ریســک تقلّــب را از منظــر مثلّــث تق ّلــب
ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب نمیداننــد .ارزیابــی میکننــد یــا از دیــدگاه چهارچــوب
بــرای مثــال ،آنهــا اینگونــه اظهــار میکننــد کنتــرل داخلــی ا ّمــا بــا توجــه بــه ماهیــت و
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در تعامــل هســتند ا ّمــا حسابرســان هنــوز
هــم عنصــر مث ّلــث تق ّلــب (فشــار و فرصــت)

را در هنــگام ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب
بهعنــوان یــک نــگاه دوم پــس از چهارچــوب
کنتــرل داخلــی در نظــر میگیرنــد (زریــده

و همــکاران .)2015 ،کنتــرل داخلــی بیشــتر

پرســشنامه 6انجــام شــد .دو گــروه کــه

آموزشهــای داده شــده بــه حسابرســان،
آنهــا همچنــان مشــكالت تق ّلــب را از منظــر

مــورد آزمایــش قــرار گرفتهانــد ،حســابداران

میكننــد (آر .ای .الســال .)2007 ،اگرچــه

هــدف دنبــال شــد ا ّمــا هــدف اصلــی ،بررســی

چهارچــوب كنتــرل داخلــی مشــاهده

متعــددی در
حســابداران از مکانیســمهای
ّ
بررســی ریســک تق ّلــب اســتفاده میکننــد ا ّمــا
دیــدگاه کلــی آنهــا هنــوز هــم از منظــر کنترل

داخلــی ســازمان اســت .آنهــا ترجیــح میدهنــد

کــه کنترلهــا را قویتــر کننــد تــا آن کــه بــه
بررســی افــرادی بپردازنــد کــه مرتکــب تق ّلــب
میشــوند.

در یــک تحقیــق انجــام شــده توســط زریــده
و همــکاران ( ،)2015ایــن یافتــه حاصــل شــد

کــه کنتــرل داخلــی بــرای حســابداران در
ارزیابــی احتمــال ریســک تق ّلــب ،در اولویــت
قــرار دارد و اگرچــه آنهــا مثلّــث تقلّــب را نیــز

مــورد بررســی قــرار دادنــد ا ّمــا از دیــدگاه

کنتــرل داخلــی ،بیشــتر متوجــه موضــوع
شــدند .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش
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و دانشــجویان حســابداری بودهانــد .چندیــن
ایــن مســئله بــود کــه حســابداران در ارزیابــی
ریســک تق ّلــب ،بیشــتر از منظــر کنتــرل

داخلــی بــه مســئله نــگاه میکننــد یــا مثلّــث
تق ّلــب .پرســشنامه بــه  4ســناریو تقســیم
شــد )1 :ســناریویی بــا کنتــرل داخلــی بــاال
و مث ّلــث تق ّلــب بــاال  )2ســناریویی بــا کنتــرل

داخلــی بــاال و مثلّــث تقلّـــــــب پاییــن
 )3ســناریویی بــا کنتــرل داخلــی پاییــن و
مثلّــث تقلّــب بــاال  )4ســناریویی بــا کنتــرل

داخلــی پاییــن و مثلّــث تقلّــب پاییــن .در

هــر یــک از ایــن ســناریوها ،حســابداران

و دانشــجویان بایــد بررســی میکردنــد
کــه احتمــال ریســک تقلّــب چقــدر اســت.

یافتههــا حاکــی از آن بــود کــه اگرچــه
کنتــرل داخلــی و مثلّــث تق ّلــب بــا یکدیگــر

بــر روشهــا و خــود سیســتم متمرکــز اســت
و ایــن در حالــی اســت کــه مث ّلــث تق ّلــب
پیشــنهاد میکنــد بهجــای آنکــه تنهــا بــر
ســازمان تمرکــز کنیــم ،بایــد تمرکــز خــود
را بــا افــرادی کــه توانایــی انجــام تقلّــب را

دارنــد همســو ســازیم (آر .ای .الســال)2007 ،

بنابرایــن تمرکــز بــاالی حســابداران بــر کنترل
حــد بســیاری طبیعــی
داخلــی میتوانــد تــا
ّ
قلمــداد شــود زیــرا آنهــا تمایــل دارنــد بیشــتر

بــه سیســتم و فرایندهــای آن بپردازنــد تــا
افــرادی کــه مرتکــب تق ّلــب میشــوند.

کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب ،تنهــا مــواردی
نیســتند کــه یــک حســابدار بایــد در ارزیابــی
مدنظــر قــرار دهــد.
احتمــال ریســک تق ّلــب ّ

هــر انــدازه کــه کنترلهــای داخلــی قویتــر
شــوند و دیدگاههــا نســبت بــه مثلّــث تق ّلــب
عمیقتــر شــود ،بــاز هــم ریســک تقلّــب

مســئلهای بســیار پیچیــده اســت و همانگونــه

کــه سیســتمهای مالــی و اقتصــادی در حــال
گســترش و پیچیدهتــر شــدن هســتند،
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راههــای بــروز تقلّــب نیــز پیچیدهتــر و

گســتردهتر میشــود .حسابرســی کــه در

متعــددی
ســالهای کاری خــود بــا مــوارد
ّ
از تق ّلــب مواجــه شــده اســت ،بســیار بهتــر
میتوانــد شــرایط موجــود را تحلیــل کنــد و بروز
ریســک تق ّلــب را پیشبینــی یــا کشــف کنــد.
تجربــه ،عاملــی بســیار مهم اســت که هیــچ-گاه

از سیســتم حســابداری جــدا نبــوده اســت .یــک

حســابرس در هنــگام ارزیابــی احتمــال ریســک
تقلّــب (در مــواردی کــه در طــول حسابرســی
بــا آنهــا مواجــه شــده اســت) ،بایــد از قضــاوت

حرفـهای و تجربــۀ خــود نیــز بهــره بــرد (زریــده

و همــکاران .)2015 ،تجربــه ،بیشــک یکــی

از مــواردی اســت کــه بهویــژه در ارزیابــی
احتمــال ریســک تق ّلــب بــه کمــک حســابداران
میآیــد و بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا عوامــل

قســمتهای مختلفــی از ارزیابــی احتمــال
ریســک تق ّلــب تمرکــز دارنــد .کنتــرل داخلــی
عمدتــاً بــر سیســتم داخلــی متمرکــز اســت

و توجــه بســیاری بــه افــراد و انگیزههــای

آنهــا نــدارد ا ّمــا وجــود آن در هــر ســازمان،
ضــروری و غیــر قابــل انــکار اســت .مث ّلــث

تقلّــب نیــز بخــش بســیار مهمــی در فراینــد
ارزیابــی احتمــال ریســک تقلّــب اســت و

بــه یکــی از مهمتریــن عاملهــای بــروز
تق ّلــب ،یعنــی افــراد میپــردازد .تــا زمانــی
کــه نتوانیــم فشــارها و انگیزههــای افــراد را

درک کنیــم ،فرصتهــای بــه وجــود آمــده
بــرای آنهــا را شناســایی کنیــم و نســبت بــه
منطقتراشــی آنهــا آشــنا باشــیم ،فراینــد

ارزیابــی بــرای مــا بســیار دشــوار خواهــد بــود.
اگرچــه عناصــر فشــار و منطقتراشــی بــه

علــت ماهیــت ذهنــی کــه دارنــد بهســختی

مؤثــر ،انگیزههــای افــراد و حتــی فرصتهــای
بــروز تقلّــب را بهتــر مــورد بررســی قــرار دهنــد.

قابــل شناســایی هســتند ا ّمــا بررســی آنهــا

تجربــۀ حرفـهای خــود بــا آن مواجــه میشــود،

انگیزههــا و منطقتراشــیهای افــراد نزدیــک

مــوارد تقلّبــی کــه یــک حســابرس در طــول

میتوانــد یکــی از مهمتریــن گنجینههایــی

باشــد کــه در دســترس حســابداران کارآزمــوده
و باتجربــه اســت.

کالم آخر
ّ
ّ
کنتــرل داخلــی و مثلــث تقلــب در مقابــل

یکدیگــر قــرار ندارنــد بلکــه تنهــا بــر
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حــدی بــه
غیرممکــن نیســت و میتــوان تــا
ّ
شــد .اگرچــه پژوهشــگران و حســابداران دارای

کنتــرل داخلــی ضعیــف عمــل کنــد ،فرصتــی
کــه در مث ّلــث تق ّلــب بــه آن اشــاره داشــتیم
بــرای متقلّــب ایجــاد میشــود .در آن ســوی

دیگــر نیــز اگــر بــه فشــارها و انگیزههــای

افــراد توجهــی نداشــته باشــیم ،نیازمنــد کنترل

داخلــی بســیار قدرتمنــدی خواهیــم بــود کــه

بتوانــد در مقابــل هــر انگیــزهای بایســتد و بــه
افــراد ،فرصــت تق ّلــب را ندهــد کــه ایــن کاری
بســیار دشــوار و ســخت خواهــد بــود .بهعــاوه
شــاید بهتــر باشــد کــه مدیریــت ســازمان و

حســابداران ،مســئلۀ بســیار مهــم ریســک
تق ّلــب را عمیقتــر نــگاه کننــد و توجــه خــود را

بهجــای آن کــه صرفــاً معطــوف سیســتمهای

نظارتــی ســازند ،در یــک نــگاه عادالنــه بیــن
کنتــرل داخلــی و مثلّــث تقلّــب تقســیم کننــد.
در نهایــت ،شــاید اگــر بخواهیــم ســهگانهای
عادالنــه بــرای ارزیابــی احتمــال ریســک تق ّلــب

متص ـ ّور شــویم ،کنتــرل داخلــی ،مثلّــث تقلّــب
و تجربــۀ حســابدارن ،ســه قســمت از س ـهگانۀ
مــا را تشــکیل دهنــد.

دیدگاههــای متفاوتــی در ارتبــاط بــا کنتــرل پینوشتها:

داخلــی و مثلّــث تقلّــب هســتند ا ّمــا بایــد بــر

ایــن مســئله اذعــان داشــت کــه هــر دوی
اینهــا (کنتــرل داخلــی و مث ّلــث تق ّلــب) در

کنــار هــم میتواننــد از بــروز ریســک تقلّــب
جلوگیــری کننــد یــا آن را کشــف کننــد .اگــر

1- Association of Certified Fraud
Examiners
2- Donald Cressey
3- Incentive, Motivation, Pressure
4- Opportunity
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
شده باشند.

بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبرهی

مالی ،حســابداری بها ،حســابداری مدیریت ،و

ایران ،و دیگر خوانندگان مجله درخواســت میشود

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

با ارســال مقاالت حرفهای خود بــه ارتقای کیفیت

است.

محتوای حسابدار به عنوان صدای حرفهی حسابداری

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و

مطلب در حســابدار اســت .از این رو ،چنانچه

ایران کمک کنند.

مقررات حاکم بر حسابداری ایران میپردازند .از

در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران

جمله ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات

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

انجمن حسابداران خبرهی ایران ،به عنوان یک انجمن

تجاری ،قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،و

که بهدقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

«حرفهای» مأموریتهای زیر را دنبال میکند:

سایر.

پ) رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه

رشــد و بالندگی اعضــاء به عنــوان اصلیترین

مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط

ت) اصول اولیهی مقالهنویســی را در مقاالت تألیفی

سرمایهی انجمن،

با حسابداری ایران میپردازند .از جمله ،راهبری

خــود رعایت فرماییــد .از جملــه ،انتخاب تیتر

کمک بــه اعتالی حرفــهی حســابداری از راه

شرکتی ،کنترل داخلی ،ضدتقلب ،ضدفساد مالی،

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

آموزش ،پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن

تأمین مالی ،و سایر.

و اســتفاده از تیترهای میانی (بخشبندی بدنهی

حرفه،

ترجمــهی مقاالت منتشــر شــده در مجالت

مقاله).

کمک به سازمانها و ارزشآفرینی برای آنها از راه

"حرفهای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز

اعضاء ،و

حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با

ث) اصول اولیهی دستور ّ
خط فارسی و دستور زبان

اعطــای معتبرتریــن گواهینامههــای حرفهای

حسابداری جهان میپردازند؛ و برای حسابداران

فارســی را در مقاالت تألیفی و ترجمههای خود

حسابداری در ایران.

حرفهای ایران واجد جنبههای آموزشی کاربردی

رعایت فرمایید.

(نه صرفاً نظری) هستند.

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

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

اولویــت اصلی حســابدار مطرح کردن مســائل روز

(به عنوان ارگان رســمی انجمن ) منتشر میشوند،

مقاالت "علمی-پژوهشــی" (تألیفی یا ترجمه)

حســابداری ایران ،مسائل روز قوانین و مقررات حاکم

جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریتهای فوق

که به تبیین مراحل انجــام و گزارش یافتههای

بر حسابداری ایران ،و مسائل روز مرتبط با حسابداری

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

پایاننامههای دانشگاهی میپردازند.

ایران است؛ بنابراین ،چنانچه مقاالت تألیفی ارسالی

خوانندگان مجله درخواست میشود در ارسال مقاالت

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

دربردارندهی مطالبی ارزنده برای حسابداران حرفهای

خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

پیشــینهی پژوهشهای دانشگاهی در ارتباط با

ایران باشد ،ویراستان مجلهی حسابدار نقایص موجود

یکی از مفاهیم حسابداری میپردازد.

در ایــن قبیل مقاالت برطرف خواهند کرد .به عبارت

الف) مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار

مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران

دیگر ،امید اســت افراد حرفهای شاغل در حسابداری

دارند:

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

ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کام ً
ال درست،

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری

ایدهی ارزندهای به آنها افزوده نشده باشد.

خوانندگان حســابدار را از دانش و تجربیات ارزندهی

ایران میپردازند .منظور از "حسابداری" در اینجا

مقاالتی که از خالصهسازی و جرح و تعدیل آثار

خود محروم نسازند.

زمینههای تخصصی مختلف ،از جمله ،حسابداری

نوشــتاری دیگران (فارسی /انگلیسی )... /تنظیم
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در پی
فضیلت و اخالق
حسابداری

 -1مقدمه

الســدیر مــک اینتایــر فیلســوف اســکاتلندی
تبــار ،اســتاد فلســفه دانشــگاه نتــردام و
ندربیلــت اســت .از جملــه آثــار وی میتــوان

بــه «برضــد تص ـ ّورات ایــن عصــر از خــودش»،

«مســیحیت و مارکسیســم»« ،تاریخچۀ فلســفۀ

اخــاق»« ،در پــی فضیلــت»« ،عدالــت بــرای

چــه کســی؟»« ،کــدام عقالنیــت؟» و «ســه

لیال زمانیان فر

46

زهرا کهن دل

روایــت متعــارض از پژوهــش اخالقــی» اشــاره

کــرد .ســه کتــاب اخیــر باعــث شــده اســت

تــا مــک اینتایــر بهعنــوان فیلســوف اخــاق و

فیلســوف سیاســت شــناخته شــود .رویه (روش)
کار مــک اینتایــر ،بهویــژه در کتــاب «در پــی

فضیلــت» ایــن اســت کــه بــا بررســی ســیر
تاریخــی تفکــرات اخالقــی ،درصــدد تبییــن و

نقــد دیدگاههــای فلســفی برآیــد .بــه اعتقــاد
او فهــم و نقــد تأمــات تاریخــی بــدون مالحظۀ

واقعیــات تاریخــی کــه بســتر شــکلگیری
آن تفکــر خــاص بــوده اســت ،ممکــن نیســت
(خزاعــی.)1382 ،

حسابدار
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مطالعــۀ مــک اینتایــر ،انتقــاد فلســفی اخالقــی

مــدرن و معاصــر و عاطفــی ارائــه کــرده اســت

کــه بــا اســتفاده از ســنت فلســفی ارســطویی،
رویکــردی بــرای اخــاق پیشــنهاد کــرد کــه
مجــدد اخــاق اســت کــه
هــدف آن کشــف
ّ

اخــاق
بــا توجــه بــه بحرانهــای اخیــ ِر
ِ
ـددی،
حســابداری ،درواقــع چنیــن کشــف مجـ ّ
بهجــا و بهموقــع اســت.

پــس از نقــد مــک اینتایــر از اســتدالل اخالقــی

معاصــر و بررســی او از ســنتهای اخــاق

فضیلــت مــدا ِر ماقبــل مــدرن ،فصــول  14و

 15کتــاب «در پــی فضیلــت» بــه صراحــت،

اخــاق فضیلــت
مجــدد
بــا جزئیــاتِ تصــ ّور
ّ
ِ
مــدا ِر مــک اینتایــر مقابلــه میکنــد .درواقــع
ایــن رویکــرد ،قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل
جامعتــری اســت کــه توســط فرانســیس
( )1990ارائــه شــده اســت ،گرچــه در کتــاب

«در پــی فضیلــت» ،نقــاط ضعــف قابــل توجهــی
بهچشــم میخــورد .بــا ایــن وجــود ،بهجــای

بهروزرســانی و توســعۀ مطالعــۀ فرانســیس،
تمرکــز بــر ایــن اســت کــه دیــدگاه مــک

اینتایــر چگونــه میتوانــد از روشهــای حرفـهای
موجــود در اخــاق حســابداری پشــتیبانی کند؟

و بالطبــع چگونــه میتــوان نقــد فلســفی ایــن

رویکــرد را ارائــه کــرد؟

افــزون بــر ایــن ،بــا توجــه بــه ایــن کــه

شکس ـتهای اخالقــی حســابداران حرف ـهای در

ـررات و
دهههــای اخیــر بــا افزایــش اعمــال مقـ ّ
نظارتهــای فراوانــی همــراه بــوده اســت کــه
مســتلزم توجــه بیشــتر بــه آمــوزش اخــاق در

برنامههــای حســابداری اســت و بــا توجــه بــه

ایــن کــه هنــوز روشــن و شــفاف نیســت کــه آیا
ایــن اقدامــات بــرای جلوگیــری از بحرانهــای
حســابداری کافــی اســت یــا خیــر یــا ایــن

کــه ایــن اقدامــات بهطــور مناســب اجــرا
میشــوند یــا خیــر؟ (بــه جــز افزایــش قابــل
اخــاق حســابداری از
توجــه در آموزشهــای
ِ
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ســال  2000تــا  2012در اســترالیا (دالپراتــس

و همــکاران  ،))2014 ،بنابرایــن بررســی

دیدگاههــای جایگزیــن در اخــاق حســابداری
ضــروری و مطلــوب اســت.

بــا وجــود ایــن کــه داســتانهای بســیاری از

(ســاجقه و سیســتانی.)1389 ،
 -2اخالق فضیلت مدار مک اینتایر

بــه نظــر وســت (« )2016در پــی فضیلــت»

ـۀ تاریــخ فلســفی اســت کــه فلســفۀ اخــاق
ارائـ 

رفتارهــای غیراخالقــی حســابداران گــزارش

«پســا روشــنگری» را مــورد نقــد قــرار داده

مؤسســات حســابداری را متهــم بــه چنیــن

درخصــوص اخــاق فضیلــت مطــرح کــرده

از آن اســت کــه حساســیت اخالقــی و رفتــار

کــه وضعیــت ناســازگار اســتدالل اخالقــی

شــده اســت ولــی نبایــد هــۀه حســابداران و
رفتــاری کــرد .اینگونــه داســتانها حاکــی

اخالقــی در حرفــه حســابداری از ضروریــات

هســتند .خوشــبختانه در ربــع قــرن اخیــر
آگاهــی نســبت بــه اهمیــت اخــاق و رفتــار

اخالقــی بهطــور کلــی و کاربــرد اصــول اخالقــی
در تجــارت و بــه همــراه آن ،در حســابداری

بهطــور خــاص ،افزایــش یافتــه اســت (ســرلک،
.)1387

بــه بیــان دیگــر ،در شــرایط کنونــی کــه
رعایــت نشــدن برخــی معیارهــای اخالقــی
موجــب ایجــاد فســادهای مالــی شــده اســت

و نگرانیهــای زیــادی را در بخشهــای

دولتــی و غیردولتــی بهوجــود آورده اســت،

توجــه بــه اخــاق ،راه نجــات اصلــی از ایــن
بحــران اســت لــذا ضــروری اســت یکــی از

عمدهتریــن دغدغههــای مدیــران ،چگونگــی
ایجــاد بســترهای مناســب بــرای عوامل انســانی
شــاغل در حرفــه باشــد ،تــا افــراد بــا حــس

مســئولیت و تعهــد کامــل بــه کار بپردازنــد و
اصــول اخالقــی را رعایــت کننــد (بیــکزاد و

همــکاران.)1389 ،

حــال بــا توجــه بــه ایــن کــه در عصــر
حاضــر ضررهــا و آســیبهایی کــه بهدلیــل

اســت و فلســفۀ اخالقــى «نــو ارســطویى» را
اســت .مــک اینتایــر ( )2007معتقــد اســت

معاصــر ،نیازمنــد تغییــر اســت کــه در آن،

تالشهــای مــدرن بــرای ارائــۀ توجیــه عقالنــی

بــرای اخــاق (چــه ســودمند یــا وظیفهگــرا)
بــا شکســت مواجــه شــده اســت و ادعاهــای

اخالقــی بــه چیــزی بیــش از اراده یــا اولویــت

مبــدل شــدهاند( .حتــی اگــر مشــتاق دســتیابی
بــه اســتدالل اخالقــی باشــد ا ّمــا در نهایــت ،در

دســتیابی بــه اســتدالل عقالنــی بــا شکســت
مواجــه شــده اســت).

مقابــل ایــن آسیبشناســی ،مــک اینتایــر
در
ِ
ِ
فضیلــت فلســفه
اخالقــی
( )2007ســنتهای
ِ

پیــش از مدرنیتــه و همچنیــن برخــی از
ویژگیهــای زندگــی مــدرن را شناســایی کــرده

اســت و طرحهایــی بــرای درک منســجمتر

اخــاق را پیشــنهاد کــرده اســت .عناصــر
مجــزای زیــادی در ایــن طــرح وجــود دارد کــه

در فصــل  14و  15کتــاب «در پــی فضیلــت»
بــه آن اشــاره شــده اســت.

 2-1رویه (روش)ها

هرچنــد مکاینتایــر در مــورد مفاهیــم مــدرن از

بیتوجهــی بــه اخــاق نیــروی کار بــه انگیــزش،

ارســطو پیــروی کــرده ا ّمــا برخــاف ارســطو ،او
نظــری نســبتاً دقیقتــر درخصــوص ف ّعالیتهــا

ایجــاب میکنــد کــه بهکارگیــری قواعــد و

(روش)هــا» آن را بهصــورت زیــر مطــرح کــرده

بهــرهوری و کیفیــت خدمــات وارد آمــده اســت،

مقــررات مدیریــت و متناســب کــردن آن بــا
ّ
خلقیــات انســان در هدایــت او مطــرح شــود

دارد ،کــه بــا اشــاره بــه عنــوان «رویــه

اســت:

توســط «رویــه (روش)هــا» ،مــن میخواهــم بــه
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عملــی دارنــد (یــا کســانی کــه بــر ایــن اســاس
آمــوزش داده شــدهاند) میتواننــد آنهــا را
درک کنــد (وســت.)2016 ،

مــک اینتایــر ( )2007فهرســت خوبیهــای

درونــی را ارائــه نکــرده اســت ا ّمــا پیشبینــی
متفاوتــی از کنــش بــه کــردار را در نظــر دارد.

بهعنــوان نمونــه او بــا اســتفاده از نقاشــی
پرتــره بــه شناســایی انــواع خوبیهــای درونــی

میپــردازد :نخســت در ارتبــاط بــا کــردار یــا

عملکــرد خــود (یــک کار هنــری عالــی یــا یــک

شــکلیمنســجم و ّ
ت مشــارکتی
منظــم ،ف ّعالی ـ 

از عمــل ،بــه پایــان برســد .در مرحلــه دوم،

ذاتــی بهصــورت یــک ف ّعالیــت را در جریــان

بــا گذشــت زمــان ،توســط ف ّعالیتهــای

تــاش بــرای حفــظ پیشــرفت و پاســخ خالقانه

عمــل ،ســابقۀ خــاص خــود را دارد و جامعــ ۀ

بــرای هنرمنــد «زندگیــش بهعنــوان یــک

گذشــته هســتند ،بــه گســترش تص ـ ّورات مــا

تفــاوت بیــن خوبیهــای درونــی و بیرونــی،

اینتایــر.)2007 ،

بهعنــوان نمونــه یــک کـ ِ
ـوش
ـودک بســیار باهـ ِ
هفــت ســاله را در نظــر بگیریــد ،کــه مــن

را ایجــاد کنــم کــه از طریــق آن ،خوبیهــای

تــاش بــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای
متعالــی و متناســب تحقــق دهــم .قطع ـاً ایــن

نقاشــی عالــی) و دوم در ارتبــاط بــا گســترش

ت ا ّمــا
اهــداف هــر عمــل متمرکــز نیســ 

یــا پیشــرفت عمــل نقاشــی پرتره (مشــارکت در

خــود تغییــر میکنــد ،بهطــوری کــه هــر

بــه مشــکالت) ،بــه جایــی رســیده اســت کــه

انســانی بــرای رســیدن بــه تعالــی باالتــر بــه
بــار مینشــیند و خوبــی ذاتــی ،بهطــور ّ
منظــم

کارشناســان کــه اشــخاصی از نســلهای

نقــاش» بــه منزلــۀ خوبــی درونــی دوم اســت.

در مــورد کردارمــان ،کمــک میکنــد (مــک

توســط یــک نمونــه ،ارائــه شــده اســت:

نمونههایــی از رویــه (روش)هــای مــک اینتایــر

بحــث مــک اینتایــر دو نــوع خوبــی (خِ یــر)

نــوع ف ّعالیــت ،در نتیجــۀ توانایــی و تصــ ّورات

افزایــش مییابــد (مــک اینتایــر .)2007 ،

مربــوط بــه فوتبــال ،شــطرنج ،معمــاری و

را از یکدیگــر متمایــز میکنــد :خوبیهــای

تمایــل آمــوزش بــازی شــطرنج بــه او را دارم.

همــکاری بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای

همــراه بــا یــک کــردار خــاص تنهــا بــه

بــرای یادگیــری بــه بــازی نــدارد بــا ایــن حــال

درونــی و بیرونــی .خوبیهــای بیرونــی

اگــر چــه ایــن کــودک هیــچ میــل خاصــی

خــاص کیفیــت اســت کــه در ایــن بیــن،

ف ّعالیــت مربــوط نمیشــوند ،بلکــه مربــوط

ایــن کــودک ،تمایــل بســیاری بــرای آب نبات و

میکنــد و بالطبــع تص ـ ّورات انســانی بــه پایــان

کارشــناس آن را بــه اجــرا در مــیآورد.

همیــن دلیــل مــن بــه کــودک میگویــم کــه

ثــروت کــه از نظــر مــک اینتایــر ،موضوعــات

کنــد 50 ،ســنت ،بــه ارزش یــک آب نبــات به او

کشــاورزی اســت کــه هــر یــک مســتلزم

بــه زمینههــای اجتماعــی میشــوند کــه

شــانس کمــی بــرای بهدسـتآوردن آن دارد .به

آنهــا عبارتنــد از قــدرت ،شــهرت ،مقــام و

اگــر بــا مــن یــک بــار در هفتــه شــطرنج بــازی

فنــی پرتــاب خــوب در فوتبــال ،تیــک تــاک تــو

رقابتــی هســتند ،بهطــوری کــه همیشــه در

خواهــم داد .عــاوه بــر ایــن بــه او میگویــم کــه

شــلغم در تضــاد اســت (وســت.)2016 ،

ثــروت باالتــر ،ثروتهــای پایینتــر را تحــت

بــرای او دشــوار خواهــد بــود ا ّمــا غیرممکــن

فرصتــی را نیــز بــرای تواناییهــای افــراد فراهــم

میرســد و خوبــی درونــی افزایــش مییابــد.
ایــن نــوع عملکردهــا ،صرفــاً بــا مهارتهــای

آن برنــده و بازنــده وجــود دارد( .کــه در آن

همیشــه بــه گون ـهای بــازی خواهــم کــرد کــه

راههــای مختلفــی در برداشــت مــک اینتایــر از

الشــعاع قــرار میدهــد )در مقابــل ،خوبــی

نخواهــد بــود ،کــه اگــر او برنــده شــود ایــن

یــک عمــل میتوانــد از طریــق روشــی متمایــز

ف ّعالیتهــای خــودی هســتند (و نمیتواننــد

ســنت بــه ارزش آب نبــات را دریافــت خواهــد

کــه ویژگیهــای آنهــا توســط عمــل تعریــف

خــود بــازی میکنــد .توجــه داشــته باشــید،

(بــازی فکــری ایکــس او) ،آجرچینــی و کاشــت

ا ِعمــال مهــارت فنــی وجــود دارد .در مرحلۀ اول،

در مفاهیــم خوبیهــای مربوطــه و مهارتهــای

فنــی بــا دگرگونــی و غنیســازی ،توســط دو
مقولــه توانایــی و خوبیهــای ذاتــی جداناپذیــر

48

درونــی بهطــور ذاتــی بیشــتر مربــوط بــه

مقولــه بــه نفــع خــود کــودک اســت ،چــون 50

از طریــق بهدس ـتآمده باشــد) و بــه نقط ـهای

کــرد .بنابرایــن کــودک بــا انگیــزه و بــه نفــع

شــده اســت و تنهــا کســانی کــه تجربــۀ

بــا ایــن حــال ،تــا زمانــی کــه کــودک ،بــرای

حسابدار
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رســیدن بــه آب نبــات تــاش میکنــد ،دلیــل

خوبــی بــرای بــازی شــطرنج دارد .کــودک هیچ
دلیلــی بــرای تق ّلــب نــدارد و او میتوانــد هــر

دلیلــی را بــرای ارائــۀ تقلّــب بــا موفقیــت انجــام

دهــد ا ّمــا امیدواریــم کــه کــودک حداقــل یــک

بــار ،خوبیهــای خــاص شــطرنج را بــرای

دســتیابی بــه برخــی از انــواع بســیار خــاص

مهارتهــای تحلیلــی ،تخیــل راهبــردی و
شــدت رقابــت ،پیــدا کنــد .دالیــل حاضــر نــه

تنهــا بــرای برنــده شــدن در موقعیتــی خــاص،

بلکــه بــه خاطــر تــاش بــرای برتــری در راه

خواســتههای بــازی شــطرنج ،ارائــه شــده
اســت .حــال اگــر کــودک تقلّــب کنــد ،او
مــرا شکســت نخواهــد داد ا ّمــا خــود شکســت
خواهــد خــورد (مــک اینتایــر .)2007

چیــزی کــه مــک اینتایــر ( )2007در اینجــا

ارائــه کــرده اســت ،توضیــح ســادهای از

ویــژه کــرده اســت کــه بــرای دســتیابی بــه

خوبیهــای درونــی در هــر کــرداری ،ضــروری
اســت و آنهــا عبارتنــد از :شــجاعت ،عدالــت و

درســتکاری.

بــدون ایــن ســه فضیلــت ،خوبیهــای درونــی

در یــک کــردار ،قابــل دســتیابی نیســت و در

حقیقــت ،بــدون ایــن ســه فضیلــت ،کــردار
بــه «وســیلهای بیفایــده بــرای دســتیابی بــه
خوبیهــای بیرونــی» مبــدل میگــردد (مــک
اینتایــر.)2007 ،

اســتدالل بعــد از شناســایی ایــن ســه فضیلــت
ضــروری اســت( :بــه ویــژه در پرتــو فهرســت

متناقــض فضائلــی کــه توســط دانشــمندان
مختلــف اخــاق فضیلــت مــدار در طــول زمــان،
ارائــه شــده اســت) کــه آنهــا بهطــور ضمنــی

در حــال دســتیابی بــه تعالــی در هــر کــردار

هســتند و بــه منظــور دســتیابی بــه تعالــی،

کارشــناس بایــد شــجاعت ارائــه داشــته باشــد

و ایــن کــه بایــد از خــود عدالــت نشــان دهــد
و آمــادۀ انجــام هــر کاری ،حتــی بــه خطــر
انداختــن خــود در طــول مســیر باشــد (مــک

اینتایــر.)2007 ،
-3-2نهادها

روشهــا (رویههــا) بــرای برقــراری حفــظ ،تقویت

و پیشــرفت ،نیازمنــد ایــن موضــوع هســتند کــه
نهادینــه شــوند .نهادهــا بهواســطه ضــرورت

بهطــور دقیــق و پیچیــده بــا رویــه (روش)هــای
مرتبــط بــا آنهــا درگیــر هســتند( .مــک

اینتایــر نمونههایــی از باشــگاههای شــطرنج،
آزمایشــگاهها ،دانشــگاهها و بیمارســتانها را
ارائــه کــرده اســت کــه بــا ف ّعالیتهــای شــطرنج،

فیزیــک و پزشــکی مطابقــت دارد) .بــا ایــن حال،

درحالیکــه رویــه (روش)هــا توســط خوبیهــای

انگیزههــای جایگزیــن نیســت ا ّمــا قضاوتــی

در مــورد خوبیهــای ارجــح اســت  1و اگرچــه

میلــز ( )1863فایدهگرایــی را نفــی کــرده
اســت ،او برخــی از شــباهتها را بــا تمایــز

میلــز بیــن لــذت بــاال و پاییــن بــه رســمیت

شــناخته اســت.
-2-2فضائل

پــس از بیــان مفهــوم «عمــل» ،مــک اینتایــر

( )2007تعریــف جزئــی از فضیلــت بهعنــوان

کیفیــت اکتســابی انســانی ارائــه کــرده اســت،
مالکیــت و اعمــال قدرتــی کــه تمایــل دارنــد

انســان را در دســتیابی بــه کردارهــای خــوب

درونــی قــادر ســازند ،بهطــور مؤثــری مانــع
دســتیابی بــه هرگونــه خوبــی میشــود.

تنهــا ایــن ادعــا کافــی نیســت کــه بایــد

خوبیهــای درونــی دنبــال شــود؛ در حقیقــت،

اخــاق ،شــامل توســعۀ حاالتــی میشــود کــه

بــه تحقّــق ایــن خوبیهــا کمــک میکنــد و
مــک اینتایــر اقــدام بــه شناســایی ســه فضیلت
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درونــی (و فضائلــی کــه رویــه (روش)هــا را ف ّعال

توانایــی یــک رویــه (روش) در حفــظ

بعضــی از فضائــل در ســفارش یــا رتبهبنــدی

خوبیهــای بیرونــی از ثــروت و مقــام و قــدرت،

دارد کــه آیــا در ایــن راه ،فضائــل میتواننــد

اینکــه فضیلــت وفــاداری (یــا درســتکاری)،

مــک اینتایــر ( )2007کشــمکش دائمــی میــان

اجتماعــی اســت ،ا ِعمــال شــوند .یکپارچگــی

بهجــای ف ّعالیتهــای خــاص» اشــاره دارد.

روی خوبیهــای درونــی و بیرونــی مربوطــه،

فضائــل برخــی از افــراد اســت کــه آن را در

نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارد :اول؛ در رابطــه با

میکنــد) مشــخص میشــوند ،نهادهــا هــم بــا
مشــخص میشــوند (وســت.)2016 ،

رویــه (روش)هــا و نهادهــا را بــا تمرکــز بــر
شناســایی کــرده اســت .اگــر چــه او توســعۀ

یکپارچگــی خــود ،بســتگی بــه ایــن موضــوع

ســطح فراکــرداری دخیــل هســتند .ســوم

در حفــظ اشــکال نهــادی کــه حامــل کــردار

بــه تعریــف« ،درســتکاری زندگــی انســانی

رویــه (روش) کــه مســتلزم ا ِعمــال اســت ،از

بــه نظــر مــک اینتایــر ،دو جنبــه از فضیلــت

ف ّعالیتهــای خــود مجســم میکننــد و

«وحــدت روایــی» در زندگــی انســان و نقشــی

اثــری از رذیلــت و فســاد وجــود دارد (مــک

بــا جامعــه و تاریــخ آن جامعــه ،کــه بهعنــوان

فضائلــی کــه خوبیهــای درونــی را تحقــق

برعکــس همیشــه در بخشــی از مؤسســات،

دیگــر ،اذعــان کــرده اســت کــه خوبیهــای

اینتایــر.)2007 ،

میبخشــد ،اســتدالل کــرده اســت ،از ســوی

بیرونــی مســتلزم کارکــرد مــداوم کردارهــا و
مربــوط بــه برخــی از فضائــل (ماننــد عدالــت و

تاکنــون شــرحی از فضائــل ارائــه شــده توســط

کــه در فضائــل بــازی میکنــد .دوم؛ در رابطــه
ســنت بیــان شــده اســت (وســت.)2016 ،

مــک اینتایــر مطــرح شــده اســت کــه شــرح

-4-2وحدت روایی

(از جملــه ارتبــاط آنهــا بــا مؤسســات) مربــوط

فلســفی در مــورد درک زندگــی ،انســان را

ســخاوت) هســتند و «خوبیهــا» باقــی خواهــد

جزئــی آن بهطــور خــاص و تنهــا بــه کردارهــا

مــک اینتایــر ( )2007موانــع اجتماعــی و

(و دســتیابی بــه ایــن خوبیهــا) محــدود

میشــود .ایــن توصیــف جزئــی بهمنظــور

بهعنــوان «وحــدت روایــی» مشــخص کــرده

مانــد .تنــش ناشــی از خوبیهــای بیرونــی

غلبــه بــر برخــی مشــکالت ،نیــاز بــه تقویــت

اســت .از دیــدگاه اجتماعــی« ،وحــدت روایــی»

فضائــل میتوانــد بــه نوبــۀ خــود دســتیابی بــه

نخســت ،وجــود کردارهــای رقابتــی و فقــدان

متــداول شــده اســت :کار در مقابــل اوقــات

توســعۀ رویــه (روش) و نهادهــای مرتبــط بــا آن

ادامــ ۀ درگیــری و اســتبداد و بازگشــت بــه

کــردن توســعۀ فضائــل و در نتیجــه دســتیابی

بــه خوبیهــای درونــی اســت ،در حالــی کــه

دارد:

بــه تصـ ّور حــوزهای متمایــز در زندگــی انســان

ِ
تــرک اخــاق ،منجــر بــه
عینــی
معیارهــای
ِ

فراغــت ،فــردی در برابــر عمــوم ،شــرکت در

در طــول زمــان ،مربــوط بــه ایــن تنــش آشــکار

احســاسگرایی میشــود .دوم اینکــه درک

بزرگســالی.

مرتبــط بــا آنهــا اســت:

بــه ا ِعمــال کــردار خــاص محــدود شــده باشــد،

بــا اینحــال ،مــک اینتایــر بــر روی موانــع

خوبیهــای بیرونــی را محــدود کنــد.

در توســعه و بــه کار انداختــن فضائــل و رذائــل

افــراد از فضائــل خــود ناقــص اســت .اگــر آنهــا

مقابــل شــخص و دوران کودکــی در مقابــل
وســت ( )2016اذعــان کــرده اســت کــه
فلســفی تمرکــز کــرده اســت ،کــه از دو فلســفۀ

تحلیلــی و جامعــه شــناختی و رویکردهــای

اگزیستانسیالیســتی برگرفتــه شــده اســت،

ـش
کــه در آن افــزون بــر ،ماهیــت جزءنگـ ِر کنـ ِ
انســانی ،بــه تمایــز بیــن یــک فــرد و نقشهــای
اجتماعــی او تأکیــد کــرده اســت .مــک اینتایــر

( )2007معتقــد اســت اگــر فــردی درک

درســتی از اهــداف و موقعیــت خــود داشــته

باشــد ،بالطبــع رفتــار آن فــرد میتوانــد بهطــور

کامــل درک شــود( ،ماننــد رویــه (روش)،
مؤسســه یــا محیطهــای دیگــر) و در آن هــم
اهــداف و هــم موقعیــت ،دارای پیشزمینــه و

جهتگیــری بلنــد مدتــی اســت.
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در حالیکــه ممکــن اســت هنــوز ،بحــث

شــخصیت اخالقــی در زمینههــای مختلــف

شــهروند از ایــن یــا آن شهرســتان ،عضــو ایــن یا

کنــش درســت میتوانــد در تضــاد
مــدرن بــا
ِ

«خوبیهــای مشــابه از طریــق دورههــای بلنــد

آن خانــدان ،یــا ایــن ملــت تعلــق دارم .از ایــن

برانگیــز و جنجالــی بــه نظــر نرســد کــه تمایــل

اجتماعــی» دارد و وفــاداری کــه بــه دنبــال

باشــد .تأکیــد مــک اینتایــر ( )2007ایــن اســت

مــدت زمانــی» اســت.

یــک روایــت یــا یــک نمایشــنامه درک میشــود

-5-2نقش سنت

تنهــا زمانــی قابــل فهــم اســت کــه در رابطــه بــا

قابــل فهمــی از اقدامــات در چهارچــوب یــک

کــه رفتــار افــراد بهعنــوان بهتریــن بخــش از

آن صنــف یــا شــغل هســتم .مــن بــه ایــن قبیله،
رو آنچــه بــرای مــن خــوب اســت بــرای کســی

هــم کــه ایــن نقشهــا را دارد ،خــوب اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،مــن ،خانــوادهام ،شهرســتانم،

در مــورد نقــش ســنت ،تنهــا راه ممکــن ،شــرح

قبیلــه و قومــم ،بدهیهایــم ،ارث ،انتظــارات بــه

روایــت دراماتیــک اســت .درک کاملتــر،

ـی مــن
ایــن زندگــی مــن ،نقطــۀ شــروع اخالقـ ِ

مــک اینتایــر ( ،)2007مفاهیــم فضائــل

دیگــران ،نقشــی کــه در روایــات دیگــران ایفــا

مــک اینتایــر ( )2007از اصطــاح «ســنت» برای

در کتــاب «در پــی فضیلــت» ،ایــن فضایــل را

بهعنــوان فــردی موثــر درک شــود .بنابرایــن بــا

کــه در آن افــراد دخیــل هســتند و اعمــال آنهــا
ایــن روایــت در نظــر گرفتــه شــوند.

3

در ارتبــاط بــا مفهــوم وحــدت
روایــی فــردیِ
ِ

درســتکاری 4و وفــاداری 5وجــود دارد .اگرچــه او

مســتلزم آن اســت کــه در اشــتراک روایــات بــا

حــق و تعهــدات را بــه ارث میبــرم و در واقــع
را تشــکیل داده اســت( .مــک اینتایــر .7)2007

میکنــد و نقشــی کــه آنهــا ایفــا میکننــد را

توصیــف یــک «حالــت درک» از کــردار اســتفاده

بــه تفصیــل شــرح نــداده اســت (و ایــن موضــوع

اشــاره بــه جامعــه و نقشــی کــه در بهوجــود

و تغییــر شــکل یافتــه اســت و آن ســنت تنهــا

اســت) ا ّمــا میــان ایــن دو ،تمایــز قائــل شــده

و اخالقــی تشــکیل یافتــه اســت :

را بهعنــوان یــک فضیلــت تنهــا در نظرگرفتــه
اســت (مــک اینتایــر )1999 ،کــه در آن
درســتکاری اشــاره بــه ابــراز کــردن «همــان
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آمــدن و اتّخــاذ آن وجــود دارد ،هویت اجتماعی
6

مــن پســر یــا دختــر کســی ،پســر عمــو یــا
دایــی شــخص دیگــری هســتم .مــن یــک

کــرد کــه در طــی نسـلها ،منتقــل شــده اســت
«بهصــورت خــوب» مطــرح خواهــد شــد کــه
اگــر همیشــه بــا اســتدالل در مــورد خوبــی

تشــکیل شــود ،دســتیابی بــه آن ســنت ،نقطــه و
هــدف مشــخصی خواهــد داشــت (.)2007
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عــاوه بــر ایــن ،مــک اینتایــر ( )2007یــک

اســت .افــزون بــر ایــن ،بهطــور دقیــق ،روشــن

حســابداری ،تجزیــه و تحلیــل دقیقتــر از

فضیلــت اضافــی را بهصــورت زیــر معرفــی

نیســت کــه چهــار خوبــی درونــی دیگــر بــا

ـاق فضیلــت مــدا ِر مــک
ـم اخـ ِ
چگونگـ ِ
ـی مفاهیـ ِ

وســت ( )2006بــر ایــن بــاور اســت ،فضیلــت

در کتــاب «در پــی فضیلــت» مطابقــت دارد یــا

کــه یکــی وابســته بــه آن و یکــی مقابــل بــا آن

اســت .چنیــن فضیلتی قضــاوت عملــی را فراهم

مــورد فضائلــی کــه در نظــر مــک اینتایــر در

باشــد .بــا ایــن حــال ،قبــل از انجــام ایــن کار،
بعضــاً ،در نظــر گرفتــن چگونگــی مســائل

هــر رویــه (روش) ضــروری بــه نظــر میرســد

نظــر میرســد (وســت.)2016 ،

بهخصــوص بــرای کســانی کــه بــا یــک معضــل

ایــن کــه ،او بــدون در نظــر گرفتــن صراحــت

-2-7زمینــه اخــاق حســابداری

کــرده اســت:

اضافــی ،داشــتن حــس کافــی از ســنت اســت

میکنــد کــه در موقعیتهــای مختلــف،

غمانگیــز مواجــه شــدند ،الزم اســت.

نمونههــای ارائــه شــده توســط مــک اینتایــر

خیــر .دوم ایــن کــه ،او بــدون هیــچ بحثــی دو

(شــجاعت و عدالــت) را ارائه کرده اســت .ســوم

اینتایــر میتوانــد ،ضامــن حســابداری کاربــردی

اخالقــی در حرفــه حســابداری ،ضــروری بــه

زندگــی انســان ،فضیلــت
روایــی
وحــدت
ِ
ِ

حرفــهای

-6-2در پــی فضیلــت؟ حســابداری

اســت .نقــش ســنت و فضیلــت بــا داشــتن

بــرای بــه حداکثــر رســانیدن ســود ،مقابلــه بــا

اســتداللی

در نهایــت ،او بــه نقــش اســتدالل (مباحثــه)

بهعنــوان یــک رویــه اخالقــی و

درســتکاری و وفــاداری را فراهــم ســاخته
مفهــوم مناســبی از ســنت در ارتبــاط اســت.

8

بــا توجــه بــه تمرکــز واحدهــای تجــاری
چالشهــای رقابتــی ،تأکیــد بــر نتایــج کوتــاه
مــدت و ارائــۀ خدمــات متنــوع حســابداری،

فرانســیس ( )1990در مقالــه «در پــی

و شــیء انــگاری انســان (عینیســازی) ، 9بــا

حســابداران در محیطــی مملــو از تضــاد و

اخالقــی و اســتداللی در نظــر گرفتــه اســت.

تأکیــد کــرده اســت ا ّمــا موضــع ویــژ ه مــک

غیراخالقــی بــرای آنهــا شــده اســت (ســرلک،

ممکــن اســت برخــی از نــکات مطــرح شــده

نهادهــای متعــدد حرفــهای تــاش کردهانــد

رویههــای حســابداری» ،او پنــج فضیلــت بــرای

اینتایــر تصــ ّور شــود)( ،فرانســیس.)1990 ،

رفتــار اخالقــی ســازمانها و حســابداران را

یکــی از آنهــا فضیلــت درســتکاری مــک اینتایــر

اخــاق
بالقــوه بــه منظــور تجدیــد نظــر
ِ

فضیلــت» ،حســابداری را بهعنــوان کــردار

اشــاره بــه صراحــت فوکــو در ایــن زمینــه،

فشــار قــرار داشــته کــه منجــر بــه پیامدهــای

در مرحلــه اول ،فرانســیس ،فضائــل را بــا

اینتایــر بــه ایــن صــورت نیســت( .اگــر چــه

 .)1387بنابرایــن ،در ایــن بیــن ســازمانها و

 .)2016در بخشــی بــا عنــوان «برخــی از فضائل

توســط فرانســیس بتوانــد در شــرایط مــک

بــا تصویــب آییــن رفتــار حرف ـهای ،چگونگــی

خوبیهــای درونــی شناســایی کــرده اســت کــه

بــا توجــه بــه ایــن محدودیتهــا و عوامــل

در قبــال جامعــه و اشــخاصی کــه بــا آنهــا داد

خوبیهــای درونــی تطبیــق داده اســت (وســت،

و ســتد میکننــد را محــدود کــرده اســت و

مــورد نظــارت قــرار دهنــد.

از ســوی دیگــر ،مأموریــت فدراســیون

بینالمللــی حســابداران «ارائــۀ خدمــت
مرتبــط بــا منافــع عمومــی» در رابطــه بــا

جنبههــای حســابداری حرفــهای اســت.
مفهــوم «منافــع عمومــی» بهطــور معمــول
دربرگیرنــدۀ معانــی اخالقــی اســت و توســط

فدراســیون بینالمللــی حســابداران بهعنــوان
«منافــع خالــص بهدســتآمده ،د ّقــت رویــه
نمایندگــی نســبت بــه هرگونــه اقــدام ،تصمیــم
یــا سیاســت بــه کار» تعریــف شــده اســت

(فدراســیون بینالمللــی حســابداران.)2012 ،

اخــاق
خــاص مربــوط بــه
بیشــتر مســائل
ِ
ِ
حســابداری ،عمدتــاً ازطریــق حمایتهــای
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فدراســیون بینالمللــی حســابداران ،هیئــت

اســتانداردهای بینالمللــی اخــاق حســابداران

10

و هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی آمــوزش
حســابداری 11مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت
(وســت.)2016 ،

هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی اخــاق
حســابداران بــر توســعه و تجدیــد نظــر مــداوم

آییــن رفتــار حرفــهای بــرای حســابداران
حرفــهای تمرکــز دارد .دســتورالعملهای ایــن

هیئــت ،متشــکل از ســه بخــش هســتند 12.در
بخش نخســت پنــج اصل اساســی؛ درســتکاری،

تخصصــی و حرف ـهای،
بیطرفــی ،مراقبتهــای ّ
رازداری و رفتــار حرفــهای بــه صــورت زیــر

(ه) رفتــار حرفــهای : 16مطابــق بــا قوانیــن

(رویکــرد توســعه و حفــظ ارزشهــای حرف ـهای،

(الــف) درســتکاری :راســتی و درســتکاری

جلوگیــری میکندکــه حرفــه را بیاعتبــار

کمــک بــه اعضــاء در اجــرای اســتاندارد

(ب) بیطرفــی : 13بــه خــود اجــازه ندهــد

اخــاق حســابداران.)2010 ،

معرفــی شــده اســت:

ـررات مربوطــه اســت و از هرگونــه اقدامــی
و مقـ ّ

اخــاق و نگــرش) و دســتورالعملی بهمنظــور

در تمــام روابــط حرفـهای و کســب و کار اســت.

ســازد (هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

بینالمللــی آمــوزش 17فراهــم کــرده اســت.

ِعمــال نفــو ِذ
تعصــب ،تضــاد منافــع و یــا ا
ِ

همچنیــن ،در ایــران نیــز طبــق اســاسنامه

آمــوزش اصــول اخالقــی» ،متشــکل از چهــار

 ،1366اصــول بنیــادی آییــن رفتــار حرف ـهای

حساســیت اخالقــی ،بهبــود قضــاوت اخالقــی

در ایــن بیانیــه رویــۀ پیشــنهادی «زنجیــرۀ

نــاروایِ دیگــران باعــث زیرپــا گذاشــتن قضــاوت

ســازمان حسابرســی ،مصــوب  17شــهریور

تخصصــی و حرفـهای :
(ج) مراقبتهــای
ّ

مشــتمل بــر درســتکاری ،بیطرفــی،

ســطح مــورد نیــاز ،اطمینــان حاصــل شــود کــه

رفتــار حرف ـهای اســت .ایــن اصــول خالص ـهای

شایســتهای را براســاس تحــ ّوالت جــاری در

صاحبــکار و همــکاران محســوب میشــود و

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت (وســت.)2016 ،

دریافــت کنــد کــه مطابــق بــا اســتانداردهای

حســابداری ایجــاد میکنــد (رویائــی و

-8-2بهکارگیــری اخــاق مــک اینتایــر

(د) رازداری  :15محرمانــه بــودن اطالعــات ،در

نتیجـ ه یــک احتــرام حرفـهای و روابط کســب و

در بخــش دوم از آییــن رفتــار حرفـهای ،رویکرد

چهارچــوب مفهومــی در موقعیتهــای مختلــف

بــا توجــه بــه زمینــۀ حرفـهای کــه در آن مســائل
اخالقــی معمــوالً بــرای حســابداران شــکل

هرگونــه اطالعــات را بــدون قــدرت مناســب

حرفـهای بــا حرفــۀ عمومی قابــل اجرا هســتند.

میگیــرد کــه چگونــه هــر یــک از مفاهیــم

حرف ـهای در کســب و کار بــه کار بــرده اســت.

میتــوان در حســابداری نیــز بــه کار گرفــت.

حرفــهای یــا کســب و کار شــود.

14

نســبت بــه حفــظ دانــش و مهــارت حرفـهای در

صالحیــت و مراقبــت حرفــهای ،رازداری و

یــک مشــتری یــا کارفرمــا ،خدمــات حرف ـهای

از مســئولیتهای حرفــهای در مقابــل مــردم،

مجدانــه
رویههــا ،قانــون و روشهــا و عمــل ّ

مفهومــی جامــع از روش اخالقــی در حرفــۀ

فنــی و حرف ـهای ،قابــل اجــرا باشــد.

محمــدی.)1394 ،

مرحلــه اســت :ارتقــای دانــش اخالقــی ،توســعه

و حفــظ تعهــد مــداوم بــه رفتــار اخالقــی و

همچنیــن روشهایــی جهــت ادغــا ِم اخــاق بــا

برنامۀ درســی حســابداری پیشــنهاد شــده اســت
و آمــوزش اخالقــی ارائــه شــده اســت و مــورد

در حســابداری

کار بهدســتمیآید .بنابرایــن ،اشــخاص ثالــث

ارائــه شــده اســت کــه توســط حســابداران

و خــاص فــاش نمیکننــد ،مگــر ایــن کــه

بخــش ســوم همیــن رویــه را بــرای حســابداران

افشــا داشــته باشــند و نــه ایــن کــه حســابدار

همچنیــن هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

رویه (روشها)

مزیّــت شــخصی اســتفاده کننــد.

بینالمللــی آمــوزش را منتشــر کــرده اســت.

وضعیتــی را بهعنــوان رویــۀ تدویــن شــده در

حــق قانونــی یــا حرفــهای یــا وظیفــهای بــه

حرفـهای یــا اشــخاص ثالــث از اطالعــات ،بــرای
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آمــوزش حســابداری ،بیانیــ ه شــماره  1رویــۀ

میگیــرد ،ایــن موضــوع مــورد بررســی قــرار

کلیــدی اخــاق فضیلــت مــدار مــک اینتایــر را

بهطــور کلــی ،میتــوان در حــوزۀ حســابداری
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خــود را از روی الگــوی پیشــنهادی انجــام دهد.

بــه اعتقــاد وی ،بهطــور کلــی ،روشهایــی

در بحــث خوبیهــای درونــی مــک اینتایــر
وجــود دارنــد کــه میتواننــد در حســابداری
نیــز ،کاربــرد داشــته باشــند .در مرحلــۀ اول،

براســاس نمونــۀ ارائــه شــده در مــورد نقاشــی،

میتــوان رویــه حســابداری و بهبــود آن را

بهعنــوان خوبیهــای درونــی مرتبــط در نظــر
گرفــت .بــر طبــق نمونــۀ کشــاورزی بهتریــن و
بارزتریــن نمونــه در حســابداری در مــورد خوبی

درونــی ،صورتهــای مالــی بــا کیفیــت بــاال

خواهنــد بــود( .یعنــی صورتهــای مالــی،
امــور مالــی یــک ســازمان را تــا آنجــا کــه

ممکــن اســت ارائــه میدهــد ).همچنیــن،
بایــد اذعــان کــرد کــه محصــول حســابداری

نظــر گرفــت و در مقابــل بــا دفتــرداری بهعنوان
مهــارت فنــی مرتبــط مــورد مقایســه قــرار داد.

در حالــی کــه هــر دو مــورد ف ّعالیتهــای
مشــارکتی انســانی بــا اســتانداردهای تعالــی

هســتند ،در حــوزۀ حســابداری (ترجیحــاً
دفتــرداری) پرســشها مربــوط بــه هــدف،

چرایــی و گزارشهــا بــرای چــه کســی مطــرح
شــده اســت و پاســخهای آن پیشــنهاد شــده

اســت( .بهعنــوان نمونــه ،بیــور و دمســکی

 .)1974 ،همچنیــن در حــوزۀ حســابداری،
میتــوان پیشــینهای را ترســیم کــرد کــه در آن
بــه چنیــن ســؤاالتی پاس ـخهای متفــاوت داده
شــده اســت کــه در آن تغییراتــی در ارتبــاط بــا

روشهــای اجرایــی حســابداری نیــز مشــاهده
شــده اســت (ادواردز 2014 ،؛ لــی و پارکــر ،

)2014

ادبیــات تاریــخ حســابداری ،خــود شــاهدی بــر

ایــن مدعاســت .نمونههایــی از ایــن تغییــرات

در روشهــای اجرایــی حســابداری عبارتنــد

از :بهبــود حســابداری اجتماعــی و زیســت
محیطــی بهطــور رســمی در دهههــای اخیــر
(از جملــه گــزارش توســعۀ پایــدار،)2013( 18
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دســتورالعملهای گزارشــگری توســعۀ پایــدار،
اســتفاده (و کاهــش اســتفاده) از صــورت ارزش

افــزوده (پنــگ و میچــل 2005 ،؛ براچــل و

همــکاران  )1985 ،و معرفــی صــورت ســود
جامــع (رابینســون 1991 ،؛ وان کاونبــرگ و
19

دی-بیلــد .)2007 ،

در هــر یــک از ایــن مــوارد ،تغییــرات ،تابــع

ـل خــود هســتند .در مقابل ،فقــدان مجالت
عمـ ِ

علمــی در تاریــخ حســابداری ،بیانگر این اســت
کــه ســابقۀ حســابداری (ماننــد ســابقۀ کاشــت
شــلغم) احتمــاالً بــر روی تغییــرات فنــی و
فنــاوری در طــول زمــان متمرکــز بــوده اســت

کــه در جهــت خدمــت بــه روشهــای اجرایــی
حســابداری (یــا کشــاورزی) ایجاد شــده اســت

کــه بــه آن کمــک میکنــد .ایــن تمایــز
مشــاهده شــده بیــن دفتــرداری و حســابداری

بــر ایــن اســاس نمونــهای تجربــی از تمایــز

مــک اینتایــر بیــن رویههــا (روشهــای)

اجرایــی و مهارتهــا و تأییــد اولیــه از کاربــرد
طــرح مــک اینتایــر را ارائــه میکنــد (وســت،

.)2016

وســت ( )2016تــاش کرده اســت کــه طراحی

فراتــر از صورتهــای مالــی ســنتی اســت،
ایــن مــوارد شــامل حســابداری مدیریــت بــا

کیفیــت ،بودجــه ،پیشبینــی ،اندازهگیــری
عملکــرد و دیگــر اطالعــات حســابداری مــورد
اســتفاده در ســازمانها و همچنیــن اطالعــات

غیرمالــی در پاســخ بــه منافــع ذینفعــان

غیرســهامدار اســت( .از جملــه گــزارش
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها و اقدامــات
مربــوط بــه تنــوع کارکنــان و رفــاه).

اجرایــی حســابداری
برتــری در بهبــود روش
ِ

ایــن اســت کــه بــه وضــوح در توســعه و
اصالحــات ،رویــه (روش)هــای حســابداری

نشــان داده شــده اســت کــه منجــر بــه
حســابداری بهتــر میشــود .ایــن مــورد شــامل

«رونــد مناســب »20در ارتبــاط بــا مقــاالت

مشــاورهای مختلــف و ارائــۀ طــرح مباحثــه

21

اســت کــه توســط ســازمانهای حرفــهای

تدویــن و منتشــر شــده اســت کــه بــه موجــب
آن ،اســتانداردهای حســابداری بهبــود تدریجی

یافتــه اســت و همچنیــن بــا توســعۀ مــداوم و
تجدیــد نظــر در اســتانداردهای حســابداریِ

اجتماعــی و زیســت محیطــی (ماننــد

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

گزارشــگری توســعۀ پایــدار) پیشــرفت حاصــل

موجــب افزایــش تمرکــز در خوبیهــای بیرونــی

دی)2003( 22؛ مورمــان و وان دیــر الن

حســابدار» را نشــان میدهــد.

حســابداری بــه ایــن حرفــه را ایفــا میکننــد
و غالبــاً بیشــتر عوامــل درونــی حســابداری را

رویــه (روش)هــای حســابداری جایگزیــن،

در واقــع مطالعــات کارنگــی و ناپیــر ()2010

و بررســی ادبیــات موجــود «پــس از انــرون

نیســت (آیونــگ و ســاندز 1997 ،؛ احمــد

» ،حاکــی از آن اســت کــه رفتــار یکنواخــت
حســابدار ســنتی تقریبــاً بــرای یــک مــدت

بایــرن و فلــود  .)2005 ،وســت ( )2016بیــان

میشــود (وســت.)2016 ،

( )2015در مــورد بررســی امکانــات توســط

از جملــه توســعۀ حســابهای «مخفــی و
جزئــی ،»23نمونــۀ دیگــری از خوبیهــای

میشــود و توضیــح مفهــوم «زندگــی عجیــب

نشــان میدهــد کــه ایــن مــورد دور از ذهــن

و همــکاران 1997 ،؛ الو و ســیمونز 1997 ،؛

بهصــورت خاطــره و یــادگاری 24وجــود داشــته

کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه اعتقــاد بحــث
برانگیــز حســابداران کــه نبایــد تق ّلــب کــرد،

خســته کننــده باشــد ا ّمــا میتوانــد بــا تکیــه

شــطرنج مــک اینتایــر ،ایــن امیــدواری وجــود

وســت ( )2016معتقــد اســت ،طــرح مربــوط

درونــی بــا حســابداری (همانطــور کــه در بــاال

ـنتی
درونــی اســت کــه خــارج از مرزهــای سـ ِ
ایــن حرفــه را فراهــم کردهانــد .برداشــت

اســت کــه ممکــن اســت بــرای حســابداران

کاربــردی و بهراحتــی قابــل انتقــال بــه

بــر درســتکاری ،مســتقل و قابــل احتــرام باشــد.
بــه مــک اینتایــر ،تمرکــز خوبیهــای بیرونــی

مشــخص شــده اســت) انگیــزۀ کافــی و پــاداش

کــه در مقایســه بــا نقــاش ،انگیــزۀ حســابدار،

بهطــور کلــی ،بایــد اذعــان کــرد ،مفاهیــم

انجــام ایــن کار (یــا حداقــل درک ایــن کار) در
دســتیابی بــه خوبیهــا ذاتـاً بــا عمــل آنهــا در

ترســیم مثــال مــک اینتایــر از بازیکــن شــطرنج

زیــرا آنهــا فرصــت مناســبی بــرای تمامــی

حســابداری ،شــامل مهارتهــای همزمــان

اجــرا هســتند و مــوردی فراتــر از نصیحــت بــه

در مقابــل ،ممکــن اســت ،زندگــی یــک

پیگیــری گزارشــگری بــا کیفیــت و حســابداری

ســازمان ،ارائــه میدهنــد .همچنیــن ،بهجــای

بــا دســتیابی بــه خوبیهــای مرتبــط بــا

خوبیهــای درونــی ،مثــال بازیکــن شــطرنج،

مــک اینتایــر از زندگــی نقــاش بــه صــورت

حــوزۀ حســابداری نیســت و ممکــن اســت

میتــوان اســتدالل کــرد کــه در مثــال بازیکــن

دارد کــه در نهایــت بهجــای ارتبــاط خــوب

تــا حــدودی بهدلیــل درک زندگــی نقــاش
باشــد کــه مســتقیماً بــا خوبیهــای بیرونــی

بــر روی خوبیهــای درونــی را نشــان میدهــد

بــرای اعمــال حســابداران فراهــم شــود.

و افــرادی کــه چنیــن زندگــی را بــه رســمیت

ممکــن اســت نادرســت باشــد .در مرحلــۀ دوم،

مطــرح شــده را نبایــد بیاهمیــت دانســت،

ماننــد شــهرت ،مقــام و ثــروت همــراه نیســت

میشناســند و آن را برمیگزیننــد ،اغلــب

ارتبــاط اســت.

حســابدار بهطــور مســتقیم در ارتبــاط

اســت کــه میتــوان خوبیهــای درونــی

حســابداران مهیــا میکننــد کــه بالطبــع قابــل

تخیــل و قضــاوت کــه همــراه بــا
فکــریّ ،

اخــاق ،کالهبــرداری یــا بــد جلــوه دادن امــور

بهتــر اســت را نشــان داد .فراتــر از شناســایی

شناســایی فرصــت بــرای ترویــج خوبیهــای

کاربــرد بیشــتری در حســابداری دارد .بــه نظــر

درســی حســابداری،
انگیــزه در کتابهــای
ِ
اساســاً بــه پاداشهــای بیرونــی و طراحــی

حســابداری نباشــد ،بلکــه ممکــن اســت
خوبیهــای بیرونــی یــا بعضــاً ،ترکیبــی از

مــک اینتایــر ،جایگزینــی بازیکــن شــطرنج بــا

حاکــی از حرکتهــای تجاریســازی بــزرگ

نبــات بــا میــل بــه ثــروت را میتــوان اینگونــه

ایــن دو افزایــش یابــد .دهههــای اخیــر،
در حســابداری بــوده اســت( ،رویســتون و

یــک فارغالتحصیــل حســابداری ،میــل بــه آب

بیــان کــرد کــه:

درونــی حســابداری و بهطورکلــی رجــوع بــه
ِ

پــاداش مالــی بــرای ایجــاد
سیســتمهایِ
ِ
انگیــزۀ رفتــار ،ارجــاع داده میشــود (وســت،

.)2016

همــکاران 2002 ،؛ کارنگــی و ناپیــر 2010 ،؛

تــا زمانــی کــه او بــه تنهایــی پولــی را فراهــم

2014 ،؛ اســپنس و کارتــر ،)2014 ،کــه

حســابداری شــود ،هیــچ دلیلــی بــرای خــاف و
تقلّــب نــدارد ،هرچنــد هــر دلیلــی بــرای تقلّــب،

عدالــت و درســتکاری هســتند کــه همگــی

 )2009 ،و همچنیــن تثبیــت موقعیــت

اینتایــر .)2007 ،برخــی از مطالعــات شــواهدی

حســابداری کاربــرد داشــته باشــند .نخســت،

ثــروت (درآمــد بالقــوه) ،موقعیــت یــا امنیــت،

ریســکهایی داشــته باشــد کــه منجــر بــه

ویلمــوت و ســیکا 1997 ،؛ کارتــر و اســپنس
در افزایــش اعتبــار ،مصــرف ،لــذت و ثــروت

میکنــد کــه بــا انگیــزۀ خــوب فارغالتحصیــل

فضائل

فضائــل الزم مــک اینتایــر شــامل شــجاعت،

حســابداران( ،بالدوینســداتیر و همــکاران

میتوانــد او را بــه موفقیــت نزدیــک کنــد( .مــک

میتواننــد بهطــور مفهومــی در رویههــای

حســابداران بهعنــوان کارآفرینــان چنــد

را ارائــه کردهانــد کــه عوامــل بیرونــی میــل بــه

یــک حســابدار ممکــن اســت نیــاز بــه

نقــش مهمــی در ارائــه جــذب دانشــجویان

خســارت شــود( .نیــاز بــه شــجاعت) بــرای

تخصصــی در کســب و کار (پیــکارد و همکاران
ّ
 )2014 ،منعکــس شــده اســت کــه همــۀ آنهــا
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مثــال ،زمانــی کــه عمــر پــروژهای مورد بررســی

برخــورداری از شــجاعت اســت .بــا وجــود ایــن

فضیلــت شــجاعت ،عدالــت و درســتکاری

دهنــد ۀ شکســت آن باشــد یــا زمانــی کــه یــک

شــرح درســتکاری مشــهود اســت ،بنابرایــن،

منظــور تأکیــد بــر توســعۀ فضائــل و نقــاط

مشــتری ارائــه کنــد کــه ممکــن اســت باعــث

و درســتکاری وجــود دارد ا ّمــا متأســفانه
بــه فضائلــی ماننــد شــخصیت یــا منــش در

ایــن فضائــل (و بهبــود شــخصیت فــردی)

منافــع اشــخاص مختلــف را در نظــر میگیــرد

آمــوزش حســابداری کمتــر توجه شــده اســت.

میشــود و حســابداری بهعنــوان عملــی

دقیــق و منصفانــه را بررســی میکنــد کــه

کــه عــدم تأکیــد بــر فضائــل یــا صفــات

بیرونــی و تأثیــر مخــرب نهادهــا در تضــاد

عدالــت) اســت .در نهایــت ،درحالــی کــه ایــن

توســط دو هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

منصفانــۀ حســابها ،بایــد حســابها درســت

بینالمللــی اخــاق حســابداران میتوانــد بــا

اســتنتاج مــک اینتایــر از نهادهــا ،شــامل

آشــکار بــودن دیدگاههــای جایگزیــن و انتقــاد

ـاق
مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد .نــه تنهــا اخـ ِ
فضیلــت مــدار اغلــب در کنــار ســودگرایی و

مختلــف حســابداران خبــره) ،مؤسســات
حســابداری حرف ـهای و گروههــای حســابداری

وســت ( )2016بیــان کــرده اســت کــه ایــن

اخــاق در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بلکــه

بــرده شــده اســت .هریــک از ایــن گروههــا

قــرار میگیــرد ،حتــی زمانــی کــه بازتــاب
حســابرس ،گــزارش حسابرســی مقبــول را برای
ورشکســتگی مشــتری شــود .دوم ایــن کــه،
ـدی
رویــه حســابداری در حــال حاضــر ،تــا حـ ّ

کــه ،برخــی از جنبههــای ایــن فضایــل در

را شناســایی کــرده اســت ،همچنیــن ،بــه

امــکان بیــان واضحتــر شــجاعت ،عدالــت

قــوتِ شــخصیت قابــل توجــه اســت ،افــزون بــر

ایــن ،بــه منظــور ارائــه چهارچــوب بــرای پیوند

نشــریات هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

درونــی حســابداری منظــور
بــا خوبیهــای
ِ

و بهتریــن شــیوه بــرای دســتیابی بــه نتیجــۀ

برخــی مطالعــات حاکــی از آن اســت

اجتماعــی اســت کــه میتوانــد بــا خوبیهــای

نیازمنــد بحــث و تجزیــه و تحلیــل (نیــاز بــه

شــخصیتی در مطالعــات منتشــر شــده

باشــد (وســت.)2016 ،

مــورد ضــروری اســت کــه افــزون بــر ارائــۀ

آمــوزش حســابداری و هیئــت اســتانداردهای

نهادها

نیــز باشــند ،بهبود در رویه حســابداری مســتلزم
از چهارچوبهــای حســابداری و عــادات موجــود

مطالعاتــی در تضــاد باشــد کــه اهمیــت آنهــا را

نهادهــای حرفــهای (ماننــد انجمنهــای

اســت (نیــاز بــه درســتکاری) (وســت.)2016 ،

ـی فلســفۀ
اخــاق وظیفهگــرا در بحــث مقدماتـ ِ

در ســازمانهای دولتــی و خصوصــی بــهکار

ســه فضیلــت میتوانــد بــا بخــش اول از آییــن

روانشناســی اخالقــی
توســعۀ شــخصیت در
ِ

نقــش متمایــز خــود را در ایجــاد ،حفــظ و

اساســی بــرای حســابداران حرف ـهای شناســایی

2010؛ گریــس و کوهــن 2013 ،؛ دوســکا و

بنابرایــن ،میتــوان آن را در ایــن خصــوص

(درســتکاری) میتوانــد بــا یــک «فضیلــت»

تأکیــد مطالعــات پترســون و ســلیگمن

مختلــف نهــادی تــا چــه حــد فضائــل و رذائــل

رفتــار) مرتبــط باشــد .ایــن اصــول ،درســتکاری

بــر اهمیــت شــخصیت در دســتیابی بــه رفــاه

رفتــار حرفـهای مقایســه شــود کــه در آن اصول

و مثبتگــرا ،پراهمیــت اســت (د جــورج ،

شــدهاند ا ّمــا فقــط یکــی از ایــن ســه فضیلــت

همــکاران .)2011 ،

(بــه عنــوان یــک ویژگــی شــخصیتی مطابــق بــا

روانشناســی مثبتگــرا،
( )2004بــا رویکــرد
ِ

بــهکار میرونــد یــا آن را ترویــج میکننــد

را بهعنــوان راســتی و درســتکاری در تمــام

بیشــتر اســت و آنهــا شــجاعت و عدالــت (در

درخصــوص بهکارگیــری فضائــل ،اظهاراتــی

اســت .درســتکاری همچنیــن بــه معامــات

و درســتکاری (ترکیــب اصالــت و درســتکاری)

ِ
فضیلــت شــجاعت شناســایی
در ارتبــاط بــا

بــر ایــن کــه ،گــزارش خــود را بهطــور

پژوهشــگران حســابداری ،توجــه بیشــتر بــه

را عادالنــه و صادقانــه مطــرح میکنــد( .بــه

حســابداری از اطالعــات مخفــی آگاه میشــود

را مــورد بحــث قــرار دادهانــد( .آرمســترانگ و

اخــاق کــه در پایــگاه اطالعرســانی گلوبــال

کنــد» (بخــش  )2 .110کــه در نتیجه مســتلزم

اگرچــه رویکــرد مــک اینتایــر بهوضــوح ســه

روابــط حرفـهای و کســب و کار ،توصیــف کــرده

پیشــبرد رویــۀ حســابداری ایفــا میکننــد،
مــورد بررســی قــرار داد کــه در زمینههــای

(وســت.)2016 ،

میــان چهــار مــورد دیگــر) را بهعنــوان فضایــل

(البتــه مختصــر) در دســتورالعمل فدراســیون

(بخــش  )1 .110و نشــان دهنــدۀ ایــن اســت
کــه بعضــاً بــا فضیلتهــای درســتکاری و

را بهعنــوان یــک قــدرت و صالبـ ِ
ـت شــخصیت

(همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد) مبنــی

کردهانــد .بــر ایــن اســاس برخــی از

حرفــهای و مرتــب و همچنیــن تعهــد خــود

ایــن مقولــه ایجــاب میکنــد ،زمانــی کــه

فضایــل و شــخصیت در آمــوزش حســابداری

عنــوان نمونــه ،بحثهــای مختلـ ِ
ـف مربــوط بــه

بایــد «مراحــل را از ایــن اطالعــات تفکیــک

همــکاران 2003؛ مــل 2005؛ مینتــز )1995

عادالنــه و قضــاوت بیطرفانــه اشــاره میکنــد

عدالــت مــک اینتایــر ،اشــتراک دارد .همچنیــن
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مطــرح شــده اســت .افــزون برایــن ،بخــش
قابــل توجهــی از دســتورالعمل فدراســیون

بینالمللــی حســابداران ،بــه شناســایی
و کاهــش خطــرات مربــوط بــه رویــه
حســابداری اختصــاص داده شــده اســت.

همچنیــن بســیاری از افرادی کــه در بخشها
و مؤسســات حســابداری و شــرکتهای
حرفــهای اســتخدام شــدهاند ،بهموجــب

وابســتگی حرفــهای خــود در ایــن رویکــرد
ِ
شــرکت میکننــد ،در حالــی کــه اقدامــات
انجــام شــده توســط ســازمانهای آنهــا از

رویــه (روش)هــای حســابداری نادرســت
و تخ ّلــف ،جلوگیــری میکنــد (وســت،

جملــه مدیــران و مدیــران ارشــد) و چگونگــی (بــا اســتدالل منطقــی) را فراهــم میکنــد کــه
اخالقــی قانونمنــد ،از نظــر مســتلزم اولویتبنــدی خوبیهــای درونــی
تفســیر مســائل
ِ
ـت ریســک را نشــان میدهــد (اســپنس بیــش از بیرونــی اســت ،بــا پیشبینــی ایــن
مدیریـ ِ
و کارتــر 2014 ،؛ کارتــر و اســپنس  .)2014 ،کــه اگــر در جامعــۀ خاصــی ،دنبــال کــردن

اســپنس و کارتــر ( ،)2014تفســیر خوبیهــای بیرونــی غالــب شــد ،ممکــن اســت
شــناختی خــود را براســاس مطالعــۀ در ابتــدا مفهــوم فضایــل از سســتی و ســپس
جامعه
ِ

بوردیــو و در مقابــل ،یافتههــای خــود را شــاید از تخریبهــا رنــج ببــرد ،اگرچــه ممکــن
ـی ایــن حرفــه ارائــه اســت شبیهســازی شــده باشــد.
بــا ادعــای منافــع عمومـ ِ
دادهانــد .در حالــی کــه مطالعــات تجربی چنین

تفکیکــی را توصیــف و توضیــح داده اســت ،وحدت روایی
گــزارش مــک اینتایــر چهارچــوب هنجــاری ادعــای مــک اینتایــر ( )2007ایــن اســت کــه

 .)2016بــا ایــن حــال ،تکمیــل ایــن امــر،

ـرب مؤسســات
حاکــی از شــواهد تأثیــر مخـ ّ
اســت و مطالعــات مســتندی در ایــن زمینــه

وجــود دارد کــه چگونــه نهادهــای حرف ـهای
حســابداری در سراســر جهــان ،وضعیــت،

ثــروت و قــدرت ،گروههــای محــروم،
براســاس جنســیت ،نــژاد یــا زبــان را مــورد
پیگیــری و تأکیــد قــرار دادهانــد (کرخــام و

الفــت 1993 ،؛ لیمــن 1992 ،؛ هامونــد ،

1997؛ هامونــد و همــکاران 2012 ،2009 ،؛
مــک نیــکالس و همــکاران 2004 ،؛ اســپنس
و بریــووت .)2011 ،

همــان طورکــه بیــان شــد ،در دهههــای

اخیــر شــواهدی درخصــوص افزایــش
تجاریســازی حســابداری وجــود دارد.

ایــن مطالعــات در مــورد شــرکای  4شـ ِ
ـرکت

بـ ِ
ـص
ـزرگ حســابداری اســت کــه ســو ِد خالـ ِ
آنهــا ،تمایــز بیــن اســتدالل تجــاری و فنــی

در شــرکتهای حســابداری اســت و توصیــف
چگونگــی تمرکــز بــر افزایــش درآم ِد شــرکت
و ســود ،کام ـ ً
ا در میــان شــرکا وجــود دارد.

همچنیــن مصاحبههــای آنهــا ،چگونگــی

اخالقــی حســابداری،
جنبههــای فنــی و
ِ
تنــ ّزل کارکنــان بــه ســطوح پایینتــر (از
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رویکــرد درســتکاری مــک اینتایــر میتوانــد

بــا رویکــرد مــورد اســتفاده توســط حســابداری
متناســب باشــد« .اصــل بنیــادی درســتکاری»،

بــا عنوانهــای «راســتی و درســتکاری » در

تمــام روابــط حرفـهای و کســب و کار توصیــف
شــده اســت .درســتکاری منجــر بــه بیــان

عادالنــه و صادقانــه میگــردد( .ویژگیهایــی

کــه در حــال حاضــر منطبــق بــا فضایــل
درســتکاری و عدالــت اســت).

بــا ایــن حــال ،ایــن توصیــف ،حســابداران را

ملــزم بــه رعایــت درســتکاری و عدالــت در

زمینههــای مختلــف (انــواع روابــط حرف ـهای و
اقدامــات مطــرح شــده تنهــا زمانــی قابــل درک

ـض اخالقــی قــرار دارنــد ،از طریــق قانــون
نقـ ِ

تجــاری) کــرده اســت و در نتیجــه تــا حــدی

منعکــس کننــده رویکــرد مــک اینتایــر اســت

اســت کــه اهــداف و نیــات افــراد درک شــود
و چهبســا کام ـ ً
ـی
ا مطابــق بــا چگونگــی تخطـ ِ

هســتند .همچنیــن بــرای ایــن کــه ایــن

 .)2015بــا ایــن وجــود ،بــا محــدود کــردن

معناســت کــه تعــداد اندکــی از آنهــا معتقدنــد؛

بایــد گزارشــی از هویــت شــخصی را تأییــد

و کار ،آییــن رفتــار حرفــهای بیــن قلمــرو

درمــان فرزنــد خــود مرتکــب جرائــم مالــی

را رد میکننــد ،رد کــرد (چــه ســنت تحلیلــی

ـی حســابدار تمایــز ایجــاد کــرده اســت.
زندگـ ِ

از ســوی دیگــر ،وســت ( )2016اشــاره کــرده

میدهــد (وســت.)2016 ،

اخالقــی در حســابداری باشــد و ایــن بدیــن

یــا آییــن رفتــارحرفــهای قابــل دسترســی

(انجمــن حســابداران رســمی اســترالیا ،
25

قوانیــن و آییــن رفتارهــا قابــل درک باشــد،

درســتکاری ،بــه روابــط حرفــهای و کســب

کــرد و فلســفههایی را کــه چنیــن مفهومــی

حرفــهای کســب و کار و دیگــر جنبههــای

میشــود ،معــادل کســی اســت کــه مرتکــب

یــا اقلیمــی).

بنابرایــن اهمیــت درســتکاری را تقلیــل

بهطــور کلــی ،دیــدگاه مــک اینتایــر ()2007

اســت کــه بــا توجــه بــه فضیلــت درســتکاری

وقتــی کــه حســابدار از لحــاظِ اخالقــی بــرای

جریمــه بــرای تعطیــات کارائیــب شــده اســت.
ـخصی منســجم و قابــل
نســبت بــه هویــت شـ
ِ

و وفــاداری ،از یــک حســابدار درســتکار

در طــول زمــان ،بــا درکــی عــادی از مفهــوم

ِ
مختلــف اجتماعــی در مــورد
در زمینههــای

مفهومــی از هویـ ِ
ـت اخالقــی ،فراتــر از تفســیر

بایــد بــه ذینفعــان مختلــف افشــا شــود،

و درک پنــج اصــل اساســی اســت کــه بهطــور

شناســایی بــا وجــود تغییــرات روانشــناختی
«پاســخگویی» ســازگار اســت ،کــه بــه ایــن

انتظــار مــیرود تــا دیدگاههــای ســازگار را

نقش سنت

مفهــوم ســنت مــک اینتایــر یــا در واقــع هــر

موضوعاتــی ماننــد اطالعــات درســتی کــه

پنــج اصــل اساســی بــرای حســابداری حرفهای

تــا مــرگ دیگــری اســت کــه بایــد نســبت بــه

حفــظ کنــد .بهطــور مشــابه ،ایــن انتظــار

میدهــد ،پاســخگو باشــد و ایــن بدیــن

خوبــی و فضیلــت تهیــه صورتهــای مالــی بــا

اخــاق
کامــل ،فاقــد رویکــرد حرفــهای در
ِ
حســابداری اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن مفهــوم

چــه اتفاقــی بــرای فــرد میافتــد یــا در طــول

کیفیــت بــاال ،باشــد .حسابرســی کــه صاحــب

میتوانــد در حســابداری مــورد اســتفاده قــرار

کار خــود را ملــزم بــه ایجــاد تغییــراتِ خاصــی

گیــرد .واضــح اســت کــه در صورتــی کــه

بهمنظــور دســتیابی بــه ارائــۀ منصفانــه

دانشــجویان آن را نیاموزنــد ،حســابداری چیزی
فراتــر از رویــه و نهادهــای فعلــی معاصــر آن

آن ،همــان مســئله را در ســال بعــد نادیــده

شــامل توســعه تاریخــی آن ،موفقیتهــا و

صــورت اســت :موضــوع روایــت تولــد یــک نفــر

اقدامــات و تجربیاتــی کــه در زندگــی انجــام

معناســت کــه چــه کاری انجــام داده اســت و

زندگیــش شــاهد چــه چیزهایــی بــوده اســت.

وســت ( )2016بیــان کــرده ،دیدگاههــا در

مــورد مجازاتهــا و روشهــای مختلــف
تصحیــح و جبــران خســارت ،کــه در معــرض

58

وجــود دارد کــه حســابدا ِر وفــادار ،بــه دنبــال

در یــک ســال کــرده اســت ا ّمــا پــس از

اســت و درک کامــل حســابداری ،بایســتی

میگیــرد ،فاقــد فضیلــت وفــاداری اســت.

شکســتهای آن و بحثهــا و اســتداللهای

حسابدار
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مربــوط بــه ایــن موضــوع باشــد که چــه حســابداری

(بیطرفــی) ممکــن اســت بــه خطــر بیفتــد

دســتیابی بــه ســود مالی که توســط حســابداری

(وســت.)2016 ،

ـوزش اخــاق
اســت تــا تأکیــد بیشــتری بــر آمـ ِ

درحالــی کــه بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه

بــه عنــوان ،حســابداری خــوب محســوب میشــود

ا ّمــا تــداوم شکس ـتهای اخالقــی باعــث شــده

همچنیــن ،در مــورد «خوبیهایی»کــه حســابداری

را بــا اهــداف خــاص خــود ارائــه میدهنــد،

ـررات و
بــرای حسـ
ِ
ـابداران آینــده و افزایــش مقـ ّ
نظــارت بــر حرفــه بهوجــود آیــد .در حالــی

مهــم
پارادایــم مطالعاتــی
ایــن موقعیــت ،در
ِ
ِ
حســابداری ،منعکــس شــده اســت( .چائــو ،

را بهصــورت خوبــی توصیــف کــرده اســت،

حســابداری بیشــتر بهصــورت ضمنــی اســت)

رویکــرد دوم نیــز در مــورد فهــم حســابداری،

بــا توجــه بــه موقعیــت اول ،رویــه حســابداری (و

شــود کــه در آن ،رویههــای حســابداری و

اینتایــر منعکــس میکنــد( .کــه در ســه دیــدگاه

مــورد حمایــت قــرار دادهانــد) ســهم قابــل توجهــی

و افــراد مختلــف مشــارکت دارنــد .اســتفاده

اســتداللهایی کــه در آن ســنت رویــه حســابداری

کــه ایــن موقعیــت ،غالــب اســت (و آمــوزش

تســهیل شــده اســت ،صدمــه دیدهانــد.

)1986

میتوانــد دو موقعیــت رقیــب را پیشــنهاد دهــد.

و بالطبــع موقعیــت دوم میتوانــد پیشــنهاد

نهادهایــی کــه ایــن رویــه را حفــظ کردهانــد و

نهادهــای آن در ســرکوب و اســتثمار گروههــا

در افزایــش رفــا ِه افــراد بســیاری در سرتاســر جهــان

دارد .تــا جایــی کــه شــرکتهای بــا مســئولیت

از ایــن تکنیکهــای حســابداری ،فراتــر از

محــدود ،فقــط بهمنظــور یــاری رســاندن بــه

هولوکاســت اســت (لیپمــن و ویلســون )2007 ،

انســان ،ایجــاد شــدهاند .از ایــن منظــر ،حســابداری

و شــامل ظلــم و ســتم در جوامــع ســرمایهداری

عدالتــی خــاص را تشــخیص داده
او دو بی
ِ
اســت :کســانی کــه توســط افــرادی کــه

ابــزاری اســت کــه نهادهــا را قــادر میســازد کــه بــه

و دموکراتیــک اســت .در حالــی کــه در برخــی
از آن ســازمانهای حرفـهای حســابداری ،افــراد

عمــل کننــد و شکســتهای آنهــا ،نقصهــای

ســرمایهای دسترســی داشــته باشــند تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه بــه لحــاظ مالــی مولّــد هســتند

شــدهاند( ،همــان گونــه کــه در بــاال توضیــح

ســرمایه نیــاز دارنــد و بهطــوری کــه اهــداف مالــی

ایــن موضــع بیشــتر بــر انعطافپذیــریِ رویــه

براســاس جنســیت ،نــژاد یــا زبــان رد (محــروم)

و افــرادی کــه بــرای برنامهریــزی و کنتــرل بــه

داده شــد).

بهدســت میآورنــد ،آنهــا را اســتخدام میکننــد.

حســابداریِ فعلــی ،نســبت بــه ســرمایه تأکیــد

جدیــد را تســهیل میکنــد و ســرمایهگذاری در

کســانی کــه بــه ســرمایه دسترســی ندارنــد،

و خدمــات جدیــد را فراهــم مــیآورد کــه همــۀ

محــروم میشــوند ا ّمــا در بدتریــن حالــت ،در

اســتفاده از ایــن نــوع حســابداری ،ایجــاد مؤسســات

کارخانجــات و دفات ـ ِر جدیــد و توســعۀ محصــوالت

آنهــا باعــث افزایــش اشــتغال (و فرصتهــای جدیــد

دیــدگاه خــود را دربــارۀ ســرمایهداریِ مــک

مارکسیســم مطــرح شــده اســت ،مــک اینتایــر،
.)2002

میتواننــد طبــق هنجارهــای ســرمایهداری

شخصیتشــان را نشــان میدهــد (منعکــس

کننــده شکســتهای اخالقــی مربــوط بــه
موقعیــت اول در بــاال) و آنهایــی کــه نظاممندتــر

هســتند ،منعکسکننــد ۀ رابطــۀ نابرابــر ســرمایه

و کار هســتند (منعکسکننــدۀ موقعیــت دوم).

میکنــد( .هوپــر  )2013 ،بــه ایــن ترتیــب

-4یافتههای پژوهش

در بهتریــن حالــت ،نادیــده گرفتــه میشــوند و

ـاق
شناســایی کــرد .بــا توجــه بــه ایــن کــه ،اخـ ِ
مــک اینتایــر از رویکــرد حرفــهای و همچنیــن

بهطــور کلــی ،میتــوان چندیــن نتیجــه را

بــرای اشــتغال) و رفــا ِه بیشــتر جوامعــی میشــود
کــه در آن جوامــع ،ایــن امور تجــاری مورد اســتفاده

قــرار میگیــرد« .تــا حــدودی ایــن رویکــرد ،اقتصــاد

نئولیبــرال بــازار را منعکــس میکنــد» (فریدمــن ،

.)1962

اخالقــی اولیــه ،مربــوط
بهطــور کلــی ،مســئلۀ
ِ

بــه امــکان ارائــۀ حســابهای نادرســت و گمــراه

کننــده (بهویــژه بــه ارائهدهنــدگان ســرمایه)

اســت .ایــن رویکــرد حرفـهای بــه حســابدارانی نیــاز
دارد تــا ســناریوهایی را شناســایی و ارزیابــی کننــد

کــه در آن اصولــی ماننــد درســتکاری و عینیــت
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و فرصتهایــی بــرای رفتــار غیراخالقــی کــه

از طریــق تغییــرات در حاکمیــت شــرکتها
ایجــاد میشــود ،در برنامــه حســابداری قــرار

میگیــرد .بــا ایــن حــال و بــا وجــود توجــه

بیشــتر بــه مســائل اخالقــی ،توجــه کمــی بــه
دیــدگاه فلســفی نســبت بــه رویکــرد حرفـهای
اخــاق وجــود دارد .اســتفاده از فلســفههای

فلســفی بالقــوه
اخــاق خــاص یــا مفاهیــم
ِ
ِ

بــرای ارائــه دیدگاههــای جایگزیــن در اخــاق

حســابداری وجــود دارد کــه میتوانــد حمایــت
نظــری از رویکــرد حرفــهای اخــاق را فراهــم

کنــد .درحالــی کــه ایــن مســائل بایــد بــرای

شــاغلین حســابداری بیشــتر مــورد
حرفــه و
ِ

زمینههایــی کــه نقــد آن را ارائــه میدهــد

برخــورد اخــاق توســط حرفــه حســابداری

حمایــت میکنــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه

چالشهــای مطــرح شــده توســط طــرح

و چالشهــای خاصــی را بهوجــود مــیآورد،
مباحــث مطــرح شــده ،در مــورد تاریــخ

حســابداری ،جامعــۀ حســابداران حرفــهای
و تفســیر اســتانداردها توســط ایــن جامعــه،

مفهــو ِم مــک اینتایــر از رویــه مناســب بــرای
حســابداری ،آشــکار میشــود .بــا توجــه بــه

مشــکالتی کــه بهطــور کلــی در اســتفاده از

ایــن مفهــوم در کســب و کار وجــود دارد (بیــدل

2008؛ مــور  )2002ایــن مــورد قابــل توجــه و

ارائــه میدهــد .بــا ایــن حــال ،برخــی از
اخــاق مــک اینتایــر در حســابداری وجــود

دارد کــه زمینههایــی را پیشــنهاد میدهــد

کــه بایــد در رویکــرد حرفـهای اخــاق تجدیــد
نظــر شــود.

-5نتیجهگیری و بحث

بهطــور کلــی ،عســگری و همــکاران ()1390

اذعــان کردهانــد ،وقتــی شکس ـتهای مالــی و

حائــز اهمیــت اســت کــه طــرح مــک اینتایــر

انســانی مــورد قــرار میدهیــم و در جســتجوی

ـل ضــروریِ مــک اینتایــر
دوم ،شــواهدی از فضایـ ِ

بــوده اســت ،متوجــه میشــویم تنهــا وجــه

در ایــن زمینــه اســتفاده میشــود .در مرحلــه

شــامل؛ شــجاعت ،عدالــت و صداقــت در تأکیــد

ایــن حرفــه بــر صداقــت و نیــز در اشــاره بــه

آن هســتیم درمییابیــم چــه چیــزی اشــتباه
مشــترک ایــن شکس ـتها ،رفتــار غیراخالقــی

و نقــص اخــاق بــوده اســت .حــال ســؤال ایــن

شــجاعت و عدالــت وجــود دارد .ســوم ،درک

اســت کــه اگــر قســمت عمــدهای از مشــکالت

شــخص ،مفهــوم پاســخگویی و در نتیجــه

راه حــل کــدام اســت؟ و بــرای اعتــای حرفــه

چنیــن پاســخگویی را پایهریــزی میکنــد ،بــر

اخالقــی
حــال بــا توجــه بــه رســواییهای
ِ
متعــددی کــه توســط حســابداران انجــام

از حمایتهــای فلســفی را در مــورد ،نحــوۀ

حســابداری شــده اســت .شــناخت اخــاق

مــک اینتایــر از وحــدت روایــی زندگــی یــک

ـررات حرفـهای بــرای اطمینــان از
اســتفاده از مقـ ّ
ایــن اســاس ،رویکــرد اخالقــی فضیلت مــدار در

«در پــی فضیلــت» ارائــه شــده اســت و بعضــی

60

حرفــه ناشــی از بحرانهــای اخالقــی هســتند،
چــه بایــد کــرد؟

شــده اســت ،توجــه بیشــتری معطــوف اخــاق

توجــه قــرار گیــرد.

بهطــور کلــی ،کتــاب «در پــی فضیلــت»،

اخــاق
نقــد اخالقــی مــدرن و دیــدگاه
ِ
نویــن ارســطویی را بــا هــدف
فضیلــت مــدا ِر
ِ

ـان اخالقــی
بازگردانــدن روشــنگری بــه گفتمـ ِ

فراهــم میکنــد .امیــد اســت کــه اســتفاده

ـاق فضیلــت مــدار در حســابداری،
از ایــن اخـ ِ

همانطــور کــه در ایــن مقالــه نشــان داده شــده،
باعــث پیشــرفت بهتــر و اخالقیتــر حســابداری

شــود.

پینوشتها:

 -1اگرچــه پیشــنهاد مــک اینتایــر یــک نظریــه
روانــی انگیــزه نیســت ،بیــن انگیــزۀ پیگیــری
خوبیهــای درونــی و بیرونــی و نظریــۀ انگیــزش
درونــی و بیرونــی دســی و رایــان ( )1985شــباهت
وجــود دارد ،کــه در آن بیــن انگیــزش درونــی (کــه
بــه انجــام کاری کــه ذاتــاً جالــب و لذتبخــش
اســت ،اشــاره دارد) و انگیــزۀ بیرونــی (کــه بــه
انجــام کاری اشــاره دارد کــه بــه یــک نتیجــۀ
تفیکــی منجــر میشــود) ،تمایــز اساســی وجــود
دارد( .رایــان و دســی ،2000 ،ص  .)55بــا ایــن
حــال ،همچنیــن ،رایــان و دســی انگیــزش انســان
را طبقهبنــدی کردهانــد ( ،2000ص  ،)61کــه
در آن برخــی انگیزههــای بیرونــی ممکــن اســت
بــا دســتیابی بــه برخــی از خوبیهــای درونــی
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مطابقــت داشــته باشــد.
 -2او باغبانــی انســان را بــه عنــوان نمونــه اســتفاده
کــرده اســت .بــدون شــناخت مقاصــد خــود (او
بــرای درو کــردن ســبزیجات و یــا بــرای خشــنودی
همســرش باغبانــی میکنــد) و موقعیــت (ایــن
بخشــی از چرخــه ســاالنه و یــا انتظــار از ازدواج
اســت) میتــوان درک کاملــی از رفتــار خــود بــه
دســت آورد.
 -3در ایــن رابطــه ،فلســفه مــک اینتایــر بــا کار
ریکــور( )1992و تیلــور ( )1989شــباهت دارد ا ّمــا
بــا تحقیقــات استراوســون ( )2004شــباهتی نــدارد.
همچنیــن بــرای بحــث بیشــتر و انتقــاد از دیــدگاه
مــک اینتایــر ،کریســتمن ( )2004و لیپیــت ()2007
و رود ( 2007و  )2009را مشــاهده کنیــد.
4- Integrity
5- Constancy
 -6لوتــز ( ،2012ص  )125بــه طــور خالصــه
مفهــوم ســنت مــک اینتایــر را بــه عنــوان "رد کامــل
و قاطــع فردگرایــی" توصیــف میکنــد.
 -7کار بعــدی مــک اینتایــر در مــورد ســنت در
ارتبــاط بــا "کردارهــای عقالنیــت" و" پرسشــگری
اخالقــی" اســت کــه توجــه خاصــی بــه آن نشــان
داده اســت( .از جملــه کــدام عدالــت ؟ کــدام
عقالنیــت؟ و ســه نســخه رقیــب تحقیــق اخالقــی)
(بــرای تجزیــه و تحلیــل دقیــق تــر مراجعــه شــود
بــه لوتــز  ،2004نیــکالس  .) 2012همچنیــن بحــث
نایتــز( )2008بــا مــک اینتایــر بــه عنــوان رقیــب
در کار گســترش ســنتهای متــداول در فلســفه را
مشــاهده کنیــد.
8-discourse
9-Objectification of humans
10-International Ethics Standards
)Board for Accountants (IESBA
11- International Accounting Educa)tion Standards Board (IAESB
 -12اظهــارات دیگــر توســط قــرارداد هیئــت
اســتانداردهای بینالمللــی اخــاق حســابداران
یــا اصــاح مســائل خــاص در بخشهــای Bو C
دســتورالعمل خطــاب صــادر شــده اســت (یعنــی ،نه
بــه اصــول اساســی) ،مانند تغییــرات در دســتورالعمل
ـررات حسابرســی و خدمــات غیرتضمینــی
برخــی مقـ ّ
و مشــتریان تضمینــی .بیشــتر راهنمایــی ارائــه شــده
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توســط هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی اخــاق • ســاجقه ،ســنجر و سیســتانی خنامــان ،فاطمــه.
( ،)1389بررســی رابطــه میــان اخــاق کار
حســابداران مربــوط بــه چگونگــی اجــرا و تفســیر
و کیفیــت خدمــات در ســازمانهای دولتــی
دســتورالعمل میباشــد و اصــول اضافــی و یــا ارزش
شــهر کرمــان .مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی
را معرفــی نمــی کنــد.
چالشهــای مدیریــت و رهبــری در ســازمانهای
13-Objectivity
ایرانــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و
14-Professional Competence and Due
تحقیقــات اصفهــان.
Care
 • 15-Confidentialityعســگری ،ســعید ،رهنمــای رودپشــتی ،فریــدون
و گــودرزی ،احمــد ،)1390( .اخــاق انتقــادی بــه
16-Professional Behavior
مثابــه بســتری بــرای حســابداری انتقــادی .مجلــه
17-International Education Standard
حســابداری مدیریــت ،ســال چهــارم ،شــماره ،8
)(IES 4
صــص .134-123
18-Global Reporting Initiative’s
19-Robinson
• Ahmed, K. , Alam, K. F. , & Alam, M.
20-Better accounting
(1997). An empirical study of factors 21-exposure drafts
affecting accounting students’ career 22-Dey
choice in New Zealand. Accounting
23-silent and shadow accounts
Education, 6 (4), 325–335.
24-nostalgia
• Armstrong, A. E. (2006). Towards
25-CPA Australia
a strong virtue ethics for nursing
practice. Nursing Philosophy, 7 (3),
منابع
110–124.
• بیــک زاد ،جعفــر ،حســین پــور ســنبلی ،علیرضــا
& • Armstrong, M. B. , Ketz, J. E. ,
و صادقــی ،محمــد ،)1389( .اخــاق حرفـهای ،کار
Owsen, D. (2003). Ethics education
و جامعــه .شــماره  125و  ،126آبــان و آذر ،صــص
in accounting: Moving toward ethical
.4-10
motivation and ethical behavior.
• خزاعــی ،زهــرا ،)1382( .تبییــن فضیلــت از
دیــدگاه مــک اینتایــر ،خردنامــه صــدراJournal of Accounting Education, 21 .33 ،
(1), 1–16.
• رحمــان سرشــت ،حســین و حبیبــی بدرآبــادی،
• Audi, R. (2012). Virtue ethics as a
محبوبــه ،)1391( .ارتبــاط پایبنــدی ســازمان بــه
فضائــل اخالقــی و ســامت ســازمان ،فصلنامــه resource in business. Business Ethics
Quarterly, 22 (2), 273–291.
اخــاق در علــوم و فنــاوری ،)3( 7 ،صــص .14-24
• رحمانــی ،حلمیــه و رجب دری ،حســین،)1395( .

بررســی تأثیــر اخــاق حرفــهای بــر عملکــرد لیــا زمانیــان فــر :دکتــری حســابداری
ســازمانی در مدیــران صنعتــی اســتان فــارس .دو دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات

فصلنامــه حســابداری ارزشــی و رفتــاری ،ســال تهــران
اول ،شــماره  ،1بهــار و تابســتان ،صــص .76-53
زهــرا کهــن دل :دکتــری حســابداری
• رویائــی ،رمضانعلــی و محمــدی ،مهــدی،)1394( .
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
اخــاق و حرفــهای گرایــی در حســابداری.
تهــران
کتابخانــه فرهنــگ ،صــص .67
• ســرلک ،نرگــس ،)1387( .اخــاق حســابداری،
فصلنامــه اخــاق در علــوم و فنــاوری ،شــماره
1و ،2صــص .71-82
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ِالکچیــن بــا افزایــش
ادعــا میشــود کــه ب
ِ
قابلیــت اطمینــان شــواهد حسابرســی مســتقل
و داخلــی ،عملکــرد حسابرســی مســتقل
را مختــل میکنــد .ایــن مطالعــه تأثیــر
ِالکچیــن
اســتفادۀ مشــتریان را از فنــاوری ب
ِ
بــر ریســک حسابرســی و رویکــرد حسابرســی
مــورد بررســی قــرار داده اســت .ایــن اســتاندارد
بــه اســتاندارد حسابرســی اســترالیا ASA 315
بــرای شناســایی و ارزیابــی خطــرات تحریــف
بااهمیــت و رویکردهــای حسابرســی ونبــوورن
و همــکاران بــرای چهارچــوب مصاحبههــای
ِالکچیــن
نیمهســاختاریافته بــا  28ذینفــع ب
ِ
از جملــه شــرکای حسابرســی اشــاره دارد .ایــن
ِالکچیــن
مطالعــه نشــان داد کــه مشــتریان ب
ِ
ریســکپذیرتر از ســایر مشــتریان هســتند و

خطــرات ذاتــی و کنترلــی تقویــت میشــوند.
رویکــرد حسابرســی بــا دو رویکــرد احتمالــی
ترکیبــی از شــواهد مســتقیم ،غیرمســتقیم،
ســطح حســاب و شــواهد در ســطح نهــاد و
افزایــش شــواهد در ســطح غیرمســتقیم و
واحــد تجــاری قطعــی نیســت .یافتههــای
متخصصیــن حسابرســی،
ایــن مطالعــه بــرای
ّ
تنظیمکنندههــای اســتاندارد و قوانیــن و
مقــررات مفیــد اســت.
 -1مقدمه
بهعنــوان یــک فنــاوری تجــاری بســیار
نوآورانــه (دیلویــت ،2016 ،فــرر )2016 ،انتظــار
ِالکچیــن عملکــرد حسابرســی
مــیرود کــه ب
ِ
را مختــل کنــد (ریچینــز و همــکاران.)2017 ،
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اساســاً یــک فنــاوری حســابداری (مؤسســه
حســابداران خبــره انگلســتان و ولــز [،]ICAEW
ِالکچیــن میتوانــد انتقــال کارآمــد و
 ،2017ب
ِ
دقیــق داراییهــا و اطالعــات مالــی و غیرمالــی
دفاتــر را تســهیل کنــد .ایــن بــدان معناســت کــه
امــکان زمــان واقعــی حسابرســی زیــاد اســت زیــرا
همــۀ دادههــای معامــات روزانــه ،تغییرناپذیــر و
بهصــورت تاریخــی در دفاتــر ثبــت میشــود.
ِالکچیــن میتوانــد پایــان نمونهگیــری
ب
ِ
تصادفــی توســط حسابرســان را مشــخص کنــد و
آنهــا را قــادر ســازد تــا هــر تراکنــش را بررســی
کننــد (ارنســت و یانــگ ،)2016 ،بنابرایــن،
کارآیــی در انجــام حسابرس ـیها را نویــد میدهــد
(اشــمیتز و لونــی.)2019 ،
ِالکچیــن ،یــک فنــاوری دفتــری غیرمتمرکــز
ب
ِ
اســت کــه در آن گــروه معامــات بیــن چندیــن
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طــرف ثبــت میشــود ،تأییــد میشــود
و بهطــور ایمــن در ســاختار زنجیــرهای
ماننــد داده ذخیــره میشــود و نیــازی بــه
فرایندهــای اعتبارســنجی و تأییــد هزینــۀ
گــران توســط واســطهها را حــذف میکنــد
(ســیمویاما و همــکاران .)2017 ،در سیســتم
فعلــی ،واحدهــای متمرکــز ماننــد بانکهــا
دفاتــر جداگانــه خــود را نگهــداری میکننــد،
بهعنــوان واســطه بــرای متمرکــز کــردن
ریســک اعتبــاری و کاهــش خطــرات طــرف
مقابــل بــرای هــر یــک از طرفیــن عمــل
میکننــد .
ِالکچیــن بــه گروههــای معامــات اجــازه
ب
ِ
میدهــد تــا قابلیــت اعتبــار ،زمانبنــدی
و قابــل رؤیتبــودن بــرای همــۀ طرفیــن را
داشــته باشــند ،طرفیــن را قــادر میســازد تــا از
طریــق یــک دفتــر کل توزیــع شــده مســتقیماً
بــا یکدیگــر معاملــه کننــد (مــوری)2019 ،
و نیــاز بــه پردازندههــای متمرکــز معامــات
ماننــد بانکهــا یــا شــبکه کارت اعتبــاری را
برطــرف میکنــد .معامــات جدیــد و ســایر
اطالعــات توســط اشــخاص جداگانــه در
«بلــوک» قــرار میگیرنــد و توســط شــبکه
تأییــد میشــوند و ســپس بــه ترتیــب متوالــی
بــه بلــوک قبلــی معتبــر ،زنجیــر میشــوند
(زاچاریادیــس .)2019 ،تغییرناپذیــری ســوابق،
شــفافیت ،انتقــال همتــا بــه همتــا ،معمــاری
توزیعشــده و منطــق محاســباتی ،اصــول
ِالکچیــن هســتند (مــارک،
کلیــدی زنجیــرۀ ب
ِ
.)2017
ِالکچیــن
ِالکچیــن وجــود دارد  -ب
دو نــوع ب
ِ
ِ
عمومــی یــا بــدون مجــوز و خصوصــی یــا
ِالکچینهــای عمومــی توســط
بامجــوز .ب
ِ
همــۀ افــراد در شــبکه ،قابــل دسترســی و
نظــارت هســتند و متعلــق بــه هیچکــس
نیســت و توســط کســی کنتــرل نمیشــود
(ســوان .)2015 ،هــر طــرف دارای حقــوق و
امتیــازات مســاوی بــا ســایر طرفهــا اســت
و هرکســی اختیــار ورود یــا خــروج را دارد و
معامــات توســط هرکســی قابــل تأییــد اســت

ِالکچینهــای
(علــی و همــکاران .)2020 ،ب
ِ
خصوصــی یــا مجــاز یــا در یــک ســازمان
اســتفاده میشــوند یــا توســط کنسرســیومی
از ســازمانهای مســتقر و مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد کــه فقــط احــزاب دارای
مجــوز میتواننــد بــه آنهــا دسترســی داشــته
ِالکچیــن خصوصــی محــدود
باشــند .یــک ب
ِ
بــه گروهــی از اعضــا بــا پیکربنــدی ذاتی اســت
کــه نقــش مشــارکتکنندگان را در مــورد
دسترســی ،نوشــتن و ویرایــش اطالعــات در
ِالکچیــن یــا تأییــد پذیــرش اعضــای جدیــد
ب
ِ
مشــخص میکند (لیــو و همــکاران .)2019 ،در
ِالکچیــن عمومــی ،عــدم
حالــی کــه ویژگــی ب
ِ
ِالکچیــن
اعتمــاد و تغییرناپذیــری اســت ،در ب
ِ
خصوصــی ،در صــورت انتخــاب اکثریــت اعضــا،
یــک آژانــس متمرکــز میتوانــد معامــات
را عقــب بینــدازد و معکــوس کنــد (لیــو و
همــکاران.)2019 ،
ِالکچیــن
اســتفادۀ مشــتری از فنــاوری ب
ِ
میتوانــد بهطــور بالقــوه قابلیــت اطمینــان
شــواهد حسابرســی مســتقل و داخلــی را
افزایــش دهــد (رزاریــو و تومــاس.)2019 ،
اطالعــات مالــی ،سفارشــات خریــد ،فاکتورهــا
و دادههــای اینترنــت اشــیا ( )IoTرا میتــوان
ِالکچیــن بهصــورت امــن
در دفتــر کل ب
ِ
ِالکچینهــا
و شــفاف ذخیــره کــرد .ب
ِ
میتواننــد کارآیــی ثبــت ،تطبیــق و
حسابرســی دادههــای حســابداری را افزایــش
دهنــد .آنهــا میتواننــد بــه حسابرســان اجــازه
دهنــد در هزینههــا و زمــان اجــرای وظایــف
صرفهجویــی کننــد و خطــر خطاهــای انســانی
را کاهــش دهنــد؛ بــا ایــن حــال ،ایــن مزایــا
تنهــا در صورتــی قابــل دســتیابی اســت کــه
مشــتریان ،تمــام تراکنشهــای خــود را روی
ِالکچیــن ثبــت کننــد (اشــمیتز و لئونــی،
ب
ِ
.)2019
 -2مبانی نظری و سؤاالت تحقیق
اســتانداردهای حسابرســی ،حسابرســان را
ملــزم میکنــد تــا بــرای ارزیابــی ریســک
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حسابرســی ،کــه تابــع خطــرات تحریــف
بااهمیــت و عــدم کشــف اســت ،روشهــای
ارزیابــی جامــع ریســک را انجــام دهنــد .خطــر
تحریــف بااهمیــت ممکن اســت در ســطح کلی
گــزارش مالــی و در ســطح ادعــا بــرای دســته
معامــات ،مانــده حســاب و افشــای وجــود
داشــته باشــد .بــرای ارزیابــی تأثیــر بالقــوه
ِالکچیــن بــر
اســتفادۀ مشــتری از فنــاوری ب
ِ
ریســک حسابرســی ،تمرکــز در اینجــا عمدت ـاً
بــر خطــرات در ســطح ادعــا اســت کــه شــامل
ریســکهای ذاتــی و کنترلــی اســت .ریســک
ذاتــی بــه تحریفهــای بااهمیــت قبــل از در
نظــر گرفتــن کنترلهــای داخلــی اشــاره دارد
و ریســک کنتــرل بــا تحریفهــای نادرســت
کــه توســط سیســتمهای کنتــرل داخلــی
واحــد تجــاری جلوگیــری یــا شناســایی و
اصــاح نمیشــوند ،ســروکار دارد .همانطــور
کــه اســتاندارد حسابرســی اســترالیا ASA
 315در شناســایی و ارزیابــی خطــرات تحریــف
بااهمیــت بیــان میکنــد ،شناســایی ریســک
ذاتــی و کنتــرل مســتلزم شــناخت مشــتری
و محیــط آن ،چهارچــوب صورتهــای مالــی
قابــل اجــرا و سیســتم کنتــرل داخلی مشــتری
اســت ASA 315 .مطابــق بــا اســتاندارد
بینالمللــی حسابرســی  ISA 315اســت کــه
توســط هیئــت اســتانداردهای حسابرســی و
اطمینانبخشــی بینالمللــی صــادر شــده
اســت.
 -2-1ادعاهایــی در مــورد تأثیر اســتفاده
چیــن بــر خطــرات در
از فنــاوری ب ِالک ِ
ســطح ادعا
 -2-1-1اطمینانبخشــی صورتهــای
مالــی
از آنجــا کــه حسابرســان بــر اطالعــات ثبــت
ِالکچیــن تکیــه میکننــد ،بایــد
شــده در ب
ِ
اطمینــان داشــته باشــند کــه سیســتم کنتــرل
ِالکچیــن قابــل اعتمــاد
اعمــال شــده بــر روی ب
ِ
اســت .حسابرســان بایــد کــد تعبیــه شــده در
ِالکچیــن را درک کننــد و قوانیــن و دقــت
ب
ِ
زنجیــرهای را کــه اطالعــات بــر روی آن
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چین در
جدول  :1مسئولیتهای حسابرسان مستقل نسبت به فناوری ب ِالک ِ
گزارشگری مالی
حسابرسی کنترلهای داخلی

ِالکچین خصوصی تعبیه شده است ،شناخت کسب کنید.
•با کدی که در هر ب
ِ
ن کنید.
ِالکچین را آزمو 
•اثربخشی عملکرد کنترلهای اطراف اطالعات ارسال شده در ب
ِ
•سیاست شرکت را برای ارزیابی و پذیرش شرکای تجاری ارزیابی کنید.
•شناخت خطر طرف مقابل مربوط به قابلیت اطمینان اطالعات ارسال شده در
ِالکچین و احتمال نادرست یا خراب بودن آن
ب
ِ

حسابرسی صورتهای مالی

•انجام تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ،سنجش هزینه بهدست آوردن شواهد از طریق
ِالکچین بر روی سیستمهای قدیمی و روشهای حسابرسی در برابر مزایای قابلیت
ب
ِ
ِالکچین
اطمینان بالقوه و دسترسی به شواهد در ب
ِ
ِالکچین ،روشهای جایگزین
•در صورت عدم بازگشت تأییدیه ،با مرور اطالعات روی ب
ِ
را برای تأییدها اعمال کنید
ِالکچین ،شواهد شخص ثالث معتبر از طرفهای خارجی را در
•بهطور مستقیم از ب
ِ
ِالکچین خصوصی دریافت کنید
ب
ِ
ثبــت شــده اســت ،بررســی کننــد .در واقــع،
طبــق گفتههــای اســمیت و کاســتونگوئه
( ،2020ص  ،)126هــر زنجیــرهای بایــد
توســط حســابرس ،بهعنــوان یــک سیســتم
ن کنتــرل
حســابداری مســتقل ،مشــمول آزمــو 
در نظــر گرفتــه شــود ،در صــورت تکیــه بــر
تعــداد سیســتمهای گزارشــگری ،حســابرس
بایــد بیازمایــد و شــناخت کســب کنــد.
حسابرســان بایــد تأمیــن دسترســی کاربــر/
اشــکال (اعطــا ،اصــاح و حــذف) را بــا تمرکــز
ِالکچینهــای مجــاز ارزیابــی
ویــژه بــر ب
ِ
کننــد (شــلدون .)2019 ،بــه گفتــۀ شــلدون،
حســاسترین مؤلفــۀ دسترســی ،کســانی
هســتند کــه مجــوز ارســال ،انتقــال یــا تأییــد
تراکنشهــا و همچنیــن تأییــد بلوکهــای
جدیــد را دارنــد.
ِالکچیــن
قبــل از ظهــور اســتفاده از فنــاوری ب
ِ
در مشــاغل ،کورتیــس و تورلــی ()2007
متخصصیــن حسابرســی از
اظهــار داشــتند کــه
ّ
آزمونهــای کنترلــی اینکــه آیــا خطاهایــی از
تحریــف بااهمیــت در حســابهای مالــی وجود
دارد اســتنباط میکننــد .حسابرســان بهویــژه

در مــورد سیســتمهای اطالعاتــی مشــتریان
( )ISو فناوریهــا تشــخیص میدهنــد کــه
 ISممکــن اســت بــا تأثیــرات مخــرب بــر
توانایــی ایــن سیســتمها در ایجــاد گزارشــات
قابــل اعتمــاد و بهموقــع مطابــق برنامــه عمــل
نکنــد( .بــدارد و همــکاران )2005 ،بنابرایــن،
اگــر نمیتــوان بــه کنترلهــای مشــتری در
 ISو فنــاوری اعتمــاد کــرد یــا اگــر آزمــون
ایــن سیســتمها ناکارآمــد بــود ،حسابرســان
همچنیــن میتواننــد بــه شــواهد حسابرســی
اعتمــاد شــده از آزمونهــای اساســی اعتمــاد
کننــد .در حالــی کــه از نظــر تئــوری رابطـهای
معکــوس بیــن شــواهد غیرمســتقیم و ســطح
نهــاد از وابســتگی بــه سیســتمهای کنتــرل و
شــواهد مســتقیم و ســطح حســاب از آزمــون
اساســی حســابها وجــود دارد ،کورتیــس و
تورلــی ( )2007دریافتنــد کــه حسابرســان
بهطــور کلــی بــا شــواهد مســتقیم و ســطح
ن اعضــای خــود نســبت بــه
حســاب از آزمــو 
شــواهد غیرمســتقیم و ســطح موجــود از
ن کنترلهــا راحتتــر
نتیجهگیــری از آزمــو 
هســتند .بــه شــواهد غیرمســتقیم و ســطح
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نهــاد ایــن آزمونهــا بهعنــوان شــواهد نــرم
تلقــی میشــوند .شــواهد نــرم مشکلســاز
اســت نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــواهدی
بــرای اطمینــان از صورتهــای مالــی ارائــه
نمیدهــد؛ در عــوض ،پزشــکان مایلنــد در
مــورد کیفیــت حسابرســی انجــام شــده ،کــه
براســاس پروندههــای مســتند حسابرســی
ارزیابــی میشــود ،بــه داوران و همــکاران پاســخ
دهنــد .بهدســتورالعملهای ســازمانی دربــارۀ
اینکــه مجموع ـهای از پروندههــای حسابرســی
براســاس شــواهد محکــم (مســتقیم و ســطح
حســابداری) بهدســت آمــده از آزمونهــای
اساســی چگونــه بایــد باشــند( .دیراســمیت
و همــکاران )2015 ،در واقــع ،کورتیــس
و همــکاران ( )2016اخیــرا ً اشــاره کردنــد
کــه اســتانداردهای حسابرســی همچنــان
شــواهد حسابرســی مســتقیم مشــتق شــده از
آزمونهــای اساســی را تأییــد میکنــد.
هماننــد حسابرسـیهای ســنتی ،میــزان باالیی
از اطمینــان در کنتــرل طراحــی و عملکــرد
ِالکچیــن میتوانــد بــا درجــۀ باالیــی از
ب
ِ
اعتقــاد بــه کامــل بــودن و ارزش معامــات
گــزارش شــده در حســابهای مالــی مطابقــت
داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال ،سیســتمهای
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برنامهریــزی منابــع ســازمانی معتبــر ()ERP
کــه واحدهــای مختلــف سیســتم اطالعــات یک
ســازمان را ادغــام میکنــد ،همچنیــن نیــاز
بــه اصــاح و تنظیــم ورودیهــا در بیــن ایــن
واحدهــا را حــذف میکنــد (باعــه و اشــکرافت،
 .)2004بــا ایــن وجــود ،باعــه و اشــکرافت اظهار
کردنــد کــه حسابرســان ممکــن اســت مجبــور
باشــند بیشــتر از سیســتمهای ســنتی بــرای
سیســتمهای  ERPآزمونهــای کنتــرل داخلــی
را انجــام دهنــد ،زیــرا دادههــا الکترونیکــی
هســتند و بنابرایــن (بیشــتر) مســتعد تغییــر و
ن
ِالکچیــن ،آزمــو 
تقلــب هســتند .برخــاف ب
ِ
اساســی تراکنشهــا بــا در اختیــار داشــتن
اســناد تغییرناپذیــر و زمــاندار از شــرکت مــورد
بررســی و اشــخاص ثالــث افزایــش مییابــد.
وقتــی حسابرســان قبلــی بــه اســناد تطبیــق
یافتــه از منابــع مختلــف و خارجــی اطالعــات
(بهعنــوان مثــال ،تأییــد موجــودی بانکهــا)
تکیــه میکردنــد ،حسابرســان میتوانســتند
ایــن مرحلــه را دور بزننــد زیــرا تاریخچــۀ
کامــل تراکنشهــا و شــواهد موثــق حفــظ
ِالکچیــن ارســال
میشــود و مســتقیماً روی ب
ِ
میشــود .بــه گفتــۀ رزاریــو و تومــاس (،)2019
حسابرســان میتواننــد تمــام معامــات و

ن کننــد و
حســابها را اســتخراج و آزمــو 
توصیــه میکننــد کــه حسابرســان تمرکــز
خــود را بــر ارتبــاط و قابلیــت اطمینــان شــواهد
حسابرســی مســتقیم متمرکــز کننــد .در مقابل،
اســمیت و کاســتونگوای ( )2020پیشــنهاد
کردنــد کــه حسابرســان ،فراینــد جمــعآوری
شــواهد را ســاده کننــد و توجــه خــود را از
ن اساســی بــه ارزیابــی ریســک کنتــرل
آزمــو 
ِالکچیــن تغییــر دهنــد.
ب
روی
اطالعــات
ِ
بــا ایــن حــال ،بــه یــاد داشــته باشــید
کــه یــک مزیــت اصلــی کــه میتوانــد در
ِالکچیــن سیســتم
اســتفاده از برنامــه ب
ِ
مالــی بهدســت آورد متّکــی بــر تمرکززدایــی
و توزیــع اطالعــات در تعــدادی از طرفهــای
ِالکچیــن اســت.
خارجــی شــرکتکننده در ب
ِ
ایــن امــر مســتلزم توجــه بیشــتر حسابرســان
مســتقل بــرای ارزیابــی مســائل مربــوط بــه
حاکمیــت شــرکتی و کنتــرل داخلــی نســبت
بــه حسابرس ـیهای ســنتی اســت .حسابرســان
همچنیــن بایــد چگونگــی تعامــل ســایر
طرفهایــی را کــه مشتریانشــان در کنتــرل
ِالکچیــن و حفاظــت از دادههــای خــود
ب
ِ
دارنــد ،در نظــر بگیرنــد (اســمیت کاســتونگوئه،
 .)2020بهطــور خــاص ،حسابرســان بایــد
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فنــاوری اطالعــات ( )ITحاکمیــت شــرکتی و
کنترلهــا را کــه در داخــل و اطــراف طرفهــا
ِالکچیــن وجــود دارد شــامل کمیتههــای
در ب
ِ
هدایتکننــده و گواهــی مســتقل کنترلهــا
ارزیابــی کننــد (شــلدون .)2019 ،در مواردی که
ِالکچیــن بــا سیســتمهای قدیمــی
برنامــه ب
ِ
ماننــد سیســتمهای  ERPدر ســازمانها
همزیســتی دارد ،انتقــال رابــط از سیســتمهای
ِالکچیــن نیــز بایــد
باالدســتی بــه برنامــۀ ب
ِ
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .بنابرایــن ،ایــن ادعــا
ِالکچیــن میتوانــد پایــان نمونهگیــری
کــه ب
ِ
تصادفــی توســط حسابرســان را مشــخص کنــد
و آنهــا را قــادر میســازد تــا هــر معاملــه را
بررســی کننــد و بــه حسابرســی در زمــان
واقعــی دســت یابنــد ( ،2016 ،EYرزاریــو و
تومــاس )2019 ،و بــر ایــن فــرض اســتوار اســت
کــه کنترلهــای حاکمیــت شــرکتی و فنــاوری
ِالکچیــن قــوی
اطالعــات در اطــراف برنامــۀ ب
ِ
ِالکچیــن را
هســتند .پیچیدگــی محیــط ب
ِ
نمیتــوان دســت کــم گرفــت .در ســال ،2017
آرمیتــاژ و همــکاران ،بیــان کردنــد کــه صنایــع
و مناطــق مختلــف جغرافیایــی بــا نیازهــای
متفــاوت و بســیاری از بازارهــای در حــال ظهــور
اســتانداردها و دســتورالعملهای حاکمیتــی
را تعییــن نکردهانــد (آرمیتــاژ و همــکاران،
.)2017
بهطــور خالصــه ،اســتفاده مشــتری از
ِالکچیــن بــرای سیســتمهای حســابداری
ب
ِ
مالــی میتوانــد خطــرات ذاتــی و کنترلــی
داشــته باشــد .تمرکززدایــی و توزیــع اطالعــات
در بیــن تعــدادی از طرفهــای خارجــی
ِالکچیــن بــه ایــن معنــی
شــرکتکننده در ب
ِ
اســت کــه اتّــکا بــه طرفهــای خارجــی کــه
تراکنشهــا را ارســال ،منتقــل یــا تأییــد
میکننــد و اطالعــات مربــوط بــه بلوکهــای
جدیــد را تأییــد میکننــد ،میتوانــد منجــر
بــه ریســک ذاتــی شــود .سیســتم کنتــرل
داخلــی یــک نهــاد بــا سیســتمهای حکمرانــی
و کنتــرل اشــخاص ثالــث کــه گرههــای
ِالکچیــن را احاطــه کردهانــد ،پیونــد
ب
ِ
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جدول  2عوامل شناخت یک واحد تجاری برای شناسایی و ارزیابی
خطرات تحریف بااهمیت در ASA 315
جزئیات

عامل
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 سیاستهای حسابداری
سیستم کنترل داخلی واحد تجاری

•محیط کنترلی
•فرایند ارزیابی ریسک
•فرایند کنترل سیستم کنترل داخلی
•سیستم اطالعاتی و ارتباطات و ف ّعالیتهای
کنترلی

خــورده اســت ،بنابرایــن بهطــور بالقــوه خطــر
کنتــرل را نیــز افزایــش میدهــد .در حالــی
ِالکچیــن مســتندات غیرقابــل تغییــر
کــه ب
ِ
و زمانبنــدی معامــات و اطالعــات مالــی را
ارائــه میدهــد ،ایــن بســتگی بــه سیســتم
حاکمیــت و کنتــرل دارد کــه از دسترســی
مشــتری و طرفهــای خارجــی بــه یکپارچگــی
ِالکچیــن محافظــت کنــد.
دسترســی بــه ب
ِ
از

ارزهــای

 -2-1-2اطمینــان
ر مز نگا ر ی شــد ه
مالکیــت مشــتریان بر ارزهــای رمزنگاریشــده،
چالشهــای منحصــر بــه فــردی را بــرای
مشــارکت حسابرســی ایجــاد میکنــد .طبــق
نظــر وینســنت و ویلکینــز ( ،)2020ریســک
ذاتــی بــرای داراییهــای ارز رمزنگاریشــده
یــا معامالتــی کــه از میــزان اهمیــت اختصــاص
یافتــه بــه مانــده حســابها بیشــتر اســت،
زیــاد خواهــد بــود .در ایــن صورت ،حسابرســان
بایــد شــواهد غیرمســتقیم و ســطح واحــدی را
جم ـعآوری کننــد کــه نشــاندهندۀ شــناخت
نحــوه برخــورد مشــتریان بــا معامــات ارزهــای
رمزنگاریشــده ،بهویــژه نحــوه ارتبــاط آن بــا

اســتراتژی تجــاری واحدهــا باشــد .عــاوه بــر این،
در ســطح حســاب ،حسابرســان بایــد اظهــارات
گــزارش مالــی مشــتریان از جملــه وجــود ،حقوق
و تعهــدات ،کاملبــودن و ارزشگــذاری و دقــت را
در نظــر بگیرنــد .از آنجــا کــه ارز رمزنگاریشــده
یــک دارایــی دیجیتالــی اســت ،تعییــن وجــود
آن میتوانــد چالــش برانگیــز باشــد .روشهــای
ســنتی مــورد اســتفاده بــرای بازرســی موجــودی
کافــی نیســت .عــاوه بــر ایــن ،عــدم تأییــد
شــخص ثالــث دارایــی نیــز مشــکل در اثبــات
وجــود و کاملبــودن آن را افزایــش میدهــد.
ارزیابــی ارزهــای رمزنگاریشــده بــه دلیــل
عوامــل متعــددی ماننــد فقــدان داراییهــای
قابــل مقایســه ،چالــش برانگیــز اســت .بــا توجــه
بــه حمــات ســایبری موفــق قبلــی کــه منجــر به
از بیــن رفتــن کامــل ارز رمزنگاریشــده اســت
(یانــگ ،)2019 ،ارزیابــی اســتحکام مدیریــت
ریســک ارزهــای رمزنگاریشــده و سیســتمهای
کنتــرل داخلــی بســیار مهــم اســت.
بنابرایــن ،ســؤاالت تحقیــق ایــن مطالعــه عبارتند
از:
 :RQ1حسابرســان چگونــه خطــرات ذاتــی و
کنتــرل حسابرســی (الــف) صورتهــای مالــی بــر
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ِالکچیــن و (ب) ارزهــای رمزنگاریشــده را
ب
ِ
درک میکننــد؟
 : RQ2حسابرســان چگونــه رویکــرد خــود
را بــرای حسابرســی (الــف) صورتهــای
ِالکچیــن و (ب) ارزهــای
مالــی بــر ب
ِ
رمزنگاریشــده ،براســاس ارزیابــی آنهــا از
خطــرات ذاتــی و کنترلــی درک میکننــد -
آیــا آنهــا بــر شــواهد غیرمســتقیم و نهــادی
ن کنترلهــا یــا ســطح مســتقیم و
از آزمــو 
حســاب متّکــی خواهنــد بــود؟ آیــا شــواهدی از
ن اساســی حســابها وجــود دارد؟
آزمــو 
 -3چهارچوب نظری
یــک چهارچــوب نظــری از ASA 315/ISA
 315و مداخلــه رویکردهــای حسابرســی
ونبــورن و همــکاران ( )2014بــه مــا ایــن
امــکان را داد تــا بــه ســؤاالت تحقیقاتــی
ایــن مطالعــه پاســخ دهیــم ASA 315 .یــک
راهنمــای معتبــر اســت کــه بــه حسابرســان
در ارزیابــی خطــرات ذاتــی و کنتــرل آنهــا
کمــک میکنــد .اســتانداردهای حسابرســی
را میتــوان بهعنــوان نظریههــای هنجــاری
تصــور کــرد (مالــش ســالتریو ،2016 ،ص )5
و بهعنــوان دســتورالعملهای معتبــری کــه
میتوانــد بــرای بررســی مفیــد بــودن آنهــا در
هدایــت عملکــرد حسابرســان مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد (گریفیــت و همــکاران.)2015 ،
مطالعاتــی کــه اســتانداردهای حسابرســی/
اخالقی/نظارتــی را بســیج میکننــد ،کــه منبــع
عالــی بــرای بینــش در زمینههایــی اســت کــه
تحقیقــات مدلســازی تجربــی ،بایگانــی یــا
تحلیلــی کــه ممکــن اســت ثمربخــش باشــد
(مالــش ســالتریو ،2016 ،ص ASA 315 )15
در اینجــا بــرای تنظیــم پاســخهای تحقیــق
بــه  ،RQ1نحــوۀ درک حسابرســان از خطــرات
ذاتــی و کنتــرل حسابرســی صورتهــای مالــی
ِالکچیــن و ارزهــای رمزنگاریشــده
در ب
ِ
اســتفاده میشــود.
جــدول  2عوامــل شناســایی شــده در ASA
 315را کــه حسابرســان بایــد برای شناســایی و
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حسابدار
شمارۀ ۳42

ارزیابــی خطــرات تحریــف بااهمیــت در گــزارش
مالــی و ســطوح ادعــای واحدهایــی کــه آنهــا
حسابرســی میکننــد ،بایــد شــناخت کســب
کنــد .بــرای پاســخ بــه  ،RQ2ایــن مطالعــه از
مــدل ونبــوورن و همــکاران ( )2014از یــک
ســری از رویکردهــای حسابرســی ناشــی از
در نظــر گرفتــن خطــرات تجــاری مشــتریان
مطابــق الزامــات ASA 315/ISA 315
اســتفاده میکنــد ASA 315/ISA 315 .بــرای
رســیدگی بــه محیطهــای فزاینــدهای کــه
مشــتریان در آن ف ّعالیــت میکننــد (نیشــل،
 )2007و بهبــود ارزیابــی خطــرات پیرامــون
اعتبــار ادعاهــا و مفروضــات در صورتهــای
مالــی معرفــی شــد (ونبــوورن و همــکاران،
 .)2014همچنیــن بــر در دســترس بــودن
مجموعــهای از شــواهد حسابرســی در ســطح
ادعــا ،حســاب و نهــاد تأکیــد میکنــد (پیچــر
و همــکاران .)2007 ،پیوســتگی رویکردهــای
حسابرســی بــا توجــه بــه ونبــوورن و همــکاران
( )2014در زیــر نشــان داده شــده اســت:
رویکردهــای حسابرســی بــا تمرکــز ماهیــت
شــواهد حسابرســی (مســتقیم در مقابــل
غیرمســتقیم) و ســطح (حســاب در مقابــل
واحــد تجــاری) تعییــن میشــود .از آنجــا کــه
حسابرســان بهطــور فزاینــدهای بــه شــواهد
غیرمســتقیم و واحدهــای تجــاری تکیــه
میکننــد ،رویکــرد حسابرســی از رویکــرد
اصلــی اساســاً بــه رویکــرد ریســک تجــاری
تغییــر میکنــد .رویکردهــای حسابرســی
از نظــر تمرکــز نســبی بــر ارزیابــی ریســک،
ن اساســی متمایــز
وابســتگی بــه کنتــرل و آزمــو 
اســت.
در صفحــه  ،111-110ونبــوورن و همــکاران
( )2014چهــار دســته رویکردهــای حسابرســی
را تشــریح کردنــد .یــک رویکــرد حسابرســی
مبتنــی بــر ماهیــت اصلــی بــر شناســایی و
ارزیابــی خطــرات ذاتــی و شــواهد مســتقیم
متمرکــز اســت کــه مســتقیماً بــا ادعاهــا مرتبط
هســتند و از آزمونهــای اساســی اســتخراج
شــدهاند .رویکــرد حسابرســی مبتنــی بــر

سیســتم ،بــر سیســتمهای کنتــرل مشــتری
در ارزیابــی خطــرات ذاتــی و کنتــرل متّکــی
اســت و بــر شــواهد مســتقیم تمرکــز میکنــد.
ریســک تجــاری کــه منجــر بــه رویکــرد
تحریــف بااهمیــت میشــود ،رویکــرد مبتنــی
بــر سیســتمها را گســترش میدهــد ا ّمــا
شــامل ارزیابــی ریســکهای حسابرســی در
ســطح واحــد و حســاب بــا تمرکــز بــر درک
نحــوۀ مدیریــت مؤثــر فرایندهــای تجــاری و
خطــر تحریــف بااهمیــت اســت .رویکــرد BRA
متّکــی بــر شــواهد حسابرســی غیرمســتقیم
اســت کــه از کنترلهــای تجــاری ســطح بــاال
و ســطح نهــاد بهدســت آمــده اســت و بــر نحــوۀ
مدیریــت مــدل کســب و کار شــرکت متمرکــز
اســت .بنابرایــن ،ایــن اســتمرار از رویکردهــای
حسابرســی اهمیــت نســبی اشــکال مختلــف
شــواهد را در برنامهریــزی حسابرســی نشــان
میدهــد و طیــف وســیعی از رویکردهــا را
امکانپذیــر میکنــد.
شــواهد مســتقیم از نظــر ماهیــت عینیتــر
هســتند (جــو و همــکاران )2011 ،و اگــر
حسابرســی توســط نهادهــای نظارتــی بررســی
شــود مفیدتــر اســت (کورتیــس تورلــی،
 .)2007شــواهد مســتقیم بــرای برخــی از
ادعاهــای حسابرســی ماننــد وجــود داراییهــا
متقاعدکنندهتــر از ادعاهــای دیگــر ماننــد
ارزشگــذاری داراییهــای نامشــهود اســت کــه
در آن موضوعیــت وجــود دارد .حسابرســان فقط
زمانــی میتواننــد شــواهد غیرمســتقیم را ببینند
کــه معتقدنــد شــواهد مســتقیم کافــی نیســتند
یــا جمــعآوری چنیــن شــواهدی پرهزینــه
اســت .در حالــت تعــادلBRA ،هــا زمانــی مفیــد
تلقــی نمیشــوند کــه مشــتریان حسابرســی،
محیطهــای کنتــرل ضعیفــی داشــته باشــند
(کورتیــس و تورلــی .)2007 ،بــا اتخــاذ مــدل
مــداوم رویکردهــای حسابرســی ونبــوورن و
همــکاران ( ،)2014مــا میپذیریــم کــه الگــوی
ـدب در شــکل  1نشــان دهنــدۀ مــرز ترکیب
محـ ّ
شــواهد نیســت ا ّمــا در واقــع منعکسکننــدۀ
فرصتــی اســت کــه در آن هــر حسابرســی داده
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شــده ســقوط خواهــد کــرد (ص  .)111بهویــژه
بــرای ایــن مطالعــه ،مــا پیشبینــی میکنیــم
کــه حسابرســان بــا اطمینــان از سیســتمهای
حســابداری مالــی و ارزهــای رمزنگاریشــده
ِالکچیــن ،توســط ASA 315/ISA
دارای ب
ِ
 315هدایــت میشــوند و در مــورد رویکــرد
حسابرســی مطلــوب بــرای قضــاوت اســتفاده
میکننــد.
 -4روش تحقیق
ِالکچیــن
تحقیقــات حســابداری در زمینــه ب
ِ
و تأثیــر آن بــر مشــاغل در همــۀ جنبههــای
مبنــای نظــری ،روش و کار تجربــی نوپــا اســت
(فریــزو بارکــر و همــکاران 2020 ،؛ اشــمیتز
و لئونــی .)2019 ،ایــن مطالعــۀ اکتشــافی
بــا اســتفاده از یــک مطالعــۀ میدانــی کیفــی
مقطعــی بــه ســؤاالت تحقیــق مشــخص
شــده در بــاال پاســخ داد .از مصاحبههــای
نیمهســاختاریافته اســتفاده کــرد زیــرا در
تأمیــن پاســخهای عمیــق شــرکتکنندگان
مؤثــر اســت (پالیــس1992 ،؛ ییــن.)2009 ،
راهنمــای مصاحبــه عمدتـاً توســط ASA 315
شــکل یافتــه اســت .ایــن مصاحبهکننــدگان
را وادار کــرد تــا نظــرات خــود را در مــورد
عوامــل مشــخص شــده در جــدول  2واحــد
تجــاری و محیــط آن ،چهارچــوب حســابداری
مالــی و سیاســتهای حســابداری و سیســتم
کنترلهــای داخلــی واحــد و رویکــرد
حسابرســی ارائــه دهنــد .مصاحبههــای
نیمهســاختاریافته بــه شــرکتکنندگان
در تحقیــق اجــازه میدهــد تــا در مــورد
پاسـخهای مناســب بــه ســؤاالت فــوری بحــث
کننــد (کــوال 2007 ،؛ کیــو و دومــای.)2011 ،
در صــورت لــزوم ،ســؤاالت بعــدی بــرای
بررســی بیشــتر نــکات مطــرح شــده توســط
مطلعیــن وجــود داشــت .ایــن مطالعــه از فوریــه
 2019تــا ژانویــه  2020انجــام شــد.
اطالعــات ایــن مطالعــه شــامل طیــف
وســیعی از ذینفعــان از مؤسســات حسابرســی،
ِالکچیــن ،نهادهــای
ارائهدهنــدگان ب
ِ
نظارتــی و تنظیمکنندههــای اســتاندارد و
68

جدول  :3نقش سازمانی اطالعرسانان ،سالها تجربه و زمان انجام مصاحبهها
ردیف
1

تجربه
(سال)

نقش
رهبر اجرایی یک سازمان حسابداری ()Aa

2

رهبر اجرایی یک سازمان حسابداری ()B

3

حسابرس و توسعهدهندۀ بِالک ِچین

4

توسعهدهندۀ بِالک ِچین

6

مدیر در یک سازمان کاربر

5

استفادهکنندۀ بِالک ِچین و وکیل

7

ک ِچین
رهبر اجرایی یک انجمن بِال 

9

مدیر در یک سازمان کاربر

8
10

شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه دوم ()1

11

توسعهدهندۀ بِالک ِچین

13

شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک()2

12

توسعهدهندۀ بِالک ِچین

14

شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک ()3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

25

96

34

57

16

92

b

15

توسعهدهندۀ بِالک ِچین

15

زمان انجام
مصاحبه (دقیقه)

c

مدیر در یک سازمان حسابداری ()B
شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک ()4
شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه دوم ()1
شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک ()2
شریک ارشد در یک شرکت حسابداری درجه یک()2
شریک در یک شرکت حسابداری درجه دوم()1
شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک()3
توسعهدهندۀ بِالک ِچین

14

57

24

75

25

49

20

53

20

60

28

49

15

25

16

48

37

52

16

75

13

70

32

67

31

65

15

52

b

35
20

30

13

53

15

46

b

18

حسابرس و توسعهدهندۀ تکنولوژی

توسعهدهندۀ تکنولوژی
رهبر اجرایی در یک سازمان حسابداری ()C
شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک ()4

26

82

35

56

20

80

b

20

شریک در یک شرکت حسابداری درجه یک ()4

5

مدیر در یک شرکت حسابداری درجه یک ()4
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 aسه نهاد حسابداری B ،Aو( )Cنماینده بودند.
 bمصاحبۀ گروهی
 cچهار شرکت ردیف اول و دوم ( 3 ،2 ،1و  )4نماینده بودند.
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نهادهــای حســابداری بــود .بدیهــی اســت کــه
اطالعدهنــدگان شــرکتهای حسابرســی
و نهادهــای حســابداری بینــش بیشــتری
در مــورد چهارچــوب حســابداری مالــی،
سیاس ـتهای حســابداری و ســؤاالت مصاحبــه
بــا رویکــرد حسابرســی داشــتند .جزئیــات 28
شــرکت کننــده شــامل نقــش ســازمانی آنهــا،
ســالهای اشــتغال و طــول مصاحبههــا در
جــدول  3زیــر ارائــه شــده اســت.
یــک نمونــۀ هدفمنــد از اطالعرســانان مناســب
ِالکچیــن و
بــود زیــرا آنهــا یــا از فنــاوری ب
ِ
بهطــور کلــی فنــاوری نوظهــور یــا تجربــۀ آنهــا
و تأثیــر آنهــا بــر انجــام حسابرس ـیها تجربــه
دارنــد .پاســخدهندگان مطالعــه ،مؤثرتریــن
اطالعاتــی بودنــد کــه بــه ســؤاالت تحقیــق مــا
دادنــد (مارشــال .)1996 ،پاســخدهندگان از
شــبکۀ روابــط حرفـهای نویســندگان و از یــک
ِالکچیــن بــا حضــور نویســندۀ
کنفرانــس ب
ِ
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اول مشــخص شــدند.
شکل 1

شــکل 1رابطــه بیــن تمرکــز شــواهد و تــداوم
رویکردهــای حسابرســی را نشــان میدهــد.
 BRAحسابرســی ریســک تجــاری :اســتفاده
گســترده از ارزیابــی ریســک کســب و کار
بهعنــوان بخشــی از فراینــد جمـعآوری شــواهد
حسابرســی ،از جملــه ارزیابــی خطــرات مربــوط

بــه مــدل کســب و کار و همچنیــن مشــاغل
کلیــدی فرایندهــا
 :BRMMریســک تجــاری منجر به حسابرســی
تحریفهــای بااهمیــت میشــود.
رویکــرد :اســتفاده متوســط از ارزیابــی ریســک
تجــاری بهعنــوان بخشــی از فراینــد جم ـعآوری
شــواهد حسابرســی ،عمدتـاً بــر روی فرایندهــای
کلیــدی کســب و کار متمرکــز شــده اســت.
مبتنــی بــر سیســتمها :ایــن رویکــرد
بــا تکیــه بــر سیســتمهای کنتــرل داخلــی
بهعنــوان بخشــی اساســی از فراینــد شــواهد
حسابرســی بــا اســتفادۀ محــدود از ارزیابــی
ریســک تجــاری متمرکــز اســت.
مبتنی بــر ماهیــت :ایــن رویکــرد حسابرســی
ن اساســی بهعنــوان بخشــی اصلــی از
بــر آزمــو 
فراینــد شــواهد حسابرســی بــا اســتفادۀ محــدود
از ارزیابــی ریســک تجــاری تمرکــز میکنــد.
شــواهد غیرمســتقیم :شــواهدی کــه
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بهطــور غیرمســتقیم بــا ادعاهــای مدیریــت
در صورتهــای مالــی مرتبــط اســت و تــا
حــدی ماهیتــی شــرایطی دارد ،بهعنــوان
ّ
مثــال ،توســعۀ بــازار بــا روش معیار-تحلیلــی در
مــورد ادعــای ارزشگــذاری ســرمایهگذاری در
تأسیســات تولیــد.
شــواهد مســتقیم :شــواهدی کــه مســتقیماً
بــا ادعاهــای مدیریــت در صورتهــای مالــی
مرتبــط اســت ،بهعنــوان مثــال ،تأییدیــه بــرون
ســازمانی در مــورد ادعــای وجــود بدهــکاران.
ســطح حســاب :شــواهد مربــوط بــه
ن معامــات در
ن کنترلهــا و آزمــو 
آزمــو 
ســطح حســابها :حســابهای ترازنامــه،
حســابهای ســود و زیــان و افشــای آنهــا.
ســطح نهــاد :شــواهد مربــوط بــه آزمــون
کنترلهــا در ســطح واحــد تجــاری ،بهعنــوان
مثــال ،تفکیــک وظایــف و برنامههــای بازاریابــی
اســتراتژیک گســترده شــرکت بــرای افزایــش
شــهرت نــام تجــاری.
بــه دنبــال پروتکلهــای اخالقــی مــورد تأییــد
دانشــگاه ،شــرکتکنندگان و کارفرمایــان آنهــا
در جمـعآوری و گــزارش دادههــا در نشــریات و
گزارشهــای بعــدی ناشــناس بودنــد .شــانزده
شــرکتکننده توســط هــر دو نویســنده مصاحبه
شــدند 10 ،نفــر توســط نویســنده اول و دو نفــر
توســط نویســنده دوم .مصاحبههــا از  30دقیقــه
تــا حــدود  100دقیقــه رســید .اطالعدهنــدگان
موافقــت کردنــد کــه مصاحبههــا بهصــورت
صوتــی ضبــط و بهصــورت حرف ـهای رونویســی
شــوند .رونوشــتها بــرای اعتبارســنجی و
تأییــد بهعنــوان ســوابق دقیــق مصاحبههــا
بــه شــرکتکنندگان بازگردانــده شــد .یــک
نســخه وجــود داشــت کــه بــا اصالحــات جزئــی
بازگردانــده شــد.
جمــعآوری و تجزیــه و تحلیــل دادههــا در
یــک چرخــۀ تکــراری از مصاحبــه تجزیــه و
تحلیــل مصاحبــه پاالیشــی انجــام شــد (مایلــز و
هابرمــن .)1991 ،پــس از هــر مصاحبــه ،شــرح
و یادداشــت نویســندگان بــه دنبــال داشــت ،که
بــه آنهــا امــکان میدهــد الگوهــا ،موضوعــات
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و طیــف وســیعی از درک شــرکتکنندگان
را شناســایی کننــد ،کــه بعــدا ً بــا محتــوای
مصاحبههــای بعــدی مقایســه شــد .هنگامــی
کــه مصاحبههــا توســط یــک نویســنده
انجــام شــد ،هــر دو نویســنده بــه توضیحــات
و تجزیــه و تحلیــل دادههــا ادامــه دادنــد.
ایــن مراحــل بــرای درک پدیدههــای مــورد
بررســی از طریــق معانــی کــه اطالعدهنــدگان
بــه آنهــا اختصــاص داده بودنــد مفیــد بــود
(ییــن .)2009 ،پــس از جمــعآوری دادههــا،
نویســندگان بهطــور مســتقل تمــام متــن
مصاحبــه را بــا توجــه بــه عوامــل مشــخص
شــده در جــدول  2و تمرکــز ونبــوورن و
همــکاران ( )2014در شــواهد حسابرســی و
تــداوم رویکردهــای حسابرســی کدگــذاری
کردنــد .نتایــج کدگــذاری مقایســه شــد.
بــا کدگــذاری موضوعــات یکدیگــر توافــق
گســتردهای وجــود داشــت و در دو مــورد،
وقتــی اختــاف نظــر وجــود داشــت ،بــا بحــث
بیشــتر بــه توافــق رســید.
 -5یافتهها
دو بخــش اصلــی در یافتههــا وجــود دارد -
درک خطــرات ذاتــی و کنترلــی حسابرســی
ِالکچیــن و ارزهــای
صورتهــای مالــی بــر ب
ِ
رمزنگاریشــده ( )RQ1و رویکــرد حسابرســی
بــه ایــن تعهــدات ( .)RQ2بخــش اول
براســاس  ASA 315تنظیــم شــده اســت کــه
حسابرســان را ملــزم میکنــد تــا از مشــتری
و محیــط آن ،چهارچــوب صورتهــای
مالــی قابــل اجــرا و سیســتم کنتــرل داخلــی
مشــتری شــناخت کســب کننــد .بــر ایــن
اســاس ،یافتههــای مطالعــه مــورد بحــث
قــرار میگیــرد ،از برداشــت شــرکتکنندگان
در تحقیــق در مــورد خطــرات مربــوط بــه
ِالکچیــن
مشــتریان بــا اســتفاده از فنــاوری ب
ِ
و محیطــی کــه در آن ف ّعالیــت میکننــد،
آغــاز میشــود و بهدنبــال آن ،چهارچــوب
صورتهــای مالــی قابــل اجــرا و سیســتمهای
کنتــرل داخلــی درک شــود .ایــن بخــش اول

بــا اصــاح تأثیــر ایــن عوامــل بــر درک
خطــرات ذاتــی و کنتــرل بــه پایــان میرســد.
بخــش دوم ،نظــرات مشــارکتکنندگان
در تحقیــق دربــارۀ رویکــرد حسابرســی بــه
ِالکچیــن
مشــتریان بــا اســتفاده از فنــاوری ب
ِ
را تجزیــه و تحلیــل میکنــد .ایــن تجزیــه و
تحلیــل توســط پیــروی پیوســته از رویکردهای
حسابرســی ونبــوورن و همــکاران ()2004
هدایــت میشــود ،کــه توســط ماهیــت و
ســطح شــواهد حسابرســی مــورد نیــاز در یــک
معاملــه تعییــن میشــود.
 -5-1درک خطرات ذاتی و کنترلی
 -5-1-1نهادهــای اســتفادهکننده از
چیــن
فنــاوری ب ِالک ِ
بــه گفتــۀ محققــان ،مشــتریانی کــه از فنــاوری
جدیــد اســتفاده میکننــد ،ذاتــاً ریســکپذیر
ِالکچیــن
هســتند .مشــتریانی کــه از ب
ِ
اســتفاده میکننــد بــه دلیــل ارتبــاط
ِالکچیــن و منشــاء توســعۀ آن از بیتکویــن،
ب
ِ
ریســکپذیرتر از ســایرین شــناخته شــدهاند.
بهویــژه در مــورد مشــارکتهای حسابرســی،
تصــور افزایــش ریســک وجــود دارد زیــرا بــه
نظــر میرســد کــه شــرکتهای حسابرســی
تخصــص و ظرفیــت الزم بــرای اطمینــان از
از ّ
ارزهــای رمزنگاریشــده و ســایر برنامههــای
ِالکچیــن از جملــه سیســتمهای
ب
ِ
حســابداری مالــی برخــوردار نیســتند .بنابراین،
بهطــور کلــی ،نهادهایــی کــه از فنــاوری
ِالکچیــن اســتفاده میکننــد یــا در ارزهــای
ب
ِ
رمزنگاریشــده معاملــه میکننــد ،مشــتریان
پرریســک هســتند 18 .نفــر مصاحبهشــونده
ایــن مشــاهدات را بیــان کردنــد:
آیــا میدانیــد کــه مشــتری حسابرســی داریــد
کــه ادعــا میکنــد بــا آن ارز معاملــه میکنــد،
آیــا آنهــا میداننــد در مــورد چــه چیــزی
صحبــت میکننــد؟ آیــا بایــد حسابرســی
را انجــام دهیــم زیــرا هــر حسابرســی را بــر
عهــده نمیگیریــم ،تصمیــم میگیریــم کــه
آیــا میتوانیــم آن را انجــام دهیــم یــا خیــر؟
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تخصــص الزم بــرای
بنابرایــن ،آیــا آنهــا دارای ّ
انجــام حسابرســی هســتند؟ اینهــا ســؤاالتی
اســت کــه مــا بایــد بــا آنهــا دســت و پنجــه
نــرم کنیــم زیــرا جدیــد اســت.
در پــی شــناخت مــدل تجــاری (بالقــوه)
ِالکچیــن ،مشــخص شــد کــه
مشــتری ب
ِ
ِالکچیــن در فرایندهــای
اســتفاده از فنــاوری ب
ِ
تجــاری میتوانــد مــدل کســب و کار مشــتری
را بــه طــرز چشــمگیری تغییــر دهــد .بــرای
توضیــح ،مصاحبهکننــده  12مــوردی را
توصیــف کــرد کــه در آن موجــودی را میتــوان
بــه صــورت دیجیتالــی از طریــق فراینــد تولیــد
ِالکچیــن ردیابــی
بــا اســتفاده از فنــاوری ب
ِ
کــرد ،در حالــی کــه قبــ ً
ا ایــن کار انجــام
نشــده بــود .پرورشدهنــدگان خــوک ،دارایــی
بســیار ارزشــمندی را تولیــد میکننــد ...ایــن
دارایــی بســته بــه نحــوۀ برخــورد خــوک،
شستشــو ،تغذیــه بــا ســیب زمینــی شــیرین،
واکسیناســیون و هــر چیــز دیگــری کــم و
بیــش ارزشــمند اســت ا ّمــا در حــال حاضــر
راهــی بــرای اثبــات ایــن اطالعــات وجــود
نــدارد .وقتــی بــه بــازار میرونــد ،برخــی
از خوکهــا بــا هورمــون تغذیــه میشــوند
و ماننــد بقیــه ،خــوب و بــراق بــه نظــر
میرســند .بنابرایــن ،آنچــه مــا میخواســتیم
بــرای پرورشدهنــدگان خــوک تهیــه کنیــم،
ابــزاری بــود کــه آنهــا میتوانســتند نســخۀ
دیجیتالــی آن دارایــی را ایجــاد کننــد کــه
میتوانــد بهعنــوان راهــی بــرای اثبــات ارزش
مــورد اعتمــاد قــرار گیــرد.
ِالکچیــن بهعنــوان راهــی بــرای
 ...ب
ِ
بهروزنگهداشــتن آن ثبتهــای دیجیتالــی و
چــاپ هــر نســخه ،کــه ممکــن اســت عکســی
از خــوک باشــد کــه ســیبزمینی شــیرین
میخــورد ،یــک پرونــده واکسیناســیون یــا
هــر چیــز دیگــری ،فقــط بــا اســتفاده از یــک
برچســب بســیار ســاده در گــوش خــوک بــرای
شناســایی در مــورد کــدام خــوک صحبــت
میکنیــد و ســپس یــک برنامــه تلفــن همــراه
بســیار آســان کــه توســط Switch Maven
ســاخته شــده اســت و همــۀ آن بــه یــک
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ثبــت دیجیتالــی بــاز میگــردد .حسابرســان
مصاحبهشــده بــرای ایــن مطالعــه اظهــار
داشــتند کــه تعــدادی از ســؤاالت ،بــرای
ارزیابــی ریســک تجــاری ناشــی از مــدل کســب
ِالکچیــن پرســیده شــده
و کار مشــتری ب
ِ
اســت:
چقــدر خــوب انجــام میدهنــد؟ آیــا آنهــا
حــدس و گمــان میزننــد؟ آیــا آنهــا واقعــاً
برنامــه تجــاری دارنــد؟ آیــا آنهــا افراد مناســبی
را در اختیــار دارنــد کــه قــرار اســت تصمیمــات
درســتی بگیرنــد؟ (مصاحبــه شــونده .)10
در واقــع ،بــه نظــر میرســد مؤسســات
حسابرســی خــود از ریســک ،گریــزان هســتند
و ترجیــح میدهنــد بــا مدلهــای تجــاری
قــوی بــا مشــتریان مشــارکت کننــد .همــراه
ِالکچیــن در
بــا فقــدان مهارتهــای ب
ِ
تیمهــای حسابرســی (مصاحبــه کننــده ،)18

شــرکتهای حسابرســی تاکنــون بــا تعــداد
کمــی از مشــتریان بــا اســتفاده از فنــاوری
ِالکچیــن درگیــر شــدهاند:
ب
ِ
مدلهــای تجــاری خاصــی وجــود دارد کــه مــا
بــا آنهــا راحــت هســتیم .یــک مــدل تجــاری که
از نظــر تاریخــی جریــان نقــدی ســالم را نشــان
مــیداد ،بنابرایــن مبــادالت ،وجــوه ،متولیــان،
چیزهایــی کــه میبینیــم در بــازار نیــاز اســت،
مشــتری وجــود دارد و جریــان نقــدی ســالم وارد
میشــود (مصاحبــه شــونده .)27
بــه دلیــل ارزیابــی تجربــه و مهــارت قبلــی آنهــا
در ایــن زمینــه یــا خطــر بالقــوه شــهرت کاری
کــه انجــام میدهنــد ،تصمیــم نگرفتهایــم بــا
آنهــا کار کنیــم (مصاحبــه شــونده .)18
منظــورم ایــن اســت کــه بــرای حسابرســی
ِالکچیــن یــا اســتخراجکنندۀ بیتکویــن
ب
ِ
بــه مــا مراجعــه شــد .بــه هیــچ وجــه .خیلــی
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خطرناکــه .فنــاوری ،اثبــات اینکــه شــما صاحب
آن هســتید( ...مصاحبــه شــونده .)21
دیدگاههــای بیانشــده نشــان میدهــد کــه
طــول عمــر واحدهــای تجــاری یــک مالحظــه
اســت و موقعیــت نقــدی ،تقاضــای بــازار و
قابلیتهــای کارکنــان و مدیریــت نشــان دهنــده
یــک مــدل تجــاری ســالم اســت .در تأییــد
حــرف مصاحبــه شــونده  ،21مشــتریانی کــه
ِالکچیــن اســتفاده میکننــد،
از فنــاوری ب
ِ
بهطــور کلــی ریســک باالیــی دارنــد.
بــا ایــن حــال ،بهطــور خــاص در مــورد فنــاوری
ِالکچیــن ،ایــن مطالعــه شــواهدی را بــرای
ب
ِ
حمایــت از اظهــارات مثبــت در مــورد مزایــای
ِالکچیــن بــرای مشــتریان (بهعنــوان مثــال،
ب
ِ
 2016 ،EY؛ رزاریــو و تومــاس )2019 ،پیــدا
کــرد کــه میتوانــد خطــرات ذاتــی را کاهــش
دهــد.
 -5-1-2خطــر درک شــدۀ اســتفاده از
چیــن
فنــاوری ب ِالک ِ
ِالکچیــن در
وقتــی مشــتریان از فنــاوری ب
ِ
کنــار ریســک بیشــتر اســتفاده میکننــد،
مزایــای کاهــش ریســک حسابرســی وجــود
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دارد .مجموعــۀ اول نظــرات درک کاهــش
خطــر حسابرســی توســط شــرکتکنندگان
در مطالعــه را از بیــن بــردن تکــراری بــودن
کار و تغییرناپذیــر بــودن اطالعــات ،کــه در
سیســتمهای قدیمــی وجــود نــدارد ،برجســته
میکنــد:
سیســتمهایی را بــه خاطــر مـیآورم کــه شــما
یــک فایــل و شــرکت داشــتید ،از طریــق دو یــا
ســه نفــر کــه در یــک پرونــده کار میکردنــد
و نســخههای مختلــف یــک فایــل وجــود
داشــت .همانندســازی در زمانهــای مختلــف
اتفــاق میافتــد و ســپس شــما همچنیــن
ناســازگاریهایی داریــد و درگیریهایــی
کــه در حــال وقــوع اســت و ممکــن اســت
مشکلســاز باشــد زیــرا مــن واقعــاً بــه چــه
نســخهای نــگاه میکنــم؟ مــن درک میکنــم
ِالکچیــن اتفــاق بیفتــد
کــه نمیتوانــد در ب
ِ
(مصاحبــه شــونده .)17
خُ ــب ،از کجــا میدانیــد کــه بخــش فنــاوری
اطالعــات شــما ایــن پروندههــا را تغییــر نــداده
اســت؟ خُ ــب مــن نمیتوانــم بگویــم در حالــی
ِالکچیــن اســت و عمومــی و
کــه اگــر روی ب
ِ
شــفاف اســت ،میتواننــد بگوینــد ایــن رکــورد

بــود ،در آن زمــان ثبــت شــد و از آن زمــان
هیــچ کــس نتوانســته اســت آن را تغییــر دهــد
(مصاحبــه شــونده .)7
بــا ایــن وجــود ،این دیــدگاه نیــز وجــود دارد که
خطــرات ذاتــی و کنترلــی میتوانــد افزایــش
یابــد .مقابلــه بــا نظــرات مصاحبهشــوندگان 17
و  7در بــاال ،درک مســائل مربــوط بهدسترســی
بــه (شــلدون )2019 ،و مدیریــت شــبکه
ِالکچیــن اســت.
ب
ِ
فقــط بــه ایــن دلیــل کــه یــک معاملــه در
ِالکچیــن ثبــت میشــود لزومــاً بــه ایــن
ب
ِ
معنــا نیســت کــه شــما میتوانیــد نتایــج را بــه
شــکلی منحــرف کنیــد .حتــی بــا دسترســی بــه
ِالکچیــن ،مــن فکــر میکنــم کارتهــای
ب
ِ
هویتــی وجــود دارد کــه میتوانیــد آنهــا را
هــک کنیــد .بنابرایــن نقــاط دسترســی ایــن
دادههــا کجاســت ،چگونــه ایــن دادههــا در
نهایــت میتواننــد بــه سیســتم وارد شــوند کــه
مــا تصـ ّور میکنیــم در مــورد دادههایــی کــه از
آنهــا اطمینــان داریــم بســیار مطمئن هســتیم؟
مــا میدانیــم کــه اگــر چیــزی بــا SAP
مطابقــت نداشــته باشــد ،میتوانیــم گــزارش
خــود را بــدون  SAPاجــرا کنیــم و میتوانیــم
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اصالحهــا را ادامــه دهیــم و آزمونهــای خــود
را بــا دادههــا انجــام دهیــم و بــا هــم ارزیابــی
کنیــم و مطمئــن شــویم کــه همــه چیــز جمــع
ِالکچیــن،
شــده اســت .بدیهــی اســت کــه بــا ب
ِ
دادههــای بیشــتری وجــود دارد کــه بایــد
بتوانیــم آنهــا را درک کنیــم (مصاحبــه شــونده
.)15
ِالکچیــن را مدیریــت میکنــد،
ب
کســی
چــه
ِ
چــه کســی آن را اداره میکنــد؟ و اگــر افــراد
دیگــری آن را اداره میکننــد ،اگــر انگیــزهای
بــرای حفــظ یکپارچگــی سیســتم نداشــته
باشــند چــی.
چگونــه میتوانیــد تضمیــن کنیــد کــه
صداقــت در آنجــا وجــود دارد؟ بنابرایــن در
بیتکویــن ،همــه بــرای حفــظ یکپارچگــی
انگیــزه دارنــد ،زیــرا حــدس بزنیــد انگیــزه
در بیتکویــن چیســت ،هنگامــی کــه شــما
در یــک بــاک برنــده میشــوید ،مبلغــی بــا
بیتکویــن دریافــت میکنیــد و در نتیجــه،
انگیــزۀ اقتصــادی داخلــی شــبکه را ایمــن
میکنــد .شــما آن را بیــرون میآوریــد ،هیــچ
چیــزی بــرای تأمیــن امنیــت شــبکه نداریــد،
بــه جــز حــرف افــرادی کــه آن را مدیریــت
میکننــد (مصاحبــه شــونده .)9
نگرانــی از دسترســی و یکپارچگــی کنترلهــا
و حاکمیــت میتوانــد از مزایــای حــذف مــوارد
تکــراری کار و تغییــر ناپذیــری اطالعــات
جلوگیــری کنــد ،کــه بــر خطــرات ذاتــی و
کنتــرل شــده تأثیــر میگــذارد.
 -5-1-3محیــط و یــک چهارچــوب
حســابداری مالــی قابــل اجــرا
اشــاره بــه عــدم یکپارچگــی بالقــوۀ شــبکۀ
ِالکچیــن ممکــن اســت منعکسکننــدۀ
ب
ِ
محیــط موجودیتهایــی باشــد کــه
ِالکچیــن اســتفاده میکننــد.
از ب
ِ
مقــررات و اســتانداردها و فقــدان
فقــدان
ّ
دســتورالعملها و سیاســتهای دولــت
در مــورد گزینههــای ترجیحــی فنــاوری
ِالکچیــن ،ریســک حسابرســی را افزایــش
ب
ِ
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میدهــد .نظــرات زیــر را در نظــر بگیریــد:
در مــورد اســتانداردهای حســابداری ،مــن
شــخصاً میدانــم کــه هنــگام اســتفاده از
بیتکویــن بــا بانــک  ،XXXآنهــا حتــی در مــورد
آن بــا شــما صحبــت نمیکننــد ،حتــی پــول
را بــه بیتکویــن منتقــل نمیکننــد .از نقطــه
نظــر آنهــا ،ایــن فقــط یــک منطقــۀ ممنوعــۀ
کامــل اســت ا ّمــا از ســوی دیگــر ،مشــتریانی
هســتند کــه پرداخــت را بــا روشهــای زیــر
قبــول میکننــد  -شــما میتوانیــد BPAY
را انجــام دهیــد ،میتوانیــد ایــن کار را انجــام
دهیــد ،میتوانیــد آن کار را انجــام دهیــد و
میتوانیــد بیتکویــن انجــام دهیــد .بنابرایــن،
بــرای آن تیمهــا ،آنهــا بهطــور بالقــوه بــه
منطقــۀ مــن میآینــد و میگوینــد چگونــه
بیتکویــن را حســاب میکنیــم .مــن در واقــع
تیــم مبحــث ابزارهــای مالــی را اداره میکنــم
و بنابرایــن میگویــم :نــه ،ایــن واقعــاً یــک
ابــزار مالــی نیســت .ایــن یــک دارایــی نامشــهود
اســت .برویــد و بــا تیــم دارایــی نامشــهود
صحبــت کنیــد .تیــم دارایــی نامشــهود ماننــد
ایــن اســت ،اوه ،نــه ،ایــن واقعـاً یــک امــر مالــی
اســت .برویــد و بــا ایــن بچــه هــا صحبــت کنیــد
ا ّمــا در حــال حاضــر ،اســتانداردهای حســابداری
واقعــاً از آن بهعنــوان ارز اســتفاده نمیکننــد
ا ّمــا اســتانداردهای حســابداری طــا را بهعنــوان
ارز در نظــر نمیگیرنــد و اکثــر مــردم طــا
را بهعنــوان یــک ارز تصــ ّور میکننــد
(مصاحبهشــونده .)16
از مصاحبهشــوندگان مــا مشــخص شــد کــه
اســتانداردهای نحــوۀ حسابرســی مجموعههــای
رمزنگاریشــده مهــم تلقــی میشــوند
(وینســنت و ویلکینــز:)2020 ،
بدیهــی اســت کــه پیامدهــای مالیاتــی وجــود
مجــدداً ،اگــر داراییهــای رمزنگاریشــدۀ
دارد.
ّ
خــود را در دســت داریــد ،نیــاز بــه ارزیابــی
داریــد و روشهــای مالیاتــی چیســت ،قانــون
مالیــات بــه خــودی خــود مشــخص نیســت .من
فکــر میکنــم مســائل مربــوط بــه حســابداری
مدیریــت وجــود دارد و ســپس حــل میشــود

 خــواه حســابداری باشــد ،مــن نمیدانــما ّمــا ایــن مجموعــه مهارتهــای مالــی اســت
(مصاحبــه شــونده )7
بــا در نظــر گرفتــن پیامدهــای وضــع
اســتانداردهای حســابداری بــرای مجموعههــای
رمزنــگاری ،ایــن دیــدگاه وجــود داشــت کــه
ایــن اســتانداردها بایــد در نرمافــزار حســابداری
ِالکچیــن تعبیــه شــوند تــا
و برنامههــای ب
ِ
از مســائل رایــج ماننــد تعاریــف ،قالببنــدی
و طبقهبنــدی جلوگیــری شــود و ریســک
حسابرســی کاهــش یابــد.
از امــروزAPI ،هــا (رابطهــای برنامــه نویســی)
در دســترس هســتند و ســعی میکننــد بــه
منابــع مختلــف متّصــل شــوند و دوبــاره ،کار فوق
العــادهای اســت کــه همــه چیــز را در یــک مکان
قــرار میدهــد ا ّمــا وقتــی در مــورد اســتفاده از
ِالکچیــن صحبــت میکنیــم تــا همــه چیــز
ب
ِ
را بــا اســتفاده از یــک سیســتم تغییرناپذیــر
قــرار دهیــم .بخشــی از کار حسابرســی کارآمــد
خواهــد بــود .بهعنــوان مثــال ،آخریــن اســتاندارد
حســابداری یــا هــر اســتاندارد حســابداری
کــه ســال گذشــته اجــرا شــد ،شــما براســاس
اســتانداردهای حســابداری بــه افــراد اعتمــاد
میکنیــد .ســپس یــک حســابرس خواهیــد
داشــت کــه میآیــد و تأییــد میکنــد :بلــه،
ایــن شــرکت آخریــن اســتاندارد حســابداری را
کــه ســال گذشــته معرفــی شــده بــود ،بــرآورده
کــرده اســت .اگــر قبـ ً
ا در سیســتم تعبیــه شــده
بــود ،بــرای حســابدار یــا حســابدار مدیریتــی
کــه از آن اســتفاده میکنــد ،زمــان زیــادی
صرفهجویــی میشــود و همینطورگزارشــات
و کار کمتــر بــرای حســابرس( .مصاحبــه شــونده
.)23
بدیهــی اســت کــه فقــدان یــک اســتاندارد
حســابداری قابــل اجــرا منجــر بــه عــدم
یکنواختــی گــزارش ارزهــای رمزنگاریشــده در
گزارشهــای مالــی شــده اســت:
مــا در اســترالیا شــیوههای متفاوتــی را مشــاهده
کردهایــم زیــرا یــک شــرکت و شــرکت دیگــری
را کــه توســط یــک شــرکت متفــاوت کــه مایــل
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بــه فهرسـتبندی اســت ،حسابرســی کردهایــم.
نمیدانــم آیــا آنهــا در نهایــت بــه فهرسـتبندی
رســیدند یــا خیــر ا ّمــا حســابداری آنهــا ارزش
منصفانــه ا ّمــا از طریــق حقــوق صاحبــان ســهام
بــود .ارزش مــا از طریــق ســود و زیــان بــود.
از آنجــا کــه مــا میبینیــم ایــن تجــارت آنهــا
بــود ،بنابرایــن مــا فکــر کردیــم کــه ایــن ســود
و زیــان ،هــر چــه کــه در آن بیتکویــن ایجــاد
کردنــد ،بایــد در ســود و زیــان منعکــس شــود
ا ّمــا اســتاندارد حســابداری وجــود نــدارد کــه
بهطــور خــاص پاســخ آن را بگویــد .شــرکت
دیگــر بــا اســتاندارد نامشــهود پیــش رفــت و
اســتاندارد نامشــهود میگویــد تــا زمانــی کــه
معاملــه میشــود ،میتوانیــد ارزش منصفانــه
داشــته باشــید ا ّمــا ایــن بایــد از طریــق حقــوق
صاحبــان ســهام انجــام شــود .بنابرایــن ،مــن
فکــر میکنــم هنــوز بحــث جهانــی دربــارۀ
ایــن موضــوع وجــود دارد (مصاحبــه شــونده
.)14
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بــا ایــن حــال ،همانطــور کــه مصاحبــه
شــوندۀ  10یــادآور شــد ،ممکــن اســت افــراد و
نهادهایــی وجــود داشــته باشــند کــه ارزهــای
رمزنگاریشــدۀ خــود را گــزارش نکننــد زیــرا
بــه کل داراییهــای آنهــا اهمیتــی نــدارد .ایــن
نشــان میدهــد کــه خطــر ذاتــی نیــز بســتگی
بــه اهمیــت داراییهــای رمزنگاریشــده
نســبت بــه کل داراییهــا دارد .در مــورد
اســتانداردهای فنــاوری ،همچنیــن دیدگاهــی
در مــورد خطــرات ناشــی از اســتانداردهای
فنــاوری وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه
دلیــل خواســتهها و الزامــات صنعتــی ،صنایــع
و حوزههــای مختلــف متفــاوت باشــد.
راهنماییهایــی وجــود دارد ا ّمــا ایــن قطعــی
نیســت ،در ســطح جهانــی ثابــت نیســت،
بنابرایــن چگونــه میتوانیــد از آنچــه کــه
در حــال حاضــر میدانیــد و یــک فنــاوری
جدیــد اســتفاده کنیــد و مطمئــن شــوید کــه
همچنــان کار میکنــد بــدون اینکــه مزایــای

آن فنــاوری را کامـ ً
ا از بیــن ببریــد؟ مــن فکــر
میکنــم ،اگــر میخواهیــد بــدون مجــوز
باشــید ،آیــا واقعــاً کار میکنــد؟ (مصاحبــه
شــونده .)26
ِالکچیــن نســخه بســیار پیچیــده
بنابرایــن ،ب
ِ
بعــدی دفتــر کل اســت کــه دادههــا را معاملــه
میکنــد .شناســایی پلتفرمهــا ،بــا شناســایی
دادههــا ،معاملــه میکننــد .پلتفرمهــای مالــی
دادههــای مالــی را معاملــه میکننــد .بنابرایــن،
کــدام چهارچــوب نظارتــی را بــرای فنــاوری
کــه میتوانــد چندیــن مــورد را همزمــان
اداره کنــد ،اعمــال میکنیــد؟ بســیار دشــوار
و پیچیــده اســت (مصاحبــه شــونده .)6
عــاوه بــر ایــن ،ایــن تصــور وجــود داشــت
کــه ممکــن اســت وجــود اســتانداردها و/یــا
دســتورالعملها در مــورد دادههــا ،مدلهــا،
کنترلهــا و حاکمیــت شــرکتی ضــروری
باشــد.
بنابرایــن ،اســتانداردهای فنــی ،اســتانداردهای
داده ،اســتانداردهای حاکمیتــی وجــود دارد -
همــه بســیار مهم هســتند .چگونــه ایــن را اداره
میکنیــد؟ شــما چگونــه هســتید  -برخــی از
ِالکچیــن جدیــدی ایجــاد
ســازمانها ب
ِ
میکننــد ،چگونــه میخواهیــد تغییــرات
آن مــدل داده را کنتــرل کنیــد؟ چگونــه
تغییــرات دادههــا را کنتــرل میکنیــد؟...
ِالکچیــن
چگونــه پروتکلهــای مختلــف ب
ِ
بیــن یکهــا و صفرهــا بهطــور واقعــی
عمــل میکننــد مهــم اســت و مجموعــهای از
اســتانداردهای صنعــت وجــود دارد ،درســت
اســت؟ (مصاحبــه شــونده .)5
اگرچــه اســتانداردها مفیــد هســتند،
مصاحبهکننــده  8اشــاره کــرد کــه آنهــا
ِالکچیــن
همیشــه بــرای توســعۀ فنــاوری ب
ِ
و پذیــرش آنهــا توســط مشــتریان مــورد نیــاز
نیســتند .بــا ایــن وجــود ،عــدم توافــق در
مــورد اســتانداردهای حســابداری و فنــاوری
میتوانــد خطــرات ذاتــی و کنتــرل را
افزایــش دهــد .عــدم یکنواختــی در گــزارش
داراییهــای ارز رمزنگاریشــده ،قابلیــت
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مقایســه بیــن گزارشهــای مالــی واحدهــا
از جملــه داراییهــا یــا ســودهای شناســایی
شــده را بــه خطــر میانــدازد .عــدم توافــق
بــر روی اســتانداردهای فنــی نیــز میتوانــد
ِالکچیــن
بــر قابلیــت همــکاری برنامههــای ب
ِ
تأثیــر منفــی بگــذارد .ایــن بــدان معناســت که
شــرکای تجــاری ممکــن اســت نتواننــد بــرای
تکمیــل و اعتبــار تراکنشهــای دادههــا بــه
سیســتم یکدیگــر دسترســی داشــته باشــند.
ایــن ســناریو بهطــور بالقــوه وعــده حسابرســی
در زمــان واقعــی و آزمونهــای اساســی
در  ٪100از معامــات را نقــض میکنــد.
ن سیســتمهای
فقــدان اســتانداردها در آزمــو 
کنترلهــای داخلــی واحدهــا چــه پیامدهایــی
میتوانــد داشــته باشــد؟
 -5-1-4سیســتم کنتــرل داخلــی
واحــد تجــاری
در حالــی کــه حسابرســان بهطــور معمــول بــه
دنبــال شــناخت سیســتمهای کنتــرل داخلــی
مشــتریان خــود هســتند ،ایــن دیــدگاه وجــود
دارد کــه تصــور اتّــکا بــه کنترلهــای داخلــی
مشــتری بــرای تعامــات حسابرســی در یــک
ِالکچیــن واضحتــر اســت .نظــر
محیــط ب
ِ
زیــر را در نظــر بگیریــد:
برخــاف بســیاری از مشــاغل ســنتی ،شــما
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نمیتوانیــد فقــط یــک حسابرســی اساســی
بــا ایــن کار انجــام دهیــد .ایــن بســیار بیشــتر
مطابقــت دارد ،کنترلهــای بیشــتری دارد و
بهویــژه از منظــر نگرانــی ،اگــر بــه مــواردی
ماننــد امنیــت و آن جنبههــا نــگاه کنیــد،
نمیخواهیــد اینگونــه باشــد« ،بلــه ،آنهــا
هیــچ کنتــرل امنیتــی ندارنــد» ا ّمــا مــا
میتوانیــم تعــادل پایــان ســال را اثبــات
کنیــم ا ّمــا روز بعــد ،شــخصی آنهــا را هــک
کــرد و همــه چیــز از بیــن رفــت .بنابرایــن ایــن
جنبههــا وجــود دارد.
امــا اگــر از منظــر ارزهــای رمزنگاریشــده فکــر
صرافــی باشــد ،مــا میدانیــم کــه
کنیــد ،اگــر ّ
صرافــی معمولــی را حسابرســی
چگونــه یــک ّ
کنیــم ا ّمــا چــه چیــزی متفــاوت اســت ،بنابراین
چــه چیــزی را بایــد اضافــه کنیــم ،چــه کنتــرل
متفاوتــی در آنجــا وجــود دارد ،آنهــا چگونــه
میتواننــد یــک کنتــرل بــرای کاهــش اســتفاده
کننــد .بــه گونــهای دیگــر و اینکــه چگونــه
مطمئــن میشــویم کــه بــا آن راحــت هســتیم،
بنابرایــن کارهــای زیــادی را کــه انجــام دادهایــم
بهدســت آوردهایــم و ســپس هنــگام حسابرســی
از آن اســتفاده کردیــم .بنابرایــن در اینجــا
متفــاوت از حسابرســی ســنتی اســت (مصاحبــه
شــونده .)26
بــا ایــن حــال ،بــرای اتّــکا بــه آزمونهــای

کنتــرل ،مــورد مشــخصی نیســت .بــا توجــه بــه
ِالکچیــن شــامل شــبکهای
اینکــه برنامههــای ب
ِ
از بخشهــا اســت ،تمرکــز بــر سیســتمهای
کنتــرل داخلــی مشــتریان ممکــن اســت بســیار
محــدود باشــد و منجــر بهدســت کــم گرفتــن
خطــرات ذاتــی و کنترلــی و در واقــع ریســک
تشــخیص شــود:
مــن فکــر میکنــم سیســتمهای اطالعاتــی
اغلــب در مــورد گزارشــگری مالــی اســت و
اکنــون بایــد بیشــتر بــر کل معمــاری فنــاوری
اطالعــات تمرکــز کنیــد زیــرا ایــن امــر واقعـاً بر
گزارشــگری مالــی تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن،
در بســیاری از مواقــع ،شــما بــه دفتــر کل نــگاه
میکنیــد و نگــران زیرسیســتمهایی کــه در
دفتــر کل وارد میشــوند نیســتید ،زیــرا شــما
در زمــان خاصــی بــه اصــاح نــگاه میکنیــد.
در حــال حاضــر ،همــۀ اینهــا تنهــا یــک
اکوسیســتم معامــات اســت (مصاحبــه شــونده
.)10
ماهیــت شــبکهای برنامههــای کاربــردی
ِالکچیــن ،توانایــی تیمهــای حسابرســی
ب
ِ
ن کنترلهــا در محیــط
در شناســایی و آزمــو 
ِالکچیــن را بــه چالــش میکشــد (اســمیت
ب
ِ
کاســتونگوای .)2020 ،نظــرات قبلــی (مصاحبــه
شــونده  )18را نیــز بــه خاطــر بســپارید کــه
ممکــن اســت شــرکتهای حسابرســی هنــوز
توانایــی کافــی بــرای حرکــت در برنامههــای
ِالکچیــن را ندارنــد.
ب
ِ
بنابرایــن ،وقتــی در حــال حسابرســی هســتید،
ســعی میکنیــد بفهمیــد کــه چگونــه تقلّــب
ممکــن اســت رخ دهــد؟ بنابرایــن ظاهــرا ً
ِالکچیــن
موضــوع مــن ایــن اســت کــه ب
ِ
همــان چیــزی اســت کــه هســت و آنچــه
نمیتوانــد باشــد  -و حقیقــت و همــه چیــز
اســت .مــن شــک دارم .بنابرایــن ،مــا بایــد
بفهمیــم کــه چگونــه میتــوان آن را دســتکاری
یــا ارائــۀ نادرســت داد تــا اطالعــات مالــی کــه
در اختیــار دارد  -چگونــه مدیــران یــا مدیریــت
میتواننــد آن را در منابــع مالــی خــود اشــتباه
نشــان دهنــد؟ فکــر میکنــم وقتــی ایــن کار
را انجــام دادیــم ،شــاید رویکــرد نقشــهبرداری
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و ارزیابــی ریســک را تغییــر دهیــم (مصاحبــه
شــونده .)20
یــک پیشــنهاد وجــود دارد کــه نقشــه و ارزیابــی
ریســک ممکــن اســت حسابرســان را ملــزم
ِالکچیــن کنــد .ایــن کار بــه
بــه اســتخراج ب
ِ
آنهــا اجــازه میدهــد تــا کنترلهــا و در واقــع
داللــت ،معامــات و داراییهــا را تأییــد کننــد.
اگــر مــن اســتخراج کننــده نیســتم ،اگــر در آن
گــره نیســتم ،بلــه ،شناســه منحصــر بــه فــرد
خــود را دارم کــه بایــد بــه اشــتراک بگــذارم.
هیــچ اســمی در ارتبــاط بــا آن وجــود نــدارد
زیــرا هیــچ کــس نمیتوانــد ببینــد کــه آن
بیتکویــن را نگــه داشــته اســت یــا خیــر.
حــاال ،بــه ایــن فکــر کنیــد ،اگــر مــن براســاس
اســناد تهیــه شــده از یــک شــرکت براســاس
گــزارهای کــه میتوانــم تهیــه کنــم ،تکیــه
کنــم ،بلــه ،هــر اطالعاتــی کــه ارائــه دادیــد
درســت و صحیــح اســت .در واقــع چگونــه
میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟ بــه نظــر
مــن ،شــما بایــد اســتخراجکننده یــا بخشــی
از شــبکه باشــید تــا بتوانیــد ادعاهــای مطــرح
شــده را تأییــد کنیــد (مصاحبــه شــونده .)23
بــرای پاســخ بــه  ،RQ1برداشــت حسابرســان
از خطــرات ذاتــی و کنترلــی حسابرســی
ِالکچیــن و
(الــف) صورتهــای مالــی در ب
ِ
(ب) ارزهــای رمزنگاریشــده ،ایــن مطالعــه
ِالکچیــن
ســه جنبــۀ متمایــز از فنــاوری ب
ِ
را شناســایی کــرد کــه میتوانــد بــر ایــن
خطــرات تأثیــر بگــذارد .اول ،مزایــای تأییــد
و قابلیــت اطمینــان دادههــا بــه شــبکهای از
ِالکچیــن متّکــی
شــرکای مســتقل در بســتر ب
ِ
ِالکچیــن در
اســت .محیطــی کــه بســترهای ب
ِ
آن ف ّعالیــت میکننــد ،فاقــد اســتانداردهای
فنــی ،داده و حاکمیتــی اســت .ایــن مشــاهدات
پیامدهــای نامطلوبــی بــرای خطــرات ذاتــی و
کنتــرل دارد زیــرا عــدم قطعیــت در یکپارچگــی
ِالکچیــن وجــود
سیســتم عاملهــای ب
ِ
دارد .ثانیــاً ،چهارچــوب حســابداری مالــی
بــرای ارزهــای رمزنگاریشــده وجــود نــدارد.
بنابرایــن ،در گــزارش داراییهــای رمزنــگاری
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تنــوع وجــود دارد .بنابرایــن پیامدهــای ناشــی
از ریســک ذاتــی مشــخص نیســت و عــدم
اطمینــان در مــورد مشــارکت حسابرســی بــا
ِالکچیــن را افزایــش میدهــد.
مشــتریان ب
ِ
ً
ثالث ـاً ،ظاهــرا عــدم توانایــی حسابرســان بــرای
اطمینــان از اطالعــات مالــی و داراییهــا
ِالکچیــن از طریــق آزمــون
در بســترهای ب
ِ
کنترلهــا یــا آزمونهــای اساســی ،ریســک
حسابرســی را بهطــور کلــی و بهویــژه ریســک
عــدم کشــف را افزایــش میدهــد.
 -5-2درک رویکــرد حسابرســی بــرای
چیــن
مشــتریان ب ِالک ِ
ایــن بخــش دیــدگاه شــرکتکنندگان در
مــورد رویکــرد حسابرســی نســبت بــه اســتفادۀ
ِالکچیــن و رویکردهــای
مشــتریان از فنــاوری ب
ِ
مســتمر ونبــوورن و همــکاران ( )2004را
تجزیــه و تحلیــل میکنــد .ایــن تجزیــه و
تحلیــل بــا بینشهــای بخــش  5.1در مــورد
خطــرات ذاتــی و کنترلــی مشــارکت حسابرســی
ِالکچیــن مرتبــط اســت .نظــر
بــا مشــتریان ب
ِ
مصاحبــه شــوندۀ  26در زیــر ،دیــدگاه غالــب
بیــن شــرکتکنندگان در مــورد عــدم درک
مجموعههــای رمزنگاریشــده و برنامههــای
ِالکچیــن توســط کاربــران
کاربــردی ب
ِ
گزارشــات مالــی را نشــان میدهــد .ایــن
وضعیــت ،تعامــات حسابرســی بــا مشــتریان
ِالکچیــن را بســیار چالــش برانگیــز میکنــد:
ب
ِ
مــردم نمیداننــد کــه بیتکویــن چگونــه کار
ِالکچیــن چگونــه کار میکنــد،
میکنــد یــا ب
ِ
بنابرایــن توضیــح ایــن موضــوع کــه چگونــه
از وجــود و حقــوق و تعهــدات خــود لــذت
میبریــد و چگونــه ایــن ادعاهــای مختلــف را در
نظــر میگیریــد بســیار دشــوار اســت (مصاحبــه
شــونده .)26
حسابرســان در نتیجــه روشهــای ارزیابــی
ریســک ،روشهــای اساســی یــا آزمــون
کنترلهــا را انجــام میدهنــد .آنهــا ممکــن
اســت ایــن روشهــا را همزمــان بــا روشهــای
ارزیابــی ریســک در مواقعــی کــه ایــن کار

مؤثــر اســت انجــام دهنــد ( )ASA 315در
میــان شــرکتکنندگان مــا ،دو دیــدگاه در
مــورد نحــوۀ تعامــل حسابرســی بــا مشــتریان
ِالکچیــن وجــود دارد کــه تفــاوت چندانــی
ب
ِ
بــا یکدیگــر ندارنــد ...بنابرایــن ،حسابرســی
ســنتی ممکــن اســت براســاس کنترلهــا
و براســاس انــدازۀ نمونههــا از دیــدگاه
اساســی باشــد .تکامــل فراینــد حسابرســی در
حــال حرکــت بــه ســمت اطالعــات بیشــتر و
دادههــای بیشــتر اســت (مصاحبه شــونده .)18
مــن فکــر میکنــم رویکــرد حسابرســی نســبت
بــه آنهــا بســیار مبتنــی بــر کنتــرل و بســیار
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات خواهــد بــود.
مــن فکــر نمیکنــم بــه انــدازۀ کافــی نمونــه
وجــود داشــته باشــد  -نمونــه را انتخــاب
کنیــد و تیــک بزنیــد و تعــدی اساســی را
انجــام دهیــد .مــن فکــر میکنــم کــه ایــن
برنامــه بــه پایــه کنتــرل حرکــت کنــد ،کــه
از لحــاظ نظــری بایــد بــه محــض شــناخت
محیــط کنتــرل ،حسابرســی را تســریع کنــد
(مصاحبهشــونده.)0
دیــدگاه بیــان شــده توســط مصاحبهشــوندۀ
 18نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی،
افزایــش خطــرات ذاتــی و کنترلــی بــا
ِالکچیــن
مشــارکتهای حسابرســی ب
ِ
منجــر بــه شــواهد حسابرســی غیرمســتقیم و
در ســطح واحــد و شــواهد مســتقیم و ســطح
حســاب میشــود .توجــه داشــته باشــید کــه
ایــن دیــدگاه نشــاندهندۀ انتظــار ســازمانی از
طیــف وســیعی از شــواهد حسابرســی اســت که
برخــاف یافتههــای قبلــی کورتیــس و تورلــی
( )2007مبنــی بــر اینکــه حسابرســان بــا ارائــۀ
شــواهد مســتقیم و ســطح حســابداری بیشــتر
در پروندههــای حسابرســی راحتتــر هســتند
و مشــاهدۀ کورتیــس و همــکاران را زیــر ســؤال
میبــرد( )2016( .دیرمیــش و همــکاران،
 )2015کــه اســتانداردهای حسابرســی ترجیــح
شــواهد حسابرســی مســتقیم و ســطح حســاب
را تأییــد میکنــد .ارجــاع بــه «اطالعــات
بیشــتر و دادههــای بیشــتر» همــراه با مشــاهده
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در بخــش 5.1.1مبنــی بــر اینکــه حسابرســان
ایــن مطالعــه ،بــا پرســیدن ســؤاالت متعــددی
در مــورد مدلهــای تجــاری خــود از مشــتریان
ِالکچیــن ،ریســک کســب و کار را نیــز
ب
ِ
ارزیابــی میکننــد نشــان میدهــد کــه رویکــرد
حسابرســی شــامل عناصــری از مجموعــهای
از رویکردهاســت کــه توســط ونبــوورن و
همــکاران ( )2014توصیــف شــده اســت.
دیــدگاه دوم و متفــاوت ایــن اســت کــه بــه
ســمت شــواهد غیرمســتقیم و ســطح نهــاد و
شــواهد مســتقیم و ســطح حســاب کمتــر تغییر
خواهــد کــرد .رویکــرد حسابرســی شــرح داده
شــده در اینجــا ،بــا در نظــر گرفتــن مشــاهدات
بخــش  ،5.1.1نشــان دهنــدۀ تلفیــق ریســک
تجــاری مبتنــی بــر سیســتم اســت کــه منجــر
بــه تحریفهــای مهــم ( )BRMMو رویکــرد
 BRAمیشــود .بهطــور خــاص در آزمــون
سیســتمهای کنتــرل ،مصاحبهکننــدۀ ،20
فراینــد را بــه شــرح زیــر توصیــف کــرد:
ایــن ،الگوریتــم و صحــت دادههــای وارد شــده
اســت ،بنابرایــن چــه کســی بررســی میکنــد؟
از دیــدگاه حسابرســی ،مــا میخواهیــم دقــت
را ببینیــم زیــرا بدیهــی اســت آنچــه کــه اتفــاق
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میافتــد تعییــن میکنــد کــه چــه چیــزی
بیــرون میآیــد و ســپس بــه امــور مالــی
میرســد .بنابرایــن ،هــر چــه از نظــر مالــی
وجــود دارد ،مــا بایــد ســعی کنیــم و بــه کاربران
اطمینــان دهیــم کــه دقیــق و کامــل اســت،
ن کنیــم (مصاحبــه
بنابرایــن بایــد در واقــع آزمــو 
کننــده .)20
از نظــر رویههــای اساســی ،ایــن دیــدگاه وجــود
دارد کــه دسترســی حسابرســان بــه دادههــای
مشــتریان از طریــق یــک سیســتم حســابداری
مالــی الکترونیکــی یــک امــر عــادی اســت کــه
ِالکچیــن نیــز
میتوانــد بــه برنامههــای ب
ِ
تعمیــم یابــد.
مــن تجزیــه و تحلیــل دادههــا را انجــام دادهام،
همــه چیــز در مــورد بهدســت آوردن تمــام
دادههــای مشــتری شــما و اســتفاده از دادههــای
ن اســت ،بنابرایــن
زنــده بــرای انجــام آزمــو 
از آنجــا یــک قــدم بــزرگ نیســت (مصاحبــه
شــونده .)19
پیشبینــی میشــود کــه دسترســی بــه
ِالکچیــن مســتلزم آن اســت
دادههــا در بســتر ب
ِ
کــه حسابرســان بــرای تأییــد تراکنشهــا بــه
کاربر/گــره دسترســی داشــته باشــند (شــلدون،

 2019؛ اســمیت کاســتونگوای .)2020 ،بــه
نظــر میرســد در مــورد ایــن موضــع بیــن
شــرکتکنندگان در مطالعــه اتفــاق نظــر
وجــود دارد:
هنــوز راههــای زیــادی بــرای حسابرســی آنهــا
وجــود دارد ا ّمــا یکــی از آنهــا ممکــن اســت
تبدیــل بــه بخشــی از ایــن فراینــد شــود ،در
داخــل آن سیســتم دفتــری ،یکــی از آنهــا -
شــما میتوانیــد آنهــا را گــره یــا هــر اصطــاح
دیگــری کــه میخواهیــد اســتفاده کنیــد،
بنامیــد ا ّمــا یکــی از آنهــا از تأییدکننــدگان
دفتــر کل واقعــی خــودش اســت (مصاحبــه
شــونده .)18
ِالکچینهــا را
اگــر واقعــاً میخواهیــم ایــن ب
ِ
ِالکچیــن
حسابرســی کنیــم ،بایــد بخشــی از ب
ِ
باشــیم .بنابرایــن ،مــا بایــد یــک شــرکتکنندۀ
ِالکچیــن باشــیم .بنابرایــن ،وقتــی
ف ّعــال در ب
ِ
میآیــم و بــه شــما میگویــم« :شــماره
حســاب شــما چیســت؟» نیــازی به درخواســت
از شــما نــدارم  -فقــط بایــد حســاب شــما را
بدانــم و ســپس خــودم بــه آن نــگاه میکنــم
(مصاحبــه شــونده .)28
بنابرایــن ،مــا بایــد در آن باشــیم؛ مــا واقعــاً
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نمیتوانیــم در مــورد مســائل کار کنیــم ا ّمــا
بایــد بهطــور بالقــوه در آن باشــیم (مصاحبــه
شــونده .)20
ایــن شــیوۀ بهدســت آوردن شــواهد حسابرســی
بــا خطــرات ذاتــی و کنترلــی مربــوط بــه
مالکیــت داراییهــا و یکپارچگــی معامــات در
ِالکچیــن ارتبــاط تنگاتنگــی دارد.
بســترهای ب
ِ
مصاحبــه شــوندۀ  14ایــن شــک و تردیــد در
مــورد ارزهــای رمزنگاریشــده را بــه شــرح
زیــر توصیــف کــرد :شــما بــه مــن بگوییــد کــه
آدرس بیتکویــن را داریــد ،آدرس بیتکویــن
را بــه مــن بدهیــد ،مــن میتوانم آن را جســتجو
کنــم و ببینــم معامــات چیســت ا ّمــا از کجــا
میدانــم مــال شماســت؟ از کجــا بفهمــم مــال
تــو نیســت؟ از کجــا میدانــم کــه آن شــخص
نیســت و شــما تظاهــر میکنیــد؟ (مصاحبــه
شــونده .)14
ً
مفیــد اســت کــه مجــددا اظهارنظــر ارائــه شــده
در بخــش  5.1.4توســط مصاحبهشــوندۀ
 26ارائــه شــود کــه نشــان میدهــد ممکــن
اســت شــواهد غیرمســتقیم و ســطح نهــاد
افزایــش یابــد ،در حالــی کــه شــواهد مســتقیم
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و ســطح حســاب را در مشــارکت حسابرســی
ِالکچیــن کامــ ً
ا تخفیــف
بــا مشــتریان ب
ِ

نمیدهــد:
ایــن بســیار بیشــتر مطابقــت دارد ،کنترلهــای
بیشــتری دارد و بهویــژه از منظــر نگرانــی،
اگــر بــه مــواردی ماننــد امنیــت و آن جنبههــا
نــگاه کنیــد ،نمیخواهیــد اینگونــه باشــد،
«بلــه ،آنهــا هیــچ کنتــرل امنیتــی ندارنــد» ا ّما
مــا میتوانیــم تعــادل پایــان ســال را اثبــات
کنیــم ا ّمــا روز بعــد ،شــخصی آنهــا را هــک
کــرد و همــه چیــز از بیــن رفــت .بنابرایــن این
جنبــه هــا وجــود دارد.
در واقــع ،فریــب جمـعآوری شــواهد مســتقیم
و ســطح حســاب بــرای حسابرســان قــوی
بهنظــر میرســد زیــرا ممکــن اســت
ِالکچیــن
حسابرســان بــه اطالعــات ب
ِ
دسترســی داشــته باشــند .ایــن امــر بهویــژه
در معامــات و حســابهای پرریســک مفیــد
ِالکچیــن از لحــاظ نظــری
اســت زیــرا ب
ِ
امــکان نمونــه بــرداری 100درصــد ،تجزیــه
و تحلیــل جامــع و کارآمــد در زمــان واقعــی
و تأییــد معامــات و موجــودی حســابها را

دارد .مهــم نیســت کــه زیــر پنــج دالر اســت
یــا میلیــون دالر ا ّمــا میتــوان آن را برداشــت.
بنابرایــن ،اکنــون بایــد همــۀ طرفیــن تأییــد
کننــد کــه معاملــه خــاص واقعــی اســت.
بنابرایــن ،میتــوان از آن بهعنــوان مــدرک
اســتفاده کــرد (مصاحبــه شــونده .)3
میتوانیــد زمــان بیشــتری بــرای حسابرســی
صــرف کنیــد ،زیــرا از نظــر تئــوری ،کتابهــا
بســته میشــوند ،میتواننــد در هــر لحظــه از
زمــان بســته شــوند (مصاحبــه شــونده .)10
بــرای پاســخ بــه  RQ2در مــورد برداشــت
حسابرســان از رویکــرد حسابرســی در
حسابرســی (الــف) صورتهــای مالــی
ِالکچیــن و (ب) ارزهــای رمزنگاریشــده،
ب
ِ
ایــن مطالعــه دو دیــدگاه پیــدا کــرد )1( -
ترکیبــی از چهــار رویکــرد حسابرســی کــه
توســط ونبــوورن و همــکاران توصیــف شــده
اســت )2014( .و ( )2رویکــردی کــه شــبیه
رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم یــا BRMM
اســت .دیــدگاه اول نشــان میدهــد کــه در
ِالکچیــن ،شــواهد
حسابرســی بــا مشــتریان ب
ِ
در ســطح مســتقیم و حســاب و شــواهد غیــر
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مســتقیم و در ســطح واحــد مــورد نیــاز اســت.
بــه دیــدگاه دوم یــک تغییــر محســوس در
تکیــه بیشــتر بــر شــواهد غیرمســتقیم و نهــاد
اســت ،کــه بــه رویکــرد حسابرســی شــبیه
اســت کــه شــبیه رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم
یــا  BRMMاســت .یــک رویکــرد مبتنــی
بــر سیســتم بــر تکیــه بــر سیســتمهای
کنتــرل داخلــی بهعنــوان بخشــی اساســی
از فراینــد شــواهد حسابرســی بــا اســتفاده
محــدود از ارزیابــی ریســک تجــاری متمرکــز
اســت .از طــرف دیگــر ،رویکــرد BRMM
بهطــور متوســط از ارزیابــی ریســک تجــاری
بهعنــوان بخشــی از فراینــد جمــعآوری
شــواهد حسابرســی اســتفاده میکنــد ا ّمــا
عمدتــاً بــر فرایندهــای کلیــدی کســب و کار
متمرکــز اســت .دیــدگاه دوم در مــورد رویکــرد
حسابرســی تشــخیص میدهــد کــه مزایــای
تعهــدات حسابرســی از مشــتریان بــا اســتفاده
ِالکچیــن تــا حــد زیــادی بــه
از فنــاوری ب
ِ
سیســتمهای کنترلــی و حاکمیتــی شــبکه
ِالکچیــن بســتگی دارد (شــلدون 2019 ،؛
ب
ِ
اســمیت کاســتنگوای ،)2020 ،کــه هنــوز عــدم
توافــق در مــورد اســتانداردهای حســابداری و
فنــی وجــود دارد.
 -6نتیجهگیری
در حالــی کــه ادعاهایــی وجــود دارد کــه
ِالکچیــن،
اســتفادۀ مشــتریان از فنــاوری ب
ِ
نحــوۀ انجــام حسابرســی را تغییــر میدهــد
(رزاریــوو تومــاس ،2019 ،اشــمیتس و لئونــی،
 ،2019اســمیت و کاســتانگوای،)2020 ،
تاکنــون تحقیقــات آکادمیــک منتشرشــده در
متخصصیــن حسابرســی بــا
مــورد اینکــه آیــا
ّ
ایــن اظهــارات موافــق هســتند و اگــر چنیــن
اســت ،چــرا و چگونه وجــود دارد .بــرای برطرف
کــردن ایــن شــکاف در ادبیــات دانشــگاهی ،این
مطالعــه بــه  ASA 315و رویکردهــای مســتمر
ونبــوورن و همــکاران ( )2014بــرای بررســی
درک ذینفعــان در مــورد تأثیــر اســتفاده
ِالکچیــن بــر خطــرات
مشــتری از فنــاوری ب
ِ
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حسابدار
شمارۀ ۳42

در ســطح ادعـــا و رویکــرد تعهدات حسابرســی
میپــردازد .چهارچــوب مطالعه بـــا ASA 315
امــکان بررســی درک خطــرات ذاتــی و کنترلی
را از طریــق تجزیــه و تحلیــل چگونگــی تأثیــر
ِالکچیــن بــر مدلهــای تجــاری
فنــاوری ب
ِ
شــرکتها ،از قبیــل چهارچــوب حســابداری
مالــی و سیاســتهای حســابداری مربــوط
بــه ارزهــای رمزنگاریشــده ،فراهــم کــرده
اســت و ایــن فنــاوری و انــواع سیســتمهای
کنترلــی مــورد نیــاز بــرای اطمینــان از قابلیــت
ِالکچیــن وجــود
اطمینــان تراکنشهــای ب
ِ
دارد .بســیج مــداوم رویکردهــای حسابرســی
ونبــوورن و همــکاران ( ،)2014ارزیابــی تأثیــر
خطــرات در ســطح ادعــا بــر تمرکــز شــواهد
حسابرســی و رویکــرد حسابرســی بــرای
ِالکچیــن را تســهیل کــرد.
واحدهــای ب
ِ
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه یــک تصــور کلــی
ِالکچیــن نســبت
وجــود دارد کــه مشــتریان ب
ِ
بــه ســایر مشــتریان بیشــتر ریســکپذیر
هســتند و خطــرات ذاتــی و کنترلــی در
ِالکچیــن
تعامــات حسابرســی بــا نهادهــای ب
ِ
تقویــت میشــود .ایــن تصــورات در درجــه
اول بــه ایــن واقعیــت وابســته اســت کــه در
مــورد اســتانداردهای حســابداری و فنــی در
ِالکچیــن اجمــاع وجــود
مــورد برنامههــای ب
ِ
نــدارد .عــدم وجــود اجمــاع ،مزایــای اســتفاده
ِالکچیــن ،ماننــد یکپارچگــی و
از بســترهای ب
ِ
اعتبــار دادههــا در ایــن پلتفرمهــا را تضعیــف
میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه شــرکتهای حسابرســی هنــوز توانایــی
ِالکچیــن را ندارنــد،
اطمینــان از معامــات ب
ِ
کــه بــر ریســک تشــخیص تأثیــر میگــذارد.
بــا ایــن حــال ،تأثیــر خطــرات ذاتــی و کنتــرل
شناساییشــده بــر رویکــرد حسابرســی قطعــی
نیســت زیــرا دو دیــدگاه متمایــز وجــود دارد.
دیــدگاه اول رویکــردی اســت کــه منجــر بــه
اســتفاده از شــواهد مســتقیم ،غیرمســتقیم،
ســطح حســاب و ســطح نهــاد میشــود.
دیــدگاه دوم بیشــتر بــر شــواهد غیرمســتقیم
و ســطح نهــاد متّکــی اســت.

یافتههــا ،بینشهــا و محدودیتهــای ایــن
مطالعــۀ اکتشــافی زمینههایــی را بــرای
تحقیقــات آینــده مشــخص میکنــد .دو
دیــدگاه دربــارۀ رویکــرد حسابرســی بــرای
ِالکچیــن منعکسکننــدۀ عناصــر
مشــتریان ب
ِ
ریســک حسابرســی ،وابســتگی بــه کنتــرل و
ن اساســی در مشــارکتهای حسابرســی
آزمــو 
اســت .هــر رویکــردی از نظــر تمرکــز نســبی
بــر روی هــر عنصــر متمایــز اســت (ونبــوورن
و همــکاران .)2014 ،ماهیــت اکتشــافی ایــن
مطالعــه توانســت مشــخص کنــد کــه ممکــن
اســت در تأکیــد نســبی بــر ایــن عناصــر ،تغییری
ایجــاد شــود .بــا ایــن حــال ،ایــن یافتــه نیــاز
بــه بررســی بیشــتر از طریــق مطالعــات مــوردی
ِالکچیــن
مشــارکت حسابرســی بــا مشــتریان ب
ِ
یــا مطالعــات تجربــی دارد .ایــن واقعیــت کــه
ِالکچیــن بســتری بــرای شــبکهای از طرفیــن
ب
ِ
اســت ،تأییــد کــرد کــه سیســتم کنترلهــای
داخلــی یــک نهــاد بــرای کنترلهــای
ِالکچیــن
حاکمیتــی شــبکه بخشهــا در ب
ِ
نفوذپذیــر اســت .بنابرایــن ،مداخلــۀ رویکردهــای
حسابرســی ونبــوورن و همــکاران ( )2014کــه
شــامل طیفــی از شــواهد حسابرســی در ســطح
حســاب و ســطح نهــاد میشــود ،بایــد بــرای
تطبیــق شــواهد ســطح شــبکه تنظیــم شــود.
ایــن پیشــنهاد را میتــوان از طریــق مصاحبــه
متخصصیــن
بــا ذینفعــان مربوطــه از جملــه
ّ
حسابرســی ،نهادهــای تنظیمکننــدۀ اســتاندارد
و مقــررات بیشــتر مــورد بررســی قــرار داد.
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همانگونــه کــه از ابتــدای بهوجــود آمــدن
حرفــۀ حســابداری ،تعاریــف گوناگونــی بــرای
آن ثبــت شــده اســت ،چیــزی کــه بیــش از
همــۀ مــوارد بــه چشــم میخــورد ،واژههــای
ثبــت و بررســی معامــات مالــی اســت؛ یعنــی
در تمامــی ارکان و ردههــا ،افــرادی کــه عضــو
یــک مجموعــه هســتند و هــر نــوع عملــی را
مرتکــب میشــوند ایــن اعمــال اعــم از خریــد،
فــروش ،قــرارداد ،امضــای هرگونــه اوراقــی کــه
بازخــورد مالــی دارد ،آن مجموعــه را بــه رعایت
بســیاری از نــکات موظــف میکنــد کــه طبــق

چهارچوبهــای مجموعــه باشــد .اگــر چنیــن
نباشــد خیلــی از قانونهــا ،چهارچوبهــا و
اســتانداردها زیــر ســؤال مـیرود و دچــار هــرج
ن بیشــماری را
و مــرج میشــود و ضــرر و زیــا 
بــرای صاحبــان ســرمایه ایجــاد میکنــد.
تمامــی ف ّعالیتهــای ایــن حرفــه بــرای
جلوگیــری از بهوجــود آمــدن احتمالــی
اینگونــه اعمــال کــه منتهــی بــه ضــرر و
زیانهــای غیرقابــل جبــران بــه ســرمایه
صاحبــان ســرمایه میشــود ،صــورت
میپذیــرد در همیــن راســتا ،حرفــهای
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متشــکل از افــرادی متخصــص و کاردان
بــرای جلوگیــری از بهوجــود آمــدن کمتریــن
بیقانونــی در راســتای قانــون ســرمایهداران و
صاحبــان ســرمایه تشــکیل شــده اســت.
تــا اینجــای مقــال جــای هیچگونــه بحــث و
شــبههای نیســت زیــرا حســابداری را بهعنــوان
حرفــه و علمــی دانســتهاند کــه در خدمــت
ســرمایه اســت .بــا ایــن وجــود ســؤاالت و
اشــکاالت از ایــن بــه بعــد بهوجــود میآیــد؛
آیــا طــرف مقابــل حســابداران ،فقــط صاحبــان
ســرمایه اســت یــا ســایر ذینفعــان هــم وجــود
دارنــد و آیــا بایــد در تصمیمهــا و روشهــا
ترتیــب اثــر داده شــود؟
ایــن ذینفعــان چــه کســانی هســتند و چگونــه
در مباحــث مالــی شــرکت دخیــل هســتند؟
 -1مالیاتبگیــران (حاکمیــت) بــا روشهــای
مختلــف خــود
 -2محیــط زیســت (آب ،خــاک ،حیــوان،
انســان و نســل آینــده)
 -3سایر شرکتهای ف ّعال در حوزه رقابت
 -4نیروی انسانی شاغل

 -1مالیات

قانــون و اســتانداردها مالکهایــی را بــرای
ارزیابــی و پاســخگویی اجزای صاحبان ســرمایه
در حوزههــای مطروحــه در نظــر گرفتــه اســت
مکــرری را در قانــون مالیاتهــا
و مباحــث
ّ
داریــم ولــی همانگونــه کــه کلیــۀ منتقــدان
بــه قانــون ،بارهــا بیــان کردهانــد ،قوانیــن
ناقــص اســت و بســیار راحــت میتــوان از
زیــر بــار ســنگین اینگونــه قوانیــن خــارج
شــد و لطمــهای نیــز بــه خــرد قانــون وارد
نشــود .اینجاســت کــه تمایــز بیــن قانــون و
مجــری پیــش میآیــد و در همیــن راستاســت
کــه هیچوقــت حســابداران و صاحبــان
ســرمایه خــود را مکلــف بــه رعایــت قانــون و
اســتانداردها بــرای احقــاق حــق عمــوم جامعــه
نمیداننــد.
بــر همیــن منــوال تئوریســینها و
قانونگذارهــا در پــی یافتــن چراهــا در قانــون
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و چگونههــا 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
افزایــش آن اســت دوری نمیجوینــد ،عــدم
توجیهپذیــری صاحبــان ســرمایه از ســوی
قانونگــذار و نبــودن تقســیم عادالنــۀ ثــروت
از ســوی مراجــع ذیصــاح بــرای دامــن زدن
بــه اینگونــه ف ّعالیتهــای بــهدور از اخــاق
نیــز وجــود دارد.

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

ســالیان ســال اســت کــه نظریهپــردازان،
تفکــرات خــود را در جهــان بــه کرســی قانــون
و اســتاندارد نشــاندهاند .زمانــی کــه قوانیــن
و اســتانداردهای مربــوط بــه مباحــث مالــی
مــورد جســتجو قــرار میگیــرد ،میتــوان
دیــد کــه در جاهایــی از قوانین و اســتانداردها،
تئوریســینها ملــزم بــه اســتفاده از تفکــرات
افــراد حامــی محیــط زیســت شــدهاند.
همانطــور کــه در عبارتهــای قبلــی بیــان
شــد هــدف جامعــۀ حســابداری بــا تفکــرات
حامــی محیــط زیســت تمایــز دارد .محیــط
زیســتی کــه متشــکل از آب ،خــاک ،هــوا،
حیــوان ،انســان و نســل آینــده اســت ،در ایــن
میــان اســت کــه تئوریســینهای محیــط
زیســت اجــازه نمیدهنــد بــا هــر روش ،قانــون
و اســتانداردی ،حقــوق مالکانــۀ صاحبــان
ســرمایه افزایــش یابــد و حســابداران را ملــزم
بــه اطاعــت از قانونهــا و اســتانداردهای خــود
میکننــد.
دانشــمندان حــوزۀ محیــط زیســت معتقدنــد
کــه خیلــی از شــرکتها بــا ایجــاد
خســارتهای جبرانناپذیــری بــه محیــط
زیســت ،اقــدام بــه تخریــب میکننــد و بــرای
جبــران و اقدامــات پیشــگیرانه هیــچ قانــون و
اســتانداردی موجــود نیســت تــا شــرکتها یــا

صاحبــان ســرمایه ملــزم بــه رعایــت آن باشــند.
همیــن ســهلانگاری ،باعــث ورود دانشــمندان
حــوزۀ محیــط زیســت را بــه مباحــث مالــی
و مدیریتــی شــده اســت تــا اجــازه ف ّعالیــت را
بــه شــرکتهایی کــه خــاف چهارچوبهــای
محیــط زیســت حرکــت میکننــد ،ندهــد.
ایــن چنیــن عواملــی باعــث میشــود کــه
حســابداران از اینکــه ابــزاری در دســت
ســرمایه باشــند ،خــارج شــوند .چــه بســا کــه
در شــرایطی حســابداران دوبــاره از نقــص
قانــون اســتفاده کننــد و هدفهــای خــود را
در پیــش گیرنــد ا ّمــا اســتانداردها و قوانیــن
اســت کــه جلــوی فــرار حســابداران را بــه
ســوی ســرمایه بگیــرد و از ابــزاری بــودن ایــن
حرفــه جلوگیــری کنــد.

 -3ســایر شــرکتهای ف ّعــال
در حــوزۀ رقابــت

در تمامــی شــرکتهای ف ّعــال و برتــر دنیــا
مباحــث رقابتــی شــرکت بــا ســایر رقبــا
مطــرح بــوده اســت و تمامــی دانشــمندان
علــم مدیریــت و حســابداری بــا کمــال
افتخــار در مطــرح کــردن تئور یهــای
رقابتــی خــود هســتند کــه باعــث افتخــارات
آنــان نیــز شــده اســت ولــی مشــکل یــا بــه
عبــارت بهتــر ،بحــران ،آن زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه بــا زیــر پــا گذاشــتن مســائل
اخالقــی و حرفــهای ایــن اســتراتژی را در
پیــش رو بگیرنــد و بــر آن جامــۀ عمــل
بپوشــانند .البتــه مثالهــا و مــوارد فراوانــی
نیــز مبنــی بــر اثبــات عــدم رعایــت مســائل
اخالقــی و حرفــهای وجــود دارد .بهصــورت
کلــی میتــوان بــه عباراتــی ماننــد
محصــوالت تراریختــه ،صنعــت ناایمــن،
آلودگــی ،عمــر مفیــد ،ایجــاد ناهنجــاری،
شــایعه پراکنــی علیــه شــرکتهای رقیــب
و ...اشــاره کــرد .اینهــا همــه و همــه،
عواملــی هســتند کــه حســابداران و ســایر
ردههــای مالــی هیچــگاه خــود را دخیــل
در موضــوع ندانســتهاند ولــی چنانکــه
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مشــهود اســت در بطــن و متــن قضیــه
هســتند و هیچــگاه افشــایی در ایــن حــوزه
صــورت نگرفتــه اســت مگــر توســط قانونهــا
و اســتانداردها.

 -4نیروی انسانی شاغل

ترتیــب چیدمــان صــورت وضعیــت مالــی در
قســمت داراییهــا بهصــورت نقدشــوندگی
اســت و ابتــدا وجــوه نقــد طبــق اســتانداردها
آورده میشــود ولــی طبــق اســتانداردهای
کشــورهای جهــان اول چیــزی کــه در ابتدای
قســمت داراییهــا در صــورت وضعیــت
مالــی آورده میشــود ،ارزش منابــع انســانی
شــرکت اســت .تئوریپــردازان غربــی
معتقدنــد کــه دارایــی ،بــه خــودی خــود
ارزشــی نــدارد مگــر اینکــه توســط نیــروی
انســانی اقــدام بــه ایجــاد ارزش بــرای شــرکت
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کننــد .ایــن اتفــاق بیانگــر ارزش بــاالی
نیــروی انســانی حتــی از وجــوه نقــد اســت و
آنهــا اغــراق کردهانــد کــه نیــروی انســانی در
ردههایــی باالتــر از همــۀ داراییهــا در یــک
شــرکت هســتند پــس بایــد مــورد بازنگــری
در تصمیمهــای مدیریتــی و مالــی قــرار
گیــرد چــرا کــه شــأن و ارزش ایــن منبــع
بــزرگ اگــر درخــور توجــه قــرار نگیــرد
باعــث ایجــاد ضاللــت و گمراهیهــای
فراوانــی هــم در حــوزۀ مدیریــت و هــم در
حــوزۀ میشــود .مباحــث مربــوط بــه نحــوۀ
ارزشگــذاری و ســایر مــوارد ایــن حــوزه
توســط ایدهپــردازان بخــش مالــی در ایــن
بحــث نمیگنجــد؛ بــا ایــن حــال بــا توجــه
بــه اهمیــت آن بایــد در مالکهــای برتــر
در حــوزۀ مالــی و مدیریتــی ترتیــب اثــر
داده شــود ولــی چنانکــه در شــرکتهای

مختلــف دیــده میشــود نــه تنهــا بــه ایــن
امــر توجــه نمیشــود بلکــه بــا روشهــای
مختلــف در پــی از بیــن بــردن ارزش ایــن
دارایــی مهــم هســتند.
از عــدم تصمیمگیــری صحیــح در نحــوۀ
گزینــش افــراد تــا نحــوۀ ف ّعالیــت و
بهرهگیــری از نیــروی انســانی و آمــوزش
آنهــا در شــرکت دچــار ابهامــات و مشــکالت
زیــادی بــوده اســت کــه ایــن امــر تنهــا زمانی
خــود را آشــکار میکنــد کــه بخواهیــم از
اساســنامۀ شــرکت تــا صورتهــای مالــی و
خروجــی شــرکت را بــا شــرکتهای مشــابه
غربــی مقایســه کنیــم .در ایــن میــان بــاز
خاطــر نشــان میشــود کــه حســابداری در
ایــن میــان ابــزاری نیســت جــز ابــزار دســت
ســرمایه و در هیــچ یــک از گزینههــای
مطــرح شــده وارد نشــده اســت و هیچوقــت
اعمالــی را مشــهود ،بیــان نکــرده اســت و
نیــروی انســانی را همــان مســتمری بگیرانــی
تعریــف کردهانــد کــه در بهــای تمــام شــده
دخیــل هســتند و بــه روشهــای مختلــف
ســعی در نادیــده گرفتــن آنهــا در راســتای
کاهــاش بهــای تمــام شــده داشــتهاند.
بــا وجــود اینکــه علــم حســابداری بــرای
صاحبــان ســرمایه تبدیــل بــه یــک ابــزار
شــده اســت ولــی در ذات خــود ایــن توانایــی
را دارد کــه از ایــن نــوع ابــزار بــودن خــارج
شــود و بــه مســائل کلیتــر و اســتراتژیک
بپــردازد و ایــن امــر نیــز بــر همــگان
آشــکار اســت کــه شــرکتهای پیشــرفته
و تــراز اول ،از خــارج و داخــل شــرکت
ایــده میگیرنــد و در قالبهــای مختلــف
بــه ایــن موضوعــات میپردازنــد .ایــن
امــر نشــان میدهــد کــه علــم حســابداری
بایــد بــر روی چنیــن تئوریهایــی تفکــر و
ایدهپــردازی کنــد و در نهایــت در راســتای
ارائــه راهــکار اقداماتــی صــورت دهــد تــا
اثبــات شــود کــه علــم مالــی ،ابــزار نیســت و
در راســتای خــرد جمعــی جامعــه در حــال
حرکــت اســت.
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نقــش رکــن " عامــل فــروش" در فرآینــد
انتشــار صکــوک چیســت؟

عامــل فــروش وكيــل واســط در عرضــه اوراق اجــاره بــه عمــوم اســت .باني

عامــل فــروش در اوراق بهــادار اســامي مطابق بنــد (ز) مادۀ يك دســتورالعمل

در ايــن امــر قــرار داده و نهــاد واســط پــس از انتشــار اوراق اجــاره امــر

اوراق ،ناشــر بايــد اوراق را از طريــق عامــل فــروش در بــازار اوليــه بــه
فــروش رســاند.

انتشــار اوراق را بــه نهــاد واســط واگــذار نمــوده اســت و او را وكيــل خــود

انتشــار اوراق اجــارۀ شــخص حقوقــي اســت که نســبت بــه عرضــۀ اوراق اجاره

فــروش آن را بــه عامــل فــروش وكالــت ميدهــد .در واقــع عامــل فــروش

بيــن ناشــر اوراق يعنــي نهــاد واســط و خريــداران اوراق يعنــي ســرمايهگذاران

دارد .در واقــع از لحــاظ حقوقــي نهــاد واســط امــر فــروش اوراق بهــادار را

تكميــل فرآينــد عرضه عمومــي در بــازار اولــي اوراق اجــاره نقــش دارد .مطابق

دخالــت عامــل فــروش در مرحلــۀ اوليــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و در

فــروش زمانــي در واگــذاري اوراق اجــاره دخالــت ميكنــد كــه انتشــار اوراق

مطابــق بنــد  27مــادۀ يــك قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی

عامــل فــروش شــخص حقوقــي اســت کــه از بيــن بانکهــا يــا مؤسســات

در واگــذاري اوراق اجــاره دخالــت ميكنــد كــه انتشــار اوراق اجــاره بــه

ســرمايه ،شــرکتهاي کارگــزاري بــورس اوراق بهــادار تهــران يــا فرابــورس

در ایــن مرحلــه عامــل فــروش پــس از فــروش اوراق بهــادار بایــد مبالــغ

نهادهــاي مذکــور نهادهــاي مالــي اســت كــه در زمينــۀ انتشــار اوراق بهادار

فــروش موظــف اســت نتایــج فــروش اوراق بهــادار را ظــرف مهلــت  15روز

از طــرف ناشــر بــراي فــروش اقــدام ميکنــد .در واقــع عامــل فــروش ،واســطۀ

نماينــده نهــاد واســط بــوده و تنهــا در فــروش اوراق از نهــاد واســط وكالــت

اســت .دخالــت عامــل فــروش در مرحلــۀ اوليــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و در

بــه صــورت توكيــل در وكالــت بــه عامــل فــروش واگــذار کــرده اســت.

بنــد  27مــادۀ يــك قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ايــران ،عامل

تكميــل فرآينــد عرضــه عمومــي در بــازار اولــي اوراق اجــاره نقــش دارد.

اجــاره بــه صــورت عرضــه عمومي باشــد.

ايــران در تعريــف عرضــۀ خصوصــي اوراق بهــادار ،عامــل فــروش زمانــي

مالــي و اعتبــاري تحــت نظــارت بانــک مرکــزي و شــركتهاي تأميــن

صــورت عرضــه عمومــي باشــد.

ايــران تعييــن ميشــود(.مادۀ  7دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره)

فــروش و پذیرهنویســی را بــه حســاب نهــاد واســط واریــز کنــد .عامــل

بــه طــور كلــي فعاليــت ميكننــد .عامــل فــروش بايــد توســط بانــي

بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اطــاع دهــد .اگرچــه قــرارداد عاملیــت

عامــل فــروش بــا نهــاد واســط بــه منظــور واگــذاري اوراق بهــادار قــراردادي

وظیفــه پرداخــت حقالزحمــه عامــل فــروش را بــر عهــده داشــته و ایــن

تعييــن شــود (مــادۀ  7دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره).

تحــت عنــوان «عامليــت فــروش اوراق» منعقــد ميکنــد .ايــن قــرارداد

همانطــور كــه از نامــش پيداســت اعطــاي نوعــي وكالــت در فــروش اوراق

فــروش بیــن نهــاد واســط و عامــل فــروش منعقــد میشــود امــا بانــی

امــر حضــور بانــی را در ایــن قــرارداد توجیــه میکنــد.

بــه عامــل فــروش اســت .عامــل فــروش شــرکتي اســت کــه بــه عنــوان

واســطه بيــن ناشــر و ســرمايهگذاران فعاليــت ميکنــد .در فراينــد انتشــار
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نکات مهم
حــــــــرف های
نقــش رکــن " بانــی" در فرآینــد انتشــار
صکــوک چیســت؟
شــخص بانــی نهــادی اســت کــه مطابــق بنــد (ج) مــادۀ  1دســتورالعمل

انتشــار اوراق بهــادار اجــاره بــرای تأمیــن مالــی خــود اوراقبهــادار
منتشــر میکنــد .شــخص بانــی بایــد شــرکت تجــاری یــا شــخص
عمومــی دولتــی باشــد .شــرکت تجــاری شــرکتی اســت کــه بــا موضــوع
انجــام فعالیــت تجــاری تشــکیل شــده باشــد و اشــخاص حقــوق عمومــی

دولتــی نیــز شــامل وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی اســت کــه مطابــق
مــادۀ  4قانــون محاســبات عمومــی کشــور تشــکیل میشــود .شــخص

تجــاری مطابــق مــادۀ  2دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره بایــد شــرکت
ســهامی یــا تعاونــی باشــد .اشــخاص حقــوق عمومــی غیردولتــی نیــز در

صورتــی میتواننــد اوراق بهــادار منتشــر کننــد کــه امــکان انتشــار اوراق
توســط آنهــا و صالحیــت مالــی آنهــا بــه تأییــد ســازمان بــورس و اوراق

بهــادار رســیده باشــد.

بانــی بــه تنهایــی امــکان انتشــار اوراق بهــادار نــدارد و بایــد از طریــق
نهــاد واســط بــه امــر انتشــار اوراق بهــادار مبــادرت ورزد .نهــاد واســط
بــه لحــاظ حقوقــی وکیــل بانــی در امــر انتشــار اوراق اجــاره بــه حســاب
آمــده و از ســوی وی اوراق منتشــر و بــه فــروش میرســاند.

بانــی اوراق بهــادار اســامی بــه تناســب ایــن کــه چه نــوع اوراق بهــاداری

اســت نقــش متمایــز از دیگــر اوراق بهــادار دارد .بانــی در اوراق بهــادار
اجــاره نقــش مســتأجر ،در اوراق مضاربــه ،نقــش مضــارب یــا عامــل ،در
اوراق مرابحــه نقــش خریــدار اقســاطی و در ســایر اوراق بــه تناســب،

نقــش حقوقــی مخصــوص بــه آن اوراق را ایفــا میکنــد.

بانــی در اوراق اجــاره بــه عنــوان مســتأجر شــناخته شــده امــا تمــام
وظایــف و تکالیــف و حــدود اختیاراتــی را کــه یــک مســتأجر در قــرارداد
اجــاره ممکــن اســت داشــته باشــد نداشــته یــا متفــاوت خواهــد بــود.

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

همــان ســود اوراق اجــاره را تشــکیل میدهــد .ایــن ســود بــه دلیــل

ثابــت بــودن میــزان اجــاره بهــا ثابــت اســت .در مقابــل اگــر چــه قانــون
مدنــی در مــاده  486انجــام تعمیــرات و کلیــۀ مخارجــی کــه در عیــن

مســتأجره بــرای امــکان انتفــاع از آن الزم اســت را بــه عهــده مالــک

یــا همــان موجــر واگــذار کــرده اســت امــا در اوراق اجــاره بــه موجــب
قــرارداد اجــاره میــان بانــی و واســط ایــن هزینههــا بــر عهــده بانــی
قــرار داده شــده اســت.

در اوراق مضاربــه بانــی نقــش مضــارب یــا عمــل را بــر عهــده دارد
و بــه واقــع ســرمایهای کــه از فــروش اوراق مضاربــه حاصــل آمــده
اســت را در امــور تجــاری بــه کار میگیــرد .بانــی در ایــن جایــگاه

نســبت بــه ســرمایه واگــذار شــده بــه وی امیــن اســت امــا وجــه

التزامــی در صــورت تلــف ســرمایه پیشبینــی شــده اســت کــه ایــن

وجــه التــزام توســط ضامــن بانــی پشــتیبانی میشــود .بانــی بــه
عنــوان عامــل یــا مضــارب در میــزان ســودی کــه حاصــل میشــود
بــر اســاس درصــدی کــه تعییــن شــده اســت شــریک اســت و مابقــی

ســود بیــن دارنــدگان اوراق پــس از کســر کارمــزد واســط پرداخــت
خواهــد شــد.

در اوراق مرابحــه بانــی در جایــگاه خریــدار اقســاطی دارایــی قــرار

میگیــرد .دارایــی مذکــور از وجــوه حاصــل از فــروش اوراق مرابحــه
خریــداری شــده و بــه بانــی بــه صــورت فــروش اقســاطی منتقــل

میشــود .بانــی موظــف اســت در مواعــد تعییــن شــده ثمــن
دارایــی خریــداری شــده را بــه صــورت اصــل اوراق و ســود آن را

بــه دارنــدگان پرداخــت کنــد .ایــن ســود توســط نهادهایــی چــون
شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بیــن

دارنــدگان توزیــع میشــود.

از ایــن رو اگرچــه مســتأجر در قــرارداد اجــاره در نگهــداری از عیــن
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 اوراقاجــاره تعهــد میســپارد
تــا در هــر صــورت عیــن مســتاجره تلــف شــود ،مســئول جبران خســارت

آن باشــد .البتــه دراوراق اجــاره بــه منظــور حمایــت از ســرمایهگذاران
اقداماتــی چــون تعییــن ضامــن و بیمــۀ دارایــی در نظــر گرفتــه شــده
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اوراق بهــادار منتشــر کنــد ،بــر اســاس مــادۀ  3دســتورالعمل انتشــار
اوراق بهــادار اجــاره بایــد تنهــا از طریــق نهــاد واســط بــه امــر انتشــار

اوراق اقــدام کنــد.

نهــاد واســط بــر اســاس الگویــی کــه بــه موجــب مقــررات تنظیــم یافتــه

اســت نقــش وکالتــی دو جانبــه ایفــا میکنــد .از یــک ســو نســبت

بــه برخــی امــور وکیــل بانــی اســت و در انجــام پــارهای امــور دیگــر
وکیــل دارنــدگان اوراق اســت .عمــدۀ فعالیتهــای نهــاد واســط تــا
زمــان انتشــار اوراق و قبــل از انتقــال آن بــه ســرمایهگذاران بــه وکالــت
از بانــی صــورت میگیــرد .اگــر چــه قــرارداد وکالــت مجزایــی بیــن
نهــاد واســط و بانــی بــا موضــوع انجــام فعالیتهــای بانــی توســط نهــاد
واســط منعقــد نمیشــود امــا واگــذاری امــوری چــون انعقــاد قــرارداد

بــا عامــل فــروش ،بازارگــردان و متعهــد پذیرهنویــس بــه نوعــی گویــای

اعطــای نوعــی وکالــت ضمنــی بــه نهــاد واســط از ســوی بانــی اســت.

پــس از واگــذاری اوراق بهــادار بــه ســرمایهگذاران 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
میکنــد .ایــن امــر ایــن اختیــار را بــه نهــاد واســط میدهــد 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

نقــش رکــن " نهــاد واســط" در فرآینــد
انتشــار صکــوک چیســت؟
نهــاد واســط طبــق تعریــف بنــد (د) مــادۀ  1قانــون توســعۀ ابزارهــا و
نهادهــای مالــی جدیــد چنیــن تعریــف شــده اســت" :یکــی از نهادهــای
مالــی موضــوع قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران اســت

کــه میتوانــد بــا انجــام معامــات موضــوع عقــود اســامی نســبت بــه
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.

مـیورزد .در برخــی مــوارد نهــاد واســط بــا توجــه بــه حــق توکیلــی کــه
از ســوی دارنــدگان اوراق بــه وی در انجــام امــور فــوق وگــذار میشــود،

امــر پرداخــت ســود و اصــل اوراق را بــه شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بــه عنــوان عامــل پرداخــت واگــذار
میکنــد .همینطــور نهــاد واســط در امــر پیگیــری دعــاوی و اجــرای
احــکام صــادره توســط دادگاههــا مطابــق بــا مــادۀ  35قانــون آییــن

دادرســی مدنــی وکالــت و توکیــل در وکالــت خواهــد داشــت.

مســئوليت نهــاد واســط در حــدود مســئوليت وكيــل اســت .از ايــن رو
تنهــا در مــواردي امــكان رجــوع بــه وي وجــود دارد كــه نهــاد واســط
مرتكــب تقصيــر شــده و بــه تعهــدات قانونــی و قــراردادی خویــش عمــل
نکننــد.

نهــاد واســط بــه عنــوان عامــل انتشــار انــواع اوراق بهــادار اســامی یــا
همــان صکــوک تنهــا نهــادی اســت کــه میتوانــد اوراق بهــادار منتشــر

کنــد .شــخص بانــی کــه قصــد دارد بــه منظــور تأمیــن مالــی خویــش

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

87

نکات مهم
حــــــــرف های
نقــش رکــن " عامــل پرداخــت" در
فرآینــد انتشــار صکــوک چیســت؟
شــركت ســپردهگذاري اوراق بهــادار و تســويۀ وجــوه عامــل پرداخــت

در اوراق بهــادار اســامي اســت .ايــن نهــاد بــراي پرداخــت ســود و اصــل

اوراق بهــادار قــراردادي تحــت عنــوان «قــرارداد عامليــت فــروش» بــا
نهــاد واســط منعقــد ميكننــد.

عامــل پرداخــت ،پرداختهــاي مرتبــط بــا اوراق بهــادار در سررســيدهاي
معيــن بــه ســرمايهگذاران يــا دارنــدگان اوراق را بــر عهــده دارد .بــه

عنــوان مثــال پرداختهــاي مرتبــط بــا اوراق اجــاره شــامل اجارهبهــا يــا
همــان ســود اوراق اجــاره و حســب مــورد ،ســود ناشــي از ســرمايهگذاري

باشــد نمیتــوان او را مســئول در جبــران خســارت کــرد.

بــر خــاف قــرارداد عامليــت فــروش ،در ايــن قــرارداد واســط از جانــب

دارنــدگان اوراق بــه عامــل پرداخــت وكالــت ميدهــد .يعنــي دارنــدگان
اوراق بايــد در ابتــدا نهــاد واســط را مجــاز در وكالــت در توكيــل کننــد.
علــت آن اســت كــه نهــاد واســط در اخــذ ســود اوراق و توزيــع آن و

نگهــداري و اجــاره و خريــد و فــروش دارايــي مــورد اجــاره ،وكيــل

دارنــدگان اوراق اســت و در زمينــۀ پرداخــت و توزيــع ســود ،وكالــت

اعطايــي از جانــب دارنــدگان اوارق را بــه عامــل پرداخــت توكيــل ميكند.
عامــل پرداخــت نيــز در حــدود اختيــارات خويــش مجــاز بــه انجــام امــور
اســت و انجــام فعاليتــي غيــر از مــوارد مجــاز ،تعــدي از حــدود اختيــار و

موجــب ضمــان اوســت و قــرارداد را تبديــل بــه عقــدي فضولــي و منــوط
بــه اجــازه نهــاد واســط ميکنــد.

مجــدد بخشــي از اجارهبهــا و وجــوه ناشــي از فــروش دارايــي را شــامل

ميشــود .شــرکت ســپردهگذاري مرکــزي اوراق بهــادار و تســوية
وجــوه ،پــس از دريافــت مبالــغ از ناشــر ،اجارهبهــا و حســب مــورد ســود

ناشــي از ســرمايهگذاري مجــدد بخشــي از اجارهبهــا و وجــوه ناشــي از
فــروش دارايــي را در سررســيدهاي معيــن بــه ســرمايهگذاران پرداخــت

ميکنــد( .مــادۀ  8دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره مصــوب )1389

قــرارداد عامليــت پرداخــت همچــون قــرارداد عامليــت فــروش همانطــور
كــه از اســمش پيداســت اعطــاي نوعــي وكالــت اســت .دارنــدگان اوراق

بــا اعطــاي وكالــت بــه نهــاد واســط او را وكيــل در امــر پرداخــت ســود
و اصــل اوراق ميکنــد .ايــن اعطــاي وكالــت همــراه بــا حــق توكيــل

ايــن اختيــار اســت .بنابرايــن نهــاد واســط اختيــار پرداخــت را بــه
شــركت ســپردهگذاري مركــزي اوراق بهــادار واگــذار ميكنــد .شــركت
ســپردهگذاري مركــزي بــه عنــوان عامــل پرداخــت ،وجــوه را از بانــي

اخــذ و بــه دارنــدگان اوراق پرداخــت ميکنــد .عــاوه بــر ســود ،زمانــي
كــه سررســيد اوراق بــه پايــان رســيد ،اصــل مبلــغ اوراق كــه ناشــي از

فــروش دارايــي مــورد اجــاره اســت پــس از كســر هزينههــاي اســتهالك
و كارمزدهــاي مختلــف ،بيــن دارنــدگان اوراق توســط عامــل پرداخــت
تقســيم ميشــود.

عامــل پرداخــت در نگهــداري وجــوه و تقســيم آن بيــن دارنــدگان اوراق
وكيــل واســط بــه حســاب آمــده و از ايــن رو اميــن محســوب ميشــود.
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
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قــراردادی میــان نهــاد واســط و بازارگــردان منعقــد میشــود .عمــل

یکــی دیگــر از ارکان اوراق بهــادار اســامی بازارگردان اســت .بازارگردان،

بــراي خريــد آن صــادر شــده باشــند منقــول يــا غيرمنقــول باشــد،

مجــوز الزم بــا تعهــد بــه افزايــش نقدشــوندگي و تنظيــم عرضــه و

دارايــي مذكــور منقــول باشــد بــه واســطۀ اینکــه خريــد و فــروش

اوراق ميپــردازد .بازارگــردان اوراق اجــاره توســط بانــي معرفــي و در

عمــل بازارگــردان مطابــق بنــد يــك مــادۀ  2قانــون تجــارت كــه مقــرر

دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره)

يــا اجــاره  »...تجــاري تلقــي ميشــود و بازارگــردان نيــز تاجــر خواهــد

كســادي بــازار اوراق بهــادار اســت.

نظــر بــه ضــرورت بازارگردانــی اوراق اجــاره قبــل از سررســید نهایــی،
بازارگــردان در اوراق اجــاره بســته بــه اينكــه دارايــي كــه اوراق مذکــور

کارگــزار معاملهگــر يــا شــرکت تأميــن ســرمايهاي اســت کــه بــا اخــذ

تجــاری یــا غیرتجــاری محســوب ميشــود .بــا ايــن توضيــح كــه اگــر

تقاضــاي اوراق و تجديــد دامنــۀ نوســان قيمــت آن ،بــه داد و ســتد آن

اوراق بــه منزلــۀ انتقــال دارايــي مشــاع از فــردي بــه فــرد ديگــر اســت،

صــورت كفايــت ســرمايه بــا تأييــد ســازمان انتخــاب ميشــود(.مادۀ 9

مـيدارد« :خريــد يــا تحصيــل هــر نــوع مــال منقــول بــه قصــد فــروش

يكــي از وظايــف بازارســازان يــا بازارگردانــان متخصــص بــورس حفــظ

بــود .امــا اگــر دارایــی پایــۀ انتشــار اوراق اجــاره غيرمنقــول باشــد و

ســهامهاي تخصيــص داده شــده بــه آنهــا بــه هــم بخــورد آنهــا

مطابــق مــادۀ 4قانــون تجــارت بــه هيــچ وجــه تجــاري تلقــي نخواهــد

تعديــل عرضــه و تقاضــا كمــك ميكننــد .بــه هميــن دليــل آنهــا بايــد

در قــرارداد نمونــهاي كــه پيرامــون بازارگردانــي طراحــي شــده اســت

خريــدار و فروشــنده اوراق بهــادار را بــر عهــده دارنــد.

واســط را بــه موجــب ضمانتنامــه بانكــي نــزد نهــاد واســط بــه وديعــه

بــازا ِر روان و منظــم اســت .بــه هميــن دليــل هــر وقــت كــه تعــادل

مــورد دادوســتد قــرار گيــرد انتقــال امــوال غيرمنقــول تلقــي شــده و

وارد عمــل شــده و بــا خريــد و فــروش ســهام بــه حســاب خــود بــه

شــد.

ســرمايۀ كافــي داشــته باشــند .در واقــع بازارگردانــان همزمــان نقــش

بازارگــردان موظــف اســت وجــه التــزام تأخیــر در تأمیــن منابــع نهــاد

بازارگردانــي در دو مفهــوم مطــرح اســت .در يــك معنــي ،بازارگردانــي

بگــذارد .ايــن امــر از آن رو كــه بازارگــردان بــه منظــور خريــد اوراق

گوناگــون بــازار و ابعــاد مختلــف بازاريابــي اســت .در معنــي ديگــر

فروشــندۀ ســهام يــا اوراق بهــادار بپــردازد .بــراي تأخيــر در ايــن پرداخت

بــه نــام خــود و فــروش آن اســت .آنچــه مــورد نظــر مــا در ايــن بحــث

تــا در صــورت نــدادن وجــوه و يــا تأخيــر در پرداخــت مبالــغ مربــوط

بازارگــردان نهــادي اســت كــه در روان کــردن بــازار ثانويــه اوراق بهــادار

ماهيــت حقوقــي قــرارداد بازارگردانــي در اوراق بهــادار بــه نوعــي «تعهــد

ايــن نهــاد بــا خريــد و فــروش ســهام بــه روانــي بــازار كمــك ميكنــد.

 10قانــون مدنــي و الزماالجراســت .تعهــد بازارگــردان ايــن اســت كــه

نيــاز دارد و خواهــان فــروش اوراق خویــش در بــازار ثانویــه اســت امــا

فــروش نرســيد اوراق مذكــور را خريــداري کــرده و ســپس آن را بــه نــام

يعنــي مديريــت بــازار كــه شــامل برنامهريــزي ،اجــرا و كنتــرل امــور

بايــد مبالغــي در اختيــار داشــته باشــد و بــه موقــع ايــن مبالــغ را بــه

بازارگردانــي بــه معنــي واســطه شــدن در معامــات و خريــد كااليــي

قانونگــذار معيــن کــرده تــا وجــه التزامــي از بازارگــردان گرفتــه شــود

اســت معنــي دوم بازارگردانــي اســت.

بــه اوراق بهــادار از محــل وجــه التــزام مذكــور ،خســارات تأميــن شــود.

نقــش دارد و زمانــي كــه بــازار اوراق بهــادار بــا كســادي روب ـهرو شــود

خريــد» اســت .ايــن قــرارداد از نــوع قراردادهــاي ذيــل موضــوع مــادۀ

بازارگــردان موظــف اســت تــا در مواقعــی کــه دارنــده اوراق بــه نقدينگي

متعهــد ميشــود در صورتــي كــه اوراق بهــادار در بــازار ثانــوي بــه

بــه دلیــل رکــود بــازار خریــدار مناســبی بــرای اوراق نمییابــد اوراق را

خويــش بــه فــروش رســاند.

از دارنــده خریــداری کنــد .بازارگــردان بــه تبــادل اوراق اشــتغال دارد .از
یــک ســو اوراق را خریــداری و از ســوی دیگــر بــه فــروش آنهــا مبادرت
مـیورزد .از ايــن رو بــه لحــاظ حقوقــي بازارگــردان ماننــد هــر خريــدار

ديگــر اوراق عمــل ميکنــد و تفــاوت ايــن نهــاد بــا خريــدار عــادي
اوراق در ايــن اســت كــه بازارگــردان موظــف بــه خريــد اوراق در وضــع
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حــــــــرف های
نقــش رکــن " متعهــد پذیــره نویســی" در
فرآینــد انتشــار صکوک چیســت؟

هماهنگــی امــر پذیرهنویســی را بــه عهــده دارد( .بنــد(ن) مــادۀ يــك

پذیرهنویســی ،فرآینــد خریــد اوراق بهــادار از ناشــر و یــا نماینــدۀ

متعهــد پذيرهنويســي توســط بانــي معرفــي و در صــورت كفايــت

(بنــد  28مــادۀ يــك قانــون بــازار اوراق بهــادار) و تعهــد پذيرهنويســي

انتشــار اوراق اجــاره مصــوب  )1389يكــي از كســاني كــه ميتوانــد

مهلت«پذیرهنویســی» بــهفــروش نرســد .بــر اســاس ايــن تعريــف

ســرمايه اســت كــه قانونگــذار در بنــد  18مــاده يــك قانــون بــازار

کــه خریــد ســهامی کــه ظــرف مهلــت پذیرهنویســی بــه فــروش نرســد

را تعهــد کــرده اســت و حســب مــورد نقــش رهبــری ،مدیریــت و
دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ تنظیــم قراردادهــای تعهــد پذیرهنویســی)

قانونــی آن و تعهــد پرداخــت وجــه كامــل آن طبــق قــرارداد اســت.

ســرمايه بــا تأييــد ســازمان انتخــاب ميشــود(.ماده 10دســتورالعمل

تعهــد شــخص ثالــث بــرای خریــد اوراق بهــاداری اســت كــه ظــرف

بــه عنــوان متعهــد پذيرهنويســي انجــام وظيفــه كنــد شــركت تأميــن

ميتــوان گفــت نهــاد متعهــد پذيرهنويســي شــخصي جــدا از خريــداران

اوراق بهــادار بــه ايــن وظيفــه شــركت تأميــن ســرمايه اشــاره ميكنــد.

انجــام شــده بــه فــروش نرســد ،نهــاد واســط موظــف خواهــد بــود تــا بــا

عرضــه عمومــي اســت .شــركت تأميــن ســرمايه كــه ميتوانــد متعهــد

بــا اســتفاده از ايــن روش منابــع الزم جهــت خريــد دارايــي مــورد نظــر

فــروش نيــز انجــام وظيفــه کنــد (بنــد  18مــاده يــك قانــون بــازار اوراق

کــه خریــد ســهام پذیرهنویســی نشــده را ظــرف مهلــت مقــرر تعهــد و

اوراق اجــاره ،عامــل فــروش اوراق اســت و هميــن شــركت در مرحلــۀ

قراردادهــای تعهــد پذیرهنویســی) و پذيرهنويــس شــخص ثالثــی اســت

پذيرهنويســي هــم بــوده و بايــد اوراق باقــي مانــده را خريــداري کنــد.

اوراق اســت و در صورتــي كــه اوراق اجــاره مطابــق پيشبينيهــاي

پذيرهنويســي مرحلــه اوليــه انتشــار اوراق اجــاره اســت و مرحلــه بعــدي

انعقــاد قــرارداد بــا متعهــد پذيرهنويــس مابقــي اوراق را بــه او بفروشــد و

پذيرهنويســي قــرار گيــرد ،در عيــن حــال ميتوانــد بــه عنــوان عامــل

را فراهــم آورد .متعهــد پذيرهنويســي بــر ايــن اســاس هرشــخصی اســت

بهــادار) .از ايــن رو شــركت تأميــن ســرمايه در مرحلــه پذيرهنويســي

تضمیــن میکند(.بنــد و مــاده يــك دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ تنظیــم

عرضــۀ عمومــي در صورتــي كــه اوراق بــه فــروش نرســد ،متعهــد
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در صورتــي کــه دارايــي در نظــر گرفتــه شــده جهــت انتشــار اوراق

اجــارۀ قابــل تفکيــک بــه واحدهــاي معيــن نباشــد ،اســتفاده از متعهــد
يــا متعهــدان پذيرهنويســي در عرضــة اوراق اجــاره الزامــي ميباشــد.

اســتفاده از تعهــد پذيرهنويســي در انتشــار اوراق اجــاره بــراي

داراييهــاي قابــل تفکيــک بــه واحدهــاي معيــن بــه درخواســت بانــي

و تأييــد ســازمان الزامــي نيســت"(مادۀ  22دســتورالعمل انتشــار اوراق
اجــاره) .علــت وضــع ايــن مقــرره اســت كــه در داراييهايــي كــه قابــل

تفكيــك بــه اجــزاي مســاوي نيســت نميتــوان بــا هــر ميــزان ســرمايۀ
جمـعآوري شــده حاصــل از فــروش اوراق اجــاره ،اجزايــي از دارايــي مــورد

نظــر را خریــداری کــرده و اجــاره داد .بــه عنــوان مثــال اگــر دارايــي مــورد

نظــر يــك هواپيمــا باشــد و ارزش ايــن هواپيمــا 25000واحــد باشــد و
ميــزان وجهــي كــه از فــروش اوراق حاصــل شــده  20000واحــد باشــد،

نهــاد واســط نخواهــد توانســت بخشــي از هواپيمــا را بخــرد و بخــش
ديگــر را رهــا كنــد .زيــرا ايــن دارايــي قابــل تجزيــه نيســت .لــذا بــه
يــك متعهــد پذيرهنويــس نيــاز اســت تــا باقــي مانــده اوراق را خريــداري

كــرده و  5000واحــد باقــي مانــده را فراهــم ســازد تــا نهــاد واســط

بتوانــد هواپيمــاي مــد نظــر را خريــداري كنــد .امــا در صورتــي دارايــي
مدنظــر يــك كاالي قابــل تجزيــه بــه اجــزاي مختلــف باشــد ،حتــي اگــر
ميــزان فــروش اوراق در حــد ارزش كل دارايــي مذكــور نباشــد ،بــاز نهــاد

واســط خواهــد توانســت وجــوه جمـعآوري شــده را بــه خريــد اجزايــي از
دارايــي مــورد نظــر اختصــاص دهــد .مثـ ً
ا وقتــي دارايــي مــورد نظــر يــك
ســاختمان  7طبقــه باشــد و وجــوه جمـعآوري شــده حاصــل از واگــذاري

اوراق بــه انــدازۀ  5طبقــه از ايــن ســاختمان باشــد ،نهــاد واســط هميــن

 5طبقــه را خريــداري كــرده و بــه اجــاره ميدهــد.

از ایــن حیــث بایــد تعییــن کــرد کــه کاالی مــورد نظــر جهــت اجــاره آيــا

يــك مــال مثلــي اســت يــا يــك مــال قيمــي.

مثلــى آن اســت كــه اجزايــش از نظــر قيمــت بــه نســبت متســاوى

باشــند .ماننــد گنــدم كــه اگــر صــد كيلــو از آن ده هــزار تومــان باشــد،

پنجــاه كيلــو آن پنــج هــزار تومــان اســت و بــه مــوازات كــم و زيــاد
شــدن گنــدم ،قيمــت هــم كــم و زيــاد مىگــردد ،در حالــى كــه قيمــى،

غيرمعيــن دانســت و آن را نوعــي «تعهــد بــه خريــد» بــه حســاب آورد.
در ايــن قــرارداد متعهــد پذيرهنويــس ملــزم ميشــود در صــورت

بــه فــروش نرســيدن اوراق بهــادار اجــارۀ مابقــي اوراق را بــه قيمــت
تعييــن شــده از نهــاد واســط خريــداري کنــد .ايــن قــرارداد مطابــق

اصــل حاكميــت اراده و برمبنــاي مــادۀ  10قانــون مدنــي الــزامآور اســت.

نهــاد واســط در صورتــي كــه بــه داليلــي غيــر از موضــوع ايــن قــرارداد
در عــدم تحقــق تکمیــل فرآینــد عرضــۀ اوراق اهمــال کنــد ،مســؤل
جبــران خســارات وارده بــه ســرمایهگذاران و متعهــد پذیرهنویســی

خواهــد بــود .در مقابــل در صورتــی کــه بــه علــت عــدم انجــام تعهــدات
متعهــد پذیرهنویــس ،فرآینــد پذیرهنویســی کامــل نشــود ،متعهــد

پذیرهنویســی مســؤل جبــران خســارات وارده بــه نهــاد واســط و
ســرمایهگذاران ذينفــع اســت .اگــر متعهــد پذيرهنويــس بــه تعهــد

خويــش عمــل نکنــد ،مطابــق قــرارداد فــرم ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار وجــه التزامــي كــه بــر اســاس توافــق دو جانبــه بابــت هــر روز

تأخيــر تعییــن شــده اســت را بايــد بــه نهــاد واســط پرداخــت کنــد.

ماننــد فــرش و گوســفند ،چنيــن نيســت و چنيــن تناســبى در اجــزاى
آن مشــاهده نمىشــود .از ایــن رو زمانــی کــه کاالی مــورد نظــر یــک

مــال مثلــی باشــد قابــل تفکیــک بــه اجــزای جداگانــه اســت و زمانــی کــه
قیمــی بــه حســاب آیــد ایــن قابلیــت از آن گرفتــه میشــود.

قــرارداد تعهــد پذيرهنويســي را ميتــوان از بعــد حقوقــي عقــدي
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نکات مهم
حــــــــرف های
نقــش رکــن " ضامــن" در فرآینــد انتشــار
صکــوک چیســت؟
یکــی از ارکان اوراق بهــادار اســامی (صکــوک) ضامــن اســت .ضامــن بــه

عنــوان عامــل تضمینکننــدۀ ســرمایه و ســود دارنــدگان اوراق بهــادار عمل
کــرده (بنــد و مــاده يــك دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره) و مطابــق

مقــررات وجــودش الزامــی اســت .رتبهبنــدی اعتبــاری عامــل تعیینکننــده
وجــود یــا عــدم وجــود ضامــن اســت .در صورتــی کــه شــرکتی رتبــۀ

اعتبــاری داشــته باشــد ،مطابــق مــادۀ  23دســتورالعمل انتشــار اوراق اجاره
وجــود ضامــن الزامــی نخواهــد بــود .رتبهبنــدی اعتبــاری وضعيــت مالــي

و ســرمايهاي بانــي را بــه لحــاظ امــکان ایفــای تعهــدات خویــش معيــن

ميکنــد و صالحيــت مالــي او بــراي پرداخــت ســود و اصــل اوراق را

تضميــن ميكنــد.

شرایط ضامن و ضمانت در اوراق بهادار اسالمی:

 -1ضامــن بايــد مســتقل از بانــي باشــد :تبصــرۀ  1مــادۀ 5
دســتورالعمل انتشــار اوراق بهــادار اجــاره مقــرر م ـیدارد ضامــن بایــد

مســتقل از بانــی باشــد .زيــرا قانونگــذار بــه دنبــال آن اســت كــه ضامــن

و مضمــون عنــه جــدا از يكديگــر باشــند تــا اگــر بانــي در امــر پرداخــت
ســود و اصــل اوراق ناتــوان شــد ضامــن نســبت بــه ايفــاي تعهــدات او

اقــدام نمايــد .در صورتــي كــه ضامــن وابســته بــه بانــي باشــد بــه طوري

كــه شــعبۀ يــا نماينــدۀ بانــي باشــد ،ايــن امــر محقــق نخواهــد شــد .بــه
نظــر میرســد تعییــن حــدود وابســتگی میــان بانــی و ضامــن خــود
امــری پیچیــده باشــد .گاه ضامــن ممکــن اســت ســهامدار شــرکت بانــی

و یــا از نــوع شــرکتهای هلدینــگ باشــد کــه بــه نظــر میرســد امــر

ضمانــت آن از بانــی بــا مشــکل روبـهرو نباشــد .زیــرا بــه نظــر میرســد
منظــور مــادۀ  5دســتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره از مســتقل بــودن

بانــی مســتقل بــودن بــه لحــاظ شــخصیت حقوقــی اســت کــه در مــوارد
مذکــور ایــن اســتقالل حفــظ شــده اســت.

 -2ضامــن بايــد مالئــت الزم بــراي امــر ضمانت را داشــته باشــد:

در نقــش ضامــن ميپذيــرد .ايــن امــر بــه ايــن معناســت كــه مالئــت

و وضعيــت مالــي مطلــوب بــراي ضامــن شــرط خواهــد بــود بنابرايــن

اگــر غيــر از ايــن مؤسســات بــه عنــوان ضامــن قــرار گيرنــد قــرارداد قابل
فســخ خواهــد بــود .ايــن در حالــي اســت كــه قانــون مدنــي در مــادۀ 690

مالــدار بــودن ضامــن را شــرط ندانســته امــا ايــن مــاده تنهــا يــك قاعــدۀ

تكميلــي اســت و امــكان شــرط بــر خــاف آن وجــود دارد.

-3ضامــن در صورتــي متعهــد بــه پرداخــت مبلــغ مــورد ضمانت

اســت كــه بانــي از پرداخــت آن خــودداري کند :بــه طــور معمول
و در حالــت اطــاق ،عقــد ضمانــت باعــث بــري شــدن ذمــه مضمــون

عنــه و مشــغول شــدن ذمــه ضامــن خواهــد شــد امــا ايــن امــكان بــراي
ضامــن در مــاده  699قانــون مدنــي پيشبينــي شــده اســت كــه التــزام

خويــش بــه پرداخــت ديــن را منــوط بــه عــدم تاديــه مضمــون عنــه کند.

در عقــد ضمانتــي كــه در اوراق اجــاره طراحــي شــده اســت ايــن قيــد
در تعهــدات ضامــن گنجانيــده شــده و مقــرر مـيدارد «:ضامــن موظــف

اســت ،در صــورت عــدم پرداخــت مبالــغ اجارهبهــای دارایــی /داراییهــا

توســط بانــی بــه ناشــر در مواعــد مقــرر براســاس قــرارداد فیمابیــن،

وجــوه مربوطــه را حداکثــر ظــرف مــدت چهــار روز بــه ناشــر پرداخــت

کنــد» .بنابرايــن ضامــن در اوراق اجــاره در صورتــي متعهــد بــه پرداخــت

و تأديــه ديــون بانــي اســت كــه بانــي بــه تعهــدات خويــش عمــل کنــد.
ضمانــت ضامــن صرفنظــر از روابــط مبنايــي بيــن ضامــن و بانــي
اســت :ضامــن در هــر صــورت موظــف اســت تــا تعهداتــي كــه از ســوي

بانــي صــورت نگرفتــه اســت را بــر عهــده گيــرد هرچنــد بانــي در قبــال
ضامــن تعهــدات خويــش را ناديــده انگاشــته باشــد .ايــن قيــد در قــرارداد

ضمانــت در اوراق اجــاره آمــده اســت و مقــرر م ـيدارد" :تعهــدات ضامــن

در ایــن قــرارداد در برابــر ناشــر از هــر حیــث بــدون قیــد و شــرط بــوده
و ایــرادات راجــع بــه تعهــدات بانــی در مقابــل ضامــن اثــری بــر اجــرای
تعهــدات ایــن قــرارداد توســط ضامــن نــدارد و ضامــن نمیتوانــد 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".

مــادۀ  5دســتورالعمل انتشــار اوراق بهــادار اجــاره تنهــا مؤسســات

و نهادهــاي مالــي از جملــه بانکهــا ،مؤسســات مالــي و اعتبــاري
تحــت نظــارت بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ايــران ،بيمههــا و

شــرکتهاي تأميــن ســرمايه ،شــرکتهاي ســرمايهگذاري و  ...را
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عقد قرض الحسنه چیست؟
قرضالحســنه قــرار دادی اســت کــه بــه موجــب آن بانــک (بهعنــوان

قرضدهنــده) مبلــغ معینــی را طبــق ضوابــط مقــرر بــه اشــخاص

حقیقــي و يــا حقوقــي (بــه عنــوان قرضگيرنــده) بــه قــرض واگــذار
ميکنــد .تعهــد بازپرداخــت قرضگيرنــده صرف ـاً معــادل مبلــغ دريافتــي
بهعــاوه کارمــزد آن خواهــد بــود .ســهم قرضالحســنه اعطايــي هــر
بانــك ،ســقف تســهيالت اعطايــي بــه متقاضيــان و كارمــزد آن ســاالنه
توســط بانــك مركــزي جمهــوري اســامي ايــران مشــخص ميشــود.

حداكثــر مجمــوع كل قرضالحســنههاي اعطايــي هــر بانــك معــادل

كل ســپردههاي پسانــداز قرضالحســنه اســت.

مــورخ  1395/05/12مجمــع عمومــی ســازمان حسابرســی و اطالعیــۀ

فرآینــد و تاریخچــه پذیــرش و اجــرای
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی در ایــران چگونــه اســت؟

بــورس و اوراق بهــادار،

در ایــران  ،پــس از بررســیهای مکــرر درخصــوص چگونگــی پذیــرش

بهــادار و

حسابرســی ،رعایــت ایــن اســتانداردها توســط شــرکتهای پذیرفتــه

و فرابــورس ایــران بــا ســرمایۀ ثبــت شــده 000ر 10میلیــارد ریــال و

مجمــع عمومــی ســازمان حسابرســی شــرکتهای بورســی مجــاز بــه

در ادامــه و بــا توجــه بــه اهمیــت هــم راســتایی بــا اســتانداردهای

گزارشــگری مالــی شــدند .در ادامــۀ همیــن رونــد طبــق مصوبــۀ مــورخ

تغییــرات گســترده در اســتانداردهای حســابداری ایــران در جهــت

اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی ،مجمــع عمومــی ســازمان

شــده در بــورس را تصویــب کــرد .طبــق مصوبــۀ مــورخ 1389/11/10

مــورخ  1395/08/25ســازمان بــورس ســه دســته از شــرکتها بــه
شــرح زیــر ملــزم بــه تهیــه صورتهــای مالــی طبــق اســتانداردهای

بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــدند:

الف)کلیــۀ بانکهــا و موسســات اعتبــاری ثبــت شــده نــزد ســازمان
ب) کلیــۀ شــرکتهای بیمــه ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق
ج) کلیــۀ شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
بیشــتر از آن.

تهیــۀ صــورت هــای مالــی خــود بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی

بینالمللــی ،ســازمان حسابرســی نیــز از ســال  1397اقــدام بــه اعمــال

 1390/06/27مجمــع عمومــی ســازمان حسابرســی« ،آن گــروه از

هماهنگــی بیشــتر بــا اســتاندادرهای بینالمللــی کــرد.

شــرکتها و نهادهــای مالــی ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار کــه توســط ســازمان مذکــور مشــخص میشــوند و بــه تبــع آنهــا،

شــرکتهای فرعــی و وابســته مربــوط از تاریــخ مشــخص شــده توســط
آن ســازمان ،بایــد در تهیــۀ صورتهــای مالــی خــود از اســتانداردهای

بینالمللــی گزارشــگری مالــی اســتفاده کننــد ».در ادامــه طبــق مصوبــۀ
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نکات مهم
حــــــــرف های
کــه قصــد ارائـهی یــک نظــر کارشناســی بیطرفانــه از صورتهــای مالــی
در میــان اســت .اجــرای حسابرســی قانونــی در تقلبهــای تجــاری یــا

کارکنــان شــرکتها ،خســارتهای تجــاری _ اقتصــادی و اختــاف بیــن
ســهامداران و شــرکا معمــوالً بهموجــب قانــون ضــرورت مییابــد.

حسابرســی عملیاتــی :حسابرســی عملیاتــی عبــارت اســت از فراینــد
ارزیابــی اثربخشــی ،کارایــی و صرفــهی اقتصــادی
منظــم و روشمنــد
ِ

عملیــات ســازمان و گــزارش ارزیابــی ،همــراه بــا پیشــنهادهای عملــی بــه

اشــخاص ذیصــاح بــرای بهبــود عملیــات .بــا عنایــت بــه تعریــف مذکــور،

حسابرســی عملیاتــی مصــداق بــارزی از خدمــات مشــاورهی مدیریت اســت
و انتظــار مـیرود صرفـاً بنــا بــه درخواســت مدیریــت بنگاههــا انجــام شــود.
بهعبــارت روشــنتر ایــن نــوع حسابرســی در ســطح بینالمللــی دارای
ماهیــت خدمــات مشــاورهای اســت.

اثربخشی :میزان دستیابی به اهداف.

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

صرفـهی اقتصــادی :تــاش در جهــت حداقــل کــردن هزینــۀ تحصیــل و

اســتفاده از منابــع ســازمان بــا حفــظ کیفیت مناســب.

انواع مختلف حسابرسی؟

بــا انجــام ایــن نــوع حسابرســی ،تقلبهــا کشــف و بــا شناســایی مــوارد

حسابرســی صورتهــای مالــی (حسابرســی مســتقل) :هــدف

حسابرســی داخلــی :یــک فعالیــت مســتقل و بیطرفانــۀ

از اعتباردهــی اظهــار عقیــده یــا قضــاوت شــخصی اشــخاص مســتقل و

بهبــود عملیــات ســازمان ،طراحــی و اجــرا میشــود .حســابرس

ن شــده ،یعنــی اصــول
منعکــس در صورتهــای مالــی بــا معیارهــای تعییـ 

طریــق ارزیابــی و بهبــود اثربخشــی فرایندهــای مدیریــت ریســک،

اصلــی ایــن حسابرســی اعتباردهــی بــه صورتهــای مالــی اســت .منظــور

ذیصــاح نســبت بــه مطابقــت تمامــی جنبههــای بااهمیــت ادعاهــای

اتــاف منابــع و عــدم کارایــی ،صرفهجویــی ایجــاد میشــود.

اطمینا نبخــش و مشــاوره اســت کــه بهمنظــور ارز شافزایــی و

داخلــی ،بــا اعمــال رویکــردی سیســتماتیک و نظا ممنــد ،از
کنتــرل داخلــی و نظــام راهبــری ،بــه ســازمان در تحقــق اهدافــش

حســابداری اســت .البتــه چنیــن اظهارنظــر یــا قضاوتــی بایــد مبتنــی بــر
شــواهد معتبــر و کافــی باشــد .ایــن نــوع حسابرســی معمــوالً توســط

یــاری میرســاند.

رســمی ایــران هســتند صــورتمیگیــرد.

میباشــد کــه شــامل پیشــنهادهایی بــرای بهبــود عملیــات نیــز

حسابرســان مســتقل کــه دارای گواهینامــه از جامعــهی حســابداران

حسابرســی رعایــت :مقصــود از حسابرســی رعایــت ،تعییــن میــزان
رعایــت احــکام ،سیاســتها ،پیمانهــا ،قوانیــن و مقــررات ســازمانها

محصــول نهایــی حسابرســی داخلــی معمــو الً گزارشــی بــه مدیریــت
هســت.

و کنترلهــای داخلــی توســط شــرکتهای مــورد رســیدگی اســت؛

ماننــد حسابرســی مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و حسابرســی تأمیــن
اجتماعــی کــه بــا هــدف بررســی رعایــت قوانیــن مرتبــط اجــرا میشــود.

حسابرســی قانونــی :ایــن نــوع حسابرســی در مواقعــی کاربــرد دارد
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مســیر اســتراتژیک کــه تضمینکننــدهی دسـتیابی بــه هدفهــا ،کنتــرل
ریسـکها و مصــرف مســئوالنهی منابــع اســت.

ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی ( 1998( )OECDو :)2004

طبــق تعریــف ایــن ســازمان ،حاکمیــت شــرکتی مجموعـهای از روابــط بین
مدیریــت ،هیئــت مدیــره ،ســهامداران و ســایر ذینفعــان شــرکت اســت.

حاکمیــت شــرکتی همچنیــن ســاختاری را فراهــم مـیآورد کــه از طریــق
آن اهــداف شــرکت ،تدویــن و ابزارهــای دســتیابی بــه ایــن اهــداف و

همچنیــن نحــوهی نظــارت بــر عملکــرد مدیــران مشــخص میشــود.

عقد مضاربه چیست؟
یکــی از عقــود معیــن قانــون مدنــی اســت کــه بــه موجــب آن تســهيالت
الزم در اختيــار اشــخاصي کــه در امــر تجــارت و بازرگانــي اشــتغال

دارنــد قــرار ميگيــرد.

مضاربــه قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن (مالــک)

عهــدهدار تأميــن ســرمايه (نقــدي) ميشــود .بــا قيــد اينکــه طــرف

ديگــر (عامــل) بــا آن تجــارت كــرده و در ســود حاصلــه ،هــر دوطــرف

شــريك باشــند.

تاریخچــــه ایجـــــاد اســتاندارد
« IFRS15درآمـــــد عملیاتــــی
حاصــل از قــرارداد بــا مشــتریان»
()REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

چیســت؟
اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــمارۀ  15بــا عنــوان درآمــد

عملیاتــی حاصــل از قــرارداد بــا مشــتریان ،حاصــل پــروژۀ مشــترک

هیئــت تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری ( )IASBو هیئــت
تدویــن اســتانداردهای حســابداری مالــی( )FASBدر مــورد شناســایی

درآمــد اســت .ایــن اســتاندارد بــه دنبــال ایجــاد تــوازن بیــن الزامــات
اســتانداردهای درآمــدی هیئــت تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی

حاکمیت شرکتی چیست؟
بــرای تعریــف حاکمیــت شــرکتی رجــوع میکنیــم بــه تعاریــف ارائــه

حســابداری کــه بیشــتر مبتنــی بــر اصــول هســتند و اســتانداردهای
پرشــمار هیئــت تدویــن اســتانداردهای حســابداری مالــی کــه بیشــتر

مبتنــی بــر قواعــد هســتند ،اســت.

شــده دو ســازمان معتبــر بیــن المللــی:

فدراســیون بینالمللــی حســابداران ( :)2004( )IFACحاکمیــت

شــرکتی عبــارت اســت از تعــدادی مســئولیتها و شــیوههای بـهکار بــرده

شــده توســط هیئــت مدیــره و مدیــران موظــف بــا هــدف مشــخص کــردن
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پـر رنـگ شـدن نقـش
حسـابداران در پـی ارائـۀ
قانـون پیشـنهادی اقلیمـی
(آب و هـوا) توسـط کمیسـیون
بـورس و اوراق بهـادار آمریـکا
قانــون پیشــنهادی کمیســیون بــورس و
اوراق بهــادار آمریــکا در راســتای افشــای
اطالعــات مرتبــط بــا آب و هــوا ،تالشهــای
حســابداران و حسابرســان را جهــت ایجــاد
اطمینــان از گزارشدهــی پایــدار بــه
مشــتریان خــود تشــدید کــرد.
هفتــۀ گذشــته کمیســیون بــورس و اوراق
بهــادار آمریــکا از قانــون پیشــنهادی
پردهبــرداری کــرد کــه شــرکتهای دولتــی
و ســایر نهادهــا را ملــزم میکنــد افشــای
خطــرات آب و هوایــی را در اظهــارات ثبتــی
و گزارشهــای دورهای خــود وارد کننــد.

مطابــق ایــن قانــون ،شــرکتها موظفنــد
ریســکهایی کــه بهطــور منطقــی تأثیــر
بــا اهمیتــی بــر کس ـبوکار ،نتایــج عملکــرد
یــا وضعیــت مالــی آنهــا دارنــد را بــه همــراه
معیارهــای صورتهــای مالــی مربــوط بــه
اقلیــم ،در غالــب یادداشــتی در صورتهــای
مالــی حسابرســی شدهشــان افشــا کننــد.
ایــن افشــاگری را میتــوان بخشــی از
تالشهــای دولــت بایــدن بــرای پاســخ
بــه تاثیــر تغییــرات آب و هوایــی جهــان و
افزایــش ســرمایهگذاری در صندوقهــای
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و حکومتــی
دانســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه قوانیــن
پیشــنهادی بــه چارچــوب افشــای مالــی
مرتبــط بــا آب و هــوا و پروتــکل گازهــای
گلخان ـهای اشــاره دارد ،نیــازی بــه اســتفاده
از مجموعــه خاصــی از اســتانداردها نیســت.
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کشـف  1.8میلیـارد دالر تقلب
توسـط بازرسـان کیفـری ادارۀ
کل مالیاتهـای درونمـرزی
آمریـکا ( )IRSدر دوران
همهگیـر ی
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط
بخــش تحقیقــات کیفــری ادارۀ کل
مالیاتهــای درونمــرزی آمریــکا و طــی
ششــصد و شــصت تحقیــق صــورت گرفتــه
در دو ســال گذشــته ،در مجمــوع 1.8
میلیــارد دالر کالهبــرداری محــرز توســط
ایــن ســازمان کشــف شــده اســت.
ایــن پروندههــا طیــف وســیعی از
فعالیتهــای مجرمانــه از جملــه وامهــا،
اعتبــارات و پرداختهــای متقلبانــه را در
بــر میگرفــت .تحقیقــات کیفــری انجــام
شــده ایــن ســازمان و وزارت دادگســتری
بــه میــزان صــد درصــد محکومیــت بــرای
پروندههــای تحــت تعقیــب و محکومیــت
زنــدان بــه مــدت متوســط چهــل و دو مــاه
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منجــر شــده اســت .در میــان پروندههایــی
کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت خانــوادهای
کالیفرنیایــی مشــاهده شــد کــه اعضــای آن
بــه دلیــل کالهبــرداری دههــا میلیــون دالر
از کمکهــای مالــی دوران همهگیــری
و هزینــه کــردن آن بــرای خانههــای
مجلــل ،ســکههای طــا و ســایر اقــام بــه
هفــده مــاه و نیــم زنــدان محکــوم شــدند.
همچنیــن دو تــن از ســاکنان فلوریــدا نیــز
در ایــن دوران ،بــه دلیــل کالهبــرداری از
وامهــای پرداختــی جهــت برنامــۀ محافظــت
از حقــوق و دســتمزد بــه چهــل و چهــار مــاه
زنــدان محکــوم شــدند.

آنچـه حسـابداران بایـد طـی
جنـگ اوکرایـن در نظـر داشـته
باشـند

کمیتــۀ مشــاورۀ نهادهــای حســابداری در
پــی «تحــوالت اخیــر و جــاری در اوکرایــن»

بیانیــۀ مشــترک  8صفحــهای خطــاب بــه
شــاغلین ایــن حرفــه صــادر کــرد.
بــا در نظــر داشــتن رونــد ســریع تحــوالت
اکرایــن ،کمیتــۀ مشــاورۀ نهادهــای
حســابداری در راســتای یــادآوری تعهــدات
حرفــهای بــه اعضــای حرفــۀ حســابداری،
بیــان داشــته چــه در عمــل و چــه در
تجــارت ،اعضــا موظفنــد بــه طــور کامــل از
تعهــدات قانونــی و حرف ـهای خــود در رابطــه
بــا قواعــد تحریــم (روســیه) در حــوزه
قضایــی مربوطــه پیــروی کننــد.
ایــن کمیتــه همچنیــن خاطرنشــان کــرد
انتظــار دارد حســابداران نقــش خــود را در
کمــک بــه شــرکتهای غیرتحریمــی در
تمامــی بخشهــای اقتصــادی بــرای مقابلــه
بــا هرگونــه اختــاالت بعــدی ایفــا کننــد.
منبع خبر:
https://www.pqmagazine.com/
war-in-ukraine-what-accountants-need-to-do/
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حسابرسـی واحدهـای تجـاری
کمتـر پیچیـده
بینالمللــی
اســتانداردهای
هیئــت
حسابرســی و اطمینانبخشــی ،مطالــب
جدیــدی را در رابطــه بــا حسابرســی
واحدهــای تجــاری کمتــر پیچیــده منتشــر
کــرد کــه مــوارد زیــر را شــامل میشــود:
ارائــۀ راهنمــای تکمیلــی پیشــنهادی در
مــورد گــزارش حســابرس ،جهــت ارائــه
راهنمایــی بیشــتر در مــورد اصالحــات و
ســایر تغییــرات اعمــال شــده در گــزارش
هنــگام اســتفاده از اســتاندارد
نقشــه انتقــال ،بــه منظــور کمــک
بــه کاربــران جهــت حرکــت بیــن
اســتانداردهای بینالمللــی موجــود و
معــادل آنهــا
و الزامــات اســتاندارد بینالمللــی جدیــد
پیشــنهادی در حسابرســی واحدهــای
تجــاری کمتــر پیچیــده ایــن هیئــت کلیــۀ
ذینفعــان عالقهمنــد را تشــویق میکنــد تــا
بازخــورد خــود را در مــورد ایــن اســتاندارد
پیشــنهادی ارائــه دهنــد .ایــن اســتاندارد
بــه اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی،
مالــکان ،مدیــران و مســئولین واحدهــا،
تهیهکننــدگان صورتهــای مالــی ،قانونــی
یــا نظارتــی مرتبــط اســت .همچنیــن
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حیطــۀ شــغلی مقامــات ،نهادهــای محلــی
مربوطــه بــا اختیــارات تدویــن اســتاندارد،
ســازمانهای حســابداری حرفــهای،
دانشــگاهیان ،تنظیمکنندههــا و نهادهــای
نظارتــی حسابرســی ،وحسابرســان و
مؤسســات حسابرســی و غیــره را نیــز در بــر
میگیــر د .
لینک منبع خبر:
https://www.iaasb.org /newsevents/2021-09/audits-lesscomplex-entities-consultationsupplemental-guidance-auditorreporting-mapping-documents

تلاش تیمهـای Oracle،
 AICPAو  CIMAبـرای مقابلـه
با شـکاف مهارتهـای فناوری
در امـور مالـی
اوراکل و انجمــن بینالمللــی حســابداران
حرفــهای خبــره کــه توســط انجمــن
حســابداران رســمی آمریــکا تأســیس شــده،
بــه همــراه انجمــن حســابداران مدیریــت
خبــره ،پیشنویــس مقدماتــی را بــرای
رســیدگی بــه شــکاف مهارتهــای فنــاوری
در امــور مالــی و حســابداری منتشــر
کردنــد .بــا همــکاری ایــن ســه تشــکل

"ســری گواهیهــای تحــول مالــی ســریع"
بــه منظــور تجهیــز رهبــران امــور مالــی بــه
دانــش عملــی مــورد نیــاز بــرای پذیــرش
آخریــن فناوریهــای مالــی ،فرآیندهــا،
بهتریــن شــیوهها و مهارتهــا طراحــی
شــده اســت تــا بــه آنهــا در موفقیــت در
محیطهــای تجــاری ،ســرعت بخشــی بــه
مشــاغل و ایجــاد تغییــرات کمــک کنــد.
همانطــور کــه کســبوکارها در حــال
عبــور از اختــاالت اخیــر بــازار بودنــد،
تیمهــای مالــی بــه ســرعت بــه اســتفاده
از فنــاوری ابــری روی آوردنــد کــه در
تصمیمگیریهــای مهــم تجــاری آنــان
بســیار تاثیرگــذار بــود .بــا ایــن حــال ،تنهــا
 10درصــد از رهبــران مالــی معتقدنــد
تیمهایشــان امــکان فراگیــری مهارتهــای
فنــاوری مــورد نیــاز بــرای حمایــت از
تحــوالت مالــی سازمانشــان را دارا هســتند
و ایــن در حالــی اســت کــه شــش درصــد از
رهبــران مالــی مدعــی داشــتن یــک برنامــۀ
آموزشــی قــوی در زمینــۀ مالــی هســتند.
اصــول بــا اهمیــت در ایــن حــوزه در
حــال نقــد و بررســی اســت .ســری عناصــر
کلیــدی مــورد بررســی عبارتنــد از:
 مراحــل عملــی بــرای هدایــت تحــولمالــی
 بهتریــن شــیوههای اثبــات شــده ونقشــههای عملیاتــی مربوطــه
 مهارتهــای جدیــدی کــه توســعه شــغلیرا پشــتیبانی و تســریع میکنــد
تجربیــات ارائــه شــده از دنیــای واقعــیتوســط رهبــران مالــی اوراکل بــر اســاس
تحــوالت مالــی خودشــان
لینک منبع خبر:
https://www.aicpa.org /news/
article/oracle-and-aicpa-and-cima-team-up-to-tackle-the-technology-skills-gap-in
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موسســه حســـابرســــی
 Ernst & Youngو پرونـده
قضایـی مرتبـط بـا شـرکت
Wire card
پــس از ادعــای ســرمایهگذاران «وایــرکارد»
مبنــی بــر تخطی موسســه حسابرســی ارنســت
انــد یانــگ از وظایــف خــود هنــگام حسابرســی
ایــن شــرکت کــه منجــر بــه ورشکســتگی
آن شــد ،ســرمایهگذاران علیــه ایــن شــرکت
دســت بــه تجمــع اعتراضــی زدنــد و در پــی آن
دادگاهــی در مونیــخ رســیدگی بــه ایــن پرونده
را بــر عهــده گرفــت.
شــرکت حقوقــی تیلــپ آلمــان در بیانیــهای
صــدور ایــن حکــم را اعــام کــرد و ایــن در
حالــی اســت کــه شــرکت تیلــپ دو ســال قبل،
بالفاصلــه پــس از افشــای رســوایی وایــرکارد،
شــکایتهای فــردی را مطــرح کــرده بــود.
شــاکیان ایــن پرونــده را دارنــدگان ســهام و
اوراق قرضــه وایــرکارد تشــکیل میدهنــد.
وایــرکارد در ژوئــن ســال  2020پس بیــان این
ادعــا کــه  1.9میلیارد یــورو ( 2.1میلیارد دالر)
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وجــه نقــد شناســایی شــده در حســابهایش
احتمــاالً هرگــز وجــود نداشــته اســت ،ســقوط
کــرد و مســبب صــورت گرفتــن تحقیقــات
پارلمانــی از یکــی از بزرگتریــن رســواییهای
شــرکتی در کشــور شــد .دادســتانهای مونیــخ
اظهــار داشــتند مارکــوس بــراون ،مدیــر اجرایــی
ســابق وایــرکارد متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده
بــوده کــه ســرمایهگذاران نیــز از وی شــکایت
کردهانــد.
لینک منبع خبر:
https://www.accountingtoday.com/
articles/ernst-young-faces-germanclass-action-case-over-wirecard

کمیتــه بــا شــیوههای ســریعاالنتقال در
حسابرســی داخلــی و ســایر عملکردهــا خبــر داد.
در ایــن راهنمــا شــرح داده شــده کــه چگونــه
شــیوههای ســریعاالنتقال میتواننــد بــه
موفقیــت مدیریــت ریســک کمــک کننــد .ایــن
راهنمــا چنــد نمونــه از چگونگــی عملکــرد
حسابرســی داخلــی و ســایر بخشهــای یــک
ســازمان و ســازگاری و انعطافپذیــری آن بــا
مدیریــت ریســک را ارائــه میکنــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه ایــن کمیتــه توســط مؤسســه
حسابرســان داخلــی ،انجمــن حســابداری
آمریــکا ،انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا،
مدیــران مالــی بینالمللــی و مؤسســه
حســابداران مدیریــت پشــتیبانی میشــود.

انتشـار راهنمای جدید ،COSO
مهـارت بیشـتر در مدیریـت
ریسـک و حسابرسـی

لینک منبع خبر:
https://www.accountingtoday.
com/news/coso-guidance-urgesکارگــروه ســازمانهای حامــی کمیســیون more-agility-in-risk-management-
تــردوی بــا انتشــار مقال ـهی جدیــدی از اتحــاد
auditing
چارچــوب مدیریــت ریســک ســازمانی ایــن

99

هیئت اسـتانداردهای بین المللی
حسابرسـی و اطمینانبخشـی
 IAASBاولیـن راهنمای دیجیتالی
خـود را منتشـر میکند

تمرکـز شـرکتها و کمیتههـای
حسابرسی بر  ESGدر «روز زمین»
بــا فــرا رســیدن روز زمیــن ،شــرکتهای
حســابداری و کمیتههــای حسابرســی بــه
طــور فزاینــدهای توجــه خــود را بــه مســائل
زیســتمحیطی معطــوف میکننــد تــا بــه
مشــتریان خــود کمــک کننــد کــه بــا مطالبــات
جدیــد بــرای گزارشــگری زیســت محیطــی،
اجتماعــی و راهبــری ســازگار شــوند.
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا مــاه
گذشــته اقــدام بــه انتشــار قانونــی پیشــنهادی
در زمینــۀ افشــای اطالعــات مربــوط بــه آب و
هــوا کــرد کــه بــر اســاس آن شــرکتها ملــزم
خواهنــد بــود اطالعاتــی در مــورد ریس ـکهای
مرتبــط بــا آب و هــوا کــه منطقــاً تأثیــر
بااهمیتــی بــر کســب و کار ،نتایــج عملکــرد یــا

100

شــرایط مالــی و برخــی معیارهــای صورتهــای
مالــی در شــرکتها دارد را در غالــب یادداشــتی
بــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده خــود
اضافــه کننــد.
گــری گنســلر ،رئیــس کمیســیون بــورس و
اوراق بهــادار آمریــکا طــی وبینــاری کــه هفتــه
گذشــته توســط گــروه ســرمایهگذاری پایــدار
"ســرس" برگــزار شــد اظهــار کــرد« :امــروزه
ســرمایهگذاران بــا ارقــام دههــا تریلیــون
دالری از افشــای ریســکهای آب و هوایــی
حمایــت میکننــد .چــرا؟ بــه ایــن دلیــل
کــه ســرمایهگذاران تشــخیص میدهنــد کــه
تغییــرات آب و هوایــی میتوانــد ریســک مالــی
قابلتوجهــی بــرای شــرکتها ایجــاد کنــد و
آنهــا بــرای تصمیمگیــری آگاهانــه در مــورد
ایــن خطــرات بــه اطالعــات قابــل اعتمــادی در
مــورد ایــن ریســکها نیــاز دارنــد».

اولیــن دفترچــه راهنمــای دیجیتــال
از بیانیههــای هیئــت اســتانداردهای
بینالمللــی حسابرســی و اطمینانبخشــی،
هــم اکنــون در وبگاهــی جدیــد بــه نــام
اســتانداردهای بینالمللــی الکترونیکــی
منتشــر شــده اســت.
ایــن وبــگاه توســط فدراســیون بینالمللــی
حســابداری راهانــدازی و بــا همــکاری هیئــت
اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی و
اطمینانبخشــی ،هیئــت اســتانداردهای
بینالمللــی آئیــن رفتــار حرفــهای
حســابداران و هیئــت اســتانداردهای
حســابداری بینالمللــی بخــش عمومــی
توســعه یافتــه اســت .ایــن پلتفــرم کــه
بــرای بــرآوردن نیازهــای ذینفعــان طراحــی
شــده اســت ،ایــن وبــگاه همچنیــن امــکان
ارجــاع ســریع بــه اســتانداردهای دیگــر
هیئتهــای تنظیــم اســتاندارد و منابــع
مرتبــط را فراهــم میکنــد.
تــام سیدنشــتاین ،رئیــس هیئــت
اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی و
اطمینانبخشــی اعــام کــرد" :راهانــدازی
پلتفــرم اســتانداردهای دیجیتــال بــه تقاضــا
بــرای افزایــش دسترســی پاســخ داده و گام
دیگــری در پیگیــری هــدف اســتراتژیک
مــا بــرای بهرهمنــدی از نوآوریهــای
تکنولوژیکــی اســت ".بــا گذشــت زمــان،
مــا بــه بهبــود اســتانداردهای بینالمللــی
الکترونیکــی ادامــه خواهیــم داد تــا بــا
اســتفاده از بازخــورد کاربــران ،قابلیــت
اســتفاده از پلتفــرم و ایــن اســتانداردها را
بهبــود ببخشــیم.

حسابدار

شمارۀ ۳42
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حسـابداران چگونـه میتواننـد
در تغییـر چهارچوب کسـب و کار
ناشـی از گسـترش فنـاوری نقش
ایفـا کنند
تولیــد ،محصــوالت مصرفــی ،حمــل و نقــل،
اینهــا تنهــا تعــدادی از بخشهــای صنعتــی
هســتند کــه بــرای قرنهــای متمــادی تعییــن
کننــدۀ بــازار بودهانــد .بــازار بــه ســرعت بــه
شــکل امــروزی خــود رســید و فنــاوری بــه
ســتون اصلــی بســیاری از ایــن صنایــع ســنتی
تبدیــل شــد تــا ضمــن اضافــه شــدن صنایــع
جدیــدی ماننــد تجــارت الکترونیــک ،خدمــات
و محصــوالت ،بــا ســرعت بیشــتری بــرای افــراد
فراهــم شــود.
بــا پیچیدهتــر شــدن جهــان ،کســبوکارها
بــه طــور فزاینــدهای بــر خدماتــی تکیــه
میکننــد کــه شــفافیت و پایــه محکمــی
را ارائــه میدهنــد .مهارتهــای اصلــی
حرفــۀ حســابداری بــرای کمــک بــه کســب
و کارهــا طراحــی شــده اســت کــه بــر
اســاس آن تصمیمــات خــود را بــر پایــۀ
بهتریــن فرآیندهــا و دادههــا اســتوار کننــد.

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

در اینجــا بــه برخــی از روشهایــی کــه از
طریــق آنهــا ایــن حرفــه بــه کســبوکارها
کمــک میکنــد تــا آینــده فنــاوری را تحــت
کنتــرل داشــته باشــند اشــاره شــده اســت:
قدرت دانش
وجــود برنامــه (اپلیکیشــن) بــرای هــر
موضوعــی
دورکاری
اهمیت امنیت ســایبری

پنــج مــورد مهــم گزارشــگری
مالــی کــه بایــد در ســال جدیــد
میــادی مراقــب آنهــا بــود
بــا توجــه بــه آنچــه سیاس ـتگذاران در مــورد
چارچوبهــای مالیاتــی مطــرح میکننــد و
همچنیــن انتشــار دســتورالعملهای نویــن
گزارشــگری کــه تدوینکننــدگان اســتاندارد
در زمینــۀ ارزهــای دیجیتــال و مســائل
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و حاکمیتــی ماننــد
تغییــرات آب و هــوا در نظــر میگیرنــد ،ســال
 2022تغییراتــی را بــرای حــوزۀ حســابداری و

حسابرســی ایجــاد خواهــد کــرد.
در حالیکــه درک چالشهــای پیــشرو
میتوانــد امــری تنــشزا باشــد ،شــرکتها
موظفنــد هنــگام تهیــه گزارشهــای مالــی
خــود از تحــوالت بالقــوه آگاه باشــند .آگاهــی
از تغییــرات کلیــدی در تهیــه صورتهــای
مالــی و ســایر ارتباطــات ذینفعــان بســیار حائــز
اهمیــت اســت.
در اینجــا بــه پنــج موضوعــی کــه تحت بررســی
قــرار گرفتــه اشــاره میکنیــم:
 -1الزامـــــــات گزارشــــــگری هیئــــت
اســتانداردهای حســابداری مالــی در
رابطــه بــا حاکمیــت محیطــی ،اجتماعــی
و شــرکتی
 -2الزامــات ســایبری ،رمزنــگاری و داراییهــای
نامشــهود
 -3اصالح مالیات در داخل و خارج از کشور
 -4تغییرات تکنولوژی
 -5تحــوالت کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
ایــاالت متحــده
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استقالل به عنوان یک حسابرس داخلی
واقعاً به چه معناست؟
تعریــف انجمــن بینالمللــی حسابرســان

منظــم و ّ
یــک رویکــرد ّ
منظــم بــرای ارزیابــی

«فعالیــت تضمینــی و مشــاورۀ مســتقل،

ریســک ،کنتــرل و حاکمیــت ،بــه اهــداف خود

داخلــی «حسابرســی داخلــی» را بهعنــوان
عینــی طراحــی شــده بــرای افــزودن ارزش

و بهبــود عملیــات ســازمان میدانــد» .ایــن

علیرضا قاسمی
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بــه ســازمان کمــک میکنــد تــا بــا ارائــۀ

و بهبــود اثربخشــی فرایندهــای مدیریــت
دســت یابــد .بــه گفتــۀ آقــای لنــز ،رئیــس
حسابرســی داخلــی یکــی از شــرکتهای

بورســی آمریــکا ،اســتقالل در حسابرســی

حسابدار

شمارۀ ۳42
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«برخــی ،حسابرســی داخلــی را یــک عملکــرد

او بایــد نظــر خــود را آزادانــه بیــان کنــد .صــرف

حسابرســان دارد .در نتیجــه ،آقــای لنــز «یــک

برانگیــز لنــز خاطرنشــان میکنــد کــه ایــن

قطــع ارتبــاط شــناختی داخلــی» را بــه هــدف
حسابرســی داخلــی نســبت میدهــد.

تجــاری گســتردهتر ،کــه نشــان میدهــد

افــرادی کــه در رأس زنجیــرۀ غذایــی کســب

حسابرســی داخلــی در تعریــف درســت نقــش

ارشــد اســت تــا هیئــت مدیــره بتوانــد بــرای

هیئــت مدیــره میخواهــد ،آنچــه کمیتــۀ
حسابرســی میخواهــد و آنچــه مدیریــت
ارشــد میخواهــد وجــود نــدارد » .بنابرایــن
حسابرســی بــا وظیفــۀ غیرممکــن خشــنود
ســاختن همــه بــدون هیــچ حــس واقعــی از

اینکــه چــه کســی را اول راضــی کنــد ،بــرای

همیشــه مواجــه اســت؛ بهویــژه زمانــی کــه

داخلــی در ایجــاد تعــادل بیــن مســتقل بــودن
از عملیــات و در عیــن حــال ایجــادارزش

افــزوده و ســود بــرای عملیــات ،توجه مفســران

را بــه آنچــه مفســران اغلــب بهعنــوان
«معمــای نقــش» و «ســرگردانی نقــش»

مینامنــد ،جلــب میکنــد .او میگویــد:
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حسابدار
شمارۀ ۳42

ایــن امــر ،مســتلزم اســتقالل کامــل از مدیریــت

اطمینــان الزم در رابطــه بــا کنترلهــای

داخلــی ،پیشــگیری از ریســک و غیــره بــه
بخــش حسابرســی داخلــی خــود تکیــه کنــد.

لنــز میگویــد« :درغیــر ایــن صــورت ،خطــر
ایــن اســت کــه گزارشهــای حسابرســی

داخلــی بــه هیئــت مدیــره و کمیتۀ حسابرســی
بــه گون ـهای کــه فقــط آنچــه بــرای مدیریــت
ارشــد خوشــایند اســت ،اطالعرســانی شــود،
توســط مدیریــت ارشــد فیلتــر شــود».

هــر یــک از طرفیــن انتظــار متفاوتــی دارنــد.

اگــر حسابرســی داخلــی بخواهــد اســتقالل الزم

حسابرســان داخلــی اشــاره میکنــد کــه

خــود بــا هیئــت مدیــره ،کمیتــۀ حسابرســی،

آقــای لنــز دوبــاره بــه انجمــن بینالمللــی

آقــای لنــز بــا اشــاره بــه مشــکالت حسابرســان

حسابرســی داخلــی اســت».

موفقیتآمیــز وظایــف حسابرســان داخلــی،

میکنــد« :هیــچ تناقضــی بیــن آنچــه

یــک عمــل چالشــی اســت.

مدیــر حسابرســی جلــب میکنــد کــه احتمــاالً

میتــوان اســتدالل کــرد بــرای انجــام

خــود ناامیــد هســتند .آقــای لنــز خاطرنشــان

کــه هــم «ناظــر» باشــد و هــم «مشــاور»؛ کــه

«توجــه ویــژهای را بــه اهمیــت ویژگیهــای

بــا اذعــان بــه ایــن تناقــض اساســی در

و کار قــرار دارنــد ،تــا حــدودی از ناتوانــی

انتظاراتــش از حســابرس داخلــی ایــن اســت

نظــر از ایــن موضــوع ،ســناریوهای بالقــوه بحث

مهمتــر از بحــث در مــورد اســتقالل کلــی

ماهیــت حسابرســی داخلــی در حــوزۀ

کــه در تئــوری بهتــر از عمــل کار میکنــد.

قــادر میســازند بــا ایــن درک کار کننــد کــه

اســکیزوفرنی میداننــد؛ از یــک ســو بایــد
کامــ ً
ا یکپارچــه و آگاهانــه باشــد و از ســوی
دیگــر نیــاز بــه معیــاری از اســتقالل از همــۀ

داخلــی شــاید یکــی از آن ایدههایــی باشــد

ارشــد حسابرســی حمایــت میکننــد ،آنهــا را

اذعــان میکنــد زمانــی کــه حسابرســی

داخلــی ســعی میکنــد «بــه دو اربــاب خدمــت
کنــد» ممکــن اســت تضادهایــی وجــود داشــته
باشــد و قابــل درک اســت کــه «رئیــس شــما

کیســت؟» .ایــن موضــوع میتوانــد مشــکالتی
را از نظــر بیعــت ،اســتقالل و اثربخشــی ایجــاد
کنــد.

ایــن بــه نوبــۀ خــود نیــاز بــه فیلتــر کــردن

اســتقالل از بــاال بــه پاییــن را افزایــش
میدهــد؛ بهطــوری کــه اکثــر مدیــران

خــود را در عمــل حفــظ کنــد ،بایــد در روابــط
ســهامداران کلیــدی کســب و کار و مدیریــت

ارشــد ،زمانــی را صــرف ســرمایهگذاری کنــد

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

عاملــی کــه از رویکــرد آزادی بیــان بــا مدیــران
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اخبار انجمن
مؤسسات حسابرسی

معرفی موسسات حسابرسی

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

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

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

abtinravesh@yahoo. com

۳

آرمان اندیش آگاه

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

۴

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

۵

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

۶

مؤسسه حسابرسی آریاروش
عضو انجمن حسابداران خبرهايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• حبیب جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سیدمحمد بزرگزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رضا جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۲

آرشین حساب

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

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

Email: info@armanarvin. com

خدمات :حسابرســی صورتهای مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی

مالــی و مالیاتی ،انجــام وظائف بــازرس قانونی ،مشــاوره ،طراحی و

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

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

طبقه  ،4واحد 15

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

کدپستی1968953691 :

instagram. com/iica_ir
حسابدار

شمارۀ ۳42

اردیبهشت 1401
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دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
است.
نشریۀدر
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین

۷

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

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

Email: info@azmoudegan. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

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

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه

۹

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آئینبهروش (حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• بابک دورگلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

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

• مسعود بختیاری (حسابدار رسمی)

• مسعود سورانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

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

• حدیث توکلی کوشا(حسابدار رسمی)

• مهدی رضائی(حسابدار رسمی)

• امیرحسین عبدالملکی(حسابدار رسمی)

• احسان شیروانی هرندی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی -حسابرســی مالیاتی-
حسابرسی علمیاتی -حسابرسی داخلی -خدمات مشاورهای -ارزیابی
ســهام -طراحی و اســتقرار سیســتمهای مالی -راســـتی آزمائی
( -)Due Diligenceتهیــه صورتهای مالــی بر مبنای IFRS
 -بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه -داوری  -کارشناســی

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

Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir

اردیبهشت 1401
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حسابدار
شمارۀ ۳42

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

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

۱۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

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

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

• علی اصغر فرخ(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

۱۱

•اسداله درخشانی (حسابدار رسمی)

۱۲

مؤسسه حسابرسی اطمینانبخش و همکاران

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

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

خدمات :حسابرســی مالی و بازرســی قانونی ،حسابرســی
عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابداری
مدیریت ،طراحی سیســتمهای مالی و ارزیابی ســهام ،مشاوره
مدیریت
نشانی:
دفتر مرکزی :تهــران -میدان توحید -خیابــان توحید -نبش
خیابان پرچم -پالک 68
فاکس66920876 :
کدپستی1419993511 :
تلفن 66932021-3 :و  66420263و 66432218
شعبه شرق کشور  -مشــهد  -بلوار فرامرزعباسی ،انتهای بلوار
فرامرز عباسی ،8نبش آزادی ،39پالک  1/2طبقه همکف
تلفن05136092092-3 :
شعبه شمال  -قائم شــهر  -خیابان شریعتی ،مقابل جنگلبانی،
تلفن01142276148 :
طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد
شعبه اصفهان  -سعادت آباد ،کوی کارگران ،کوچه اردیبهشت،
تلفن03136635798 :
پالک 25
Email: : info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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خبرۀ ایران
اینانجمن
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
حسابداران در
فهرست

۱۴

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

۱۷

(حسابداران رسمی)

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

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

ایمیلmshoghian7@gmail. com :

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

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

Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

Email: Info@behmand-co. com

انجمن حسابداران خبر ه ایران
www. iica. ir

www. Arkansystem. co

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

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

۱۶

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

website: www. behmand-co. com

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

۱۵

مؤسسه حسابرسی بهمند

۱9

مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

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

۱۸

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی بیات رایان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

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

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مورد تائيد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان ACCA

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• محمد رضا ابراهیمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهرانفرجی(حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری)
• محمود واحدی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی و بازرس قانونی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی عملیاتی،
حسابرســی داخلی ،مشــاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی،
خدمات مالی ،بودجهریزی عملیاتی ،ارزیابی ســهام ،کارشناســی رسمی دادگستری،
نظارت بر تصفیه شرکتها.

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

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

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

• امیرحسین ظهرابی مزرعهشاهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

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

فاکس88502045 :

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

حسابدار
106
است.
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالیننشریۀدر
دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
اردیبهشت 1401

شمارۀ ۳42

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

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت بیالن گزارشگر
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عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• مراد مومنی ( حسابدار رسمی)
• عارف شفقت رودسری (حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرســی ،خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی ،خدمات
ارجاعی دادگاهها و مراجع قضایی ،بازرســی قانونی ،نظارت بر تصفیه ،ســایر
خدمات با تشــخیص شورای عالی ،مشــاوره مدیریت مالی ،ارزیابی سهام و
سهم الشرکه ،داوری مالی ،طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
021-8856089

شمارههای تماس021-88561704 :
فاکس021-88683826 :
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،شهید قیصری( ۳۲شرقی) ،پالک
 ،20واحد 3
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام
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عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• سیدمصطفی شاهصاحبی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سعید صدرائی نوری(حسابدار مستقل  ،حسابدار رسمی)
• ناصر صلحی( حسابدار رسمی)
• منوچهر سرمدی ( حسابدار رسمی)
• مهدی شربتی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی داخلی ،عملیاتی
و ویژه ،ارزیابی سهام ،مشاورهی مالی و مالیاتی
فاکس۸۸۹۳۷۳۹۶ :
تلفن۸۸۹۳۸۱۵۸-۸۸۹۳۷۳۹۶ :
نشانی :تهران -فلسطین شمالی -پایین تر از بلوار کشاورز-
مقابل خیابان ایتالیا -کوچه آبادیان -پالک  -۸واحد ۲
Email: hoonamcpa@yahoo. com
23

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• محمود آقاجعفری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمید حسینیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مرتضی مصدری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حمیدرضا آقایی قهی(حسابدار رسمی)
• مصطفی هاشمی(حسابدار رسمی)
• علیرضا رسولی(حسابدار رسمی)
ی صورتهایمالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
خدمات :حسابرس 
قانونی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و مالیاتی و نظارت
بر امور تصفیه شرکتها
تلفن 88909144-88902999 :فاکس88908837 :
نشانی :تهران -خیابان استاد نجات الهی -خیابان اراک -پالک
 -72واحد 4
Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo.
com
اردیبهشت 1401

 24مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان
27
عضو انجمن حسابداران خبره ايران

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
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 

تلفن44976329-44971388-44976822:

فاکس44976815 :
نشانی :تهران -بزرگراه ستاری جنوب ،روبه روی مجتمع تجاری کوروش ،ابتدای

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

کدپستی1471953264 :

Email:Pam.audit@yahoo.com
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instagram. com/iica_ir

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

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

تلفن۰۴۱-33۳12778 :
دورنگار041-33۳30555 :

و

041-۳۳۳۳۹۹۷۱

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام

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

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• نعمتاله علیخانیراد(حسابدار مستقل ،حسابدار
رسمی)

• سیاوش سهیلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• اکبر ثیام(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس

قانونی ،ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی

تلفن88804519 -21 :
فاکس88902340 :

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

کدپستی15948 :

حسابدار
شمارۀ ۳42
h e s a b d a r . i i c a . i r
خبرۀ ایران
اینانجمن حسابداران
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
فهرست در
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انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای شدن شما...

 28موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
(حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران
• داریوش امین نژاد (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،و کارشناس رسمی دادگستری )
•محمد جعفر دهقان (حسابدار رسمی)
•فرید منصوری (حسابدار رسمی)
•میالد شادی (حسابدار رسمی)
• سیدعلی شیرازی (حسابدار رسمی)
• حسن طهرانی (حسابدار رسمی)
• فرشید سلطانی (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی و بارزســی قانونی صورتهای مالی ،مشــاوره مالی
و حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابرســیهای خاص(ویژه)،
رسیدگیهای بیمهای شــرکتهای ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،خدمات
حسابداری و سایر خدمات حرفهای.
تلفن 90 :الی 88601988
فاکس88601987 :
نشانی :تهران -مالصدرا ،خیابان شیرازی جنوبی ،کوچه اتحاد ،پالک  ،10طبقه 1
کدپستی1435843811 :
ایمیلinfo: @ dariaravesh. com :
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مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

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

تلفن44846601-10 :
فاکس44846612 :

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

صندوق پستی14185/487 :

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. i r
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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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مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

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

www. rymand. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق
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موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• احمد ظفر پرنده (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدعلی جاللی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• غالمرضا شجری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• اکبر وقار کاشانی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مختار موسوی پور(حسابدار رسمی)
• محمدکاظمی(حسابداررسمی)
• ناصر ایران نژاد(حسابدار رسمی)
• علی حیدری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید مهدی میرحسینی(حسابدار رسمی)
• محسن آل آقا(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مسعود آل آقا ( حسابدار رسمی)
•علی موسی زاده ( حسابدار رسمی)
• مهدی قنبری(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرســی

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

Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
samanicpa@yahoo. com

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

instagram. com/iica_ir

حسابدار

شمارۀ ۳42

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

دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
است.
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالیننشریۀدر

33

مؤسسه حسابرسی شراکت

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

• ام البنین خوش نام(حسابدار رسمی)

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

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

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی شهود امین

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

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

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

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

حسابدار
شمارۀ ۳42

تلفن 44008177-9 :و 44022660
فاکس44049063 :
نشانی :تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک
(210ساختمان ماد) طبقه  4واحدهای  14و 15
کدپستی1481875359 :
صندوق پستی14515-1359 :
پست الکترونیکیF. audit@shohoodamin. ir :
36

مؤسسه حسابرسی کاشفان

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

کدپستی1585766513 :
پست الکترونیکیinfo@kashefan.com :
www.kashefan.com
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مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• معصومه شعبان (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• نسرین پاشایی (حسابدار رسمی)
• مرتضی نوبخت (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فروغ رشتچیان ( حسابدار رسمی)
• خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،عملیاتی و مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای مدیریت ،اصالح حساب و حسابداری ،ارزیابی سهام
و سهم الشرکه ،داور مالی ،طرحهای عمرانی ،طراحی سیستمهای مالی و
کارشناسی مالی
تلفکس88902389 -88890619 -88905647 :
نشانی :تهران :فلسطین شمالی ،باالتر از بلوار کشاورز ،پالک  ،463ساختمان
شماره  ،55طبقه  ،4واحد 18
پستالکترونیکیamermoshavertehran@iacpu. ir :
38

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• پرویز صادقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی دیلمی پور( حسابدار رسمی)
• نریمان ایلخانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریبرز حیدریبیگوند(حسابدار رسمی)
• سعید خاریابند(حسابدار رسمی)
• وحید پورمشرقی(حسابدار رسمی)
• عبداهلل قلعه ء( حسابدار رسمی)
• حسن یاسور علیپور( حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرس و بازرس قانونی ،حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی
عملیاتی ،مشاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای
حسابداری و حسابدار صنعتی ،خدمات مالی ،حسابداری ،ارزیابی
سهام و نظارت بر امور تصفیه
دفترتهران :خیابان نلسون ماندال شماره -244مجتمع اداری الهیه
 طبقه  -6واحد  606کدپستی1966743888 :تلفن26213137-26213102-26212852-26212887-26212800:
دفتر مشهد :مشهد بلوار وکیل آباد -بلوار هاشمیه -نبش هاشمیه
 -6برج آبان -طبقه  -5واحد 510
تلفن051-91007603-051-91006074 ،051-91001851 :

E-mail: info@farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
39
عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
مشاوره مالی و مدیریت ،طراحی

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

109

خبرۀ ایران
اینانجمن
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
حسابداران در
فهرست
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مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا
مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی
انگلستانACCA-
• محمد محققی ریاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• روح اله امینی مصلح آبادی(حسابدار رسمی
•هادی امینی (حسابدار رسمی)
خدمات :ارائه خدمات حرفهای در زمینه حسابرسی مالی،
مالیاتی ،حسابرسی ویژه ،مشاوره مدیریت ،بررسی امکانات
سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام و ارائه گزارشات
مربوطه
تلفن88909718 ،88800268-9 :
فاکس88903496 :
نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان زرتشت غربی ،شماره  14طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

 41مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای
27
مدیریت مفاهیم حساب جامع(حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• حمیدرضا نیکخواه(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدعلی دارابی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
قانونی ،طراحی سیستمهای حسابداری ،ارزیابی سهام ،حسابرسی
داخلی ،مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن 88559316-88559370 :فاکس88550897 :
کدپستی1433894175 :
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،پارک ساعی ،برج سپهر ساعی،
طبقه چهارم ،واحد 406
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیکروشان تهران

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

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

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

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

45
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همیار حساب
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

• محمدتقی سلیماننیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• عبدالمهدی امینی (حسابدار رسمی)

• شهاب (حسابدار رسمی)
• مژگان علیپور (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،ارائه خدمات

ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
فاکس66900940 :
تلفن66565290 -1 :

نشانی :تهران :خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت ،پالک  54جدید ،طبقه دوم،

واحد 4
صندوق پستی14155/1643 :

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

• 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  ،2طبقه
 ،6واحد 15

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

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

instagram. com/iica_ir

Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز

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

110

Email: Momayez_co@yahoo. com

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
هشت

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
تلفن44022976-44022577:
نشانی :تهران  -آیت اهلل کاشانی  ،بلوار ابوذر نبش فهیمی -پالک  -2/2ساختمان
پارت  -طبقه اول -واحد 4
کدپستی1471634185 :

حسابدار

شمارۀ ۳42

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

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

نامخانوادگی

تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی
بخش خصوصی
88479628
آبنوس
*1 سورن
88305391
آتش
*2 رضا
۸۸۷۹۹۳۶۵
آذری سلمانی
* ۳شهریار
7278858
آراسته
* 4علی اكبر
88465043
آرون
* 5محمدرضا
آرزومند صومعهسرایی 88305391
* 6محمدرضا
22270981
آقاجانی
* 7مهدی
88909144
آقا جعفری
* 8محمود
88690830
آقا محمدی
 9حسین
88934352
آقائی قهی
*10علیرضا
88929708
آلعلی
* 11مهرداد
22023544
آصفی
 12غالمرضا
88323630
آواکیان
 13آرارات
88480966
ابراهیمی
* 14عباس
88957329
ابراهیمی
* 15محمد رضا
88309100
ابراهیمی پویان
 16علیرضا
22903758
ابطحی نائینی
* 17امیرحسین
22903758
ابطحی نائینی
* 18بنفشه سادات
0411-3369740
ابوالقاسمی
 19مهدی
0511-8442677
ابولحسنی
* 20حمید
0511-6024461
احمدی
*21حسن
۸۸۲۳۰۷۳۱
احمدی امیرزاده
 ۲2بهارک
88745141
احمدی شیرازی
*23مرتضی
احمدی وسطی کالیی 66932021
* 24مصطفی
88901547
احمدیار
 25دانیال
88504586
اختیاری
 26عباس
88890120
ارجمندی
* 27حمیدرضا
44269485
ارشدي
* 28علي
0261-32545170
اسدی
* ۲9مجتبی
77514575
استحمامی
* 30مسعود
88835207
اسرار حقیقی
* 31عباس
88754218
اسکندری
* 32جمشید
۴۴۲۱۰۱۰۵
اسکندری
* 33علی
88780234
اسالمی
* 34یداهلل
66381151
اسالمی
35عبدالجواد
44846601
اسالمی گنزق
* 36علی
88480966
اسمعیلیکاکرودی
* 37ارسالن
88721269
اسمائی
*38 حسن
88791499
اسماعیلزاده پاکدامن
*39 سیدعباس
66932021
اسماعیلی
* 40عباس
88843704
اسماعیلی
 41نصرت اله
88872266
اسماعیلی
* 42حسن
88872266
اسمعیل پورزنجانی
 43سعید
88087796
اصغریان
 44محمدسعید
01144227635
اصفهانی
* 45ارمیا
88538234
اعظم نیا
* 46منصور
88520505
اعتمادیان
* 47محمدعلی
88446856
اقبالصفترونقی
* 48اسماعیل
۲۲۱۳۷۷۰۷
افشار
49حسن
88107264
افشارهور
* 50بهزاد
۸۸۵۴۴۵۶۶۳۸
افخمی
* 51امید
66573506
اکبری
* 52ابوالفضل
26401270
اکبری امامی
* ۵3علیرضا
44846610
اکرمی یارفی
 ۵4نادیا
۰۸۱۳-۸۲۴۱۸۷۲
المعی
* ۵5حمیدرضا
88707924
الهوردی
* ۵6مجید
82134000
امانی
* ۵7علی
۸۸۷۵۴۰۸۸
امجدیان
* ۵8تورج
88528194
امیدی
* ۵9امیرجمال
۸۸۵۸۱۴۳۷
امیدوار
* 60محمد مهدی
۸۸۵۴۴۵۹۱
امیری اقدم
* 61میترا

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

ردیف نام
 ۶2مهران
* ۶3فریبر ز
* ۶4سعید
*۶5 داریوش
* ۶6رسول
* 67منوچهر
* ۶8علی اکبر
* 69نریمان
* 70میلیتن
* 71احمد
* ۷2مصطفی 
* ۷3جواد
* ۷4حمید
 75رضا
 76همایون
* 77علی
* 78محمدحسین
 79جلیل
* 80محمد
* 81سعید
* ۸2سعید
* ۸3سیدمحمد
* ۸4جواد
 ۸5عبدالرضا
* ۸6محمد علی
* ۸7قاسم
* ۸8جبرائیل
* ۸9محمدرضا
* 90راضیه
* 91امیرحسین
*۹2کیانوش
* ۹3اصغر
* 94منوچهر
* ۹5مهدی
* 96حمزه
* 97هادی
* ۹8اصغر
* ۹9علی
* 100ناصر
* 101مهربان
 102منوچهر
*۱۰3جمشید
* 104کبری
* ۱۰5عبدالحسین
* ۱۰6سیدهدایت
* ۱۰7مجید
* 108محمد
* 109شاهین
* 110محمدرضا
* 111سیدرضا
* 112محسن
* 113حسن
* 114سعید
* 115سید علی اکبر
* 116سید مهدی
* ۱17سید جواد
* 118احمد
 ۱19محمد مهدی
* ۱20مجتبی
 121سید امیر
* 122احمد
* 123رضا
 ۱24کامبیز

نامخانوادگی

تلفن

88326528
امیرسهامی
22137707
امین
88515134
امینی
44611722
امیننژاد
88702420
انگبینی
44846605
انوری زاده نائینی
88791499
اورعی
88892036
ایلخانی
44846604
ایوان کریمیان
66929268
بابائی
88843704
باتقوا
88843705
باغبان
88901496
باغدوست
88778811
باقرزاده آذر
88794646
باقری طادی
88061990
بخشی
88778811
بدخشانی
88794646
بدراقنژاد
 88905316
بدیعی جاریانی
88344609
براتی
 22367783
برهانی
88757260
بزرگ زاده
88087796
بستانیان
88284028
بسطامی
66597753
بشارتی
88702420
بنی مهد
55533570
بهاری
88791437
بهاری مهربانی
88802932
بهفروزی
22137707
بهرامیان
66485063
بهلولی
6621345
بهنیا
88504587
بیات
44470084
بیرانوند
9975383
پاکنیا
22431388
پارسان
88705508
پارسایی
88305393
پازوکی
88702467
پسرانرزاق
88493171
پروز
96667089
پوررحیم
۴۴۰۱۲۵۳۶
پیک فلک
پورقنبری قره شیران 88544590
77873519
تجلی
 22767233
تشکرحسینی
88305391
ترکمان
44292813
ترامشلو
885۵۹۳۱۶
ترکمندی
88523816
تقوایی
88547075
تقوی تکیار
88523059
تنانی
 88007664
تنگعیش
88901547
تیمورنژاد
88673767
تیموریان
۸۸۸۹۹۹۶۲
تیموریان
۸۸۲۳۰۷۳۱
توکلی
 88728601
ثابتمظفری
۰۳۱-۳۶۶۲۱۳۴۵
ثابتی
۸۸۷۷۴۲۲۵
ثقفی
88673767
جان نثاری
0311-6695461
جبرئیلی
88547439
جمالی
۸۸۳۰۵۳۹۲
جامع کلخوران

ردیف نام
* 1۲5حبیب
* 1۲6مصطف 
ی
* ۱۲7اسماعیل
* 1۲8ابراهیم
* 129محمدعلی
* 130محمد
* 131فریدون
* ۱32مجتبی
* 133مصطفی
* 134رامین
* ۱35مهرداد
* 136حسن
* 137فرزین
* ۱38عباس
* 139احمد
* ۱40حسین
* 141موسی
* ۱42حسین
* 143عباس
 1۴4ولی
1۴5هومن
* 1۴6کریم
* 1۴7محمد
* 148موسی
* 149سید مسعود
* 150حمید
 ۱51بهاره
 ۱52وحید
*153حسن
* 154عباس
*۱55مهدی
* 156مصطفی
* 157حمید
* 158احمد
* 159علیاکبر
160علیرضا
* 161حسن
* 162هوشنگ
 163زاگرس
 164زهرا
* 1۶5علي
* 1۶6مهناز
* 167علیاصغر
* 168علیرضا
* 169حسین
*170حسین
 171محمدنادر
* 172همایون
*1۷3محمدعلی
* 1۷4بهروز
* 1۷5محمد بهنام
 1۷6سکینه
* 177حسن
* 178محمدنبی
* 179غالم رضا
* 180فرشید
* 181محمد
 182حمید
* 183محمد
* 184رسول
* 185بابک
* 1۸6غالمحسین
*187محمدصفا

نامخانوادگی

تلفن

88757261
جامعی
88937317
جاننثاری
66591157
جانثاری
88355017
جعفریان
22037213
جاللی گلوسنگ
88901246
جم
44022975
جمشیدی
88267912
جواهرنشان
 88503918
جهانبانی
04432228222
جهانگیری
88419152
حاجیابوالحسنی
44008177
حاجیان
66597644
حاج محمد علی
۴۴۰۱۲۵۳۶
حاجی آقاپور
66413463
حاجیزاده
22091320
حریری
حسن زاده تازه قشالق 88985751
88909718
حسنی
44264957
حسنیکبوترخانی
88901547
حسنیطالقانی
88901547
حسنی طالقانی
 22137707
حسینآبادی
۶۶۹۳۲۰۲۳
حسینآبادی
88109418
حسینی
88705508
حسینی
88102987
حسینیان
۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
حقیقی طلب
۸۸۹۰۱۵۴۷
حمیدیان
22278764
حیاطشاهی
66932021
حیدریکبریتی
۸۸۵۸۱۴۳۷
خاکبازمقدم
88647844
خادمالحسینی
22270949
خادمی
88107264
خالقی بایگی
22271571
خالقیکرهرودی
88791499
خلیلی قیداری
88899804
خدائی
88794646
خستوئی
88029018
خستوئی
88901248
خسروی
88690830
خسروي لرگاني
66591158
خشنودنیا
88023729
خلفی
88703352
خلیلی
 88773828
خطیبیان
88309100
خمسه
88909718
خمجانی
88544590
خوبان عنبران
88559316
دارابی
44846601
دارش
88937318
دائی مژدهی
88909144
دانای درگاه
88471279
دانشور
 88895377
داهی
44289016
درباری
88703351
درویش
88901496
دلآرام
09127238022
دلداده
 88754218
دلیرانی
88305391
دوازده امامی
88444668
دورگلی
82134000
دوانی
44008177
دهقان

111

نامخانوادگی

ف نام
ردی 
*188محمدجعفر
* 189علی
*190غالمحسین
*191عباسعلی
*192مصطفی
 193رضا(شهروز)
 1۹4رضا
*1۹5جهانگير
*196جواد
* 197محمدعلی
 198مصطفی
* 199محمد
* 200محمود
* ۲۰1روح اله
* ۲۰2مرتضی
 ۲۰3علی
* ۲۰4محمدعلی
* ۲۰5نظام الدین
* ۲06نادر
* ۲07رامین
*۲08حسین
* ۲09محمد تقي
* ۲10فرید
* ۲۱1جهانگیر
* ۲۱2حسین
* ۲۱3حسن
* ۲۱4سید علیرضا
* ۲۱5حجت
* 216عبدالحسین
 217خشایار
* ۲18علی
 219محمد حسین
* ۲20مهربان
 221عباس
* ۲22حسن رضا
* ۲23محمد
  224فرانک
* ۲25محسن
* ۲26غالمرضا
* ۲27محمد
 228محمدرضا
* ۲29محمدحسین
* ۲30علیرضا
* 231منوچهر
 2۳2هاشم
 ۲۳3مسیح
 ۲۳4بابک
*2۳5حمیدرضا
*۲36عباس
* 237محمد
* ۲38محمدرضا
 239سید محی الدین
 ۲40عباس
* ۲41علی
* 2۴2نصراله
* ۲۴3محمدحسن
* ۲۴4فرشید
* ۲45كامران
* ۲46سعید
* ۲47محمدتقی
* 248مهدی
*۲49سیاوش
 250فتح اله
* ۲51حسین
* ۲52مسعود
  2۵3سیدمهدی
* ۲54سعید
* 255شهریار
  256واقناک
*۲57علیرضا
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تلفن

88342817
دهقان طرزجانی
22011374
دهدشتی
2228071
دهدشتی اخوان
22137707
دهدشتی نژاد
22046961
دیلمی پور
44299340
دیلم صالحی
88104614
دیوان علی
۸۸۸۹۹۸۲۶
ذوالفقاري 
 88937317
راثی
88613810
رادمان
88305391
رافتی
22341493
رامین فر
۸۸۸۹۹۹۶۲
رجایی
88835213
رجبی
88425209
رحمانی یگانه
۸۸۳۰۵۳۹۲
رحمتی
66702711
رحیمی شهمیرزادی
22840423
رحیمیان
88320131
رستگاری
88806876
رضا زاده
88820123
رضائی
66932021
رضائي
۴۴۰۱۲۵۳۶
رضائی
22904200
رضایی
88309100
رضایی نویس
88403618
رضوی
88671349
رضی
66932021
رهبری
88504586
رهبری
88309100
رئیس دانا
۴۴۰۱۳۹۵۵
رمضاننژاد
07633354304
رنجبر
22912368
ریحانی
22137707
روحنواز صلوات
۳۳۳۲۹۸۸۶
زارعی
 88908454
زادحیدر
88267912
زرفشان
66591157
زرعی
44436021
زریابی لنگرودی
03137750144
زمانی
88978496
زمانی علویچه
 88۹373۹۶
زواریان
88889316
زندبابا رئیسی
88721269
زندی
22863011
ساالر محمدی
88705508
ساالریان
88901547
سامی
 77520148
سبزهاي
66485063
سالک
88843704
سخائی فر
88326527
سرافرازيزدي
88842273
سراج
88020434
سرلک
22909557
سعادت
۸۸۷۰۵۵۰۸
سعادتی
 88503527
سعادتیان
۴۴۲۹۷۱۸۵
سلطانی لرگانی
88575475
سلیمی
44250494
سلیمی
66565290
سلیمان نیا
44611723
سوادلو
88902316
سهیلی
22912368
سهرابی
88801904
سیادت خو
22925910
سورانی
66704425
سیدمهدی
88802901
سینائی مهربانی
22256940
سیفی
مسیحی شاه نظریان 88847962
22902484
شایان

ف نام
ردی 
 258رضا
* ۲59جمشید
* ۲60سید مصطفی
* ۲61تیرانداز
* ۲62احد
 ۲63سیدمجید
*۲۶4غالمرضا
* ۲۶5معصومه
* ۲۶6سعید
* 267محمدعلی
* ۲68احمدرضا
* ۲69مهرداد
* ۲70نریمان
* ۲71عبداله
* ۲72سیروس
* ۲73منصور
* ۲۷4رضا
*۲75عبداهلل
* ۲76محمد
* ۲77اردشیر
* ۲78فرزاد
  ۲79محمود
* 280شهره
* ۲81منصور
* 282امیر
* ۲83صغری
* ۲۸4قاسم
* ۲۸5حسین
* ۲۸6فریده
  ۲87رضا
 ۲88احسان
* 289زهیر
* ۲90محمد رضا
* ۲91پرویز
* ۲92سید سعید
 2۹3حمیدرضا
*  294رحمت اله
* ۲95حسن
* 2۹6محمدرضا
* ۲97سعید
* 298مجید
* 299محمدجواد
* 300ولی اله
* 301مهدی
* 302قاسم
 303امیرحسین
* ۳۰4حمید
* ۳۰5امیرحسین
* ۳۰6اصغر
* ۳۰7احمد
* ۳08مرتضي
* ۳09قاسم
* ۳10بیژن
* ۳11محمدرضا
 ۳12علیرضا
 ۳13مهدی
* ۳14ناصر
* ۳15محمد
* ۳16علی اصغر
* ۳17سیدحسین
* ۳18فیروز
* ۳19مریم
* ۳20حمیدرضا
* 321محمدرضا
* ۳22فرید
 323مام
* 324علی
* ۳25علیرضا
* ۳26اکرم
* 3۲7سید حمید

نامخانوادگی

تلفن

 77516634
شاهرخی
8450807
شاهرخی چمن آبادی
88۹3۸۱۵۸
شاه صاحبی
77873521
شکیبا
22904200
شله چی
 88791437
شجاعی
22861830
شجری
88905647
شعبان
۸۸۳۱۶۸۹۷
شعبانی
شعبانی سبزه میدانی 66704425
88305392
شریفی قزوینی
0311-6644852
شریعت زاده
66565291
شعربافی
۸۸۸۰۴۹۴۲
شفاعت قراملکی
88937317
شمس
88309100
شمس احمدی
88675992
شمس زهرایی
88744228
شمشیرساز
88804941
شوقیان
88928981
شهبندیان
88503527
شهدادفرد
88909718
شهشهانی پور
88794646
شهالئی
۸۸۸۸۶۲۳۰
شهالیی
88903949
شهالئی مقدم
88773828
شهراسبی
66932021
شیخانی
22270949
شیخی
88343235
شیرازی
22353129
شیروانی
22925910
شیروانی هرندی
88728600
شیرین
88708234
صابونچی
88890236
صادقی
22270198
صادقی
77498403
صادقی
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
88478487
صالح آبادی
88305918
صداقت تفرشی 
88502855
صدرائی نوری
88503917
صفاتی
88726665
صفار سفالیی
88305391
صمدی
0311-6283962
صولتی
 88827556
ضرغامی
031-32660211
طباطبایی
22228452
طبائی زاده فشارکی
88504586
ظهرابی
88903900
طهوری
22011374
ظفرپرنده
88847525
ظله جوبي
۸۸۹۱۸۹۶۳
عباسی
77873519
عبداللهی نمین
88326527
عبدی
88907679
عبدالملکی
22904199
عسجدی
88109418
عسگری نائینی
88829761
عسگری انارکی
66420311
عرب احمدی
44846602
عربزاده
88806876
عربزاده
44846631
عربیمزرعهشاهی
88952289
عرفی
۴۴۹۷۵۵۱۳
عزیزی
88901246
عزیزی
88800267
عزیزی
۸۸۸۹۹۹۶۲
عزیزی بزرگی
88785765
عطوفی
88109418
علیاری
44022377
عالئی ورکی

ف نام
ردی 

* ۳28نعمت اله
* 329فریدا
*۳30جعفر
*۳31 شهراد
*۳32 عالءالدین
* ۳33جعفر
* ۳34بهرام
  335کامبیز
* ۳36هوشنگ
* 337علیرضا
* ۳38سید مرتضی
* 339محمدحسن
* ۳40ابوالقاسم
* ۳41محمد
* 342بهمن
*۳43حسین
* ۳۴4مهران
* 3۴5علی اصغر
* ۳۴6فرهاد
* ۳۴7مصطفی
 ۳48مرتضی
* 349مرتضی
* ۳50فرهاد
* ۳51فرزاد
* 352نادر
* ۳53بهزاد
* 3۵4یاسین
* ۳۵5حسین
* ۳۵4سید حسامالدین
* 355محمد
* ۳۵6حسین
* 357ابوالفضل
*۳58حبیب
* 359افشین
* ۳60رضا
  361حسین
* 362مزدک
* ۳۶3ناصر
* ۳64حمید
 3۶5شایسته
* ۳66بیژن
* 3۶7محمدحسن
* 368فرشاد
 369شهباز
*370 فریدون
* ۳71غالمحسین
* 372سید محمد
* 373مجید
* ۳74کریم
* 375مهدی
* 376حمیدرضا
* 3۷7مهدی
* 3۷8عباس
* 379اسفندیار
* 380محمدرضا
* 381سیدرضا
* 382سعید
* 383خلیل
* 384خیراهلل
 385شهاب
* 3۸6سیروس
* 3۸7مهدی
* ۳۸8مسعود
 389الهه
* 390موسی
* 391عبدالمجید
* 392محمد
 ۳93مهدی
* 394نادر
*۳95رضا

حسابدار

شمارۀ ۳42

نامخانوادگی

تلفن

 89023168
علیخانی راد 
88799365
عطایی
88827556
عوض پور
88847525
عوض پور
88937317
غفاری
88514363
غالمی
88909718
غیائی
88038379
غیائی
88985751
غیبی
77514576
فاضلی
88939513
فاطمی اردستانی
44299340
فامیلی
 88728565
فخاریان
88673149
فدایی حسینی
88835207
فدوی رودسری
88306911
فرج الهی
88951930
فرجی
22925910
فرخ
88929709
فرزان
8884370۴
فضلی
88802901
فالح
22056835
فالح موحد
88522096
نژاد فالطوري مقدم
88824887
فرهمند بروجنی
88444668
فرهمندنیا
88901246
فیضی
88105367
قاسمی
22035160
قاسمی روچی
03116695429
قائم مقامی
0511-7237460
قبول
88980402
قربانی
26712860
قربانی
۸۸۲۴۶۳۴۱
قوتی
05138846584-۵
قوی اندام
88032969
قندی
88900528
کاموسی
22497229
کاظم زاده
88514457
کاظمی
88515133
کاظمی
88309100
کاظمی زنگنه
۴۴۸۴۶۶۰۲
کریمی
۴۴۹۷۱۶۳۹
کریمی
22031476
کریمی حجباری
88901249
کریمی ناصری
88000871
کشانی
22271571
کشاورز محمدیان
03516228139
کشاورزیان
88717650
کشورپژوه لنگرودی
۸۸۲۳۰۷۳۴
کهندل مغانلو
66274991
کیانی
88443634
کیهانی
88172563
کوکبی
26705336
گرجی
66932021
گرشاسبی
88791437
گلچین پور
88713809
گلستانی
88105367
گل محمدی
88806876
گنجه
06134445132
گلناریان
22137707
گودرزی
88717650
گوهری
88172560
گوهری
66565290
مبارک
22353129
محب رباني
2222892
محسنی
88741179
محالتی کاظمینی
88580488
محققی ریاض
۴۴۱۹۶۲۱۶
محمد رضایی
99987654
محمدپور
۴۴۰۴۷۵۹۰
محمدخانلو
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

ردیف نام
  ۳96جهانگیر
 397محسن
* 398ناصر
* 399محمود
 400میثم
* 401محمود
402عبداالمیر
* 403سید مجید
 404بيژن
 ۴۰5سید محمد سعید
* 406ابوالقاسم
* ۴۰7طاهر
* ۴۰8علیرضا
* ۴09عبدالکریم
* ۴10علی اصغر
 ۴11شهرام
* ۴12علی
* ۴13همایون
* ۴14شیرین
* ۴15مرتضی
* ۴16رضا
* 417رامین
* ۴18رضا
* ۴19محمدجواد
*۴20علیرضا
* ۴21پژمان
* ۴22محمدباقر
* ۴23محمدتقی
* ۴24فرهاد
*۴25حسین
 ۴26بهزاد
* 427اکبر
* ۴28هوشنگ
* 429ابراهیم
* 430سید مصطفی
* 431سیدکمال
*  432سیدیاسر
* 433علیرضا
* 434محبوب
* 435ابراهیم
* ۴36رویا
* ۴37سید علی
* 4۳8پویا
* 4۳9مسعود
*۴40حسین
* 441منصوره
  ۴42پرویز
* ۴43عبداالمیر
 444رضا
* 445منصور
* 446ابوالفضل
*447محمودرضا
* ۴48محمدعلی
* 449حمید
* ۴50ایرج
 451محمدعلی
* 452بیژن
* 453علی اصغر
* ۴54افشین
* 455محمدرضا
 456بیژن
* 457فرامرز
*458حمیدرضا
* ۴۵9علی
 460جعفر
* 461عبدالرضا
*462مرتضی
* 463سعید
* 464سیدشهریار
* 465ایمان
*466حمیدرضا

نامخانوادگی

تلفن

 29248432
محمدی فر
44022577
محمودی چوینلی
محمودزاده احمدینژاد 88981569
88781759
محمدزاده
۲۲۰۲۳۵۴۴
محمودزاده
88802901
محمودی نیا
44008177
محمدیان
66568553
مختارنژاد
88843704
مديري
88328313
مدیحی
88504587
مرآتی
6283764
مراغه پور
88538234
مستغائی
 44646485
مستوفی زاده
۸۸۸۹۹۹۶۲
مسلمی
66591157
مشتاقی
88305392
مشرقی آرانی
22137707
مشیرزاده
88849640

مشیرفاطمی
88902999
مصدری
88061990
مظاهری
44022975
معانی
۸۸۵۸۱۴۳۹
معجزاتی
88320131
معصومی
22228445
مسعود خورسندی
6641917
معتمدیان دهکردی
 88703351
ملکی
44298622
منصوری راد
04432228222
مصفا
88107264
مقیمیاسفندآبادی
22925910
مقرب کلخوران
88572024
منفرد
88478489
منوچهری
 88452963
موسوی
88446856
موسوی
88581437
 موسوی
88103018
موسوی
01144227635
مهدی بابایی
88109418
مهدی پور بهمبری
88028711
مهدویان
88843704
مهدی زاده
44542499
مهدیان
88690830
مهدوی فر
88933832
مهرآبادی
22840423
مهربانی
66565290
منصفی
88804519
میرآرمندهی
88312248
میرآب
88663132
ميرآفتابزاده
6631390
میرزاخانی نافجی
0311-6691921
میرزائی
44611722
ناظری
88843704
ناظری
88901246
ناموری
88015042
نجفیان
88013175
نجفیان
88326527
نجفی
22035160
نجفی مهری
۸۸۸۰۴۹۴۱
نخبه فالح
88890619
نصر اصفهانی
22925910
نصیری
44299340
نوروزی
22028774
نقی زاده
88274746
نظاری
88938528
نعمتی
22035160
نوربخش
88905647
نوبخت
88107264
نوری
6699494
نوریان
88909718
نیکوکارلیسهرودی
22056835
نیکخواه
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42

ردیف نام
 ۴۶7محمدرضا
 4۶8شهرام
 469فرهاد
* 470اسداهلل
* 471محمدحسین
* 472محمود
* ۴73محمد حسن
* ۴74کاظم
* 475سجاد
* 476سعید
* 477اکبر
* 478مهدی
* 479عادل
* 480علی
* 481ایرج
* 482محمد صابر
* ۴83عباس
* 484هومن
* 485محمد رضا
* 486محمد
* 4۸7کارو
 ۴۸8حسن
* 489قاسم
* 490محمدرضا
* 491رضا
* ۴92مهدی
* 493رسول
* 494حمید
 495محمدسلیمان
* 496هادی
* 497ابوالفضل
* 498رضا

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

تلفن
۸۸۵۵۹۳۱۶
82182100
88305392
88794646
6621345
88961042
6611276
22136905
88521678
88528194
44289456
22366611
44151135
66565290
88782096
۸۸۲۰۹۸۱۷
88843704
88305391
44221149
88806065
88841227
۸۸۹۴۴۶۸
88504159
88799365
22341880
۸۸۶۶۲۵۹۳
88980448
 88843704
66932021
88528194
88520505
88493172

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه بهصورت
انفرادی
1هرمز
2 امیرهوشنگ
*3 ابراهیم
 ۴مجید
 ۵امید
 ۶بهروز
 7حمیدرضا
* 8محمود
* 9محمد
*  10علي
 11فرزانه
* 12محمدحسین
13عزیز
 ۱4رحیم
* 15سعید
 ۱6سیدمحسن
۱7مرتضی
 18حسن
* ۱9علی
* 20سیدحسین
* 21ابراهیم
 ۲2مسعود
۲3 فرهاد
 ۲4اسکندر
* ۲5ایوب
* ۲6قدرت اله
 ۲7محمود
28محمدرضا
*  ۲9رامین
* 30فرهاد
* 31علی
 32مهدی
 33احسان
 34ارسالن

22200592
ایزدگشسب
77910809
 احمدی
09131027214
اسفندیاری
اسعدی الموتی  ۰۹۱۲۱۱۱۲۷۸۷
09121598557
افشار
۸۵۵۴۱۰۲
امیدعلی
اعظمی چهره برق 09125779766
۰۹۱۲۳۰۹۸۳۲۲
بابایی رهنی
88781708
بدراقی نژاد
09123026834
بهروزي
۰۹۱۲۶۷۱۸۱۲۲
پورطاهر اقدم
22021881
توکلی
09121448565
حیدرنژاد
جباری دارستانی 09125045089
22251920
جمشیدی فرد
22044005
حجازی
22885599
حجازی
09123869677
حسین پور فرد
09188660340
حیدری
09123864057
خاتمی
09151114370
خبیری
44607914
دادگر
 09122202296
دولتشاهی
09121059283
رجبی
رستمی سلطان احمدی 09131418660
 22002605
رهگذر
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
۰۹۱۲۴۰۵۶۰۹۴
سالمی
۸۸۶۰۷۰۲۰
شاهعلی زاده
09121978024
شاهویسی
09122501569
صحرائی
۰۹۱۵۵۱۴۲۰۹۸
شهرستانکی
09188414643
شریفی
09123571984
شریفی

ردیف نام

نامخانوادگی

* 35محم د
* 36محمدکاظم
  37علیرضا
 ۳8بختیار
 39مرتضی
 40جمشید
* 41علیکامیار
 42عباسعلی
* 43زهرا
 44حسین
45محمد علی
 ۴6عیسی
* ۴7محمدعلی
 48امیر

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

تلفن
66499299
44352860
۰۹۱۲۱۲۵۲۸۷۱
۰۹۱۲۱۳۹۱۶۱۱
09143431000
22550569
88250817
09141511122
09121176124
09126788015
09128408660
۰۹۱۲۵۷۶۴۱۷۶
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۶۱
09121066800

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

*2 جعفر
82182734
بجنوردی
* 3حسین
77689144
داوطلب
* 4اصغر
82182100
دانشجو
 5بهزاد
روحی ثانی لنگرودی 22912418
* 6هادی
82182520
سجادی
* 7نوین
82182730
شالی
* 8محمود
 09123061592
صفایی
* 9علیرضا
88713790
صرام
* 10غالمرضا
82182520
طاهرپور
*11حمید
82182313
عیسی
 12فهیمه
82182525
عزتی شالقونی
* 13غالمعباس
09126136303
فرهاد خانی
*  14قاسم
82182732
قدیمی
 15مهرداد
میرحسینی مطلق 09123011361
*16سیدصمد
09126080247
نجات بخش
*17حسین
88726106
نخعی
*18 فرزانه
88726308
وکیل زادیان
* 19میرمجید
09126201647
وحدت جمیل
 20حمید
88717911
محسن زاده گنجی
* 21مرتضی 
حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
09122893814
آذرنيا
*1محمد
88674421
ابراهیمی
* 3بهروز
09123396260
احتشام
* 4علی
۰۹۱۲۱۱۸۵۷۸۹
 استحقاری
 5محمدحسن
09121976689
اسدنیا
 6جهانبخش
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
باقرآبادی
 7سید محمد
09126445471
بنی اسدی
* 8حمیدرضا
09121761484
پروانه
* 9ذبیح اهلل
09122105100
پوربهرامی
* 10بابک
88903190
پورحسین اکبریه
* ۱1ایرج
88030644
پورمعمار
* 12خسرو
09123688315
تاج بخش
* 13سعید
09121591841
تسلیمی
*14هوشنگ
09123701504
جاللی کله سر
 15احمد
88798023
جوادی بوسجین
*۱6 پرویز
09122991984
جهانی
* ۱7عباس
09121881850
حساس یگانه
*18 یحیی
88769043
حقدوست
* 19مصطفی
88897029
خرازی زاده
* 20جالل
88889242
خالق ویرودی
* 21بهروز
88798023
خانخلیلی
*۲2 امیرعلی
 66427539
خلعتبری
* 23فریده
60992015
دامغانیان
 24جمال
09121884094
دراستپانیانس
 25 اسیک
88783323
رحمانی
* 26سیروس
09122990543
رحیمی
 27مهرداد
09121019332
زاهدی
*28محمدعلی
 09121277264
زینلی یزدی
  29سروش
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
* 30محسن
88803660
محمدی
 * 31محمدباقر 
22548549
محمدی سالک
* 32رسول
83879000
سامی
 33سیامک

113

ردیف نام

نامخانوادگی
سالمی
ساالر
شایگان
شهریاری
شوقانی
شوندی
شیوایی
عبائیکوپائی
فخیم هاشمی
فیروزی
قدس
قوی پنجه
قربانی فرید
کارگرمعمولی رفتار
کریمی قره عمر
کالنترپور
گوهرزاد
گلرخی
گلستانی
مستاجران
مشتری دوست
مجدرضایی
محبوبی
مروستی
ملکیپورغربی
میرآفتابزاده
میراسکندری
نعیمی منفرد
نصیری
نیک نژاد
وحدتی نیکزاد
وقتی
یاوری

* 34غالمرضا
* 35ناصر
* 36فرامرز
* 37سیامک
* 38عباس
* 39غالمرضا
* 40هوشنگ
* 41احمد
* 42خسرو
 43رحیم
 44محمود
 45صالح الدین
* 46محمدابراهیم
  47سهراب
 48ادریس
* 49بهرام
* 50جو اد
* 51محمود
* 52پرویز
* 53رضا
* 54ایرج
* ۵5محمدرضا
* 56امین
 57سیدحسین
* 58محمود
* ۵9محمد
 60مجید
  61غالمعلی 
* 62ژانت
* ۶3ایرج
  ۶4فریدون
* 65بهروز
* 66ناصرعلی

تلفن
 88822438
88904226
66436391
 88751909
09124113511
22906751
09121214422
22075218
 66720236
66801062
88663272
08463 775
(۴۹۷۷۲-)۱۰۳
9122763654
 22055093
۰۹۱۲۱۰۲۶۹۴۱
 22944360
88790182
88845466
09122581678
09123089866
604676-7677
888843670
77637057
88791499
02822223937
77928360
66414861
66463395
88833855
22267223
09121711863

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

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

 ۱مهران
 ۲امیر
 3اردشیر
 4سعید
 5فریدون
 6محمد
 7هادی
 8بهمن
 9حامد
 10هادی
 11سهیال
 12حجت اله
13جواد
 14ستوده
15سید محمد
 ۱6هاجر
 17داود
 ۱8علی
 19احمد
 20فاطمه
 21جمشید
 22علی اصغر
 23رضا
 24ساسان
 25محمد
 26حمید
 27اسداله
 28محمدتقی
 29سعید
 30رحمان
31حسین

114

۰۹۱۲۱۸۹۲۸۲۳
09121490701
09122955347
09139028291
۰۹۱۲۲۴۹۶۸۰۴
۰۹۱۲۵846040
09122408036
09127998235
۰۹۱۳۳۴۶۳۰۹۰
۰۹۱۲۱۵۵۴۱۷۸
۰۹۱۲۳۲۱۷۱۸۴
۰۹۱۲۲۳۰۹۷۵۶
09127987435
09129451916
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
۰۹۱۲۲۷۸۶۴۶۹
۰۹۱۲۳۱۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۱۳۰۴۳۵۷
۰۹۱۲۱۵۴۲۵۰۷
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
۰۹۱۳۲۸۲۹۰۹۸
09126095674
۰۹۱۲۳۱۲۸۲۴۵
۰۹۱۲۲۰۲۷۷۲۷
۰۹۱۵۳۱۵۹۳۱۱
۰۹۱۲۱۳۶۴۸۲۷
۰۹۱۷۱۷۱۳۴۰۲
091322522695
09192026809
۰۹۱۲۲۷۷۳۷۵۸
۰۹۱۲۳۰۸۱۰۳۱

ردیف نام
 32مهناز
 33محمدنادر
 34مسعود
 35نوشان
 36روحاله
 37محمد
 38فریدون
 39محمود
 40غالمحسین
 41هادی
 42هایده
 43رحمت اله
 44محسن
 45لیال
 46مهدی
 47محمدعلی
 48عباس
 49آزاده
 50محمد مهدی
 51منصور
 52غالمعباس
 53غالمعباس
 54عبداالحد
 55محسن
 56محرمعلی
 57احمد
 58محمدحسن
 59آزاد
 60محسن
 61امیر
 62علیرضا
 63محمد
 64شهریار
 65سیدمحمد
 66جواد
 67مزدک
 68اسفندیار
 69سودابه
 70کورش
 71روح اله
 72ضیاءالدین
 73بهزاد
 74مهدی
 75محمد
 76حسین
 77علی
 78هنگامه
 79سید احمد
 80سید حسین
 81محمد مهدی
 82پویا
 83مجید
 84محمدجعفر
 85آرمان
 86اشکاندخت
 87اباذر
 88مهدی
89کاظم
90پیمان
 91امیر
 92علی
 93فرشید

نامخانوادگی

تلفن

۰۹۱۲۳۶۳۰۱۴۸
خشنودنیا
۰۹۱۲۲۰۱۹۶۵۶
خمجانی
۰۹۱۲۳۱۸۲۳۳۴
خوروین
خوشبخت فشتمی 09122893206
09124195401
خلج
09121591359
جعفر ناسوتی
۰۹۱۲۱۹۴۲۹۱۲
داودوندی
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
88866025
دوانی
09120620422
رستگار
رحیمی علی آبادی ۰۹۱۲۲۸۷۷۳۳۵
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
09305593335
ستاره
09126147470
سلیمی
09122114379
سلیمانیان
۰۹۱۲۳۱۶۶۷۴۴
سخاوت
۰۹۱۲۸۳۴۰۹۷۸
سوری
۰۹۱۷۷۱۵۰۴۶۷
شاطرزاده
88309100
شمس احمدی
09123594514
عزتی شالقونی
۰۹۱۷۷۱۶۱۳۵۵
عالیشوندی
09119642678
عباشی
09125436723
عالیخانی
09125459784
علیخانی
09213680165
غفاری
09155033067
فامیلی
09376301800
فرح افزون
۰۹۱۲۲۳۳۶۵۴۷
فالحی
فلکی طرازکوهی ۰۹۱۲1959415
فلکی طراز کوهی 09122858725
09128630035
قبول
قهرمانی زهرایی 09122205112
۰۹۱۲۳۰۲۸۰۷۱
طباطبایی
۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۹
طهماسبی
09123795360
کاظم زاده
09123380144
گرشاسبی
۰۹۱۲۳۳۸۰۲۱۴
گودرزی
09189840528
مروتی
مردان واجاری 09113428556
091251122553
معصومی
09122170035
محمدی
محمدی مالحاجلویی 09127929637
66932021-5
محمودی
۰۹۱۲۶۷۸۸۰۱۵
مرجوی
۰۹۱۲۳۳۸۳۸۷۲
مصدر
۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۷
مقدس پور
۰۹۱۲۶۸۲۳۲۸۹
موسوی
09122465042
موسوی
۰۹۱۲۰۷۶۶۲۸۴
مقامی
091223707863
مهدوی فر
02822223937
میراسکندری
09121591359
ناسوتی
۰۹۱۸۴۷۴۶۱۷۴
نقشبندی
۰۹۱۲۲۲۰۳۶۹۶
نمسه چی
09123729544
نیکخواه
۰۹۱۲۳۱۱۶۰۹۶
نیرومند
09128383679
وادی زاده
۰۹۱۲۵۳۳۱۷۰۴
ویسه
09121066800
هداوند
یساولی شراهی 09123121367
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی
حسابداران مالی خبره

 1علی
 2سمانه
 3احمدرضا
 4حسین
 5محمود

ابوطالبی کذرجی
آدینه
اسدیان
اسمعیلی کمارعلیا
آل حبیب

09124964387
09124333029
09153050620
09122284882
09127650779

ردیف نام
 6بهمن
 7محمد
 8جلیل
 9سید محمد
10جواد
 11مجید
 12سعید
 13فاطمه
 14جمشید
 15عبدالرضا
16علی اصغر
 17اسحاق
 18محمد
 19خسرو
 20میثم
 21احمد
 22خدیجه
 23محمدتقی
 24سعید
 25همایون
 26فاطمه
 27حمید
 28محمد حسین
 29محسن
 30مریم
 31بهرام
 32محسن
 33سامان
 34محمدعلی
 35مهدی
 36میثم
 37مجید
 38ارسالن
 39مهدی
 40بهنام
 41رحمت اله
 42سعید
 43ندا
44حمیدرضا
 45علی
 46محمد
 47ناصر
 48شهریار
 49الهه
 50عبداالحد
 51غالمعباس
 52مریم
 53مرتضی
 54ژوزف
 55محسن
 56مزدک
 57ادریس
 58زانیار
 59عطاءاهلل
 60جاوید
 61عباس
 62علی
 63مهدی
 64روح اله
 65فریبرز
 66ضیاءالدین
 67محمدجعفر
 68ابراهیم
 69فریبا
 70مهیار
 71کاظم
 72بابک
 73فاطمه
 74امیر
 75فرشید

حسابدار

شمارۀ ۳42

نامخانوادگی

تلفن

۰۹۱۲۷۹۹۸۲۳۵
امیری
09125846040
امیرآتشانی
09188877532
ایوانی
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
باقرآبادی
09127987435
باغبان
09123117505
باقیات
0912539202
پرتو
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
پور یعقوبی
۰۹۱۲۹۷۴۶۹۰۷
پیک فلک
۸۸۶۵۹۹۸۲
تاالنه
۰۹۱۲۶۰۹۵۶۷۴
ثامنی
09151153458
جانباز
جان نثاری الدانی 09131882320
09123627275
چهاردولی
09129724117
حاتمی
09152455197
حاتمی
09133518501
ان
۰۹۱۳۲۲۵۲۶۹۵
خادمی جبلی
۰۹۱۹۲۰۲۶۸۰۹
خان محمدی
۰۹۱۲۷۹۲۴۷۱۳
خوبان عنبران
09126051927
دادبه
09132758455
داراب
09121958159
دهقانی تفتی
09120281014
رحیمی
روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
09123802153
رستمی
ژاله آزاد زنجانی ۰۹۱۲۴۳۵۳۸۰۸
۰۹۱۰۷۶۰۶۴۰۱
ساعدی
۰۹۱۲۲۱۱۴۳۷۹
سلیمانیان
۰۹۱۲۶۱۴۷۴۷۰
سلیمی
09122884805
سوری
شاهرخی چمنآبادی 09391367338
09123571984
شریفی
شفاعت تکلدان 09126992960
09125500096
شیری
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
09109210947
صادقلو
09133061869
صادقی پور
09131521010
صالحی
09132546398
فتوحی
09128630035
قبول
09122902057
قربانی
قهرمانی زهرایی 09122205112
09127353428
عالئی ابوذر
۰۹۱۱۹۶۴۲۶۷۸
عباشی
۸۲۱۸۲۵۲۵
عزتی شالقونی
۰۹۱۲۲۶۳۵۴۷۸
علیشیری
09123452935
علیزاده
09121227948
عیسوی
۰۹۱۲۲۸۷۸۹۳۲
غالمرضایی
۰۹۱۲۳۷۹۵۳۶۰
کاظم زاده
09122763654
کریمی
09189714810
کریمی
09124411932
کریمی
09126992757
لشگری
09124958821
مباشری
۰۹۱۲۶۱۹۴۹۵۶
محمدی فر
۰۹۱۲۱۷۹۱۴۲۹
مرادزادهفرد
۰۹۱۱۳۴۲۸۵۵۶
مردان واجاری
09125767411
موسی رضائی
۰۹۱۲۵۱۱۲۲۵۳
معصومی
۰۹۱۲۱۵۹۱۳۵۹
ناسوتی
۰۹۱۲۵۰۰۱۷۵۷
نوروزبیگی
09142188094
نوروزی
09129337597
نیازیان
09128383679
وادی زاده
09122134214
وهابی
09132884380
هادلوند
09121066800
هداوند
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن

اعضای جدید

 270عضو جدید به نامهای زیر به انجمن حسابداران خبرهی ایران پیوستند.

 -12812سعید رحیمی زاده

 -12817شیرین خلجی قیداری

 -12822دانیال خدری

 -12827احسان واحدی

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

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12813ماهرخ بابااحمدی

 -12818علی محمدباقر

 -12823علی طاهرخانی نژاد

 -12828حسین میرزاآقازاده

حسابدار
شمارۀ ۳42

 -12814جعفر اقبالی

 -12819مینا رهبر

 -12824مسعود میرزاحسینی

 -12829حسین کامرانی

 -12815سعید نصرتی

 -12816غالمرضا میرزائی مهر

 -12820یاسر قادری

 -12821رضا جمشیدی

 -12825حمیدرضا عموزاده

 -12830علی پارسا

 -12826حسین مسلم پور

 -12831محمدرضا ریاحی
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 -12833محمدرضا غرایاق زندنی

 -12834سید داود دادور

 -12835ابوذر شیرمحمدی

 -12836اکرم چمنی

 -12838الهه جهان تیغ

 -12839مرضیه کیخسروی

 -12840سارا خادمی بینیاز

 -12841الدن نظری

 -12842الهام تارخی

 -12843قاسم عسگری

 -12844علی اصغر میکائیلو

 -12845مصطفی نصیرپور

 -12846مسعود مرادی

 -12847الناز فالح

 -12848مهسا فالح زاده

 -12849زهرا ضرغام

 -12850توحید حسینعلی زاده

 -12852مهدی فرزانگان

 -12853غالمرضا پیری

 -12854رضا عسگری

 -12855سروش شهبازی

 -12832نساء قلیخانی

 -12837مجتبی چهره گشا
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حسابدار

شمارۀ ۳42

 -12851امیرعباس امیری

 -12856کیانا فروغی ابری

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12857ابوالفضل خلجی

 -12858داود قره داغی

 -12862محمد پورحسین

 -12863حمیرا اکسرائی

 -12867مانیا اربابی

 -12868محسن پورکیانی

 -12859سیدعسگری موسوی سنگ چشمه

 -12864محمود قاسمی

 -12869سمیه همتی

 -12860امیرشایان فرمهینی فراهانی

 -12865مریم کمال اصل

 -12870محسن حاجی محمدتقی دوالبی

 -12861سعید اکبری ارزنانی

 -12866مجتبی رنجبر

 -12871سیده نادیا حسینی

 -12872مهدی مجیدی

 -12873محمدرضا آبسته

 -12874میثم شجاعی

 -12875زهرا دشتی

 -12876فرزین عباس پورثانی

 -12877مرتضعلی حسن خانی

 -12878مرضیه کریمی تبریان

 -12879حمیدرضا شکورزاده ماسوله

 -12880مجید مروتی

 -12881بهادر بندانی

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳42
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 -12882سیدمحمدرضا رضوی عراقی

 -12883فاطمه صمدی کیا

 -12884محمدرضا روشنی گیلوانی

 -12885سپیده محمدپور

 -12886بیتا بختیار

 -12887هماد نظری

 -12888سیامک آشیانی حکم آبادی

 -12889مرتضی حسنوند

 -12890محمد فریدونی

 -12891سمیه شیری

 -12894عباس داودی

 -12895رضا نمازی

 -12892مصطفی رحیمی

 -12897مهدی الوندی

 -12902مرتضی محمد باقرزاده
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-12893امیر داستانی

 -12898مینو عمونی

 -12903فاطمه اکبری

-12896حجت اهلل حق پرست

 -12899مرضیه کیوانداریان

 -12900کریم اصغروند لیواری

 -12901جالل شمس سوالری

 -12904فرزاد آرامش

 -12905مینا قدیمی

 -12906علیرضا محمدی

حسابدار

شمارۀ ۳42
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12907مریم فریدی

 -12912سمانه صادقی امرئی

 -12908زهره طیبی

 -12913ریحانه سینافر

 -12909احسان نعمتی

 -12910سمیه شیری

 -12911محمدجواد فرهادی

 -12914منصور مکاریان

 -12915رحمان روستا پیشه

 -12916فاطمه روحی رباطی

 -12919ندا سادات بنکدار

 -12920رضا مسیحا

 -12921نوشین رجبی

 -12922یعقوب بهشتی

 -12923حسین شوندی

 -12924قربانعلی درویش زاده

 -12925احسان خدادادی کریم وند

 -12926محمد دامقانلوی محمدی

 -12927عقیل فرهنگیان

 -12928حمیده نجف زاده

 -12929احمد شاملو

 -12917سپیده ملزم شریفلو

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12918مرضیه زمانی

حسابدار
شمارۀ ۳42

 -12930ابوذر اولیائی

 -12931مهتاب بستان قدیرلی
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 -12932عبدالمجید رجب زاده

 -12937حسین عیاری

 -12933محمد حسین حاجی برات

 -12934اکبر شیرزاد

 -12935پگاه اینانلو

 -12936مهرداد عبداللهی

 -12938حسین برهون

 -12939مجید علو بیگلو

 -12940داود بزرگی

 -12941میترا خواجه حسنی

 -12944جواد ابوالفتحی مفرد

 -12945حسین تیموری

 -12946علیرضا شربتی

 -12950علی اکبر وکیل زرگر

 -12951مجتبی هاشمی کرمانی

 -12942مرضیه ابراهیمی

 -12943حسن حسن پور

 -12947فرزان مرتضوی تبریزی

 -12948محمدرضا شاهرخی

 -12952کورش اعرابی
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 -12953داریوش افروغی

 -12949فاطمه رمضانی

 -12954صغری حکیمی شیرایه

 -12955نوید یزدخواستی

حسابدار

شمارۀ ۳42

 -12956محمدعلی زمانی فریدونی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12957هاشم سرخابی

 -12958جالل رفعت

 -12959مهدی معماری

 -12960عباس محمدی

 -12962فرزاد تک روستا

 -12963علیرضا خوش چهره

 -12964ژیال محسنی

 -12965سیدکاظم میربزرگی

 -12967امیرعلیمحمدی

 -12968فریده محمدی

 -12972محمد ایمانی

 -12977اکرم مهنانی

اردیبهشت 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

 -12961حمیدرضا با حقیقت

 -12966عباس هوشمندی

 -12969محمد مهدی حاج وند

 -12970احمد جوهری قهی

 -12971علی رزم آرا

 -12973سعیده عاشوری

 -12974علی بوزانی

 -12975علی کریم زاده

 -12976شهاب پاشایی

 -12978آروین واحدی

 -12979حامدرضا آریانمهر

حسابدار
شمارۀ ۳42

 -12980مهدی صادقی

 -12981سودابه دو سری
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 -12982اکرم حقیقی

 -12983سیدرضا عرب گرمسیر

 -12987هادی فهمی

 -12988حمید آقائی بهرام

 -12992مینا آقا مرادی

 -12993محسن پای برپی

 -12997مصطفی طاهری نیا

 -12998نادیا نوروزی

 -13002ناصر غالمی

 -13003محمد منصوری
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 -12984فرانک ارسینی

 -12989محمدعلی خمر

 -12994محمد ایرانشاهی

 -12999شادی پناهی

 -13004اقبال ابوالفتحی

 -12985امید قهرمانی

 -12986آرمین سرسختی عراقی

 -12990میررضا میرمناف زاده

 -12991مصطفی پارسامنش

 -12995الهام سلیمی

 -12996مینا فکور

 -13000حمیدرضا تقوی زنوزی

 -13005جواد بزرگ امیر کالئی

حسابدار
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 -13001سیدمحمد میرعابدینی

 -13006معید ایوبی

اردیبهشت 1401
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 -13007محرم مرادی

 -13008زهرا فراهانی

 -13012صادق وادیزاده

 -13013حمیدرضا تورانی

 -13017عبداله واشقانی فراهانی

 -13018نورزاد امرائی

 -13022مجید قربانی

 -13027ابراهیم قنبری
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 -13009مریم جنگی جهان تیغ

 -13014حمزه حیدری

 -13019علی شریف محله

 -13023ستاره احمدی

 -13024محدثه بخشائی

 -13028علیرضا باقرپسندی

 -13029حسن دوردیده لیلی

حسابدار
شمارۀ ۳42

 -13010محمدرضا مسگر طهرانی

 -13011علی اکبر فضلی

 -13015غالمرضا علی خانی

 -13016سیدامیرحسین فتاحی

 -13020الهام اکبرزاده

 -13021سعید خورشیدی

 -13025فاطمه عاشری

 -13030هاینه شیخ االسالمی

 -13026الهام قلی پناه

 -13031علیرضا زندیانی
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 -13033رضا آقائی اکبرآبادی

 -13034فردین منصوری

 -13035ساسان منصوری

 -13032فریدون صباغ

 -13037آرش یوسفی

 -13038محمد محمدی

 -13039مهدی قاسمی

 -13040امیر حسین قاسمی

 -13042فرنوش کریمی نیا

 -13043حسین جلیلی

 -13047مصطفی علیزاده ازبری

 -13048الهام کریم خانی

 -13044مهدی راه دوری

 -13049محمدرضا جاللی

 -13045محمد میرزانیا نوخندان

 -13050میثم خوش ضمیر

 -13036هومن منصوری

 -13041مرتضی امیدی

 -13046سیدحسین موسوی نیا

 -13051ناصر قادری

Scanned by CamScanner

 -13052زهرا مطهری
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 -13053اصغر اسداله پور

 -13054اکرم مبارکی

 -13055مریم رستمی طالمی

حسابدار
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 -13056سعید مهرافروز
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 -13059مهدی احمدی

 -13060فرهاد زمانیان

 -13057مهرداد مهدیخانی

 -13058هادی اصغرپور

 -13065مجید جعفرزاده

 -13066پریسا قزوینیان منفرد

 -13062خدیجه یونسی

 -13063زهرا تیموری

 -13064پویا میکائیلی

 -13070اکرم بی غم

 -13071فرانک نوین

 -13067رضا شادمان

 -13068نیما غیاثوند

 -13069مجتبی جعفری

 -13061محمدرضا پاشا

 -13072هادی الوند

 -13073آناهیتا صفی پور

 -13074عباس پاشایی راد

 -13075مهدی مسافر بحری

 -13076حلیمه حبیبی

 -13077مصطفی اسداوغلی

 -13078سیدمرتضی موسوی

 -13079سارا شریفیان البرزی

 -13080سیدامیرحسین ناصر شیخ االسالمی

 -13081جهانفرخزائی کوهپر
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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