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بهزاد فهمیده کارزهرا یارمحمدی دکتر علی هدایتی

توسعه بالک چین توسعه بالک چین 
و به کارگیری آن در و به کارگیری آن در 

گزارشگری پایداریگزارشگری پایداری11
مقدمه

بــرای  اصــل  در  کــه  بالک چیــن  فنــاوری 
"بیت کویــن"  دیجیتــال  ارز  از  پشــتیبانی 
ــه  ــا را ب ــار داده ه ــکان انتش ــد، ام ــراع ش اخت
روشــی بــدون دســتکاری فراهــم می کنــد.

ــه  ــده" ب ــع ش ــر کل توزی ــاوری، "دفت ــن فن ای
ــاً  ــد، متعاقب ــه می ده ــه ارائ ــی ک ــل امنیت دلی
و  خصوصــی  پلتفرم هــای  دیگــر  انــواع  در 
ــی  ــور مال ــه، ام ــداری، بیم ــی - در بانک عموم
ــن و بســیاری  ــرۀ تأمی ــدارکات زنجی تجــارت، ت

از بخش هــای دیگــر پیاده ســازی شــده اســت. 
بــرای مثــال، کنسرســیوم شــرکت های انــرژی، 
بانک هــا و معامله گــران کاال از یــک پلتفــرم 
ــه اشــتراک  ــرای ب ــع شــده" ب ــر کل توزی "دفت
بــرای مدیریــت  داده هایــی کــه  گذاشــتن 
ــاز  ــرژی نی ــای ان ــالت کااله ــتیک معام لجس

اســتفاده می کنــد. دارد، 
افزایــش نگرانــی در  بــا  در همیــن حــال، 
ــی  ــت  محیطی، اجتماع ــای زیس ــورد جنبه ه م
کارهــا-  و  عملیــات کســب  و حاکمیتــی2  

مترجمان:
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ســازمان ها  گســترده  تر  الزامــات  بــا  کــه 
تأثیــرات  افشــای  و  اندازه گیــری  بــرای 
فنــاوری  دارد.  زیست  محیطی شــان مطابقــت 
ــت  ــرای حمای ــی ب ــوان راه ــن  به عن بالک چی
توســط  کاهش  دهنــده ای،  فعالیت هــای  از 

می شــود. گرفتــه  نظــر  در  ســازمان ها 
ــا  ــت ب ــر اس ــوع بهت ــر موض ــت درک بهت جه
یــک مثــال آغــاز کنیــم، در ارتبــاط بــا انتشــار 
ــزان  ــد می ــه ای3، هرشــرکتی بای ــای گلخان گازه
ــی  ــه ناش ــی ک ــود و آنهای ــتقیم خ ــار مس انتش

ــه  ــری و ب ــت را اندازه گی ــرژی اس ــرف ان از مص
ــالوه  ــد. ع ــزارش کن ــه گ ــازمان های مربوط س
ــرکت ها  ــورها، ش ــیاری از کش ــن، در بس ــر ای ب
ــرۀ  ــا را در طــول زنجی ــن گازه ــد انتشــار ای بای
ــتقیم  ــار مس ــد، انتش ــزارش کنن ــود گ ارزش خ
و  تأمین کننــدگان  انتشــارات  بــه  را  خــود 
ایــن  اضافــه کننــد.  توزیع کننــدگان خــود 
موضــوع )انتشــار ســطح 3( نیــاز بــه جمــع آوری 
و تجمیــع داده هــا از شــرکای تجــاری در زنجیرۀ 

دارد. ارزش 

چالش هایــی جهــت تأییــد فنــاوری 
ک چیــن بال

ــه  ــاط اســت ک ــن ارتب ــا در ای یکــی از چالش ه
همــۀ شــرکت ها در یــک کشــور ممکــن اســت 
ملــزم بــه گــزارش آالیندگــی خودشــان در یــک 
ــوع  ــن موض ــند، ای ــخص باش ــی مش ــازۀ زمان ب

بحــث هماهنگــی را بــه وجــود مــی آورد.
ــطح3  ــزارش س ــرای گ ــه ب ــر چ ــش دیگ چال
)بــرای  مشــابه  داده هــای  یــا  آالیندگــی 
ــاری  ــران کار اجب ــری کارگ ــه کارگی ــال، ب مث
یــا بــرده داری مــدرن، کــه در ســازمان های 
کشــور اســترالیا الزامــی اســت( جمــع آوری 
ــد  ــن، تأیی ــرۀ تأمی ــک زنجی ــول ی ــده در ط ش
ــن،  ــت. بنابرای ــرکت ها اس ــایر ش ــای س داده ه
ــط  ــده توس ــات گزارش ش ــت اطالع ــن اس ممک
ــا غیرعمــدی  ــه صــورت عمــدی ی شــرکت ها ب

ــت. ــل اس ــت و ناکام نادرس
در خصــوص جمــع آوری و تأییــد داده هــا جهــت 
ــرن  ــا دو ق ــابداری، م ــی و حس ــات مال اطالع
تجربــه داریــم، در ایــن مــدت، مجموعــۀ تعاریف 
و اصطالحــات توافــق شــده، اقــالم خاصــی کــه 
بایــد جمــع آوری شــوند، حسابرســی مســتقل4 
و حتــی کل حرفــۀ حسابرســی بــا اســتانداردها 
و رونــدکاری مربــوط بــه خودشــان رشــد 
و توســعه یافته انــد. نیــاز اســت یــک امــر 
ــای  ــد داده ه ــع آوری و تأیی ــت جم ــابه جه مش
زیســت محیطی، اجتماعــی و حاکمیتــی ایجــاد 
شــود. عالقــۀ زیــادی بــه اســتفاده از دفتــر کل 
توزیــع شــده5 در گــزارش زیســت محیطی، 
اجتماعــی و حاکمیتــی وجــود دارد. بــرای 
شــروع ایــن فراینــد، چندیــن دولــت و نهادهای 
بــرای  را  اصطالحاتــی  اســتانداردگذاری، 
اطالعــات زیســت محیطی تعریــف کرده انــد: 
بــرای مثــال کمیســیون اروپــا یــک طبقه بنــدی 
بــرای تأمیــن مالــی پایــدار  ایجــاد کــرده اســت، 
ــت.  ــرا اس ــوالی 2020 الزم االج ــاه ج ــه از م ک
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــت اس ــن، هیئ همچنی
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پایــداری6  کــه بــه تازگــی تأســیس شــده 
ــی  ــت اســتانداردهای بین الملل ــا هیئ اســت و ب
ــۀ  حســابداری7 در حــال همــکاری اســت، نمون
اولیــۀ اســتانداردهای افشــای پایــداری را در 
مــاه نوامبــر 2021 بــرای راهنمایــی شــرکت ها 
ــداری و  ــه پای ــوط ب ــات مرب ــای اطالع در افش

ــرده اســت. ــی منتشــر ک حاکمیت

جبران کربن8 
عالقــۀ زیــادی بــه اســتفاده از "دفتــر کل توزیــع 
ــی  ــت محیطی، اجتماع ــزارش زیس ــده" در گ ش
ــال، در حــال  ــرای مث ــی وجــود دارد ب و حاکمیت
ــک  ــش ی ــال آزمای ــی در ح ــک جهان ــر بان حاض
سیســتم اســت کــه از پلتفــرم بالک چیــن 
ــای  ــزارش پروژه ه ــتیبانی از گ ــرای پش ــا9، ب چی
کاهــش انتشــار و تجــارت جبــران کربن اســتفاده 
ــی کــه هــدف  ــن اســاس پروژه های ــد. برای می کن
آنهــا حــذف آالیندگــی اســت )بــرای مثــال طرح 
درخــت کاری( در پلتفــرم ثبت شــده و قابــل 

ــی هســتند. ــری و ردیاب رهگی
ــد  ــر می توانن ــای مؤث ــرم، پروژه ه ــن پلتف در ای
ــه در  ــی ک ــه میزان ــن(10  را ب ــال )توک ارزدیجیت
ــت  ــد دریاف ــذار بوده ان ــی اثرگ ــش آالیندگ کاه
بــه  فــروش  قابــل  توکن هــا  ایــن  کننــد، 
ــای  ــد گازه ــاز دارن ــه نی ــت ک ــازمان هایی اس س

گلخانــه ای منتشــر شــده خــود را کاهــش 
داده انــد.

زیســت محیطی،  گزارش گــری  برنامه هــای 
اجتماعــی و حاکمیتــی نیــاز دارنــد، بیــن 
ــل  ــاوت قائ ــده تف ــده و نش ــد ش ــای تأیی داده ه

ــوند. ش
تجــاری  ســرمایه گذارهای  بــه  همچنیــن 
پیشــنهاد شــده اســت کــه از فناوری هــای 
دفتــر کل توزیع شــده بــرای گــزارش و بــه 
زیســت محیطی،  داده هــای  اشــتراک گذاری 
اجتماعــی و حاکمیتــی، معمــوالً بیــن شــرکای 
تجــاری در طــول یــک زنجیــرۀ ارزش، اســتفاده 

ــد. کنن
بــرای مثــال، دو شــرکت اســتارت اپ  آمریکایی، 
شــرکت های گامبــو11  و توپــل12  بــا هــم 
یــک  به عنــوان  را  بالک چیــن  برنامه هــای 
ســرویس بــه شــرکت هایی ارائــه می کننــد 
کــه داده هــای زیســت محیطی، اجتماعــی و 
ــه  ــود ب ــاری خ ــرکای تج ــا ش ــی را ب حاکمیت

می گذارنــد. اشــتراک 

مزایا و معایب
بــه کارگیــری بالک چیــن بــرای همچیــن 
برنامه هایــی چنــد مزایــا بــه همــراه دارد،  
بالک چین هــای عمومــی، شــفاف هســتند- 

تغییــرات  و  ســوابق  می توانــد  کســی  هــر 
ــده  ــداری ش ــای نگه ــد. داده ه ــت را ببین مالکی
ــر  ــر تغییرناپذی ــور مؤث ــه ط ــا ب در بالک چین ه
هســتند – داده هــا بــه روشــی بــدون دســتکاری 
ذخیــره می شــوند. داده هــا ممکــن اســت بیــن 
گذاشــته  اشــتراک  بــه  متعــدد  گروه هــای 
ــبکه  ــک ش ــود در ی ــرکت های موج ــود – ش ش
ــر  ــا یکدیگ ــا را ب ــی داده ه ــه راحت ــد ب می توانن

ــد. ــتراک بگذارن ــه اش ب
اما چند مشکل و چالش هم وجود دارد:

از  پایــداری اســت: برخــی  اولیــن مشــکل 
پلتفرم هــا ماننــد بیت کویــن13  و اتریــوم14، 
کاربــران پــر مصــرف نیــروی بــرق هســتند. این 
مصــرف بــه دلیــل پروتکل هــای خاصــی اســت 
کــه بــرای بارگــذاری داده هــا در ایــن پلتفرم هــا 
جایگزیــن  پروتکل هــای  می شــود  اســتفاده 
ــرژی  ــم ان ــی ک ــه خیل ــود دارد ک ــری وج دیگ
مصــرف می کننــد، ماننــد چیــآ پلتفــرم15، 
کــه یــک پروتــوکل بــر مبنــای مقــدار حافظــه 
شــرکت کننده  گروه هــای  کــه  کامپیوتــری 

فراهــم می کننــد، بــه کار می گیــرد.
ــزی  ــد /ممی ــه تأیی ــوط ب ــش مرب ــن چال دومی
ــود شــده  هســت: از آنجایــی کــه داده هــای آپل
در یــک پلتفــرم دفتــر کل توزیع شــده بــه  طــور 
ــا  ــا ی ــد، برنامه ه ــی می مانن ــا باق ــم در آنج دائ
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ــد  ــه داده هــای تأیی ــود فقــط ب ــد اجــازه آپل بای
شــده را بدهنــد، یــا بایــد بیــن داده هــای 
تأییــد شــده و تأییــد نشــده تمایــز قائــل شــوند 
حســاب های  حســابداران  کــه  همانطــور   –
را  نشــده  حسابرســی  و  شــده  حسابرســی 

تفکیــک می کننــد.
ــه ایــن معنــی اســت کــه  ــز ب ــن تمای ایجــاد ای
برنامه هــا می تواننــد داده هــا را از مبــدأ آن، 
ــه  ــپس ب ــه و س ــا گواهینام ــد ی ــق تأیی از طری

ــد. ــی کنن ــاء ردیاب ــگری و افش گزارش
امــا هــر روشــی کــه اســتفاده شــود، در اینجــا 
شــرکت ها  بــرای  قابل توجهــی  فرصت هــای 
وجــود دارد تــا از بالک چیــن بــرای اهــداف 
گســترده تر بهره بــرداری کننــد و همینطــور 
ــه منظــور  ــی ب ــرای شــرکت های خدمــات مال ب
حسابرســی و تأییــد داده های زیســت محیطی16، 

اجتماعــی و حاکمیتــی.                        

پی نوشت ها: 
1-Block chain boost for sustainability 
2-ESG is a system for how to measure 

the sustainability of a company or 
investment in three specific categories: 
environmental, social and governance

3-carbon emissions: Captured carbon 
dioxide can be put to productive use in 
enhanced oil recovery and the manu-
facture of fuels, building materials, and 

more, or be stored in underground 
geologic formations.

4-independent auditing
5-sustainable finance taxonomy is a set 

of criteria that provide the basis for 
an evaluation of whether and to what 
extent a financial asset will support 
given sustainability goals.

6-International Sustainability Standards 
Board (ISSB)

7-International Accounting Standards 
Board (IASB)

8-Carbon offsets
9-Chia block chain platform
10-digital tokens: Tokens are the small-

est elements of a program, which are 
meaningful to the compiler. The follow-
ing are the types of tokens: Keywords, 
Identifiers, Constant, Strings, Opera-
tors, etc.: Coins and tokens both rep-
resent a store of value, much like fiat 
currency, such as dollars, euros, yen, 
etc. But there's a crucial difference: 
digital coins are a form of money, while 
digital tokens represent something that 
can be assigned a price.

11-Gumbo: Data Gumbo provides a 
network for users to build, negotiate 
and execute their own smart contracts. 
As a neutral third-party, we supply the 
blockchain technology and infrastruc-
ture for companies to build and oper-

ate their own contracts.
12-Topl: Topl is an impact technology 

economy empowering businesses and 
corporations to unlock the value of 
their positive impact. The Topl Block-
chain, the world's first blockchain built 
for tracking, tokenizing, and monetiz-

ing positive impact.
13-bitcoin
14-ethereum
15- Chia platform: Chia was incorporated 

in August of 2017 to develop an im-
proved blockchain and smart transac-
tion platform. We are building the Chia 
Network to improve the global finan-
cial and payments systems. Chia is the 
first enterprise-grade digital money. 
Chia is using the first new Nakamoto 
consensus algorithm since Bitcoin.

16-ESG data is an abbreviation of 
Environmental, Social and Govern-
ance metrics. In effect, Environmental 
criteria show how green the company 
is, Social criteria look at treatment of 
employees, suppliers, and the commu-
nity, and corporate Governance deals 
with corporate areas such as bribery, 

corruption, and executive pay.
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دکتــر علــی هدایتــی: عضــو انجمــن 
ــور  ــتان ACCA، منت ــره انگلس ــابداران خب حس
رســمی دانشــگاه آکســفورد بروکــس انگلســتان 

ACCA ــا ــترک ب ــروژه مش در پ
ــابداری  و  ــناس حس ــدی: کارش زهرا یارمحم

ــران ــره ای عضــو انجمــن حســابداران خب
بهــزاد فهمیــده کار: دانشــجوی کارشناســی 

ارشــد مالــی، دانشــگاه کایزرســالترن، آلمــان


