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علی هدایتی

سید محمد باقرآبادی محمود آل حبیبامیر ابراهیم زاده

 دانیال محجوب مزدک کاظم زاده امیرحسین پورعلی

سارا کیانی

ــره  ــابداران خب ــن حس ــکاری انجم ــاری و هم ــا همی ــتم ب ــکاران سیس ــۀ هم مجموع
ایــران، میزگــردی بــا موضــوع: »نــکات مهــم در تهیــه و تجزیــۀ صورت هــای مالــی« 

ــرد.  ــزار ک ــهریور 1401برگ ــخ 27 ش در تاری
متــن گفتگــوی میزبــان ایــن نشســت، ســارا کیانــی، »مدیــر پــروژۀ بازاریابــی شــرکت 
همــکاران سیســتم« بــا امیــر ابراهیــم زاده، »عضــو شــورای عالــی انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران و دکتــری حســابداری«، محمــود آل حبیــب، »حســابدار رســمی، مشــاور 
رســمی مالیاتــی و شــریک مؤسســه حسابرســی«، ســید محمــد باقرآبــادی، »دبیــر کل 
انجمــن حســابداران خبــره ایــران و حســابدار رســمی«، امیرحســین پورعلــی، »مدیــر 
فــروش راهــکاران ابــری همــکاران سیســتم و فــارغ التحصیــل رشــته حســابداری«، 
مــزدک کاظــم زاده، »عضــو شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران«، دانیــال 
محجــوب، »حســابدار رســمی«، علــی هدایتــی، »عضــو و مــدرس انجمــن حســابداران 
خبــره انگلســتان )acca( و منتــور رســمی دانشــگاه آکســفورد بروکــس انگلســتان و 

ــم حضــور می شــود.  دکتــری حســابداری« تقدی
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ــر  ــه نظ ــادی، ب ــای باقرآب ــر آق ــه نظ ــادی، ب ــای باقرآب ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
شــما چــرا اســتانداردهای حســابداری مرتبــط شــما چــرا اســتانداردهای حســابداری مرتبــط 
ــر شــده اند؟ ــی دچــار تغیی ــا صورت هــای مال ــر شــده اند؟ب ــی دچــار تغیی ــا صورت هــای مال ب

تغییــرات  تغییــرات بحــث  بحــث  ســیدمحمدباقرآبادی: ســیدمحمدباقرآبادی: 
ــد ناشــی  ــی حســابداری را بای ــای مال ــد ناشــی صورت ه ــی حســابداری را بای ــای مال صورت ه
از انقــالب اســتانداردهای حســابداری دانســت. از انقــالب اســتانداردهای حســابداری دانســت. 
ــی  ــاً تمام ــته تقریب ــال گذش ــه س ــی س ــا ط ــی م ــاً تمام ــته تقریب ــال گذش ــه س ــی س ــا ط م
بازنویســی  را  حســابداری  بازنویســی اســتانداردهای  را  حســابداری  اســتانداردهای 
کردیــم، ایــن داســتان از ســال کردیــم، ایــن داســتان از ســال ۹۵۹۵ بعــد از  بعــد از 
امضــای برجــام و حضــور شــرکت های خارجــی امضــای برجــام و حضــور شــرکت های خارجــی 
ــی  ــرکت های خارج ــت ش ــران و درخواس ــی در ای ــرکت های خارج ــت ش ــران و درخواس در ای
از مــا بــرای تطبیــق اســتانداردهای مالــی از مــا بــرای تطبیــق اســتانداردهای مالــی 
شــروع  بین المللــی  بااســتانداردهای  شــروع ایــران  بین المللــی  بااســتانداردهای  ایــران 
  13۷۹13۷۹ ســال  در  مــا  اســتانداردهای  ســال شــد.  در  مــا  اســتانداردهای  شــد. 
138۰-138۰- منتشــر شــده بــود. هرچنــد ایــن  منتشــر شــده بــود. هرچنــد ایــن 
ــی  ــتانداردهای جهان ــۀ اس ــتانداردها ترجم ــی اس ــتانداردهای جهان ــۀ اس ــتانداردها ترجم اس

ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــی ب ــد ول ــی بودن ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــی ب ــد ول بودن
فاصلــۀ زیــادی داشــت. فاصلــۀ اصلــی از فاصلــۀ زیــادی داشــت. فاصلــۀ اصلــی از 
جایــی شــروع شــده بــود کــه اســتانداردهای جایــی شــروع شــده بــود کــه اســتانداردهای 
جهانــی، پیوســته در حــال تغییــر بودنــد؛ جهانــی، پیوســته در حــال تغییــر بودنــد؛ 
درصورتی کــه اســتانداردهای مــا از زمــان درصورتی کــه اســتانداردهای مــا از زمــان 
تهیــه، عمدتــاً بــدون تغییــر بودنــد و بــه تهیــه، عمدتــاً بــدون تغییــر بودنــد و بــه 
ــای  ــن صورت ه ــه بی ــود ک ــل ب ــن دلی ــای همی ــن صورت ه ــه بی ــود ک ــل ب ــن دلی همی
ــاق  ــا اتّف ــه در دنی ــزی ک ــا آن چی ــی، ب ــاق مال ــا اتّف ــه در دنی ــزی ک ــا آن چی ــی، ب مال
ــۀ بیســت ســاله وجــود  ــک فاصل ــاد، ی ــۀ بیســت ســاله وجــود می افت ــک فاصل ــاد، ی می افت
ــابداری،  ــم »حس ــر بگویی ــع اگ ــت. درواق ــابداری، داش ــم »حس ــر بگویی ــع اگ ــت. درواق داش
ــان تجــارت اســت«، مــا در حــال صحبــت  ــان تجــارت اســت«، مــا در حــال صحبــت زب زب
بــا دنیــا بــه زبانــی بودیــم کــه می تــوان آن را بــا دنیــا بــه زبانــی بودیــم کــه می تــوان آن را 
زبــان باســتانی نامیــد و دنیــا خیلــی متوجــه زبــان باســتانی نامیــد و دنیــا خیلــی متوجــه 
آن نمی شــد! در ایــن جــا زنــگ خطــر عقــب آن نمی شــد! در ایــن جــا زنــگ خطــر عقــب 
افتــادن از دنیــا زده شــد و رفتیــم بــه ســمت افتــادن از دنیــا زده شــد و رفتیــم بــه ســمت 
تهیــۀ صورت هــای مالــی، طبــق تهیــۀ صورت هــای مالــی، طبــق ifrsifrs و البتــه  و البتــه 
بعدهــا متوجــه شــدیم کــه هزینــۀ تهیــۀ آن بعدهــا متوجــه شــدیم کــه هزینــۀ تهیــۀ آن 

ــت.  ــاد اس ــرکت ها زی ــرای ش ــت. ب ــاد اس ــرکت ها زی ــرای ش ب
ســازمان حسابرســی شــروع بــه همسان ســازی ســازمان حسابرســی شــروع بــه همسان ســازی 
اســتانداردها بــا اســتانداردهای بین المللــی اســتانداردها بــا اســتانداردهای بین المللــی 
ــر بشــود و شــروع  ــه کمت ــن فاصل ــا ای ــرد ت ــر بشــود و شــروع ک ــه کمت ــن فاصل ــا ای ــرد ت ک
ــتانداردهای  ــر اس ــا تغیی ــم ب ــتان ه ــن داس ــتانداردهای ای ــر اس ــا تغیی ــم ب ــتان ه ــن داس ای
ــل اســتاندارد 11، ، 22، ، 3434   ــی مث ــل اســتاندارد صورت هــای مال ــی مث صورت هــای مال
و... بــود. ایــن مــوارد در ســال و... بــود. ایــن مــوارد در ســال 13۹۷13۹۷ تصویــب  تصویــب 
ــن  ــد و ای ــرا ش ــن  الزم االج ــد و ای ــرا ش ــال 13۹813۹8 الزم االج ــد و س ــال ش ــد و س ش
تغییــرات گســترده ای کــه در ایــن مــدت کــم، تغییــرات گســترده ای کــه در ایــن مــدت کــم، 
ــوت و  ــن رخ ــی از ای ــد ناش ــاهده می کنی ــوت و مش ــن رخ ــی از ای ــد ناش ــاهده می کنی مش
عــدم تغییــر بیســت ســاله و به روزرســانی عــدم تغییــر بیســت ســاله و به روزرســانی 

ــود.  ــتانداردها ب ــدن اس ــود. نش ــتانداردها ب ــدن اس نش

ــه نظــر شــما چنــد درصــد  ــه نظــر شــما چنــد درصــد ب ــی: ب ــی: ســارا کیان ســارا کیان
ــک شــدیم؟  ــی نزدی ــتانداردهای جهان ــه اس ــک شــدیم؟ ب ــی نزدی ــتانداردهای جهان ــه اس ب

باقرآبــادی: باقرآبــادی: بــا تغییراتــی کــه اخیــراً در ســال بــا تغییراتــی کــه اخیــراً در ســال 
14۰114۰1 هــم داشــتیم، می شــود گفــت نزدیــک  هــم داشــتیم، می شــود گفــت نزدیــک 
ــه روز  ــتانداردها ب ــد اس ــه روز  درص ــتانداردها ب ــد اس ــی 8۰8۰ درص ــی  ال ــه ۷۰۷۰ ال ــه ب ب
ــا  ــی ب ــدود ول ــتاندارد مح ــد اس ــده اند. چن ــا ش ــی ب ــدود ول ــتاندارد مح ــد اس ــده اند. چن ش
ــم  ــاًل نداری ــه فع ــتند ک ــاد هس ــذاری زی ــم اثرگ ــاًل نداری ــه فع ــتند ک ــاد هس ــذاری زی اثرگ

ــی.  ــی. مثــل ابزارهــای مال مثــل ابزارهــای مال
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ــت  ــیر بیس ــن مس ــس ای ــت پ ــیر بیس ــن مس ــس ای ــی: پ ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
ســاله را در ســه الــی چهــار ســال طــی کردیــم. ســاله را در ســه الــی چهــار ســال طــی کردیــم. 

ــادی: بلــه. بــه همیــن دلیــل بــود کــه بلــه. بــه همیــن دلیــل بــود کــه  ــادی: باقرآب باقرآب
ــون  ــم چ ــتفاده کنی ــالب اس ــم از واژۀ انق ــون گفت ــم چ ــتفاده کنی ــالب اس ــم از واژۀ انق گفت
ــه در  ــت ک ــوده اس ــاد ب ــدر زی ــرات آن ق ــه در تغیی ــت ک ــوده اس ــاد ب ــدر زی ــرات آن ق تغیی
واقــع می تــوان گفــت »تغییــر«، واژۀ کوچكــی واقــع می تــوان گفــت »تغییــر«، واژۀ کوچكــی 

ــاق اســت.  ــرای ایــن اتّف ــاق اســت. ب ــرای ایــن اتّف ب

ــكان  ــر ام ــی، اگ ــای هدایت ــكان آق ــر ام ــی، اگ ــای هدایت ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
تغییــرات  بــرای مــا توضیــح دهیــد،  تغییــرات دارد  بــرای مــا توضیــح دهیــد،  دارد 
ــال  ــه س ــی س ــی دو ال ــی ط ــای مال ــال صورت ه ــه س ــی س ــی دو ال ــی ط ــای مال صورت ه

گذشــته چــه بوده انــد؟ گذشــته چــه بوده انــد؟ 

ــه اشــاره شــد شــروع  ــه اشــاره شــد شــروع همانطــور ک ــی: همانطــور ک ــی: هدایت هدایت
تغییــر اســتانداردها از ســال تغییــر اســتانداردها از ســال 13۹۷13۹۷ بــود و  بــود و 
ــد؛ یعنــی  ــاً اســتانداردهای افشــایی بودن ــد؛ یعنــی عمدت ــاً اســتانداردهای افشــایی بودن عمدت
گزارش دهــی  نحــوۀ  کــه  گزارش دهــی اســتانداردهایی  نحــوۀ  کــه  اســتانداردهایی 
موجــب  بــه  می کردنــد.  مشــخص  موجــب را  بــه  می کردنــد.  مشــخص  را 
اســتانداردهایی کــه در ســال اســتانداردهایی کــه در ســال ۹۷۹۷ تصویــب  تصویــب 
و اوایــل ســال و اوایــل ســال ۹8۹8 الزم االجــرا شــد، شــكل  الزم االجــرا شــد، شــكل 
مالــی  مالــی و صورت هــای  مالــی اســتانداردهای  مالــی و صورت هــای  اســتانداردهای 
شــبیه اســتانداردهای جهانــی شــد. مثــاًل شــبیه اســتانداردهای جهانــی شــد. مثــاًل 
از ترازنامــه ای کــه بــه فرمــت تــی تهیــه از ترازنامــه ای کــه بــه فرمــت تــی تهیــه 
می شــد، بــه حالــت گزارشــی رفتیــم و بــه آن، می شــد، بــه حالــت گزارشــی رفتیــم و بــه آن، 
ــه  ــم. البت ــی را دادی ــت مال ــام صــورت وضعی ــه ن ــم. البت ــی را دادی ــت مال ــام صــورت وضعی ن
در دنیــا هنــوز بــه آندر دنیــا هنــوز بــه آن  balance sheetbalance sheet هــم  هــم 
ــم  ــد بگویی ــران بای ــا در ای ــود اّم ــه می ش ــم گفت ــد بگویی ــران بای ــا در ای ــود اّم ــه می ش گفت
ــت  ــان فرم ــه هم ــی و ب ــت مال ــورت وضعی ــت ص ــان فرم ــه هم ــی و ب ــت مال ــورت وضعی ص
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم. ب ــه کنی ــی تهی ــه گزارش ــل ک ــن دلی ــه ای ــم. ب ــه کنی ــی تهی گزارش
بــودن  طرفــه  دو  تداعی کننــدۀ  بــودن ترازنامــه،  طرفــه  دو  تداعی کننــدۀ  ترازنامــه، 
حســابداری و برابــر بــودن بدهــكار و بســتانكار حســابداری و برابــر بــودن بدهــكار و بســتانكار 
ــد،  ــرم جدی ــن ف ــدف ای ــه ه ــت درحالی ک ــد، اس ــرم جدی ــن ف ــدف ای ــه ه ــت درحالی ک اس
یكســان نشــان دادن اینهــا نیســت بلكــه هــدف یكســان نشــان دادن اینهــا نیســت بلكــه هــدف 
ــک  ــی در ی ــای مال ــت صورت ه ــزارش وضعی ــک گ ــی در ی ــای مال ــت صورت ه ــزارش وضعی گ

ــی،  ــت. صورت هــای مال ــخص اس ــه مش ــی، نقط ــت. صورت هــای مال ــخص اس ــه مش نقط
ــود  ــه می ش ــران ارائ ــه در ای ــم ک ــه ای ه ــود نمون ــه می ش ــران ارائ ــه در ای ــم ک ــه ای ه نمون
ــر کــرد. اّول،  ــرات، تغیی ــن تغیی ــه واســطۀ ای ــر کــرد. اّول، ب ــرات، تغیی ــن تغیی ــه واســطۀ ای ب
ــی  ــازمان حسابرس ــی س ــۀ فن ــورس و کمیت ــی ب ــازمان حسابرس ــی س ــۀ فن ــورس و کمیت ب
آن را تأییــد کــرد و ســپس آن را تأییــد کــرد و ســپس 14۰۰/12/2۵14۰۰/12/2۵ هــم  هــم 
ــرد.  ــالغ ک ــه اب ــک نمون ــودش ی ــازمان، خ ــرد. س ــالغ ک ــه اب ــک نمون ــودش ی ــازمان، خ س
ــه، الزم االجــرا نیســتد  ــی نمون ــه، الزم االجــرا نیســتد صورت هــای مال ــی نمون صورت هــای مال
حســابداری  اســتانداردهای  حســابداری درصورتی کــه  اســتانداردهای  درصورتی کــه 
در  نمونــه  به عنــوان  هســتند.  در الزم االجــرا  نمونــه  به عنــوان  هســتند.  الزم االجــرا 
صورت هــای  در  دارایی هــا  صورت هــای طبقه بنــدی  در  دارایی هــا  طبقه بنــدی 
اّول  نمونــه کــه در اختیــار داریــد،  اّول مالــی  نمونــه کــه در اختیــار داریــد،  مالــی 
دارایی هــای جــاری را ارائــه دهیــد و بعــد دارایی هــای جــاری را ارائــه دهیــد و بعــد 
ــد و در  ــاری بروی ــر ج ــای غی ــراغ دارایی ه ــد و در س ــاری بروی ــر ج ــای غی ــراغ دارایی ه س
طبقه بنــدی دارایی هــا، آنهایــی کــه دیرتــر طبقه بنــدی دارایی هــا، آنهایــی کــه دیرتــر 
خــارج می شــوند را زودتــر گــزارش می دهیــد. خــارج می شــوند را زودتــر گــزارش می دهیــد. 
ــای  ــر دارایی ه ــۀ آخ ــد در طبق ــه نق ــاًل وج ــای مث ــر دارایی ه ــۀ آخ ــد در طبق ــه نق ــاًل وج مث
جــاری در آخــر، گــزارش می شــود. طبــق جــاری در آخــر، گــزارش می شــود. طبــق 
ــه  ــد ک ــار را دارن ــن اختی ــرکت ها ای ــد، ش ــه رون ــد ک ــار را دارن ــن اختی ــرکت ها ای ــد، ش رون
همچنــان، اّول دارایی هــای جــاری را ارائــه همچنــان، اّول دارایی هــای جــاری را ارائــه 
ــه، الزم االجــرا  ــی نمون ــای مال ــد. صورت ه ــه، الزم االجــرا دهن ــی نمون ــای مال ــد. صورت ه دهن
اســتانداردهای  ویژگی هــای  از  اســتانداردهای نیســتند.  ویژگی هــای  از  نیســتند. 
ــه  ــت؛ هم ــری آن اس ــابداری، انعطاف پذی ــه حس ــت؛ هم ــری آن اس ــابداری، انعطاف پذی حس
ــن  ــد. ای ــزارش کنن ــان گ ــت یكس ــرار نیس ــن ق ــد. ای ــزارش کنن ــان گ ــت یكس ــرار نیس ق
ــد  ــدوش نمی کن ــه را مخ ــات روی ــئله، ثب ــد مس ــدوش نمی کن ــه را مخ ــات روی ــئله، ثب مس
بــرای  انعطاف پذیری هایــی  جاهایــی  بــرای اّمــا  انعطاف پذیری هایــی  جاهایــی  اّمــا 
مــا ایجــاد کــرده اســت. می شــود صــورت مــا ایجــاد کــرده اســت. می شــود صــورت 
ــرد.  ــه ک ــتونه ارائ ــه س ــی را س ــت مال ــرد. وضعی ــه ک ــتونه ارائ ــه س ــی را س ــت مال وضعی
ــن  ــم ای ــرار می کنی ــتر تك ــه بیش ــتباهی ک ــن اش ــم ای ــرار می کنی ــتر تك ــه بیش ــتباهی ک اش
ــی  ــت مال ــد وضعی ــار تجدی ــر ب ــه ه ــت ک ــی اس ــت مال ــد وضعی ــار تجدی ــر ب ــه ه ــت ک اس
را داریــم نبایــد صــورت وضعیــت مالــی را را داریــم نبایــد صــورت وضعیــت مالــی را 
ــد  ــی بای ــم؛ زمان ــزارش می کنی ــتونه گ ــه س ــد س ــی بای ــم؛ زمان ــزارش می کنی ــتونه گ ــه س س
ــرات  ــا تغیی ــه م ــم ک ــتونه گزارش دهی ــه س ــرات س ــا تغیی ــه م ــم ک ــتونه گزارش دهی ــه س س
ــری  ــا تس ــه ب ــر روی ــک تغیی ــا ی ــنواتی ی ــری س ــا تس ــه ب ــر روی ــک تغیی ــا ی ــنواتی ی س
ــه  ــوط ب ــه مرب ــیم ک ــته باش ــته داش ــه گذش ــه ب ــوط ب ــه مرب ــیم ک ــته باش ــته داش ــه گذش ب
ــر  ــداد، اث ــن روی ــد. ای ــر باش ــا قبل ت ــال ی ــر دوس ــداد، اث ــن روی ــد. ای ــر باش ــا قبل ت ــال ی دوس

زیــادی بــر مانده هــای اّول دورۀ مقایســه ای زیــادی بــر مانده هــای اّول دورۀ مقایســه ای 
ایــن  دارد.  قبل تــر  ســال  دو  بــرای  ایــن یعنــی  دارد.  قبل تــر  ســال  دو  بــرای  یعنــی 
تغییراتــی بــوده اســت کــه در صــورت وضعیــت تغییراتــی بــوده اســت کــه در صــورت وضعیــت 

مالــی رخ داده اســت. مالــی رخ داده اســت. 
در شــكل گزارش گیــری کــه در ســال در شــكل گزارش گیــری کــه در ســال ۹8۹8  
ــات  ــرد، مالی ــه ک ــی ارائ ــت مال ــورت وضعی ــات ص ــرد، مالی ــه ک ــی ارائ ــت مال ــورت وضعی ص
ــه  ــل را در هزین ــال های قب ــاری و س ــال ج ــه س ــل را در هزین ــال های قب ــاری و س ــال ج س
زیــان  و  ســود  صــورت  متــن  در  زیــان مالیاتــی  و  ســود  صــورت  متــن  در  مالیاتــی 
تفكیــک کــرد. در بین الملــل مــا ایــن کار تفكیــک کــرد. در بین الملــل مــا ایــن کار 
صــورت  می دادیــم.  انجــام  یادداشــت  در  صــورت را  می دادیــم.  انجــام  یادداشــت  در  را 
ــن  ــازمان، ای ــن  س ــازمان، ای ــی 14۰۰/12/2۵14۰۰/12/2۵ س ــت مال ــی وضعی ــت مال وضعی
ــک  ــت. ی ــته اس ــت گذاش ــاره در یادداش ــک را دوب ــت. ی ــته اس ــت گذاش ــاره در یادداش را دوب
اســتاندارد جنجالــی در ســال اســتاندارد جنجالــی در ســال ۹۷۹۷ تصویــب شــد،  تصویــب شــد، 
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آن هــم اســتاندارد آن هــم اســتاندارد 3۵3۵ معــادل معــادل  IAS12IAS12، کــه ، کــه 
ــم  ــی ه ــت و خیل ــخت اس ــری آن س ــم به کارگی ــی ه ــت و خیل ــخت اس ــری آن س به کارگی
در مــورد آن صحبــت کردیــم. بــه موجــب ایــن در مــورد آن صحبــت کردیــم. بــه موجــب ایــن 
اســتاندارد، افشــاهایی بیشــتر از آن چیــزی کــه اســتاندارد، افشــاهایی بیشــتر از آن چیــزی کــه 

ــت.  ــاز اس ــم نی ــام می دهی ــا انج ــت. م ــاز اس ــم نی ــام می دهی ــا انج م
کاًل رقــم مالیــات را بایــد بــه رقــم مالیــات کاًل رقــم مالیــات را بایــد بــه رقــم مالیــات 
جــاری و انتقالــی بشــكنیم. ایــن اســتاندارد جــاری و انتقالــی بشــكنیم. ایــن اســتاندارد 
بــر روی افشــائیات خیلــی اثــر می گــذارد. بــر روی افشــائیات خیلــی اثــر می گــذارد. 
 مثــاًل بایــد بیــن نــرخ مالیــات و مبلــغ مالیــات  مثــاًل بایــد بیــن نــرخ مالیــات و مبلــغ مالیــات 
ــی را  ــات انتقال ــا مالی ــم ت ــق بدی ــورت تطبی ــی را ص ــات انتقال ــا مالی ــم ت ــق بدی ــورت تطبی ص

ــم.  ــا کنی ــم افش ــم. بتوانی ــا کنی ــم افش بتوانی
ــوان  ــان، عن ــود و زی ــورت س ــن در ص ــوان همچنی ــان، عن ــود و زی ــورت س ــن در ص همچنی
نبــود  درســتی  اصطــالح  اقلّیــت«  نبــود »ســهم  درســتی  اصطــالح  اقلّیــت«  »ســهم 
ــر  ــرل« تغیی ــق کنت ــد ح ــع فاق ــه »مناف ــه ب ــر ک ــرل« تغیی ــق کنت ــد ح ــع فاق ــه »مناف ــه ب ک
دادیــم.  از ســال دادیــم.  از ســال ۹۷۹۷ اتّفــاق خوبــی کــه در ســود  اتّفــاق خوبــی کــه در ســود 
ــه  ــن اســت ک ــاده اســت، ای ــع افت ــان جام ــه و زی ــن اســت ک ــاده اســت، ای ــع افت ــان جام و زی
ــه دو  ــع را ب ــان جام ــالم ســود و زی ــد اق ــا بای ــه دو م ــع را ب ــان جام ــالم ســود و زی ــد اق ــا بای م
طبقــه بشــكنیم. آنهایــی کــه ایجــاد تعدیــالت طبقــه بشــكنیم. آنهایــی کــه ایجــاد تعدیــالت 
ــد و  ــا می کنن ــرای م ــدی ب ــد طبقه بن ــا تجدی ــد و ی ــا می کنن ــرای م ــدی ب ــد طبقه بن ــا تجدی ی
آنهایــی کــه نمی کننــد. آنهایــی کــه در آینــده آنهایــی کــه نمی کننــد. آنهایــی کــه در آینــده 
بــه صــورت ســود و زیــان بــر می گردنــد و بــه صــورت ســود و زیــان بــر می گردنــد و 

آنهایــی کــه برنمی گردنــد. آنهایــی کــه برنمی گردنــد. 
تغییــر  ایــن  از دوســتان  تغییــر متأســفانه خیلــی  ایــن  از دوســتان  متأســفانه خیلــی 
ــتباه  ــنواتی اش ــالت س ــا تعدی ــدی را ب ــتباه طبقه بن ــنواتی اش ــالت س ــا تعدی ــدی را ب طبقه بن

می گیرنــد. مــا در ایــران تــا ســال می گیرنــد. مــا در ایــران تــا ســال 14۰۰14۰۰  
ــه  ــرای مــا تجزی ــه اســتانداردی نداشــتیم کــه ب ــرای مــا تجزی اســتانداردی نداشــتیم کــه ب
ــن  ــد. در ای ــدی انجــام بده ــل طبقه بن ــن و تعدی ــد. در ای ــدی انجــام بده ــل طبقه بن و تعدی
ســال اســتاندارد ســال اســتاندارد 1۶1۶ مــا تغییــر کــرد و تجدیــد  مــا تغییــر کــرد و تجدیــد 
ــد و  ــد و  ش ــماره 2121 ش ــماره  ش ــادل IASIAS ش ــد و مع ــر ش ــادل نظ ــد و مع ــر ش نظ
ــی،  ــات خارج ــر ارز عملی ــه موجــب آن تأثی ــی، ب ــات خارج ــر ارز عملی ــه موجــب آن تأثی ب
تعدیــل تجدیــد طبقه بنــدی بــرای مــا ایجــاد تعدیــل تجدیــد طبقه بنــدی بــرای مــا ایجــاد 

می کنــد. می کنــد. 
همچنیــن اســتاندارد همچنیــن اســتاندارد 3۷3۷ هــم خیلی در افشــای  هــم خیلی در افشــای 

ریســک های ابزارهــای مالــی اثرگــذار بــود. ریســک های ابزارهــای مالــی اثرگــذار بــود. 
راجــع بــه ابزارهــای مالــی بحث هــای زیــادی راجــع بــه ابزارهــای مالــی بحث هــای زیــادی 
مطــرح اســت. در اســتاندارد مطــرح اســت. در اســتاندارد 3۶3۶ و  و 3۷3۷ دربــارۀ  دربــارۀ 
ــودی  ــا رهنم ــم اّم ــی داری ــای آن بندهای ــودی افش ــا رهنم ــم اّم ــی داری ــای آن بندهای افش
ــا  ــری آنه ــناخت و اندازه گی ــا ش ــاط ب ــا در ارتب ــری آنه ــناخت و اندازه گی ــا ش ــاط ب در ارتب
باقرآبــادی  آقــای  کــه  باقرآبــادی نداریــم. همانطــور  آقــای  کــه  نداریــم. همانطــور 
فرمودنــد فرمودنــد IFRSIFRS  99 ایــن کار را انجــام می دهــد.  ایــن کار را انجــام می دهــد. 

ــر  ــه نظ ــب ب ــای آل حبی ــر آق ــه نظ ــب ب ــای آل حبی ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
شــما مهم تریــن نكاتــی کــه اآلن بــرای تهیــه شــما مهم تریــن نكاتــی کــه اآلن بــرای تهیــه 
ــه  ــود چ ــت ش ــد رعای ــی بای ــای مال ــه صورت ه ــود چ ــت ش ــد رعای ــی بای ــای مال صورت ه

ــی هســتند؟ ــی هســتند؟نكات نكات

آل حبیــب: آل حبیــب: یكــی از مــوارد اصلــی کــه یكــی از مــوارد اصلــی کــه 
رعایــت  مالــی  تهیــه صورت هــای  در  رعایــت مــا  مالــی  تهیــه صورت هــای  در  مــا 

نمی کنیــم یــا شــناخت کافــی نداریــم، بحــث نمی کنیــم یــا شــناخت کافــی نداریــم، بحــث 
»تهیــه حســاب« اســت؛ فراینــدی کــه خــود، »تهیــه حســاب« اســت؛ فراینــدی کــه خــود، 
ــامل  ــی را ش ــی قابل توجه ــۀ زمان ــک پروس ــامل ی ــی را ش ــی قابل توجه ــۀ زمان ــک پروس ی

می شــود. می شــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــه جوان ــن ب ــۀ م ــه توصی ــت ک ــن اس ــان ای ــه جوان ــن ب ــۀ م توصی
»تهیــه حســاب« را یــاد بگیرنــد چــرا کــه تــا »تهیــه حســاب« را یــاد بگیرنــد چــرا کــه تــا 
ــن تهیــه حســاب انجــام نشــود نمی توانیــم  ــن تهیــه حســاب انجــام نشــود نمی توانیــم ای ای
دربــارۀ بقیــه مــوارد صحبــت کنیــم. مــن بایــد دربــارۀ بقیــه مــوارد صحبــت کنیــم. مــن بایــد 
تهیــه حســابم را انجــام بدهــم تــا بعــد ســوار تهیــه حســابم را انجــام بدهــم تــا بعــد ســوار 
صــورت مالــی بشــوم و در مرحلــه ســوم صــورت مالــی بشــوم و در مرحلــه ســوم 
باشــم  باشــم بتوانــم نظــارت و کنتــرل داشــته  بتوانــم نظــارت و کنتــرل داشــته 
ــابرس  ــارت توســط حس ــن نظ ــی ای ــه گاه ــابرس ک ــارت توســط حس ــن نظ ــی ای ــه گاه ک
می شــود.  انجــام  بــزرگ  شــرکت های  می شــود. در  انجــام  بــزرگ  شــرکت های  در 
ــک  ــرکت های کوچ ــم ش ــه می کنی ــا توصی ــک م ــرکت های کوچ ــم ش ــه می کنی ــا توصی م
ــر  ــا در غی ــند ی ــه برس ــن مرحل ــه ای ــم ب ــر ه ــا در غی ــند ی ــه برس ــن مرحل ــه ای ــم ب ه
ایــن صــورت ایــن وظیفــه را بــه مشاورشــان ایــن صــورت ایــن وظیفــه را بــه مشاورشــان 
ــش کاری  ــد، چك ــه بع ــد. مرحل ــّول کنن ــش کاری مح ــد، چك ــه بع ــد. مرحل ــّول کنن مح
مراحــل،  ایــن  اســت.  مالــی  مراحــل، صورت هــای  ایــن  اســت.  مالــی  صورت هــای 

ــتند.  ــم هس ــیار مه ــتند. بس ــم هس ــیار مه بس
تهیــه  یــک حســاب چطــور  دیــد  تهیــه بایــد  یــک حســاب چطــور  دیــد  بایــد 
می شــود تــا عــدد در صــورت مالــی بنشــیند. می شــود تــا عــدد در صــورت مالــی بنشــیند. 
مالــی  صورت هــای  در  کــه  عــدد  مالــی ایــن  صورت هــای  در  کــه  عــدد  ایــن 
می نشــیند بایــد بــه یــک جایــی قــاّلب می نشــیند بایــد بــه یــک جایــی قــاّلب 
شــود. حــاال در نظــر می گیریــم کــه آیــا شــود. حــاال در نظــر می گیریــم کــه آیــا 
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ایــن عــدد طبــق قواعــد اســتاندارد هســت یــا ایــن عــدد طبــق قواعــد اســتاندارد هســت یــا 
ــق  ــم طب ــای آن ه ــا افش ــه ی ــا ارائ ــر؟ آی ــق خی ــم طب ــای آن ه ــا افش ــه ی ــا ارائ ــر؟ آی خی
اســتانداردها بــوده اســت یــا خیــر؟ ایــن یكــی اســتانداردها بــوده اســت یــا خیــر؟ ایــن یكــی 
ــا  ــی ممیزه ــابداران و حّت ــای حس ــا از چالش ه ــی ممیزه ــابداران و حّت ــای حس از چالش ه
ــام بشــود  ــل انج ــن مراح ــر ای ــم اســت. اگ ــام بشــود ه ــل انج ــن مراح ــر ای ــم اســت. اگ ه
ــه  ــری ارائ ــی بهتــر و مطلوب ت ــا صــورت مال ــه م ــری ارائ ــی بهتــر و مطلوب ت ــا صــورت مال م

خواهیــم داد. خواهیــم داد. 

ــک  ــه ی ــب ب ــای آل حبی ــک آق ــه ی ــب ب ــای آل حبی ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
نكتــۀ قابــل توجــه اشــاره کردنــد کــه در نكتــۀ قابــل توجــه اشــاره کردنــد کــه در 
ــراد  ــواد اف ــری، س ــناخت و یادگی ــه ش ــراد مرحل ــواد اف ــری، س ــناخت و یادگی ــه ش مرحل
باقرآبــادی، انجمــن  باقرآبــادی، انجمــن کافــی نیســت. آقــای  کافــی نیســت. آقــای 
ــه  ــن قضی ــرای ای ــران ب ــره ای ــابداران خب ــه حس ــن قضی ــرای ای ــران ب ــره ای ــابداران خب حس

ــت؟ ــه اس ــر گرفت ــكاری در نظ ــه راه ــت؟چ ــه اس ــر گرفت ــكاری در نظ ــه راه چ

و  اهــداف  از  یكــی  و اتّفاقــا  اهــداف  از  یكــی  اتّفاقــا  باقرآبــادی: باقرآبــادی: 
ــوده  چشــم اندازهای انجمــن همیــن موضــوع بــوده چشــم اندازهای انجمــن همیــن موضــوع ب
ــردن ســطح دانــش فّنــی  ــاال ب ــردن ســطح دانــش فّنــی اســت؛ یعنــی ب ــاال ب اســت؛ یعنــی ب
اعضــاء. اآلن در انجمــن، کارهــای خیلــی خوبی اعضــاء. اآلن در انجمــن، کارهــای خیلــی خوبی 
ــز  ــه مرک ــت ک ــا سال هاس ــود. م ــام می ش ــز انج ــه مرک ــت ک ــا سال هاس ــود. م ــام می ش انج
ــم  ــره را داری ــوزش انجمــن حســابداران خب ــم آم ــره را داری ــوزش انجمــن حســابداران خب آم
کــه در ایــران شــماره یــک اســت و در کنــار آن کــه در ایــران شــماره یــک اســت و در کنــار آن 

مــا هــر مــاه به طــور متوســط مــا هــر مــاه به طــور متوســط 22 الــی  الــی 33 کارگاه  کارگاه 
حرفــه ای و تجربــی توســط اســاتید مجــّرب در حرفــه ای و تجربــی توســط اســاتید مجــّرب در 
حرفــۀ حسابرســی و حســابداری بــرای اعضــاء حرفــۀ حسابرســی و حســابداری بــرای اعضــاء 
به صــورت رایــگان توســط انجمــن حســابداران به صــورت رایــگان توســط انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران برگــزار می کنیــم و تــالش داریــم خبــره ایــران برگــزار می کنیــم و تــالش داریــم 
ــم.  ــر کنی ــن پ ــای ممك ــا ج ــأ را ت ــن خ ــم. ای ــر کنی ــن پ ــای ممك ــا ج ــأ را ت ــن خ ای
ــازی،  ــای مج ــق فض ــب از طری ــن مرت ــازی، همچنی ــای مج ــق فض ــب از طری ــن مرت همچنی
فیلم هــای آموزشــی منتشــر می کنیــم و در فیلم هــای آموزشــی منتشــر می کنیــم و در 

ــم.  ــرار می دهی ــن ق ــای انجم ــار اعض ــم. اختی ــرار می دهی ــن ق ــای انجم ــار اعض اختی

ــی: نكتــۀ دیگــری کــه آقــای آل نكتــۀ دیگــری کــه آقــای آل  ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
ــه  ــود ک ــن ب ــد ای ــاره کردن ــه آن اش ــب ب ــه حبی ــود ک ــن ب ــد ای ــاره کردن ــه آن اش ــب ب حبی
چــه تدابیــری بــرای شــرکت های کوچــک کــه چــه تدابیــری بــرای شــرکت های کوچــک کــه 
شــاید نــه حســابرس و نــه مشــاوری دارنــد در شــاید نــه حســابرس و نــه مشــاوری دارنــد در 

نظــر گرفته ایــد؟نظــر گرفته ایــد؟

اختیــارات  حــوزۀ  در  اختیــارات ایــن  حــوزۀ  در  ایــن  باباقرآبــادی: قرآبــادی: 
و وظایــف انجمــن نیســت کــه بخواهیــم و وظایــف انجمــن نیســت کــه بخواهیــم 
ــرکت ها  ــه ش ــردی را ب ــا ف ــم ی ــی بكنی ــرکت ها نظارت ــه ش ــردی را ب ــا ف ــم ی ــی بكنی نظارت
بــا  می کنیــم  ســعی  مــا  کنیــم.  بــا معرفــی  می کنیــم  ســعی  مــا  کنیــم.  معرفــی 
مســیر  در  را  شــرکت ها  دانــش،  مســیر افزایــش  در  را  شــرکت ها  دانــش،  افزایــش 

درســت قــرار دهیــم. درســت قــرار دهیــم. 

ــر  ــر  )مدی ــه ای  cfocfo )مدی ــدارك حرف ــه ایم ــدارك حرف ــب: م ــب: آل حبی آل حبی
ــره(  ــی خب ــابدار مال ــره( )حس ــی خب ــابدار مال ــره( وcfacfa    )حس ــی خب ــره( ومال ــی خب مال
و و cfocfo )مدیــر مالــی خبــره( و  )مدیــر مالــی خبــره( و crmcrm )مدیــر  )مدیــر 
ریســک خبــره( که توســط انجمــن حســابداران ریســک خبــره( که توســط انجمــن حســابداران 
ــرای  ــد ب ــود، می توان ــا می ش ــران اعط ــره ای ــرای خب ــد ب ــود، می توان ــا می ش ــران اعط ــره ای خب
خیلــی  متوســط  و  کوچــک  خیلــی شــرکت های  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
افزایــش دانــش و  بــا  افــراد  باشــد.  افزایــش دانــش و مؤثــر  بــا  افــراد  باشــد.  مؤثــر 
ــد  ــا می توانن ــن حوزه ه ــص در ای ــب تخّص ــد کس ــا می توانن ــن حوزه ه ــص در ای ــب تخّص کس
ــیر  ــط را در مس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــیر ش ــط را در مس ــک و متوس ــرکت های کوچ ش

ــد.  ــرار بدهن ــت ق ــد. درس ــرار بدهن ــت ق درس

ســارا کیانــی: ســارا کیانــی: آقــای محجــوب بــه نظــر شــما آقــای محجــوب بــه نظــر شــما 
ــه در  ــل توج ــكات قاب ــرات و ن ــن تغیی ــه در مهم تری ــل توج ــكات قاب ــرات و ن ــن تغیی مهم تری
تهیــه صــورت ســود و زیــان دوره و جامــع چــه تهیــه صــورت ســود و زیــان دوره و جامــع چــه 

مــواردی هســتند؟ مــواردی هســتند؟ 

محجــوب: محجــوب: ابتــدا بایــد راجــع بــه تفــاوت ابتــدا بایــد راجــع بــه تفــاوت 
میــان واقعیــت و اســتانداردهای مصــّوب شــده میــان واقعیــت و اســتانداردهای مصــّوب شــده 
بحــث کنــم؛ در واقعیــت هیــچ تغییــری نكــرده بحــث کنــم؛ در واقعیــت هیــچ تغییــری نكــرده 
ــه  ــود ک ــه  ب ــود ک ــد آذر 13۹۷13۹۷ ب ــتان گفتن ــت. دوس ــد آذر اس ــتان گفتن ــت. دوس اس
شــروع تغییــرات اســتانداردها اتّفــاق افتــاد. شــروع تغییــرات اســتانداردها اتّفــاق افتــاد. 
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ــوض  ــوض  ع ــتانداردهای 11، ، 22، ، 3434، ، 3۵3۵، ، 3۶3۶، ، 3۷3۷ ع ــتانداردهای اس اس
شــد. در اســتاندارد شــد. در اســتاندارد 11 یكــی از حداقــل اقالمــی  یكــی از حداقــل اقالمــی 
ــی و  ــای مال ــت، دارایی ه ــده اس ــه ش ــه ارائ ــی و ک ــای مال ــت، دارایی ه ــده اس ــه ش ــه ارائ ک
بدهی هــای مالــی اســت کــه بــه موجــب بدهی هــای مالــی اســت کــه بــه موجــب 
اســتاندارد اســتاندارد 3۶3۶ اســت. آیــا صــورت مالــی را  اســت. آیــا صــورت مالــی را 
می شناســند کــه دارایــی مالــی و بدهــی مالــی می شناســند کــه دارایــی مالــی و بدهــی مالــی 

ــد؟  ــه کنن ــد؟ ارائ ــه کنن ارائ

باقرآبــادی: باقرآبــادی: مشــخص اســت کــه رعایــت مشــخص اســت کــه رعایــت 
ــاق  ــک اتّف ــوب ی ــای محج ــا آق ــود اّم ــاق نمی ش ــک اتّف ــوب ی ــای محج ــا آق ــود اّم نمی ش
خیلــی بــد دیگــر  افتــاده اســت؛ آن هــم ایــن خیلــی بــد دیگــر  افتــاده اســت؛ آن هــم ایــن 
کــه در بحــث افشــای ریســک یــک پاراگــراف کــه در بحــث افشــای ریســک یــک پاراگــراف 
ثابــت را همــۀ شــرکت ها کپــی می کننــد. ثابــت را همــۀ شــرکت ها کپــی می کننــد. 

صورت هــای  آفــت  هــم  آن  صورت هــای محجــوب:  آفــت  هــم  آن  محجــوب: 
ــان  ــی از مخالف ــن یك ــت. م ــه اس ــی نمون ــان مال ــی از مخالف ــن یك ــت. م ــه اس ــی نمون مال
تغییــر  و  نمونــه  مالــی  تغییــر صورت هــای  و  نمونــه  مالــی  صورت هــای 
ــی  ــابداری هســتم. تغییرات ــتانداردهای حس ــی اس ــابداری هســتم. تغییرات ــتانداردهای حس اس
در اســتاندارد در اســتاندارد 11 اتّفــاق افتــاده اســت کــه  اتّفــاق افتــاده اســت کــه 
ــز  ــک چی ــا ی ــم اســت اّم ــی ه ــرات جّذاب ــز تغیی ــک چی ــا ی ــم اســت اّم ــی ه ــرات جّذاب تغیی
بــه اســم صــورت مالــی نمونــه آمــده اســت کــه بــه اســم صــورت مالــی نمونــه آمــده اســت کــه 
همــۀ ایــن تغییــرات را تحت الشــعاع قــرار داده همــۀ ایــن تغییــرات را تحت الشــعاع قــرار داده 

اســت چــون شــرایط اجرایــی اســتاندارد در نظر اســت چــون شــرایط اجرایــی اســتاندارد در نظر 
گرفتــه نشــده اســت؛ به عنــوان مثــال ســازمان گرفتــه نشــده اســت؛ به عنــوان مثــال ســازمان 
ــتاندارد  ــت اس ــه اس ــم گرفت ــی تصمی ــتاندارد حسابرس ــت اس ــه اس ــم گرفت ــی تصمی حسابرس
درآمدهــای مــا را که اســتانداردهای درآمدهــای مــا را که اســتانداردهای 33 و  و ۹۹و و 2۹2۹  
ــن آن  ــن آن را جایگزی ــد و ifrs15ifrs15  را جایگزی ــر ده ــد و اســت تغیی ــر ده اســت تغیی
ــرد  ــن موضــوع را در نظــر نمی گی ــا ای ــد اّم ــرد کن ــن موضــوع را در نظــر نمی گی ــا ای ــد اّم کن
ــی  ــنگین مالیات ــار س ــرکت ها ب ــرای ش ــن ب ــی ای ــنگین مالیات ــار س ــرکت ها ب ــرای ش ــن ب ای
دارد و تدویــن ایــن اســتانداردها تبعــات بســیار دارد و تدویــن ایــن اســتانداردها تبعــات بســیار 
ــرای شــرکت ها دارد در نتیجــه مــا  ــرای شــرکت ها دارد در نتیجــه مــا ســنگینی ب ســنگینی ب
ــم و  ــرا می کنی ــتانداردها را اج ــال اس ــک س ــم و ی ــرا می کنی ــتانداردها را اج ــال اس ــک س ی
ــا  ــاً آنه ــم و موّقت ــكل برمی خوری ــه مش ــد ب ــا بع ــاً آنه ــم و موّقت ــكل برمی خوری ــه مش ــد ب بع
ســرمایه گذاری ها  ســرمایه گذاری ها    1۵1۵ اســتاندارد  مثــل  اســتاندارد را  مثــل  را 
باطــل می کنیــم. در مــورد اســتاندارد باطــل می کنیــم. در مــورد اســتاندارد 11، یكــی ، یكــی 
ــتاندارد  ــق اس ــه طب ــود ک ــن ب ــرات ای ــتاندارد از تغیی ــق اس ــه طب ــود ک ــن ب ــرات ای از تغیی
و  بایــد صــورت ســود  تجــاری  و واحدهــای  بایــد صــورت ســود  تجــاری  واحدهــای 
ــزای آن را  ــرد و اج ــب کارک ــر حس ــان را ب ــزای آن را زی ــرد و اج ــب کارک ــر حس ــان را ب زی
ــی  ــن یعن ــد. ای ــه کنن ــت ارائ ــر حســب ماهی ــی ب ــن یعن ــد. ای ــه کنن ــت ارائ ــر حســب ماهی ب
قیمــت تمــام شــده کاالی فــروش رفتــه ارائــه قیمــت تمــام شــده کاالی فــروش رفتــه ارائــه 
ــربار  ــتمزد س ــواد دس ــه م ــز آن ک ــود و ری ــربار بش ــتمزد س ــواد دس ــه م ــز آن ک ــود و ری بش
ــد و  ــا بكن ــی افش ــای مال ــت را در صورت ه ــد و اس ــا بكن ــی افش ــای مال ــت را در صورت ه اس
همــه ملــزم بــه انجــام ایــن کار هســتند. طبــق همــه ملــزم بــه انجــام ایــن کار هســتند. طبــق 

اســتاندارد جدیــد، دیگــر بایــدی در انجــام این اســتاندارد جدیــد، دیگــر بایــدی در انجــام این 
ــر  ــد ب ــرکت ها می توانن ــدارد و ش ــود ن ــر کار وج ــد ب ــرکت ها می توانن ــدارد و ش ــود ن کار وج
ــا ماهیــت، صــورت ســود و  ــا ماهیــت، صــورت ســود و حســب کارکــرد ی حســب کارکــرد ی
زیــان را ارائــه کننــد. دیگــر شــرکت ها الزامــی زیــان را ارائــه کننــد. دیگــر شــرکت ها الزامــی 
ــام شــده را در صــورت  ــای تم ــه به ــد ک ــام شــده را در صــورت ندارن ــای تم ــه به ــد ک ندارن
ــتان در  ــد. دوس ــبه کنن ــان محاس ــود و زی ــتان در س ــد. دوس ــبه کنن ــان محاس ــود و زی س
ســازمان حسابرســی بــرای صــورت مالــی ســازمان حسابرســی بــرای صــورت مالــی 
ــد.  ــه مؤّسســه دیلویــت را ترجمــه کرده ان ــد. نمون ــه مؤّسســه دیلویــت را ترجمــه کرده ان نمون
در نمونــه دیلویــت جالــب اســت کــه صــورت در نمونــه دیلویــت جالــب اســت کــه صــورت 
ســود و زیــان بــر حســب ماهیــت ارائــه شــده ســود و زیــان بــر حســب ماهیــت ارائــه شــده 
ــه  ــده را ارائ ــام ش ــت تم ــر قیم ــت و دیگ ــه اس ــده را ارائ ــام ش ــت تم ــر قیم ــت و دیگ اس

نمی کنــد. نمی کنــد. 
صــورت مالــی نمونــه یــک ســمپل و الگو اســت صــورت مالــی نمونــه یــک ســمپل و الگو اســت 
ــدارد  ــی ن ــۀ الزم االجرای ــوان جنب ــدارد و به هیچ عن ــی ن ــۀ الزم االجرای ــوان جنب و به هیچ عن
ــم کــه کنتــرل کیفیــت جامعــه  ــی می بینی ــم کــه کنتــرل کیفیــت جامعــه ول ــی می بینی ول
حســابداران رســمی، ســازمان حسابرســی، حســابداران رســمی، ســازمان حسابرســی، 
نمونــه  مالــی  صــورت  همــه،  نمونــه حســابرس  مالــی  صــورت  همــه،  حســابرس 
ایــن  کــس  هــر  می گوینــد  و  ایــن می گذارنــد  کــس  هــر  می گوینــد  و  می گذارنــد 
افشــاها را انجــام ندهــد، اشــتباه کــرده اســت افشــاها را انجــام ندهــد، اشــتباه کــرده اســت 
و بعــد بــه هیئــت انتظامــی ارســال می شــوند و بعــد بــه هیئــت انتظامــی ارســال می شــوند 
ــه  ــی نمون ــورت مال ــه ص ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــی نمون ــورت مال ــه ص ــل ک ــن دلی ــه ای ب

ــت.  ــده اس ــت نش ــت. رعای ــده اس ــت نش رعای
ایــن تغییــرات بــه خــودی خــود خــوب اســت ایــن تغییــرات بــه خــودی خــود خــوب اســت 
ولــی وقتــی شــرایط اجــرای آن در نظــر گرفته ولــی وقتــی شــرایط اجــرای آن در نظــر گرفته 

نشــده اســت عمــاًل بی اســتفاده هســتند. نشــده اســت عمــاًل بی اســتفاده هســتند. 

باقرآبــادی: باقرآبــادی: در راســتای تأییــد فرمایــش در راســتای تأییــد فرمایــش 
دوســتان، در بنــد دوســتان، در بنــد ۵۹۵۹ همیــن اســتاندارد  همیــن اســتاندارد 11  
خــود مــا، بــه زبــان ســاده بیــان شــده اســت خــود مــا، بــه زبــان ســاده بیــان شــده اســت 
ــت.  ــی نیس ــكلی الزام ــب و ش ــچ ترتی ــه هی ــت. ک ــی نیس ــكلی الزام ــب و ش ــچ ترتی ــه هی ک
ــته  ــه خواس ــی را ک ــول و حداقل های ــد اص ــته بای ــه خواس ــی را ک ــول و حداقل های ــد اص بای
ــی  ــر روش ــه ه ــد و ب ــرا کنی ــت اج ــده اس ــی ش ــر روش ــه ه ــد و ب ــرا کنی ــت اج ــده اس ش
ــت  ــم اس ــن مه ــد. ای ــاده کنی ــد پی ــت می خواهی ــم اس ــن مه ــد. ای ــاده کنی ــد پی می خواهی
ــر  ــتفاده کننده را در نظ ــت اس ــا ظرفی ــه م ــر ک ــتفاده کننده را در نظ ــت اس ــا ظرفی ــه م ک
بگیریــم و آن فــردی کــه می خواهــد اســتفاده بگیریــم و آن فــردی کــه می خواهــد اســتفاده 
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ــد.  ــد باش ــش مفی ــات برای ــن اّطالع ــد ای ــد. کن ــد باش ــش مفی ــات برای ــن اّطالع ــد ای کن

ــی از  ــا در خیل ــتفاده کنندۀ م ــی از اس ــا در خیل ــتفاده کنندۀ م ــی: اس ــی: هدایت هدایت
ــی و بیمــه هســتند. یــک معضــل  ــی و بیمــه هســتند. یــک معضــل جاهــا دارای جاهــا دارای
ــی  ــن را خیل ــه قوانی ــت ک ــن اس ــر ای ــی بزرگ ت ــن را خیل ــه قوانی ــت ک ــن اس ــر ای بزرگ ت
جاهــا بــه اســتانداردها ارجــح می دانیــم و جاهــا بــه اســتانداردها ارجــح می دانیــم و 
می کنیــم.  حســابداری  قوانیــن،  می کنیــم. براســاس  حســابداری  قوانیــن،  براســاس 
درســت اســت کــه قوانیــن الزم االجــرا هســتند درســت اســت کــه قوانیــن الزم االجــرا هســتند 
ــق آن  ــد مطاب ــا نبای ــد رعایــت بشــوند اّم ــق آن و بای ــد مطاب ــا نبای ــد رعایــت بشــوند اّم و بای
ــا از  ــال م ــرای مث ــود. ب ــام ش ــابداری انج ــا از حس ــال م ــرای مث ــود. ب ــام ش ــابداری انج حس
ــه در  ــم ک ــه در  را داری ــم ک ــتاندارد 1111 را داری ــتاندارد  اس ــال 138۰138۰ اس ــال س س
ــا چــه  ــا بحــث اســتهالك اســت اّم ــاط ب ــا چــه ارتب ــا بحــث اســتهالك اســت اّم ــاط ب ارتب
کســی به درســتی آن را رعایــت می کنــد؟ کســی به درســتی آن را رعایــت می کنــد؟ 
اســتاندارد اســتاندارد 2۰2۰ ســالۀ مــا بــه خاطــر مــاده  ســالۀ مــا بــه خاطــر مــاده 
نظــر  بــه  نمی شــود.  اجــرا  نظــر ،  بــه  نمی شــود.  اجــرا  اجرایــی اجرایــی 14۹14۹، 
ــرات اســتاندارد حســابداری اگرچــه  ــرات اســتاندارد حســابداری اگرچــه مــن تغیی مــن تغیی
ــای  ــرای محیط ه ــا ب ــود اّم ــوب ب ــی خ ــای خیل ــرای محیط ه ــا ب ــود اّم ــوب ب ــی خ خیل

تجــاری،  اســتفاده کنندگان  و  تجــاری، اقتصــادی  اســتفاده کنندگان  و  اقتصــادی 
ــت.  ــوده اس ــش ب ــتر از منفعت ــه اش بیش ــت. هزین ــوده اس ــش ب ــتر از منفعت ــه اش بیش هزین

اســتانداردهای  مــا  اســتانداردهای ببینیــد،  مــا  ببینیــد،  محجــوب: محجــوب: 
ــی  ــی را ترجمــه می کنیــم و هــر جای ــی بین الملل ــی را ترجمــه می کنیــم و هــر جای بین الملل
از آن را دوســت نداریــم حــذف می کنیــم؛ از آن را دوســت نداریــم حــذف می کنیــم؛ 
ــم  ــه ه ــه ب ــه هم ــن ک ــه ای ــه ب ــدون توج ــم ب ــه ه ــه ب ــه هم ــن ک ــه ای ــه ب ــدون توج ب
مرتبــط هســتند. شــما یــک لینــک را کــه بهــم مرتبــط هســتند. شــما یــک لینــک را کــه بهــم 
ــود.  ــع می ش ــره قط ــن زنجی ــام ای ــد تم ــود. بزنی ــع می ش ــره قط ــن زنجی ــام ای ــد تم بزنی
ــورت  ــورد ص ــم در م ــی مه ــؤال خیل ــک س ــورت ی ــورد ص ــم در م ــی مه ــؤال خیل ــک س ی
جریــان بایــد مطــرح شــود کــه صــورت جریــان بایــد مطــرح شــود کــه صــورت 
ــص شــروع بشــود  ــا ســود خال ــان چــرا ب ــص شــروع بشــود جری ــا ســود خال ــان چــرا ب جری
و چــرا بــا همــان ســود عملیاتــی شــروع و چــرا بــا همــان ســود عملیاتــی شــروع 
نشــود؟ پاســخ خیلــی واضــح اســت و آن ایــن نشــود؟ پاســخ خیلــی واضــح اســت و آن ایــن 
اســت کــه اســتاندارد اســت کــه اســتاندارد 11 اجــازه داده اســت کــه  اجــازه داده اســت کــه 
ــت  ــر حســب ماهی ــان را ب ــت صــورت ســود و زی ــر حســب ماهی ــان را ب صــورت ســود و زی
ارائــه کنیــم. وقتــی صــورت ســود و زیــان بــر ارائــه کنیــم. وقتــی صــورت ســود و زیــان بــر 

حســب ماهیــت ارائــه شــود شــرکت دیگر ســود حســب ماهیــت ارائــه شــود شــرکت دیگر ســود 
عملیاتــی نــدارد. ســود خالــص را همــه دارنــد و عملیاتــی نــدارد. ســود خالــص را همــه دارنــد و 
ــون  ــد. چ ــه ندارن ــی را هم ــود عملیات ــاً س ــون الزام ــد. چ ــه ندارن ــی را هم ــود عملیات ــاً س الزام
اگــر در صــورت جریــان می گفــت فراینــد اگــر در صــورت جریــان می گفــت فراینــد 
عملیاتــی و ســود عملیاتــی، بــا اســتاندارد عملیاتــی و ســود عملیاتــی، بــا اســتاندارد 11 در  در 
تضــاد بــود. بــه همیــن دلیــل بــا ســود خالــص تضــاد بــود. بــه همیــن دلیــل بــا ســود خالــص 
ــه  ــا هم ــه اینه ــد ک ــود و می بینی ــروع می ش ــه ش ــا هم ــه اینه ــد ک ــود و می بینی ــروع می ش ش

ــا هــم مرتبــط هســتند.  ــا هــم مرتبــط هســتند. ب ب

اینجــا  از  مشــكل  ایــن  اینجــا البتــه  از  مشــكل  ایــن  البتــه  هدایتــی: هدایتــی: 
ــابدارها  ــا حس ــود م ــه خ ــرد ک ــأت می گی ــابدارها نش ــا حس ــود م ــه خ ــرد ک ــأت می گی نش
چــون  نخوانده ایــم  درســت  را  چــون اســتانداردها  نخوانده ایــم  درســت  را  اســتانداردها 
پاییــن  ایــران  در  کــردن  فكــر  پاییــن هزینــۀ  ایــران  در  کــردن  فكــر  هزینــۀ 
بــرای  می خواهنــد  وقتــی  حّتــی  بــرای اســت.  می خواهنــد  وقتــی  حّتــی  اســت. 
ــد،  ــی کنن ــؤال طراح ــه ای س ــای حرف ــد، آزمون ه ــی کنن ــؤال طراح ــه ای س ــای حرف آزمون ه
ــن  ــد. ای ــتفاده می کنن ــی اس ــؤاالت خارج ــن از س ــد. ای ــتفاده می کنن ــی اس ــؤاالت خارج از س
ــه  ــردی ک ــه ف ــود ک ــرح ش ــد مط ــؤال بای ــه س ــردی ک ــه ف ــود ک ــرح ش ــد مط ــؤال بای س
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ــدر  ــد چق ــه کن ــی تهی ــد صــورت مال ــدر می خواه ــد چق ــه کن ــی تهی ــد صــورت مال می خواه
اســت؟  مســلّط  مالــی  اســتانداردهای  اســت؟ بــه  مســلّط  مالــی  اســتانداردهای  بــه 
ــلّط  ــی مس ــم خیل ــابرس ها ه ــه حس ــلّط درحالی ک ــی مس ــم خیل ــابرس ها ه ــه حس درحالی ک
نیســتند، آنهــا هــم دنبــال چهارچوبــی هســتند نیســتند، آنهــا هــم دنبــال چهارچوبــی هســتند 

ــد.  ــت کنن ــد فّعالی ــه بتوانن ــد. ک ــت کنن ــد فّعالی ــه بتوانن ک

کاظــم زاده: کاظــم زاده: مــن موافقــم کــه اســتانداردهایی مــن موافقــم کــه اســتانداردهایی 
کــه تهیــه کردیــم بــا صورت هــای مالــی نمونــه کــه تهیــه کردیــم بــا صورت هــای مالــی نمونــه 
ــبختانه  ــا خوش ــفانه ی ــت. متأس ــاد اس ــبختانه در تض ــا خوش ــفانه ی ــت. متأس ــاد اس در تض
ســازمان حسابرســی، تدوین کننــدۀ اســتاندارد ســازمان حسابرســی، تدوین کننــدۀ اســتاندارد 
ــی  ــورت مال ــه ص ــه ارائ ــی ب ــا الزام ــت اّم ــی اس ــورت مال ــه ص ــه ارائ ــی ب ــا الزام ــت اّم اس
نمونــه نــدارد ولــی وقتــی صــورت مالــی نمونــه نمونــه نــدارد ولــی وقتــی صــورت مالــی نمونــه 
ــابدار،  ــوان حس ــم به عن ــا ه ــود م ــه می ش ــابدار، ارائ ــوان حس ــم به عن ــا ه ــود م ــه می ش ارائ
ــر  ــه فك ــم ک ــه داری ــی نمون ــورت مال ــک ص ــر ی ــه فك ــم ک ــه داری ــی نمون ــورت مال ــک ص ی
می کنیــم خــودش اســتاندارد اســت. بــه خاطــر می کنیــم خــودش اســتاندارد اســت. بــه خاطــر 
همیــن فــرض می شــود کــه ایــن وحــی منــزل همیــن فــرض می شــود کــه ایــن وحــی منــزل 
اســت. مــن می بینــم ایــن اســتانداردها از ســال اســت. مــن می بینــم ایــن اســتانداردها از ســال 
ــی  ــران مال ــی اکثــر مدی ــی  عــوض شــده اند ول ــران مال ــی اکثــر مدی ۹۷۹۷ عــوض شــده اند ول
ــاال و  ــه ب ــال ب ــاال و  س ــه ب ــال ب ــی 1۶1۶ س ــی  ال ــابقۀ کار 1۵1۵ ال ــا س ــابقۀ کار ب ــا س ب
کارکنــان جدیدشــان بــه روز نشــده اند. مــا کارکنــان جدیدشــان بــه روز نشــده اند. مــا 
مؤّسســات مجبوریــم کارکنــان را بــه روز کنیــم مؤّسســات مجبوریــم کارکنــان را بــه روز کنیــم 
و حواســمان باشــد کــه اشــتباهی نكنیــم؛ بــرای و حواســمان باشــد کــه اشــتباهی نكنیــم؛ بــرای 
همیــن ســعی می کنیــم در قالــب همیــن همیــن ســعی می کنیــم در قالــب همیــن 

صورت هــای مالــی نمونــه باشــد. اگــر بخواهیــم صورت هــای مالــی نمونــه باشــد. اگــر بخواهیــم 
ــر  ــر خــالف ایــن عمــل کنیــم خــود مؤّسســه زی خــالف ایــن عمــل کنیــم خــود مؤّسســه زی
ســؤال مــی رود چــون فكــر می کننــد ایــن ســؤال مــی رود چــون فكــر می کننــد ایــن 
الزم االجراســت.  نمونــه  مالــی  الزم االجراســت. صورت هــای  نمونــه  مالــی  صورت هــای 
ــا  ــت اّم ــزام نیس ــه ال ــا  گفت ــت اّم ــزام نیس ــه ال ــد ۵۹۵۹ گفت ــه بن ــد درحالی ک ــه بن درحالی ک
ــه  ــد ب ــم بای ــام دهی ــن کار را انج ــر ای ــا اگ ــه م ــد ب ــم بای ــام دهی ــن کار را انج ــر ای ــا اگ م
تمامــی ارگان هــا پاســخگو باشــیم. اگــر بخواهــم تمامــی ارگان هــا پاســخگو باشــیم. اگــر بخواهــم 
جمع بنــدی کنــم مــا می خواهیــم ایــن قــدرت جمع بنــدی کنــم مــا می خواهیــم ایــن قــدرت 

ــم.  ــم. عمــل را از مشــتری بگیری عمــل را از مشــتری بگیری

ــن  ــردم بی ــاس ک ــن احس ــن م ــردم بی ــاس ک ــن احس ــی: م ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
تناقض هایــی وجــود دارد.  تناقض هایــی وجــود دارد. همیــن حرف هــا  همیــن حرف هــا 
اینكــه اســتاندارد، فرمــت خاصــی را الــزام نكرده اینكــه اســتاندارد، فرمــت خاصــی را الــزام نكرده 
اســت و اینكــه حســابرس ها جهــت ثبــات رویــه اســت و اینكــه حســابرس ها جهــت ثبــات رویــه 

ــد.  ــتفاده می کنن ــت اس ــكل ثاب ــک ش ــد. از ی ــتفاده می کنن ــت اس ــكل ثاب ــک ش از ی

ــتاندارد  ــده اس ــد تدوین کنن ــتاندارد ببینی ــده اس ــد تدوین کنن ــوب: ببینی ــوب: محج محج
ــاد  ــا نه ــای دنی ــچ ج ــت. هی ــه داده اس ــاد نمون ــا نه ــای دنی ــچ ج ــت. هی ــه داده اس نمون
مالــی  صــورت  اســتاندارد،  مالــی تدوین کننــده  صــورت  اســتاندارد،  تدوین کننــده 
مؤّسســات  کار  ایــن  نمی دهــد.  مؤّسســات نمونــه  کار  ایــن  نمی دهــد.  نمونــه 
ــک ســری  ــاال ی ــزرگ اســت. ح ــک ســری حسابرســی ب ــاال ی ــزرگ اســت. ح حسابرســی ب
از عزیــزان می گوینــد ســازمان حسابرســی از عزیــزان می گوینــد ســازمان حسابرســی 
ــت.  ــی اس ــاد حسابرس ــک نه ــودش ی ــم خ ــت. ه ــی اس ــاد حسابرس ــک نه ــودش ی ــم خ ه

ــورت  ــده ص ــی آم ــه حسابرس ــد مؤّسس ــورت از دی ــده ص ــی آم ــه حسابرس ــد مؤّسس از دی
ــر  ــم س ــاال برمی گردی ــت. ح ــه داده اس ــر نمون ــم س ــاال برمی گردی ــت. ح ــه داده اس نمون
ــرا  ــی چ ــه حسابرس ــک مؤّسس ــه اّول؛ ی ــرا خان ــی چ ــه حسابرس ــک مؤّسس ــه اّول؛ ی خان
بایــد اســتاندارد تدویــن کنــد؟ ایــن خــودش بایــد اســتاندارد تدویــن کنــد؟ ایــن خــودش 
یــک چرخــۀ معیــوب اســت کــه در آن گیــر یــک چرخــۀ معیــوب اســت کــه در آن گیــر 

 . . می کنیــم می کنیــم
رســمی،  حســابداران  جامعــه  رســمی، کاظــم زاده:  حســابداران  جامعــه  کاظــم زاده: 
شــاید بتوانــد یــک صــورت مالــی نمونــه شــاید بتوانــد یــک صــورت مالــی نمونــه 
ــد و  ــتاندارد باش ــر اس ــق ب ــه منطب ــد ک ــد و بده ــتاندارد باش ــر اس ــق ب ــه منطب ــد ک بده
آن آزادی عمــل کــه در اســتاندارد هســت را آن آزادی عمــل کــه در اســتاندارد هســت را 

ــد.  ــا بده ــه م ــد. ب ــا بده ــه م ب

ــد  ــم زاده بفرمایی ــای کاظ ــد آق ــم زاده بفرمایی ــای کاظ ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
ــدی،  ــات نق ــورت جریان ــكات ص ــن ن ــدی، مهم تری ــات نق ــورت جریان ــكات ص ــن ن مهم تری

ــتند؟  ــی هس ــه نكات ــتند؟ چ ــی هس ــه نكات چ

ــه  ــه  طبق ــم زاده: اســتاندارد اســتاندارد 22، ســال ها ، ســال ها 33 طبق ــم زاده: کاظ کاظ
بــود اّمــا مــا بــه خاطــر نقــش دولــت آن را بــود اّمــا مــا بــه خاطــر نقــش دولــت آن را ۵۵  
ــر  ــم اگ ــر می کردی ــم. فك ــرده بودی ــه ک ــر طبق ــم اگ ــر می کردی ــم. فك ــرده بودی ــه ک طبق
ــی  ــت خیل ــد، دول ــدا باش ــات ج ــه مالی ــی طبق ــت خیل ــد، دول ــدا باش ــات ج ــه مالی طبق
چیزهــای زیــادی را متوجــه می شــود. یــا چیزهــای زیــادی را متوجــه می شــود. یــا 
طبقــه طبقــه 22 قدیــم کــه فرع هــا مثــل ســود  قدیــم کــه فرع هــا مثــل ســود 
ــم.  ــدا می کردی ــهام و... را ج ــود س ــره و س ــم. به ــدا می کردی ــهام و... را ج ــود س ــره و س به
یكــی دیگــر از تغییراتــش ایــن بــود کــه یكــی دیگــر از تغییراتــش ایــن بــود کــه 
ــد  ــه نق ــادل وج ــد، مع ــه نق ــف وج ــد در تعری ــه نق ــادل وج ــد، مع ــه نق ــف وج در تعری
ــد  ــه نق ــادل وج ــران مع ــا در ای ــد. م ــم آم ــد ه ــه نق ــادل وج ــران مع ــا در ای ــد. م ــم آم ه
ــع  ــرای رف ــد ب ــه نق ــادل وج ــتیم. مع ــع نداش ــرای رف ــد ب ــه نق ــادل وج ــتیم. مع نداش
ــه  ــه ماه ــاً س ــدت، منطق ــاه م ــدات کوت ــه تعه ــه ماه ــاً س ــدت، منطق ــاه م ــدات کوت تعه
مثــاًل شــرکت  اســت.  مثــاًل شــرکت برنامه ریــزی شــده  اســت.  برنامه ریــزی شــده 
می خواهــد آخــر ســال، ســنوات و عیــدی می خواهــد آخــر ســال، ســنوات و عیــدی 
ــی بگــذارد  ــول را جای ــن پ ــد ای ــی بگــذارد بدهــد و بتوان ــول را جای ــن پ ــد ای بدهــد و بتوان
کــه در واقــع ســه ماهــه بتوانــد از ایــن کــه در واقــع ســه ماهــه بتوانــد از ایــن 
ســود اســتفاده کنــد. حــرف ایــن اســت کــه ســود اســتفاده کنــد. حــرف ایــن اســت کــه 
تغییــر نوســان آن نبایــد خیلــی زیــاد باشــد. تغییــر نوســان آن نبایــد خیلــی زیــاد باشــد. 
همچنیــن در ســكه و طــال و صندوق هــای همچنیــن در ســكه و طــال و صندوق هــای 
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ــه  ــم ک ــت ه ــد ثاب ــا درآم ــرمایه گذاری ب ــه س ــم ک ــت ه ــد ثاب ــا درآم ــرمایه گذاری ب س
ایــن  ناچیــز هســت می توانیــم  ایــن تغییــرات  ناچیــز هســت می توانیــم  تغییــرات 
مــورد  در  تغییــر  دومیــن  بكنیــم.  را  مــورد کار  در  تغییــر  دومیــن  بكنیــم.  را  کار 
طبقــه بــود. مــا از طبقــه بــود. مــا از ۵۵ طبقــه بــه  طبقــه بــه 33 طبقــه  طبقــه 
ــی  ــای عملیات ــان طبقه ه ــه هم ــیدیم ک ــی رس ــای عملیات ــان طبقه ه ــه هم ــیدیم ک رس
و ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی هســتند. و ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی هســتند. 
طبقــه عملیاتــی مــا قبــاًل بــا ســود عملیاتــی طبقــه عملیاتــی مــا قبــاًل بــا ســود عملیاتــی 
شــروع می شــد، حــاال  آن را بــا ســود خالــص شــروع می شــد، حــاال  آن را بــا ســود خالــص 

می کنیــم.  می کنیــم. شــروع  شــروع 

ــر  ــم زاده، تغیی ــای ابراهی ــر آق ــم زاده، تغیی ــای ابراهی ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
و  تجزیــه  فراینــد  در  مالــی  و صورت هــای  تجزیــه  فراینــد  در  مالــی  صورت هــای 
تحلیــل مالــی هــم آیــا تاثیرگــذار بــوده اســت؟تحلیــل مالــی هــم آیــا تاثیرگــذار بــوده اســت؟

می آییــم  حســابدارها  می آییــم مــا  حســابدارها  مــا  ابراهیــم زاده: ابراهیــم زاده: 
مفروضــات  حســابداری،  اصــول  مفروضــات براســاس  حســابداری،  اصــول  براســاس 
حســابداری،  میثاق هــای  حســابداری، حســابداری،  میثاق هــای  حســابداری، 
براســاس  و  حســابداری  براســاس اســتانداردهای  و  حســابداری  اســتانداردهای 
تعریــف حســابداری، اّطالعــات را جمــع آوری تعریــف حســابداری، اّطالعــات را جمــع آوری 
ــص  ــم و تلخی ــدی می کنی ــم، طبقه بن ــص می کنی ــم و تلخی ــدی می کنی ــم، طبقه بن می کنی
ــم  ــه می کنی ــزارش تهی ــک گ ــم و ی ــم می کنی ــه می کنی ــزارش تهی ــک گ ــم و ی می کنی
کــه چكیــدۀ اتّفاقــات یــک ســازمان و نتیجــۀ کــه چكیــدۀ اتّفاقــات یــک ســازمان و نتیجــۀ 
ــی  ــت. خیل ــی اس ــال مال ــک س ــرد ی ــی عملك ــت. خیل ــی اس ــال مال ــک س ــرد ی عملك
هــم دوســت داریــم هــم دوســت داریــم 4242 اســتاندارد را رعایــت  اســتاندارد را رعایــت 
ایــن  اگــر حســابدارها همــۀ  اّمــا  ایــن کنیــم  اگــر حســابدارها همــۀ  اّمــا  کنیــم 
موازیــن را رعایــت می کننــد، آن گــزارش موازیــن را رعایــت می کننــد، آن گــزارش 
ــت  ــت رعای ــازی اس ــش تصمیم س ــه هدف ــت ک ــت رعای ــازی اس ــش تصمیم س ــه هدف ک

ــت؟  ــده اس ــت؟ ش ــده اس ش
حلقــۀ مفقــودۀ مدیریــت و حســابداری کــه بــه حلقــۀ مفقــودۀ مدیریــت و حســابداری کــه بــه 
ــد،  ــک می کن ــتانداردها کم ــدن اس ــاز ش ــد، کارس ــک می کن ــتانداردها کم ــدن اس ــاز ش کارس
ــه  ــت ک ــی اس ــه گزارش ــدن آن ب ــل ش ــه تبدی ــت ک ــی اس ــه گزارش ــدن آن ب ــل ش تبدی
قابلیــت تصمیم گیــری داشــته باشــد. حــاال در قابلیــت تصمیم گیــری داشــته باشــد. حــاال در 
ارتبــاط بــا گــزارش تحلیلــی، کــه ما بــه کمک ارتبــاط بــا گــزارش تحلیلــی، کــه ما بــه کمک 
تحلیــل اّطالعــات موجــود در صورت هــای تحلیــل اّطالعــات موجــود در صورت هــای 
ــه  ــی عام ــراف، اّطالعات ــا گ ــاده و ب ــی، س ــه مال ــی عام ــراف، اّطالعات ــا گ ــاده و ب ــی، س مال

ــدگان  ــه تصمیم گیرن ــم ک ــم کنی ــم را فراه ــدگان فه ــه تصمیم گیرن ــم ک ــم کنی ــم را فراه فه
مــا مثــل پزشــكان، مهندســان و... بتواننــد مــا مثــل پزشــكان، مهندســان و... بتواننــد 
ــه  ــا در تجزی ــس رســالت م ــد. پ ــه اســتفاده کنن ــا در تجزی ــس رســالت م ــد. پ اســتفاده کنن
ــس  ــت. پ ــل اس ــن زبــان تحلی ــل ای ــس و تحلی ــت. پ ــل اس ــن زبــان تحلی ــل ای و تحلی
ــم  ــه کنی ــزارش تهی ــک گ ــم ی ــاز داری ــا نی ــم م ــه کنی ــزارش تهی ــک گ ــم ی ــاز داری ــا نی م
ــد.  ــه باش ــم عام ــل فه ــزارش قاب ــن گ ــه ای ــد. ک ــه باش ــم عام ــل فه ــزارش قاب ــن گ ــه ای ک
تغییراتــی کــه در اســتانداردها به وجــود آمــده تغییراتــی کــه در اســتانداردها به وجــود آمــده 
ــكلی  ــا ش ــتند ی ــته هس ــاً دو دس ــت، اساس ــكلی اس ــا ش ــتند ی ــته هس ــاً دو دس ــت، اساس اس

ــاً  ــران عموم ــه در ای ــتند. ک ــی هس ــا محتوای ــاً ی ــران عموم ــه در ای ــتند. ک ــی هس ــا محتوای ی
ــری  ــل تأثی ــی در تحلی ــتند و خیل ــكلی هس ــری ش ــل تأثی ــی در تحلی ــتند و خیل ــكلی هس ش

نمی گــذارد. نمی گــذارد. 

ــک  ــما از ی ــی ش ــای پورعل ــک آق ــما از ی ــی ش ــای پورعل ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
ــی  ــاتید مال ــن اس ــزاری اینجــا بی ــی شــرکت نرم اف ــاتید مال ــن اس ــزاری اینجــا بی شــرکت نرم اف
ــه تغییــرات  ــد. ایــن همــه راجــع ب ــه تغییــرات حضــور داری ــد. ایــن همــه راجــع ب حضــور داری
صحبــت شــد و تغییراتــی کــه زیــاد هــم صحبــت شــد و تغییراتــی کــه زیــاد هــم 
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حسابدار

هســتند. حــاال می خواهیــم بدانیــم کــه اثــرات هســتند. حــاال می خواهیــم بدانیــم کــه اثــرات 
ایــن تغییــرات در نرم افزارهــا بــه چــه صــورت ایــن تغییــرات در نرم افزارهــا بــه چــه صــورت 

ــد؟ ــه کار می کنی ــی رود و چ ــش م ــد؟پی ــه کار می کنی ــی رود و چ ــش م پی

پورعلــی: پورعلــی: ســؤال، ســؤال خیلــی دقیقــی ســؤال، ســؤال خیلــی دقیقــی 
از  مشــتریان  و  دوســتان  از  خیلــی  از اســت.  مشــتریان  و  دوســتان  از  خیلــی  اســت. 
ــه در  ــی ک ــن تغییرات ــه ای ــند ک ــن می پرس ــه در م ــی ک ــن تغییرات ــه ای ــند ک ــن می پرس م
نرم افــزار  در  اثراتــش  هســت  نرم افــزار اســتانداردها  در  اثراتــش  هســت  اســتانداردها 
چیســت و نگرانــی داشــتند از ایــن بابــت کــه چیســت و نگرانــی داشــتند از ایــن بابــت کــه 
ــت  ــتاندارد نیس ــر اس ــاده تغیی ــان آم ــت کدینگش ــتاندارد نیس ــر اس ــاده تغیی ــان آم کدینگش
ــی  ــن آمادگ ــان ای ــتم های عملیاتیش ــا سیس ــی ی ــن آمادگ ــان ای ــتم های عملیاتیش ــا سیس ی
را نــدارد کــه بخواهنــد ایــن اســتانداردها را نــدارد کــه بخواهنــد ایــن اســتانداردها 
ــی  ــن مدل ــچ وجــه ای ــه هی ــرا باشــند. ب ــی را پذی ــن مدل ــچ وجــه ای ــه هی ــرا باشــند. ب را پذی
نیســت تغییراتــی کــه در حــال حاضــر انجــام نیســت تغییراتــی کــه در حــال حاضــر انجــام 
می شــود، عمدتــاً تغییــرات اســتانداردی هســت می شــود، عمدتــاً تغییــرات اســتانداردی هســت 
کــه در نحــوۀ گزارش گــری مــا اثــر می گــذارد کــه در نحــوۀ گزارش گــری مــا اثــر می گــذارد 
ــیم  ــته باش ــری داش ــرد مؤث ــا رویك ــر م ــیم و اگ ــته باش ــری داش ــرد مؤث ــا رویك ــر م و اگ
و دقیــق ببینیــم عمــاًل در کاربــرگ تهیــه و دقیــق ببینیــم عمــاًل در کاربــرگ تهیــه 
صورت هــای مالــی مــا از لحــاظ سیســتماتیک صورت هــای مالــی مــا از لحــاظ سیســتماتیک 
ــدی  ــد. طبقه بن ــاق می افت ــرات اتّف ــن تغیی ــدی ای ــد. طبقه بن ــاق می افت ــرات اتّف ــن تغیی ای
هــر  اینكــه  داریــم  حســاب ها  بیــن  هــر کــه  اینكــه  داریــم  حســاب ها  بیــن  کــه 
ــش  ــور نمای ــم، چط ــا بگذاری ــابی را کج ــش حس ــور نمای ــم، چط ــا بگذاری ــابی را کج حس
بدهیــم، یــک مقــدار دســتخوش تغییــرات بدهیــم، یــک مقــدار دســتخوش تغییــرات 
ــی  ــای مال ــه صورت ه ــا در تهی ــی شــده اســت. م ــای مال ــه صورت ه ــا در تهی شــده اســت. م
ــرای  ــه نوعــی اعــداد را آرایــش می کنیــم و ب ــرای ب ــه نوعــی اعــداد را آرایــش می کنیــم و ب ب
ــل  ــا را قاب ــان براســاس اســتانداردها آنه ــل ذینفع ــا را قاب ــان براســاس اســتانداردها آنه ذینفع

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــط ب ــم. فق ــش می کنی ــن نمای ــه ای ــه ب ــا توج ــط ب ــم. فق ــش می کنی نمای
اســتانداردها ممكــن اســت ایــن تغییــر انجــام اســتانداردها ممكــن اســت ایــن تغییــر انجــام 
ــر  شــود مگــر اینكــه اســتانداردی باشــد کــه بــر شــود مگــر اینكــه اســتانداردی باشــد کــه ب
ــد داشــته باشــد  ــری تأکی ــد داشــته باشــد روی نحــوۀ اندازه گی ــری تأکی روی نحــوۀ اندازه گی
ــا و چگونگــی آن  ــر روی ثبــت اســناد م ــا و چگونگــی آن کــه ب ــر روی ثبــت اســناد م کــه ب
ثبت هــا می توانــد اثرگــذار باشــد و نیــاز باشــد ثبت هــا می توانــد اثرگــذار باشــد و نیــاز باشــد 
سیســتم های عملیاتــی و نحــوۀ ثبــت کاربــران سیســتم های عملیاتــی و نحــوۀ ثبــت کاربــران 
ــا  ــد آنج ــد بتوان ــاب های جدی ــی حس ــا حّت ــا ی ــد آنج ــد بتوان ــاب های جدی ــی حس ــا حّت ی

ــد.  ــان ده ــودش را نش ــد. خ ــان ده ــودش را نش خ
ــدر  ــتم هرچق ــم سیس ــم بگویی ــس می توانی ــدر پ ــتم هرچق ــم سیس ــم بگویی ــس می توانی پ
خــوب باشــد در ارائــه و اجــرا و افشــا نمی توانــد خــوب باشــد در ارائــه و اجــرا و افشــا نمی توانــد 
ــی  ــد. موضوعات ــته باش ــی داش ــل و تصرف ــی دخ ــد. موضوعات ــته باش ــی داش ــل و تصرف دخ
کــه عــرض کــردم در مــورد سیســتم های کــه عــرض کــردم در مــورد سیســتم های 
ــی و سیســتم های حســابداری ســازمان  ــی و سیســتم های حســابداری ســازمان عملیات عملیات
ــک ســازمان  ــف ی ــه قســمت های مختل ــک ســازمان از جمل ــف ی ــه قســمت های مختل از جمل
تــدارك  فــروش،  تــدارك مثــل حقــوق دســتمزد،  فــروش،  مثــل حقــوق دســتمزد، 
و لجســتیک و حســابداری مدیریــت اســت و لجســتیک و حســابداری مدیریــت اســت 
ــی  ــورت مال ــزار ص ــی نرم اف ــاً وقت ــا قاعدت ــی اّم ــورت مال ــزار ص ــی نرم اف ــاً وقت ــا قاعدت اّم
ــی  ــای مال ــه صورت ه ــه در تهی ــود دارد ک ــی وج ــای مال ــه صورت ه ــه در تهی ــود دارد ک وج
ــی  ــرات حّت ــد از تغیی ــد بای ــا کمــک کن ــه م ــی ب ــرات حّت ــد از تغیی ــد بای ــا کمــک کن ــه م ب
ــز  ــی نی ــای مال ــری صورت ه ــكل گزارش گ ــز ش ــی نی ــای مال ــری صورت ه ــكل گزارش گ ش

ــد.  ــتیبانی کن ــد. پش ــتیبانی کن پش

ــر  ــه نظ ــادی ب ــای باقرآب ــر آق ــه نظ ــادی ب ــای باقرآب ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
شــما جایــگاه ســرمایه گذاری در امــالك در شــما جایــگاه ســرمایه گذاری در امــالك در 
اســتانداردها و صورت هــای مالــی بــه چــه اســتانداردها و صورت هــای مالــی بــه چــه 

ــت؟ ــورت اس ــت؟ص ــورت اس ص

ــرای  ــه ب ــی ک ــرای یكــی از چالش های ــه ب ــی ک ــادی: یكــی از چالش های ــادی: باقرآب باقرآب
ایجــاد  مشــكل  حســابرس ها  و  ایجــاد شــرکت ها  مشــكل  حســابرس ها  و  شــرکت ها 
کــرده اســت همیــن اســت. در اســتاندارد کــرده اســت همیــن اســت. در اســتاندارد 
شــماره یــک در حداقــل الزامــات صــورت شــماره یــک در حداقــل الزامــات صــورت 
وضعیــت مالــی یــا همــان ترازنامــه، یــک آیتــم وضعیــت مالــی یــا همــان ترازنامــه، یــک آیتــم 
بــه نــام ســرمایه گذاری در امــالك آورده شــده بــه نــام ســرمایه گذاری در امــالك آورده شــده 
ــت،  ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــت. همانط ــت، اس ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــت. همانط اس
ــرمایه گذاری  ــد س ــی بای ــت؛ یعن ــل اس ــرمایه گذاری حداق ــد س ــی بای ــت؛ یعن ــل اس حداق
ــه  ــه در ترازنام ــورت جداگان ــالك را به ص ــه در ام ــه در ترازنام ــورت جداگان ــالك را به ص در ام
یــا صــورت وضعیــت مالــی نمایــش داد. وقتــی یــا صــورت وضعیــت مالــی نمایــش داد. وقتــی 
ایــن اســتاندارد منتشــر شــد، ســؤاالت مهمــی ایــن اســتاندارد منتشــر شــد، ســؤاالت مهمــی 
ــد  ــاد ش ــان ایج ــابداران و حسابرس ــرای حس ــد ب ــاد ش ــان ایج ــابداران و حسابرس ــرای حس ب
کــه ســرمایه گذاری در امــالك چیســت و چــه کــه ســرمایه گذاری در امــالك چیســت و چــه 
ــای  ــری و افش ــوۀ اندازه گی ــی دارد؟ نح ــای تعریف ــری و افش ــوۀ اندازه گی ــی دارد؟ نح تعریف
آن بــه چــه صــورت اســت؟ ولــی در واقــع مــا آن بــه چــه صــورت اســت؟ ولــی در واقــع مــا 
اصــاًل اســتانداردی بابــت ســرمایه گذاری در اصــاًل اســتانداردی بابــت ســرمایه گذاری در 
ــه  ــه  ک ــتاندارد 3434 ک ــه در اس ــم. البت ــالك نداری ــتاندارد ام ــه در اس ــم. البت ــالك نداری ام
هم زمــان بــا اســتاندارد شــماره هم زمــان بــا اســتاندارد شــماره 11 منتشــر  منتشــر 
ــرای  ــی ب ــرای  راهكارهای ــی ب ــد ۹۹، ، 1۰1۰ و  و 1111 راهكارهای ــد در بن ــد ش ــد در بن ش
ایــن قضیــه ارائــه می کنــد. در مــواردی کــه بــه ایــن قضیــه ارائــه می کنــد. در مــواردی کــه بــه 
مســئله ای برخوردیــد کــه اســتانداردی در مــورد مســئله ای برخوردیــد کــه اســتانداردی در مــورد 
آن نداریــد، راهــكار ایــن اســت کــه ســه گام را آن نداریــد، راهــكار ایــن اســت کــه ســه گام را 

طــی کنیــد: طــی کنیــد: 
گام اول: گام اول: اســتانداردهای مشــابه را شناســایی اســتانداردهای مشــابه را شناســایی 
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ــد.  ــد. کنی کنی
گزارش گــری  چهارچــوب  گزارش گــری در  چهارچــوب  در  دوم:  دوم: گام  گام 
ــرای عناصــر  ــد از مفاهیمــی کــه ب ــی ببینی ــرای عناصــر مال ــد از مفاهیمــی کــه ب ــی ببینی مال
اســت  شــده  تعریــف  مالــی  اســت صورت هــای  شــده  تعریــف  مالــی  صورت هــای 
ــر.  ــا خی ــد ی ــام دهی ــتی انج ــد برداش ــر. می توانی ــا خی ــد ی ــام دهی ــتی انج ــد برداش می توانی
کســی  چــه  ببینیــد  دنیــا  در  ســوم:  کســی گام  چــه  ببینیــد  دنیــا  در  ســوم:  گام 
چهارچــوب نظــری مشــابه شــما دارد و ببینیــد چهارچــوب نظــری مشــابه شــما دارد و ببینیــد 
ــم  ــما ه ــت و ش ــام داده اس ــه کاری انج ــم او چ ــما ه ــت و ش ــام داده اس ــه کاری انج او چ

همــان کار را بكنیــد. همــان کار را بكنیــد. 
مــا پــس از طــی اجبــاری ایــن ســه مرحلــه بــه مــا پــس از طــی اجبــاری ایــن ســه مرحلــه بــه 
ــود،  ــود، کــه یــک اســتاندارد بین المللــی ب IAS 40IAS 40  کــه یــک اســتاندارد بین المللــی ب

رســیدیم. در ســال رســیدیم. در ســال 13۹813۹8 خیلــی از شــرکت های  خیلــی از شــرکت های 
در  ســرمایه گذاري  حســابداري  بــراي  در مــا  ســرمایه گذاري  حســابداري  بــراي  مــا 
ــتفاده  ــتفاده  اس ــتاندارد 1۵1۵ اس ــتباه از اس ــه اش ــالك ب ــتاندارد ام ــتباه از اس ــه اش ــالك ب ام
  1۵1۵ شــماره  اســتاندارد  طبــق  شــماره می کردنــد.  اســتاندارد  طبــق  می کردنــد. 
ــام  ــای تم ــه به ــالك را ب ــرمایه گذاری در ام ــام س ــای تم ــه به ــالك را ب ــرمایه گذاری در ام س
ــش  ــط کاه ــه فق ــد ک ــت می کردن ــده ای ثب ــش ش ــط کاه ــه فق ــد ک ــت می کردن ــده ای ثب ش
ارزش دائمــی از آن کســر می شــد و در صــورت ارزش دائمــی از آن کســر می شــد و در صــورت 
مالــی نمونــه هــم همیــن کار را می کــرد. یــک مالــی نمونــه هــم همیــن کار را می کــرد. یــک 
موضــوع خیلــی مهــم دیگــر کــه در گزارشــات موضــوع خیلــی مهــم دیگــر کــه در گزارشــات 
بخــش  می شــود  مشــاهده  بخــش   می شــود  مشــاهده   14۰۰14۰۰ ســال ســال 
افشــای ایــن موضــوع اســت. کــه در ایــن مــورد افشــای ایــن موضــوع اســت. کــه در ایــن مــورد 
ــه مــا دو گزینــه می دهــد:  ــه مــا دو گزینــه می دهــد:  ب اســتاندارد اســتاندارد IAS40IAS40 ب
ارزش  بــا  را  امــالك  در  ســرمایه گذاری  ارزش   بــا  را  امــالك  در  ســرمایه گذاری   -1-1
ــه دالیلــی  ــه کنیــد. )مــا بنــا ب ــه ارائ ــه دالیلــی منصفان ــه کنیــد. )مــا بنــا ب ــه ارائ منصفان
ــم( ــه نمی روی ــمت ارزش منصفان ــران س ــم(در ای ــه نمی روی ــمت ارزش منصفان ــران س در ای

برویــد  بــاال  روش  از  نتوانســتید  اگــر  برویــد   بــاال  روش  از  نتوانســتید  اگــر   -2-2
ــتفاده  ــده اس ــام ش ــای تم ــد از به ــتفاده می توانی ــده اس ــام ش ــای تم ــد از به می توانی
ــه کســر  ــد. بهــای تمــام شــده ای کــه ب ــه کســر کنی ــد. بهــای تمــام شــده ای کــه ب کنی
اســتهالك انباشــته و کاهــش ارزش انباشــته اســتهالك انباشــته و کاهــش ارزش انباشــته 

ــد.  ــد. باش باش
ــا یــک نكتــه مهــم در اینجــا مطــرح اســت  ــا یــک نكتــه مهــم در اینجــا مطــرح اســت اّم اّم
کــه در ایــران تقریبــاً همــه از روش بهــای کــه در ایــران تقریبــاً همــه از روش بهــای 
یعنــی  می کننــد  اســتفاده  شــده  یعنــی تمــام  می کننــد  اســتفاده  شــده  تمــام 
ســرمایه گذاری در امــالك را از دارایی هــای ســرمایه گذاری در امــالك را از دارایی هــای 

بخــش  بــه  و  کرده انــد  خــارج  بخــش ثابــت  بــه  و  کرده انــد  خــارج  ثابــت 
ــتاندارد  ــا اس ــد اّم ــاری برده ان ــای ج ــتاندارد دارایی ه ــا اس ــد اّم ــاری برده ان ــای ج دارایی ه
ــن  ــام ای ــورت انج ــه در ص ــد ک ــزم می کن ــن مل ــام ای ــورت انج ــه در ص ــد ک ــزم می کن مل
کار، بایــد یــک ســری افشــای عمومــی شــامل کار، بایــد یــک ســری افشــای عمومــی شــامل 
صورت تغییــرات اّول دوره، پایــان دوره، گردش صورت تغییــرات اّول دوره، پایــان دوره، گردش 
و اینهــا را ارائــه کنیــد و مهم تریــن بخــش آن و اینهــا را ارائــه کنیــد و مهم تریــن بخــش آن 
ــه آن  ــد ارزش منصفان ــه می گوی ــن اســت ک ــه آن ای ــد ارزش منصفان ــه می گوی ــن اســت ک ای
ــن  ــن در ای ــتاندارد IAS40IAS40  در ای ــد. اس ــاء کنی ــتاندارد را افش ــد. اس ــاء کنی را افش
ــد  ــه نمی توانی ــی ک ــد در صورت ــه می گوی ــد زمین ــه نمی توانی ــی ک ــد در صورت ــه می گوی زمین
ارزش منصفانــه را افشــاء کنیــد، بگوییــد چــرا ارزش منصفانــه را افشــاء کنیــد، بگوییــد چــرا 
قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســتید و محدودیــت قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســتید و محدودیــت 
کجاســت؟ امــالك معمــوالً بــازار دارنــد و قابــل کجاســت؟ امــالك معمــوالً بــازار دارنــد و قابــل 
ــازۀ  ــک ب ــل ی ــتند و حداق ــذاری هس ــازۀ قیمت گ ــک ب ــل ی ــتند و حداق ــذاری هس قیمت گ
قیمتــی می توانیــد بــرای آن اعــالم کنیــد. قیمتــی می توانیــد بــرای آن اعــالم کنیــد. 
ــه 14۰۰14۰۰، ،  ــی ب ــی منته ــای مال ــب صورت ه ــه اغل ــی ب ــی منته ــای مال ــب صورت ه اغل
شــامل ایــن افشــاء نیســت. مــا یــک اســتاندارد شــامل ایــن افشــاء نیســت. مــا یــک اســتاندارد 
ــال  ــاًل در ح ــی عم ــم ول ــی داری ــی خوب ــال خیل ــاًل در ح ــی عم ــم ول ــی داری ــی خوب خیل

ــتیم.  ــری هس ــام کار دیگ ــتیم. انج ــری هس ــام کار دیگ انج

ســارا کیانــی: ســارا کیانــی: آقــای هدایتــی لطفــا بفرماییــد آقــای هدایتــی لطفــا بفرماییــد 
اســتاندارد صورت هــای مالــی مــا چنــد درصــد اســتاندارد صورت هــای مالــی مــا چنــد درصــد 
شــبیه شــبیه IFRSIFRS  شــده اســت و اینكــه هنــوز چــه شــده اســت و اینكــه هنــوز چــه 

ــود دارد؟ ــی وج ــود دارد؟تفاوت های ــی وج تفاوت های

ســه اســتاندارد مهــم در بحــث ابزارهــاي ســه اســتاندارد مهــم در بحــث ابزارهــاي 
  IFRSIFRS ۹ ۹ و وIFRS7IFRS7، ، IAS32IAS32 ــد از ــي عبارتن ــد از مال ــي عبارتن مال
ــر  ــادل و متناظ ــر  را مع ــادل و متناظ ــتاندارد 3۷3۷ را مع ــا اس ــه م ــتاندارد ک ــا اس ــه م ک
ــز  ــز  را نی ــم. اســتاندارد 3۶3۶ را نی ــم. اســتاندارد  مصــّوب کردی ifrs7ifrs7 مصــّوب کردی

ــن دو  ــل ای ــی مكّم ــم ول ــن دو  داری ــل ای ــی مكّم ــم ول معــادل معــادل IAS32IAS32 داری
ــوالً  ــم. معم ــوالً  را نداری ــم. معم ــی ifrs9ifrs9 را نداری ــتاندارد یعن ــی اس ــتاندارد یعن اس
ــدول  ــک ج ــدول  در ی ــک ج ــائیات ifrsifrs  99، 1۰، 1۰ و  و 1313 در ی ــائیات افش افش
افشــاء می شــوند. مــا حتــي افشــاء می شــوند. مــا حتــي ifrs13ifrs13 را بــا  را بــا 
شــماره اســتاندارد شــماره اســتاندارد 4242 مصــّوب کردیــم و آن را  مصــّوب کردیــم و آن را 
از ســال از ســال 14۰۰14۰۰ الزم االجــرا کردیــم ولــي هنــوز  الزم االجــرا کردیــم ولــي هنــوز 
ــا اندازه گیــري  ــا اندازه گیــري خبــري از اســتاندارد مرتبــط ب خبــري از اســتاندارد مرتبــط ب

ــي نیســت.  ــاي مال ــي نیســت. ابزاره ــاي مال ابزاره
ــا  ــرای اجاره ه ــه ب ــا  ک ــرای اجاره ه ــه ب ــتاندارد Ifrs16Ifrs16 ک ــا اس ــتاندارد  م ــا اس  م
ــاً در  ــم. تقریب ــران نداری ــز در ای ــت را نی ــاً در اس ــم. تقریب ــران نداری ــز در ای ــت را نی اس
ــی  ــی و بده ــا را دارای ــی اجاره ه ــا تمام ــی دنی ــی و بده ــا را دارای ــی اجاره ه ــا تمام دنی
نشــان  مالــی  وضعیــت  صــورت  در  را  نشــان آن  مالــی  وضعیــت  صــورت  در  را  آن 
ــا را  ــتی اینه ــران بایس ــا در ای ــم اّم ــا را می دهی ــتی اینه ــران بایس ــا در ای ــم اّم می دهی
ــی آن را  ــرمایه اي و عملیات ــاره س ــوع اج ــی آن را از ن ــرمایه اي و عملیات ــاره س ــوع اج از ن
ــكالت  ــری مش ــک س ــه ی ــم ک ــک کنی ــكالت تفكی ــری مش ــک س ــه ی ــم ک ــک کنی تفكی
ایجــاد می شــود. افشــائیات پایــداری نیــز ایجــاد می شــود. افشــائیات پایــداری نیــز 
ــی  ــتاندارد بین الملل ــای اس ــی از تفاوت ه ــی یك ــتاندارد بین الملل ــای اس ــی از تفاوت ه یك
بــا ایــران اســت. اینهــا مــواردی بــود کــه بــه بــا ایــران اســت. اینهــا مــواردی بــود کــه بــه 

ذهــن بنــده می رســید. ذهــن بنــده می رســید. 
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باقرآبــادی: باقرآبــادی: مــن هــم یــک نكتــه اضافــه کنم. مــن هــم یــک نكتــه اضافــه کنم. 
ــز  ــری نی ــی دیگ ــتاندارد بین الملل ــک اس ــا ی ــز م ــری نی ــی دیگ ــتاندارد بین الملل ــک اس ــا ی م
  IAS29IAS29 داریــم کــه در ایــران نیســت، آن هــم داریــم کــه در ایــران نیســت، آن هــم

ــورم حــاد!  ــورم حــاد! اســت. گزارش گــری در شــرایط ت اســت. گزارش گــری در شــرایط ت

ــد  ــورد در تأیی ــک م ــد ی ــورد در تأیی ــک م ــم زاده: ی ــای کاظ ــم زاده: آق ــای کاظ آق
فرمایــش جنــاب هدایتــی، در دنیــا صورت های فرمایــش جنــاب هدایتــی، در دنیــا صورت های 
مالــی اصــاًل بــه شــكل مــا ارائــه نمی شــود. مــا مالــی اصــاًل بــه شــكل مــا ارائــه نمی شــود. مــا 
ــه ای  ــه ای  صفح ــی 1۵1۵ صفح ــای مال ــران، صورت ه ــی در ای ــای مال ــران، صورت ه در ای
داریــم. صــورت مالــی یــک پكیــج اســت. داریــم. صــورت مالــی یــک پكیــج اســت. 
ــی 2۰۰2۰۰   ــای مال ــز صورت ه ــل بن ــرکتی مث ــی ش ــای مال ــز صورت ه ــل بن ــرکتی مث ش
صفحــه ای دارد. مشــكل ارائــه صــورت مالــی در صفحــه ای دارد. مشــكل ارائــه صــورت مالــی در 
ــران از اینجــا ناشــی می شــود کــه بســیاری  ــران از اینجــا ناشــی می شــود کــه بســیاری ای ای
از شــرکت ها تمایــل بــه افشــای اّطالعــات از شــرکت ها تمایــل بــه افشــای اّطالعــات 

ــد.  ــد. ندارن ندارن

ــر  ــه نظ ــب ب ــای آل حبی ــر آق ــه نظ ــب ب ــای آل حبی ــی: آق ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
شــما بــا توجــه بــه اســتاندارد شــما بــا توجــه بــه اســتاندارد 4343 فراینــد  فراینــد 
پیمانــكاری، حســابداری صورت هــای مالــی پیمانــكاری، حســابداری صورت هــای مالــی 
تغییــری  چــه  پیمانــكاری  تغییــری شــرکت های  چــه  پیمانــكاری  شــرکت های 

؟  ؟ می کنــد می کنــد

ــه  ــن االن س ــا همی ــه م ــن االن س ــا همی ــب: م ــای آل حبی ــب: آق ــای آل حبی آق
ــم.  ــكاری داری ــابداری پیمان ــرای حس ــم. روش ب ــكاری داری ــابداری پیمان ــرای حس روش ب
-1-1 ســود صفــر،  ســود صفــر، -2-2 کار تكمیــل شــده،  کار تكمیــل شــده، -3-3  
درصــد پیــش رفتــه. یكــی از چالش هــای درصــد پیــش رفتــه. یكــی از چالش هــای 
اصلــی شــرکت ها بحــث مالیاتــی و قبــول اصلــی شــرکت ها بحــث مالیاتــی و قبــول 
کــردن یكــی از ایــن روش هاســت. در مالیاتــی کــردن یكــی از ایــن روش هاســت. در مالیاتــی 
روش درصــد پیشــرفت کار را قبــول دارد. چــرا روش درصــد پیشــرفت کار را قبــول دارد. چــرا 
روش ســود صفــر را قبــول نمی کنیــم؟ در روش ســود صفــر را قبــول نمی کنیــم؟ در 
اســتاندارد اســتاندارد IFR15IFR15 یــا  یــا 4343 هــم دقیقــاً مــا ایــن  هــم دقیقــاً مــا ایــن 
ــد  ــا می گوی ــم. دنی ــر را داری ــود صف ــد روش س ــا می گوی ــم. دنی ــر را داری ــود صف روش س
ــام  ــال انج ــه در ح ــه ک ــال های اولی ــما س ــام ش ــال انج ــه در ح ــه ک ــال های اولی ــما س ش
ــد  ــاختن س ــال س ــرای مث ــم ب ــک کار عظی ــد ی ــاختن س ــال س ــرای مث ــم ب ــک کار عظی ی
ــرآورد  ــز را ب ــه چی ــد هم ــتید، نمی توانی ــرآورد هس ــز را ب ــه چی ــد هم ــتید، نمی توانی هس
ــت  ــودده هس ــن کار س ــد ای ــد و نمی دانی ــت کنی ــودده هس ــن کار س ــد ای ــد و نمی دانی کنی
ــن  ــا ای ــی ب ــازمان مالیات ــا س ــر؟ اّم ــا خی ــن ی ــا ای ــی ب ــازمان مالیات ــا س ــر؟ اّم ــا خی ی

ــكل دارد.  ــكل دارد. مش مش
در اســتاندارد در اســتاندارد 4343 همیــن مســئله را بازتــر  همیــن مســئله را بازتــر 
می کنــد. اینكــه می گوینــد مــا در حســابداری می کنــد. اینكــه می گوینــد مــا در حســابداری 
پیمانــكاری زیــاد تفــاوت نداریــم تــا موضــوع پیمانــكاری زیــاد تفــاوت نداریــم تــا موضــوع 
مالیاتــی اســتاندارد مالیاتــی اســتاندارد 4343 برطــرف نشــود، کامــاًل  برطــرف نشــود، کامــاًل 
اشــتباه اســت و تــا زمانی کــه چالش هــای اشــتباه اســت و تــا زمانی کــه چالش هــای 

ــكاری  ــرکت های پیمان ــرای ش ــكاری  ب ــرکت های پیمان ــرای ش ــتاندارد 4343 ب ــتاندارد اس اس
ــتاندارد  ــن اس ــازی ای ــود، پیاده س ــرف نش ــتاندارد برط ــن اس ــازی ای ــود، پیاده س ــرف نش برط

کار بســیار اشــتباهی اســت. کار بســیار اشــتباهی اســت. 
ــیعی  ــیر وس ــد تفس ــی بای ــازمان حسابرس ــیعی س ــیر وس ــد تفس ــی بای ــازمان حسابرس س
قراردهــد.  پیمانــكاری  شــرکت های  قراردهــد. بــرای  پیمانــكاری  شــرکت های  بــرای 
ــكاری  ــرکت های پیمان ــی ش ــث مالیات ــر بح ــكاری اگ ــرکت های پیمان ــی ش ــث مالیات ــر بح اگ
ــا دچــار مشــكالتی بیشــتر از  ــا دچــار مشــكالتی بیشــتر از حــل نشــود آنه حــل نشــود آنه

ــد.  ــد ش ــان خواهن ــت فعلیش ــد. وضعی ــد ش ــان خواهن ــت فعلیش وضعی

شــما  محجــوب  شــما آقــای  محجــوب  آقــای  کیانــی:  کیانــی: ســارا  ســارا 
ــه  ــورت گرفت ــرات ص ــد تغیی ــد بگویی ــه می توانی ــورت گرفت ــرات ص ــد تغیی ــد بگویی می توانی
ــواردی  ــه م ــی چ ــی تلفیق ــای مال ــواردی در صورت ه ــه م ــی چ ــی تلفیق ــای مال در صورت ه

هســتند؟هســتند؟

ــاری  ــب تج ــرق ترکی ــاری ف ــب تج ــرق ترکی ــوب: ف ــای محج ــوب: آق ــای محج آق
ــب  ــما در ترکی ــه ش ــت ک ــن اس ــق ای ــب و تلفی ــما در ترکی ــه ش ــت ک ــن اس ــق ای و تلفی
یــک شــرکت  بــه خریــد  اقــدام  یــک شــرکت تجــاری  بــه خریــد  اقــدام  تجــاری 
را  ســهام  شــما  تلفیــق  در  و  را می کنیــد  ســهام  شــما  تلفیــق  در  و  می کنیــد 
ــرل آن  ــه کنت ــطه آن ک ــه واس ــد و ب ــرل آن می خری ــه کنت ــطه آن ک ــه واس ــد و ب می خری
شــرکت را بــه دســت گرفته ایــد صــورت مالــی شــرکت را بــه دســت گرفته ایــد صــورت مالــی 
ــی  ــن گوش ــاًل ای ــد. مث ــه می کنی ــی تهی ــی تلفیق ــن گوش ــاًل ای ــد. مث ــه می کنی ــی تهی تلفیق
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در بــازار بــه قیمــت در بــازار بــه قیمــت ۵۰۵۰ میلیــون تومــان عرضــه  میلیــون تومــان عرضــه 
ــر آل  ــه دکت ــه واســطه اینك ــن ب ــر آل می شــود و م ــه دکت ــه واســطه اینك ــن ب می شــود و م
حبیــب موبایــل فروشــی دارد، می توانــم از حبیــب موبایــل فروشــی دارد، می توانــم از 
ــان گوشــی را بخــرم.  ــون توم ــان گوشــی را بخــرم.  میلی ــون توم ایشــان ایشــان 4۰4۰ میلی
ــه  ــی ب ــک دارای ــا ی ــی م ــتاندارد قبل ــق اس ــه طب ــی ب ــک دارای ــا ی ــی م ــتاندارد قبل ــق اس طب
مبلــغ مبلــغ 4۰4۰ میلیــون تومــان شناســایی کرده ایــم  میلیــون تومــان شناســایی کرده ایــم 
ــم  ــون داده ای ــم  میلی ــون داده ای ــه ارزش 4۰4۰ میلی ــم ب ــی ه ــه ارزش و پول ــم ب ــی ه و پول
ــه  ــد ارزش منصفان ــتاندارد می گوی ــا در اس ــه اّم ــد ارزش منصفان ــتاندارد می گوی ــا در اس اّم
ــی  ــد و پول ــایی کنی ــون شناس ــی  میلی ــد و پول ــایی کنی ــون شناس آن را آن را ۵۰۵۰ میلی
تومــان  میلیــون  تومــان   میلیــون   4۰4۰ داده ایــد  شــما  داده ایــد کــه  شــما  کــه 
ــر از  ــد کمت ــود خری ــاوت آن، س ــر از اســت. مابالتف ــد کمت ــود خری ــاوت آن، س اســت. مابالتف
ــا در  ــت اّم ــا در  اس ــت اّم ــن در IFRS3IFRS3 اس ــت. ای ــت اس ــن در قیم ــت. ای ــت اس قیم
ــد  ــگام خری ــه هن ــت ک ــار اس ــن ب ــران اولی ــد ای ــگام خری ــه هن ــت ک ــار اس ــن ب ــران اولی ای
ســود شناســایی می شــود. کــه ایــن ســود ســود شناســایی می شــود. کــه ایــن ســود 
می توانــد ناشــی از قــدرت چانه زنــی شــما می توانــد ناشــی از قــدرت چانه زنــی شــما 
ــت  ــم اس ــرات مه ــی از تغیی ــن یك ــد. ای ــت باش ــم اس ــرات مه ــی از تغیی ــن یك ــد. ای باش
ــود  ــی آن را س ــتانداردهای قبل ــا در اس ــه م ــود ک ــی آن را س ــتانداردهای قبل ــا در اس ــه م ک
شناســایی نمی کردیــم بلكــه می آمدیــم آن شناســایی نمی کردیــم بلكــه می آمدیــم آن 
ــا  ــه دارایی ه ــش ارزش منصفان ــرف کاه ــا را ص ــه دارایی ه ــش ارزش منصفان ــرف کاه را ص
ــه آن هــم  ــه آن هــم می کردیــم. در مــورد معاملــه مالكان می کردیــم. در مــورد معاملــه مالكان
ــی تلفیقــی تغییــری  ــی تلفیقــی تغییــری فقــط در صورت هــای مال فقــط در صورت هــای مال
ــا کاری  ــه م ــی جداگان ــورت مال ــم. در ص ــا کاری داری ــه م ــی جداگان ــورت مال ــم. در ص داری
ــد شــما  ــرض کنی ــم. ف ــن مســئله نداری ــه ای ــد شــما ب ــرض کنی ــم. ف ــن مســئله نداری ــه ای ب
۹۰۹۰ درصــد از ســهام یــک شــرکت را تحصیــل  درصــد از ســهام یــک شــرکت را تحصیــل 
کرده ایــد. حــاال شــما ســال بعــد کرده ایــد. حــاال شــما ســال بعــد 1۰1۰ درصــد از  درصــد از 
ــر شــرکت  ــم ب ــاز ه ــی ب ــید ول ــر شــرکت آن را می فروش ــم ب ــاز ه ــی ب ــید ول آن را می فروش
کنتــرل داریــد. بــه ایــن معاملــه، معاملــه کنتــرل داریــد. بــه ایــن معاملــه، معاملــه 
مالكانــه می گوینــد. معاملــه مالكانــه معاملــه ای مالكانــه می گوینــد. معاملــه مالكانــه معاملــه ای 
اســت کــه شــما ســهام شــرکت فرعــی را اســت کــه شــما ســهام شــرکت فرعــی را 
بخریــد یــا بفروشــید و هم چنــان کنتــرل بخریــد یــا بفروشــید و هم چنــان کنتــرل 
داشــته باشــید. مــا در معامــالت مالكانــه حــق داشــته باشــید. مــا در معامــالت مالكانــه حــق 

ــم.  ــان را نداری ــود و زی ــایی س ــم. شناس ــان را نداری ــود و زی ــایی س شناس
ــبه  ــوۀ محاس ــر نح ــک دیگ ــه کوچ ــک نكت ــبه ی ــوۀ محاس ــر نح ــک دیگ ــه کوچ ــک نكت ی
اســتاندارد قدیــم مــا  اســتاندارد قدیــم مــا ســرقفلی اســت. در  ســرقفلی اســت. در 
ســرقفلی را تنهــا بــه اندازه ســهم شــرکت اصلی ســرقفلی را تنهــا بــه اندازه ســهم شــرکت اصلی 

شناســایی می کردیــم و اآلن می توانیــم از روش شناســایی می کردیــم و اآلن می توانیــم از روش 
ــه اســتفاده کنیــم کــه ســرقفلی  ــه اســتفاده کنیــم کــه ســرقفلی ارزش منصفان ارزش منصفان
ــم.  ــایی کنی ــز شناس ــت نی ــرای ســهم اقلی ــم. را ب ــایی کنی ــز شناس ــت نی ــرای ســهم اقلی را ب
ــایی  ــتری شناس ــدد بیش ــرقفلی ع ــع س ــایی در واق ــتری شناس ــدد بیش ــرقفلی ع ــع س در واق
می شــود و حقــوق ســهامداران فاقــد حــق می شــود و حقــوق ســهامداران فاقــد حــق 
ــری  ــدد بزرگ ت ــدازه ع ــان ان ــه هم ــرل، ب ــری کنت ــدد بزرگ ت ــدازه ع ــان ان ــه هم ــرل، ب کنت
را نشــان می دهــد. ایــن ســه تغییــر عمــده در را نشــان می دهــد. ایــن ســه تغییــر عمــده در 

ــت.  ــی اس ــی تلفیق ــای مال ــت. صورت ه ــی اس ــی تلفیق ــای مال صورت ه

ــم زاده  ــای ابراهی ــی، آق ــم زاده مرس ــای ابراهی ــی، آق ــی: مرس ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
مهم تریــن مــواردی کــه بایــد در تجزیــه و مهم تریــن مــواردی کــه بایــد در تجزیــه و 
ــته  ــر داش ــّد نظ ــی م ــای مال ــل صورت ه ــته تحلی ــر داش ــّد نظ ــی م ــای مال ــل صورت ه تحلی

ــتند؟ ــواردی هس ــه م ــیم چ ــتند؟باش ــواردی هس ــه م ــیم چ باش

آقــای ابراهیــم زاده: آقــای ابراهیــم زاده: تجزیــه و تحلیــل، تجزیــه و تحلیــل، 
اقتصــادی یــک  واقعیــت  انعــكاس  اقتصــادی یــک میــزان  واقعیــت  انعــكاس  میــزان 
ــت.  ــابداری اس ــام حس ــق ارق ــرکت از طری ــت. ش ــابداری اس ــام حس ــق ارق ــرکت از طری ش
یعنــی موضــوع تــورم اینجــا خــودش را نشــان یعنــی موضــوع تــورم اینجــا خــودش را نشــان 
ــا آن  ــه ب ــه هم ــی ک ــد. نســبت های مال ــا آن می ده ــه ب ــه هم ــی ک ــد. نســبت های مال می ده
ــد  ــد آشــنا شــدیم، وحــی منــزل نیســت. می توان آشــنا شــدیم، وحــی منــزل نیســت. می توان

ــه فراخــور کســب و کار کــه در آن مشــغول  ــه فراخــور کســب و کار کــه در آن مشــغول ب ب
فّعالیــت هســتیم، نســبت هاي جدیــدی تهیــه فّعالیــت هســتیم، نســبت هاي جدیــدی تهیــه 
شــود زیــرا قــرار اســت مــا از آن گــزارش شــود زیــرا قــرار اســت مــا از آن گــزارش 
نســبت ها  کنیــم.  اســتخراج  نســبت ها تصمیم ســاز  کنیــم.  اســتخراج  تصمیم ســاز 
ــروه  ــروه  گ ــی ۵۵ گ ــی  ال ــا 44 ال ــد. م ــا ندارن ــی معن ــا به تنهای ــد. م ــا ندارن ــی معن به تنهای
ــم  ــار ه ــه در کن ــم ک ــی داری ــبت های مال ــم نس ــار ه ــه در کن ــم ک ــی داری ــبت های مال نس
معنــا پیــدا می کننــد. بــرای مثــال ســود معنــا پیــدا می کننــد. بــرای مثــال ســود 
خالــص شــرکتی صــد میلیــون تومــان اســت، خالــص شــرکتی صــد میلیــون تومــان اســت، 
فــروش آن فــروش آن ۵۰۰۵۰۰ میلیــون تومــان اســت. در  میلیــون تومــان اســت. در 
نــگاه اّول همــه می گوینــد ســود خالــص نــگاه اّول همــه می گوینــد ســود خالــص 
2۰2۰ درصــد اســت اّمــا رابطه هــای دیگــری  درصــد اســت اّمــا رابطه هــای دیگــری 
ــک شــرکت  ــودآوری ی ــز در نســبت های س ــرکت نی ــک ش ــودآوری ی ــز در نســبت های س نی
تأثیرگــذار اســت کــه شــاید آن ســود نتیجــۀ تأثیرگــذار اســت کــه شــاید آن ســود نتیجــۀ 
ــات  ــک ضایع ــروش ی ــا ف ــعیر ارز ی ــک تس ــات ی ــک ضایع ــروش ی ــا ف ــعیر ارز ی ــک تس ی
باشــد. پــس مــا گروه هــای مختلــف نســبت ها باشــد. پــس مــا گروه هــای مختلــف نســبت ها 
را بایــد در کنــار هــم قــرار دهیــم تــا بتوانیــم را بایــد در کنــار هــم قــرار دهیــم تــا بتوانیــم 

ــم.  ــه کنی ــا را مقایس ــم. آنه ــه کنی ــا را مقایس آنه
مقایســه کــردن خریــد، فــروش، حتــی حقــوق مقایســه کــردن خریــد، فــروش، حتــی حقــوق 
بــا ســال 14۰114۰1   بــا ســال   و دســتمزد ســال و دســتمزد ســال 14۰۰14۰۰ 
خیلــی منطقــی نیســت. بهتریــن راه حــل خیلــی منطقــی نیســت. بهتریــن راه حــل 
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ــی،  ــر تورمــی از صورت هــای مال ــرای رفــع اث ــی، ب ــر تورمــی از صورت هــای مال ــرای رفــع اث ب
بایــد همگن ســازی انجــام دهیــم. بایــد همگن ســازی انجــام دهیــم. 

طبقه بنــدی  طبقه بنــدی تفــاوت  تفــاوت  کیانــی:  کیانــی: ســارا  ســارا 
ــه  ــه چ ــان ب ــود و زی ــورت س ــا در ص ــه هزینه ه ــه چ ــان ب ــود و زی ــورت س ــا در ص هزینه ه

شــكل اســت؟شــكل اســت؟
آقــای محجــوب: همــان بحــث ماهیــت و آقــای محجــوب: همــان بحــث ماهیــت و 
کارکــرد اســت؛ مثــاًل شــما کارکــرد اســت؛ مثــاًل شــما 44 ســاختمان  ســاختمان 
ــد  ــاختمان تولی ــک س ــامل ی ــه ش ــد ک ــد داری ــاختمان تولی ــک س ــامل ی ــه ش ــد ک داری
و ســه ســاختمان اداری اســت. اســتهالك و ســه ســاختمان اداری اســت. اســتهالك 
ســاختمان تولیــد در بخــش بهــای تمــام ســاختمان تولیــد در بخــش بهــای تمــام 
اداری  ســاختمان های  اســتهالك  و  اداری شــده  ســاختمان های  اســتهالك  و  شــده 
می آیــد.  اداری  هزینه هــای  بخــش  می آیــد. در  اداری  هزینه هــای  بخــش  در 
ایــن  کل  می گوییــد  ماهیــت  حســب  ایــن بــر  کل  می گوییــد  ماهیــت  حســب  بــر 
عنــوان  تحــت  اســتهالك،  عنــوان هزینه هــای  تحــت  اســتهالك،  هزینه هــای 
ــما  ــان ش ــورت و زی ــتهالك در ص ــه اس ــما هزین ــان ش ــورت و زی ــتهالك در ص ــه اس هزین
ــرد  ــب کارک ــر حس ــما ب ــر ش ــیند. اگ ــرد می نش ــب کارک ــر حس ــما ب ــر ش ــیند. اگ می نش
برویــد هزینه هایتــان را بســته بــه اینكــه برویــد هزینه هایتــان را بســته بــه اینكــه 
ــت  ــش قیم ــت در بخ ــد اس ــای تولی ــت هزینه ه ــش قیم ــت در بخ ــد اس ــای تولی هزینه ه
تمــام شــده مــی رود و اگــر هزینه هــای اداری تمــام شــده مــی رود و اگــر هزینه هــای اداری 

و  عمومــی  هزینه هــای  بخــش  در  و اســت  عمومــی  هزینه هــای  بخــش  در  اســت 
اداری می نشــیند و اگــر هزینــه بازاریابــی اداری می نشــیند و اگــر هزینــه بازاریابــی 
ــی و  ــای بازاریاب ــمت هزینه ه ــت، در قس ــی و اس ــای بازاریاب ــمت هزینه ه ــت، در قس اس
ــام  ــت تم ــرد. در ماهی ــای می گی ــروش ج ــام ف ــت تم ــرد. در ماهی ــای می گی ــروش ج ف
ــوان  ــت عن ــه تح ــوع هزین ــارغ از ن ــا ف ــوان اینه ــت عن ــه تح ــوع هزین ــارغ از ن ــا ف اینه
ایــن  می شــود.  دســته بندی  ایــن خــودش  می شــود.  دســته بندی  خــودش 
کارکــرد  و  ماهیــت  طبقه بنــدی  کارکــرد تفــاوت  و  ماهیــت  طبقه بنــدی  تفــاوت 
ــاز  ــر دو را مج ــد ه ــتاندارد جدی ــت. اس ــاز اس ــر دو را مج ــد ه ــتاندارد جدی ــت. اس اس
ــط  ــه فق ــی نمون ــورت مال ــا ص ــد اّم ــط می دان ــه فق ــی نمون ــورت مال ــا ص ــد اّم می دان

می دانــد.  مجــاز  را  می دانــد. کارکــرد  مجــاز  را  کارکــرد 

ــی: شــرکت های پخــش اساســاً شــرکت های پخــش اساســاً  ــارا کیان ــی: س ــارا کیان س
تعــداد پرســنل و فراینــدی کــه دارنــد، تعــداد پرســنل و فراینــدی کــه دارنــد، 
ــام  ــای تم ــتم به ــت. سیس ــاد اس ــی زی ــام خیل ــای تم ــتم به ــت. سیس ــاد اس ــی زی خیل
ــه  ــر چ ــک نف ــد ی ــه بگوی ــرای اینك ــده ب ــه ش ــر چ ــک نف ــد ی ــه بگوی ــرای اینك ــده ب ش
هزینــه ای بــرای هــر پــروژه ای داشــته اســت هزینــه ای بــرای هــر پــروژه ای داشــته اســت 

ــت.  ــخت اس ــیار س ــت. بس ــخت اس ــیار س بس

ــور  ــتاندارد همانط ــور اس ــتاندارد همانط ــادي: اس ــای باقرآب ــادي: آق ــای باقرآب آق
کــه فرمودنــد، بیــن ماهیــت و کارکــرد حــق کــه فرمودنــد، بیــن ماهیــت و کارکــرد حــق 

انتخــاب داده اســت اّمــا نوشــته شــده اســت انتخــاب داده اســت اّمــا نوشــته شــده اســت 
آن روشــی را انتخــاب کنیــد کــه اّطالعــات آن روشــی را انتخــاب کنیــد کــه اّطالعــات 
ــاال  ــد. ح ــر باش ــل اتّكات ــر و قاب ــاال آن مربوط ت ــد. ح ــر باش ــل اتّكات ــر و قاب آن مربوط ت
جامعــه حســابداران رســمي ایــران یــک جامعــه حســابداران رســمي ایــران یــک 
ــد  ــی دارد کــه می گوین ــد پرســش و پاســخ فّن ــی دارد کــه می گوین پرســش و پاســخ فّن
حتمــاً  تولیــدی  شــرکت های  حتمــاً بــرای  تولیــدی  شــرکت های  بــرای 
ــی  ــرکت های خدمات ــد و ش ــردی بروی ــی کارک ــرکت های خدمات ــد و ش ــردی بروی کارک

را می توانیــد انتخــاب کنیــد. را می توانیــد انتخــاب کنیــد. 

آقــای محجــوب: آقــای محجــوب: اســتاندارد، صراحتــاً اســتاندارد، صراحتــاً 
ــرد  ــب کارک ــر حس ــه ب ــی ک ــد روش ــرد می گوی ــب کارک ــر حس ــه ب ــی ک ــد روش می گوی
ــد و  ــه می کن ــر ارائ ــات مربوط ت ــد و اســت اّطالع ــه می کن ــر ارائ ــات مربوط ت اســت اّطالع
روشــی کــه بــر حســب ماهیــت اســت قابــل روشــی کــه بــر حســب ماهیــت اســت قابــل 
ــودن  ــوط ب ــن مرب ــوازن بی ــت. ت ــر اس ــودن اتّكات ــوط ب ــن مرب ــوازن بی ــت. ت ــر اس اتّكات
ــم.  ــرار کنی ــد برق ــودن را بای ــكا ب ــل اتّ ــم. و قاب ــرار کنی ــد برق ــودن را بای ــكا ب ــل اتّ و قاب
قیمــت  سیســتم  کــه  تولیــدی  قیمــت شــرکت  سیســتم  کــه  تولیــدی  شــرکت 
ــال  ــدارد و در ح ــزار ن ــده و نرم اف ــام ش ــال تم ــدارد و در ح ــزار ن ــده و نرم اف ــام ش تم
محاســبه اشــتباه بهــای تمــام شــده اســت، محاســبه اشــتباه بهــای تمــام شــده اســت، 
هیــچ الزامــی نــدارد کــه از اّطالعــات گمــراه هیــچ الزامــی نــدارد کــه از اّطالعــات گمــراه 

ــد.  ــتفاده کن ــده اس ــد. کنن ــتفاده کن ــده اس کنن
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دکتر مزدک کاظم زاده
CPA عضو انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار رسمی

نکات مهم در تهیه صورت جریان  های نقدی 

دکتر علی رحمانی
استاد دانشگاه الزهرا ، رئیس انجمن حسابرسی فناوری اّطالعات

تحوالت حسابداری و آمادگی حسابداران

دکتر حلیمه رحمانی
مدیر تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی

اّطالع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس

دکتر کاظم وادی زاده
حسابدار رسمی- کارشناس رسمی دادگستری

وظایف قانونی حسابداران و حسابرسان

 22 آرذ ۱۴۰۱  
ساعت 9 ات 21

https: //www. iica. ir/hesabdar-1401ثبت نام: 

دکتر محسن غالمرضایی
مدیریت اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره 

استاندارد 35- مالیات بردرآمد
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دکتر الهام حمیدی
 دبیر و عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم

سرقفلی در استانداردهای جدید 

دکتر حجت اسماعیل زاده
مدرس دانشگاه

شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه

دکتر عبداهلل آزاد
حسابدار رسمی

تغییرات گزارش حسابرسی استانداردهای 700 و 705

 22 آرذ ۱۴۰۱  
ساعت 9 ات 21

https: //www. iica. ir/hesabdar-1401ثبت نام: 

دکتر محمود آل حبیب
حسابدار رسمی، حسابدار مالی خبره

شناسایی درآمد پیمانکاری با توجه به تغییرات استاندارد

دکتر علی هدایتی
 عضو و مدرس انجمن حسابداران خبره انگلستان ACCA، عضو کارگروه تشخیص صالحیت حسابدار مالی خبره

استاندارد 38 ترکیب های تجاری
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 22 آرذ ۱۴۰۱  
ساعت 9 ات 21

دکتر شعیب رستمی
دبیر نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

دکتر توحید کاظمی
عضو عیئت علمی دانشگاه

انواع تقّلب در صورت های مالی

دکتر سیدمحمدباقرآبادی
حسابدار رسمی، حسابدار مستقل

تداوم فعالیت و وظایف حسابداران و حسابرسان

دکتر احسان شمس
وکیل دادگستری

نکات قانونی مرتبط با برگزاری مجامع در شرکت های سهامی

دکتر فاطمه دادبه
مدیر سرمایه گذاری هلدینک سرآمد

تحول دیجتال و آینده مالی

https: //www. iica. ir/hesabdar-1401ثبت نام: 



20
مهر و آبان  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

نویسنده: ویلیام اف بولین
ترجمه: 

 وحید منتی        رضا وثاقتی شریف

 1-مقدمه
اهمیــت  بــه  فانــل و چواســتیاك )2۰1۰( 
از  آمریــكا  ارتــش  پاســخ دهی  نحــوۀ  درك 
طریــق فهــم حســابداری بــه کســانی کــه   
در  دارد.  اشــاره  می کننــد،  منابــع  تأمیــن 
گــزارش،  ایــن  مخاطبیــن  ایاالت مّتحــده، 
و  ایاالت مّتحــده  کنگــره  ســرمایه  گذاران 
رئیس جمهــور هســتند. ایــن پژوهــش بــه 
ــی و نحــوۀ اجــرای  ــای داخل بررســی کنترل ه
ایاالت مّتحــده  ارتــش  در  کنترل هــا  ایــن 
اواســط دهــۀ 18۰۰ در یــک قلعــه مــرزی 

ــا  ــه داکوت ــع در منطق ــی واق ــام آبرکروب ــه ن ب
و  اســناد  می پــردازد.  بــود،  داده  انجــام 
تاریخــی  محــل  از  به دســت آمده  منابــع 
قلعــه آبرکروبــی و مقــّررات ارتــش کــه در 
ردیابــی  بــرای  می شــد،  اجــرا  زمــان  آن 
شــیوه های کنتــرل داخلــی مــورد نیــاز ارتــش 
ــران  ــروی افس ــای پی ــده و تالش ه ایاالت مّتح
ــورد اســتفاده  ــی م ــه، از کنترل هــای داخل قلع
قــرار گرفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، سیســتم 
ایاالت مّتحــده  ارتــش  داخلــی  کنتــرل 
کمیتــۀ  توســط  کــه  توصیه هایــی  بــا 

اقدامات اولیه کنترل داخلی
 در ارتش ایاالت مّتحده 

و سیرتکاملی روش های کنترل داخلی 
در واحدهای تجاری
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تــردوی  کمیســیون  حامــی  ســازمان های 
)موســوم بــه کــوزو( بــرای یــک سیســتم 
ــز  ــت نی ــده اس ــر ارائه ش ــی مؤث ــرل داخل کنت
ــر  مقایســه می شــود. ســرانجام، چگونگــی تأثی
ــاذ رویه هــای  ــی ارتــش در اتّخ سیســتم کنترل
ــاری،  ــای تج ــط واحده ــی، توس ــرل  داخل کنت
مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت. ایــن پژوهــش 

دارای ســه بخــش اســت: 
عملكــرد  توســعۀ  طریــق  از  بینشــی    -1
کنتــرل داخلــی بــرای یــک ســازمان بــزرگ بــا 
واحدهــای مختلــف کــه از لحــاظ جغرافیایــی از 

ــد.  ــم می کن ــت، فراه ــده اس ــم جداش ه
داخلــی  کنتــرل  تاریخــی،  شــیوه های   -2
کــوزو  امــروز  توصیه هــای  بــه  را  ارتــش 

می کنــد.  مّتصــل 
ــای  ــش در رویه ه ــی ارت ــوذ احتمال ــه نف 3-  ب

ــد.  ــی را می افزای ــابداری، مفاهیم حس

ــر  ــه شــرح زی نســخۀ اولیــۀ پژوهــش ب
اســت: 

الــف- دربــارۀ ســیر تكاملــی کنتــرل  داخلــی و 
ــش، به منظــور  ــی در ارت ــرل داخل ــۀ کنت مطالع
ــه  و تحلیــل اســناد  تعییــن طبقه بنــدی، تجزی
ب- نیــاز بــه کنترل هــای داخلــی توســط 
ارتــش ایاالت مّتحــده در اواســط قــرن نوزدهــم 
و اّطالعــات تاریخــی در مــورد قلعــه آبرکروبــی 
ــل  ــیله تجزیه وتحلی ــوع به وس ــن موض ــه ای ک
ــد،  ــی و بع ــرل داخل ــای کنت ــناد از روش ه اس
از طریــق نیروهــای ارتــش در قلعــۀ آبرکروبــی 

ــد ــه می یاب ادام
ج- روش هــای کنترلــی ارتــش از اواســط قــرن 
نوزدهــم بــا توصیه هــای ارائه شــده توســط 

ــوزو1  مقایســه می شــود ک
ــه  ــان ب ــت در آن زم ــش توانس ــه ارت د- چگون
ــای  ــی در واحده ــرل داخل ــی کنت ــیر تكامل س

ــد  ــاری کمــک کن تج

2- مروری بر ادبیات پژوهشی
تمرکــز ایــن مقالــه بــر توســعه و نحــوۀ 
ــش  ــی در ارت ــرل داخل اجــرای شــیوه های کنت
بررســی  درنتیجــه،  اســت.  ایاالت مّتحــده 
بــه مطالعــات  ادبیــات پژوهشــی محــدود 
ــت  ــی اس ــرل داخل ــۀ کنت ــه تاریخچ ــوط ب مرب
ــت،  ــی نیس ــی نظام ــت مال ــامل مدیری ــه ش ک
هماننــد مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه توســط 
 ،)2۰۰2( تالبــوت   ،)2۰۰۶ و   2۰۰۵( فانــل 

و   )2۰۰۶( لیــن  مــک   ،)1۹۷۷( اســتون 
هاســكین و مكــوی )1۹88( انجام شــده اســت. 

شواهد و مدارک اولیۀ کنترل داخلی
ــرل  ــه تاریخچــۀ کنت ــوط ب ــات مرب ــن مطالع ای
دوره هــای  در  کــه  را  رویه هایــی  و  داخلــی 
ــروی  ــف از آن پی ــای مختل ــی و فرهنگ ه زمان
 شــده را گــزارش کــرده اســت. کنترل هــای 
همچــون  اولیــه  تمدن هــای  در  داخلــی 
امپراتوری هــای بابــل، مصــر، روم باســتان و 
ــده  ــایی ش ــی )1۹۷1(، شناس ــط ل ــان توس یون
بــود. همچنیــن مراحــل و فرایندهــای کنتــرل، 
شــامل تفكیــک وظایــف در حســابداری، کنترل 
حسابرســی  )هزینه هــا(،  مصــارف  روی  بــر 
داخلــی )تأییــد( معامــالت، مانده حســاب ها 
و پاســخگویی در مــورد دارایی هایــی ماننــد 
نیــز  حیوانــات  و  کشــاورزی  محصــوالت 

بــود.  مشخص شــده  
و  حسابرســان  نقــش   )1۹83( بووکالــت 
واحدهــای حسابرســی داخلــی شــرکت های 
راه آهــن در قــرن نوزدهــم را بررســی کــرد 
ــی  ــل پراکندگ ــه دلی ــه ب ــت ک ــه گرف و نتیج
عملیــات مالــی و جدایــی مدیریــت و مالكیــت 
ــه ســهامداران  ــر گــزارش ب »حسابرســان درگی

ــی،  ــت مال ــات مدیری ــت اّطالع ــورد صح در م
گــزارش نقــاط قــوت و ضعــف در کنتــرل 
داخلــی، و ارائــۀ مشــاوره بــه مدیریــت به منظــور 

بهبــود در کنترل هــا و رویه هــا بودنــد«. 
ــۀ  ــای حرف ــۀ بیانیه ه ــا مطالع ــی )1۹۹3( ب ه
حســابداری کــه در ارتبــاط با کنتــرل داخلی در 
ــد  ــترالیا و نیوزلن ــتان، اس ــده، انگلس ایاالت مّتح
ســیرتكاملی  چگونگــی  بــود،  منتشرشــده 
ــرن بیســتم شناســایی  ــی را در ق ــرل داخل کنت
کــرد. برخــی از مــواردی کــه وی خاطــر نشــان 

ــه شــرح ذیــل اســت:  کــرد ب
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1- انتقــاد عمومــی از رویه هــای حسابرســی 
ــد.  ــتانداردها ش ــر در اس ــب تغیی موج

 2- حرفــۀ حســابداری در برابــر گســترش 
ــای  ــی کنترل ه ــه بررس ــود ازجمل ــف خ وظای

ــد.  ــت می کن ــی مقاوم داخل
بــه  مربــوط  اســتانداردهای  و  تعاریــف   -3
کنترل هــای داخلــی چهــار کشــور مشــابه بــود 
4- تغییــر در تعریــف کنتــرل داخلــی منجــر بــه 

کاهــش تأکیــد بــر کشــف تقلّب شــد. 

 )2۰۰3( مــكارون  و  هولتزمــن  فونفیــدر، 
کنترل هــای داخلــی را کــه در حــدود 823 
ســال قبــل از میــالد مســیح تــا ۷۰ ســال قبــل 
ــتفاده  ــورد اس ــلیم م ــد اورش ــالد در معب از می
قرارگرفتــه بــود بررســی کردنــد و اینكــه چگونه 
ــود  ــۀ یه ــظ جامع ــه حف ــی ب ــای داخل کنترل ه
ــای  ــد. کنترل ه ــرح دادن ــرد را ش ــک می ک کم
مطــرح شــده شــامل مــواردی بودنــد کــه 
در زمــان برداشــت از خزانــۀ معبــد مــورد 

ــال  ــوان  مث ــه  عن ــد. ب ــرار می گرفتن ــتفاده ق اس
در زمــان برداشــت از خزانــه، کشــیش خزانــه دار 
نمی بایســت هیــچ پوششــی بــه تــن می داشــت  
تــا نتوانــد در لباســش ســكه ها را پنهــان کنــد؛ 
دیگــر آنكــه بــرای شــخصی کــه دارای موهــای 
ــد  ــادر نمی ش ــت ص ــازه برداش ــود اج ــد ب مجع
تــا نتوانــد ســكه ای را در موهایــش پنهــان کند. 
ــت  ــد برداش ــول فراین ــیش ها در ط ــی کش حّت
موّظــف بودنــد کــه صحبــت کننــد تــا امــكان 

ــان شــدن ســكه در دهانشــان نباشــد.  پنه
 )1۹۹2( بنــت  و  چملــی  اسمولینســكی، 
مدارکــی ارائــه کردنــد مبنــی بــر اینكــه منشــأ 
ــع،  ــرل مناب ــی و کنت ــۀ حسابرس ــدأ حرف و مب
ــتان  ــان و روم باس ــر، یون ــن، مص در بین النهری
اســت. بــا ایــن  حــال، اّطالعــات کمــی در مــورد 
مــورد  رویه هــای  و  حسابرســی  روش هــای 

ــود دارد.  ــتفاده وج اس

ارتش و کنترل های داخلی
ــتیاك )2۰1۰(،  ــل و چواس ــۀ فان ــان مقال از زم
تحقیقــات کمــی در ارتبــاط بــا مشــارکت ارتش 
ــا و  ــعۀ فراینده ــۀ توس ــده در زمین ایاالت مّتح
رویه هــای حســابداری و حسابرســی به طــور 
ــژه  ــور وی ــی به ط ــای داخل ــی و کنترل ه عموم
انجــام شــده اســت. خالصــه ای از معــدود 
مطالعاتــی کــه ارتــش انگلیــس و ایاالت مّتحــده 
ــروی  ــی از آن پی ــای داخل ــۀ کنترل ه در زمین
ــت. :  ــده اس ــل ارائه ش ــرح ذی ــه ش ــد ب می کنن
ــرل  ــه کنت ــوط ب ــات مرب ــل )1۹۹۷( الزام فان
ــخگویی در  ــئولیت پاس ــا و مس ــتر هزینه ه بیش
زمینــۀ مالــی توســط نیــروی دریایــی انگلیــس 
بــه پارلمــان ایــن کشــور در قــرن 1۹ را بررســی 
ــروی  ــط نی ــه توس ــتفاده از بودج ــرد. سوء اس ک
ــه  ــد ک ــن ش ــه ای ــر ب ــس منج ــی انگلی دریای
قانــون حسابرســی در ســال 1832 در ایــن 
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ــون،  ــن قان ــق ای ــود و طب ــب ش ــور تصوی کش
ــان  ــرای پارلم ــد ب ــژه ای الزم ش ــی وی حسابرس
صــورت پذیــرد. هــدف از ایــن حسابرســی، 
حصــول اطمینــان از مجــاز بــودن مخــارج بــود 
ــدار  ــه از مق ــای صــورت گرفت ــه هزینه ه و اینك
ــرود.  ــر ن ــان فرات ــط پارلم ــه توس اختصاص یافت
کوبیــن و بــاروز )2۰1۰( گزارشــی از نارضایتــی 
پارلمــان انگلیــس دربــارۀ اّطالعــات مربــوط بــه 
ــه   ــرن 1۹ ارائ ــش در ق بودجــه  کــه توســط ارت
ــت  ــور تقوی ــد. به منظ ــه کردن ــود، تهی ــده ب ش
ــش،  ــر ارت ــرل ب ــش کنت ــری و افزای تصمیم گی
نحــوۀ ارائــۀ اّطالعــات مربــوط بــه بودجــه کــه 
بــه پارلمــان ارائــه می شــد تغییــر یافــت و نــوع 
ــا  ــه هــدف« ی گزارش هــا به صــورت »هزینــه ب

ــد.  ــه  ش ــا« ارائ ــدف هزینه ه »ه

ــت  ــارۀ عدم موفقی ــرد درب ــۀ خ ــک مطالع در ی
نیــروی دریایــی  سیســتم کنتــرل هزینــه 
داخلــی،  جنــگ  طــول  در  ایاالت مّتحــده 
ــه  ــبی از س ــور نس ــامر )2۰1۰( به ط ــر و س مای
دیــدگاه، سیســتم کنترلــی موجــود در آن زمان 
ــروی  ــور نی ــک مأم ــد. اول، ی ــی کردن را بررس
دریایــی مســئولیت بازپرداخت هرگونــه ضرر در 
ــی  ــورت بی نظم ــده را در ص ــت ایاالت مّتح دول
غلــط،  محاســبات  )کوپن هــا(،  اســناد  در 
ــق  ــتورالعمل ها، عدم تطاب ــت دس ــیر نادرس تفس
دقیــق در هــر خریــد و محدودیت هــای خــاص 
ــر  ــون موجــود و دالیــل مختلــف دیگــر را ب قان
ــر  ــرل مؤث ــک روش کنت ــه ی ــت ک ــده داش عه
به شــمار می رفــت.  بــرای کنتــرل مخــارج 
دوم، زمانــی کــه مناقصــات رقابتــی بــرای خرید 
ــی اجــازه  ــروی دریای ــور نی ــد، مأم مجــاز نبودن
خریــد داشــت و مســئول جمــع آوری مناقصــات 
ــرانجام،  ــود و س ــه ب ــن زمین ــی در ای غیرقانون
ــس ایاالت مّتحــده  ــده مجل مشــاهده ای از نماین
ــروی  ــوران نی ــر مأم ــه اگ ــد ک ــام ش ــز انج ول

وظایــف  غیرنظامیــان  به جــای  دریایــی 
مأمــور پرداخــت را انجــام دهنــد، مشــكل 
ــد و  ــش می یاب ــی، کاه کمیســیون های غیرقانون
حّتــی ممكــن اســت از بیــن بــرود. این افســران، 
مأمورانــی بودنــد کــه وفــاداری و درســتی آنهــا 
در طــول ســال ها خدمتشــان مــورد آزمــون 
ــک کمیســیون مادام العمــر  ــود و ی ــه ب قرارگرفت
ــه آنهــا تعلــق می گرفــت و اگــر کاری خــالف  ب
ــدند و  ــازات می ش ــد مج ــام می دادن ــون انج قان

موقعیتشــان را از دســت می دادنــد. 
بولیــن و هــردا )2۰1۵( روش هــای حســابداری 
یــک ســرباز مرزبــان قلعــۀ مــرزی ایاالت مّتحــده 
و تشــابه عملكــرد ایــن ســرباز از لحــاظ ماهیتــی 
بــا یــک عملیــات حــق رأی مــدرن مورد بررســی 
قــرار دادنــد. اگرچــه آنهــا به طــور خــاص 
کنترل هــای داخلــی را بررســی نمی کردنــد 
ــود  ــای موج ــی از کنترل ه ــورد برخ ــی در م ول
بــرای محافظــت از نیروهــای ارتــش و جلوگیری 

ــان در  از اقدامــات نامناســب  یــک ســرباز مرزب
ــد.  ــو کرده ان ــث و گفت وگ ــش بح ارت

ایــن پژوهــش، حاصــل مطالعــۀ رویه هــا و 
ــت، از  ــی اس ــرل داخل ــۀ کنت ــای اولی فراینده
ــۀ 18۰۰ توســط  ــه در اواســط ده ــی ک اقدامات
ــام  ــه ن ارتــش ایاالت مّتحــده در قلعــۀ مــرزی ب
ــی انجــام گرفتــه اســت. در ایــن  قلعــه آبرکروب
ــی   ــرل داخل ــای کنت ــا رویه ه ــش نه تنه پژوه
آن زمــان بلكــه چگونگــی رعایــت کنترل هــای 
مذکــور نیــز بررســی شــده  اســت. پژوهــش مایر 
و ســامر )2۰1۰( به چگونگی شكســت سیســتم 
ــده  ــی ایاالت مّتح ــروی دریای ــی نی ــرل مال کنت
ــه  ــده ب ــژه پرداخت کنن ــور وی ــک مأم توســط ی
نــام اســحاق هندرســون پرداخــت. ایــن مقالــه 
بــه چگونگــی عملكــرد سیســتم کنتــرل داخلی 
ارتــش ایاالت مّتحــده در ســازمانی کــه اواســط 
دهــه 18۰۰ دارای واحدهــای جغرافیایــی جدا از 

هــم بــود، می پــردازد. 
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بــه  ایاالت مّتحــده  ارتــش  نیــاز   -3
داخلــی کنترل هــای 

در قــرن نوزدهــم ارتــش آمریــكا بــا مشــكلی که 
ــوری  ــک و تئ ــاد ریس ــری اقتص ــات نظ در ادبی
ــود مواجــه  ــوس، تشــریح شــده ب رئیــس و مرئ
شــد. مبانــی ایــن ادبیــات به گونــه ای اســت کــه 
در آن یــک مدیــر اصلــی )به طــور مثــال: ســتاد 
ــده(  ــره ایاالت مّتح ــا کنگ ــش ی ــی ارت فرمانده
ــات  ــر اقدام ــد نظاره گ ــتقیماً نمی توان ــه مس ک
یــک مأمــور باشــد )به عنوان مثــال: افســران 
ارتــش آمریــكا، نیروهــای داوطلــب و اشــخاص 
غیرنظامــی در یــک قلعــه مــرزی( وجــود 
ــی از  ــد  اّطالعات ــر بای ــه مدی ــی ک دارد. در حال
ــه در راســتای  ــن ک ــات مأموری ــی اقدام چگونگ
ــاالت  ــره ای ــا کنگ ــش ی ــازمان )ارت ــع س مناف
از  )به عنوان مثــال:  کنــد  مّتحده(حاصــل 

دارایی هــا محافظــت می شــود(. 
احتمــاالً در اواســط دهــه 18۰۰ ادارۀ کل ارتــش 
ایاالت مّتحــده پیچیده تــر و بغرنج تــر از هــر 
واحدتجــاری در آن زمــان بــود. امكانات عملیاتی 
ماننــد قلعه هــا در فاصلــه زیــادی از مرکــز 
ــی  ــای ارتباط ــت و راه ه ــرار داش ــی ق فرمانده

ــه،  ــود؛ درنتیج ــخص ب ــته و نامش ــیار آهس بس
نظــارت مســتقیم بــر اقدامــات مأمــوران و 
ســربازان ارتــش، توســط ســتاد فرماندهــی 
از  هیچ یــک  نــه  و  جنــگ  وزارت  ارتــش، 
ــود  ــی وج ــع در واشنگتن دی س ــای واق کنگره ه
ــئولیت  ــش مس ــن، ارت ــر ای ــالوه ب ــت. ع نداش
ــره را در  ــگ و کنگ ــه وزارت جن ــخگویی ب پاس
ارتبــاط بــا حفــظ و نگهــداری دارایی هــای 
ــده  ــر عه ــار ب ــص اعتب ــوۀ تخصی ــت و نح ثاب
ــس  ــه مجل ــد می توانســت ب ــش بای داشــت. ارت
و وزارت جنــگ اطمینــان دهــد کــه اعتبــارات 
ــي و مناســب  تخصیصــی خــود را به طــور قانون
اســتفاده کــرده اســت؛ در نتیجــه، ارتــش آمریكا 
ــات و  ــرل از راه دور عملی ــظ کنت ــور حف به منظ
دارایی هــای در از دســترس خــود، کنتر ل هــای 

ــت.  ــار گرف ــی را در اختی داخل

4- پیشینه قلعه آبرکروبی
سازمان ارتش ایاالت مّتحده

در اواســط دهــۀ 18۰۰، ارتــش آمریــكا مقرهایی 
در سراســر مرزهــای غربــی )مناطقــی در غــرب 
مســئولیت  بــا  می سی ســی پی(  رودخانــه 

ســرزمین های  بــر  حكمرانــی  و  اکتشــاف 
ــی  ــل بوم ــان قبای ــح می ــراری صل ــد و برق جدی
ــتیبانی از  ــه، پش ــران منطق ــی و مهاج آمریكای
ــا  ــاخت جاده ه ــد س ــی مانن ــای مهندس پروژه ه
و نقشــه برداری از منطقــه به منظــور رشــد و 

ــی داشــت.  ــعه مل توس
در آن زمــان، ارتــش آمریــكا بــرای اجــرای 
اهدافــش بــه هفــت بخــش، ســازمان دهی 
ــد  ــارت بودن ــن هفــت بخــش عب ــود. ای شــده ب
از: بخــش شــرق )همــه قلمــرو شــرق رودخانــه 
)اورگان،  اورگان  بخــش  می سی ســی پی(، 
کالیفرنیــا  بخــش  آیداهــو(،  و  واشــنگتن 
)کالیفرنیــا، آریزونــا و نــوادا غربــی(، بخــش 
ــش  ــرادو(، بخ ــوادا و کل ــرق ن ــا، ش ــا )یوت یوت
و  )تگــزاس  تگــزاس  بخــش  نیومكزیكــو، 
اوکالهامــا( و بخــش غــرب )همــه ایاالت مّتحــده  
مناطقــی  به جــز  می سی ســی پی  در  غربــی 
ــروی  ــا اشاره شــده(. کل نی ــه آنه ــاال ب ــه در ب ک
ــه  ــود ک ــر ب ــش حــدود 1۶.4۰۰ نف انســانی ارت
کمــی بیشــتر از 1.1۰۰ نفــر از آنهــا افســرانی در 
حــال انجــام مأموریــت بودنــد )نیــوول  2۰14(. 

قلعه آبرکروبی
قلعــه آبرکروبــی در اوت 18۵8 بهره بــرداری 
شــد )دســتور شــماره 1، 28 اوت 18۵8(. ایــن 
ــر  ــه مق ــرب ک ــه قســمتی از  فرماندهــی غ قلع
ــت.  ــرار داش ــود ق ــنت لوئیس ب ــی آن  در س اصل
اولیــن مقــر قلعــه در ســواحل شــمالی رودخانــه 
ــرار  ــرر ق ــای مك ــرض طغیان ه ــرخ و در مع س
ــه در ســال 18۶۰  ــن خاطــر قلع ــه ای داشــت ب
ــل در  ــه قب ــبت ب ــر نس ــی مرتفع ت ــه موقعیت ب
داخــل کشــور منتقــل شــد. ایــن قلعــه بــه نــام 
ــده اول خــود، ســرهنگ دوم جــان جــی.  فرمان
آبرکروبــی نام گــذاری شــد و توســط واحدهایــی 
می شــد.  اداره  ارتــش  دوم  پیاده نظــام  از 
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مأموریتــش ایــن بــود کــه از مســیرهای تجــاری 
و خطــوط ارتباطــی کــه در آن زمان »ســرزمین 
»ســرزمین سرخپوســتان«  یــا  نابســامان« 
نامیــده می شــد محافظــت کنــد و چنــدی 
ــا پیوســت.  ــه بخشــی از قلمــروی داکوت ــد ب بع
ــود،  ــكنه ب ــی از س ــاً خال ــه تقریب ــن منطق ای
به گونــه ای کــه هیــچ شــهرك غیرنظامــی و 
هیــچ دولــت غیرنظامــی در آن وجــود نداشــت. 
درنتیجــه، ارتــش، تــا زمــان تشــكیل دولت هــای 
غیرنظامــی، مســئولیت برقــراری نظــم و آرامــش 
ــده داشــت و می توانســت  ــر عه ــه را ب در منطق
صلــح و نظــم را در منطقــه حفــظ کنــد2 و 
کارکنــان قلعــه مســئول ســاختن جاده هــا، 

ــد.  ــه بودن ــتجو و کاوش در منطق جس
ــام دوم  ــاده نظ ــال 18۶1، پی ــه س در 18 ژوئی
بــا ســربازان هنــگ دوم مینــه ســوتا جایگزیــن 
شــد. در ســپتامبر ســال بعــد، قلعــه مــورد حمله 
قــرار گرفــت و توســط سرخپوســتان ســیوکس 
ــره،  ــد. محاص ــره ش ــمالی محاص ــكای ش آمری
ــب  ــربازان داوطل ــه س ــت ک ــن رف ــی از بی زمان
مینه ســوتا به منظــور تقویــت بــه قلعــه رســیدند. 
ــواره نظام  ــام و س ــب پیاده نظ ــای داوطل واحده
ــه  ــی در قلع ــگ داخل ــان جن ــا پای ــوتا ت مینه س
 ۹ )آبرکروبــی  شــدند.  مســتقر  آبرکروبــی 
ســپتامبر 18۵8 و آدامــز ۵ دســامبر 18۶۵(. 
فّعالیــت ایــن قلعــه در ســال 18۷۷ متوقف شــد 
ــام  ــا تم ــن ب ــاه ژوئ ــه در م ــاختمان متروک و س
ــد.  ــا ش ــده، ره ــح تكمیل ش ــزات و مصال تجهی

5. تحلیل و بررسی
ــده  ــش ایاالت مّتح ــه 18۰۰، ارت ــط ده در اواس
ــه  ــود ک ــه ب ــد چندگان ــک واح ــن، ی پیش ازای
لحــاظ  از  و  پراکنــده  لحــاظ جغرافیایــی  از 
ــات و  ــن عملی ــود. ای ــز ب ــی غیرمتمرک عملیات
ــن  تســهیالت در مناطــق پرجمعیــت و همچنی

ــام  ــم در تم در مناطــق دوردســت و جــدا از ه
وســعت ایاالت مّتحــده آمریــكا فّعالیــت داشــت. 
در نتیجــه، ارتــش بــرای محافظــت از دارایی هــا 
ــارج و  ــرل مخ ــا، کنت ــابداری آنه ــت حس و ثب
اطمینــان از پایبنــدی بــه تخصیــص اعتبــارات، 
کنترل هایــی را در اختیــار داشــته اســت. در 
ــا  ــات، گزارش ه ــی از عملی ــش، برخ ــن بخ ای
ــرل  ــتم کنت ــن سیس ــاق ای ــای انطب و بخش ه
ــه  ــه قلع ــوط ب ــناد مرب ــق اس ــی از طری داخل

ــود.  ــی می ش ــی، بررس آبرکروب

مسئولیت دارایی ها
افســران ارتــش در ارتبــاط بــا مراقبــت از امــوال 
عمومــی و پرداخــت وجــوه متناســب بــا بودجــه 
ــش و  ــّررات ارت ــا مق ــت آن ب ــی و مطابق عموم
تخصیــص  اعتبــارات توســط کنگــره، پاســخگو 

ــراف -1۰۵4 ــگ 18۶1 پاراگ ــد )وزارت جن بودن
 .)1۰۶۰

ــه  ــردن قلع ــا ک ــاخت و ره ــیس، س تأس
ــی آبرکروب

ــه آن  ــل ب ــمت های قب ــه در قس ــور ک همان ط
ــار  ــرای اولیــن ب ــی ب اشــاره شــد، قلعــه آبرکروب
در ســال 18۵8 تأســیس، در ســال 18۵۹ رهــا، 
ــرانجام  ــیس و س ــدداً تأس ــال 18۶۰ مج در س
ــن  ــد. ای ــته ش ــای آن بس ــال 18۷8 دره در س
مجموعــه از رویدادهــا فرصتــی را بــرای مــا 
مهیــا کــرد تــا کنتــرل داخلــی، روش هــای 
پاســخگویی، اقدامــات مربــوط بــه افتتــاح، 
ســاخت، بســته شــدن قلعــه و حســابداری 

ــم.  ــاهده کنی ــی آن را مش دارای
ــا  ــری ب ــات دیگ ــا و مكاتب ــه ای از نامه ه مجموع
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وزارت جنــگ و ســتاد فرماندهــی ارتــش وجــود 
دارد کــه پیشــرفت های مربــوط بــه ایجــاد، 
ســاخت و ســپس رهــا کــردن قلعــه آبرکروبــی 
در آنهــا تشــریح شــده اســت. مقــّررات ارتش در 
طــی ایــن دوره از تغییــر، مســتلزم پاســخگویی 
بــه دارایــی و پایبنــدی بــه تخصیــص اعتبــارات 
ــی  ــران نظام ــا رهب ــات نه تنه ــن مكاتب ــود. ای ب
را مّطلــع می کــرد، بلكــه نــوع کنترل هــای 
موجــود و رعایــت ایــن کنترل هــا را نیــز بیــان 
ــئول  ــی را مس ــه آبرکروب ــر قلع ــرد و رهب می ک

ــت.  ــود می دانس ــات خ ــه اقدام ــخگویی ب پاس
ســرهنگ دوم آبرکروبی )۹ ســپتامبر 18۵8( در 

مكاتبــه بــا وزارت جنــگ و فرمانــده کل ارتش، 
گزارشــی از ســفر 2۰۰ مایلــی بــه قلعــه ریپلی 
ــت  ــا، جه ــه داکوت ــع در منطق ــوتا واق مینه س
ســاخت قلعــه ارائــه کــرده اســت. طبــق 
حّتــی  آبرکروبــی،  دوم  ســرهنگ  گــزارش 
ــود  ــا وج ــت در آنج ــک سرخپوس ــانی از ی نش
نداشــت کــه بخواهــد آن را دنبــال کنــد. آنهــا 
ــاده  ــک ج ــود ی ــرای خ ــه ب ــد ک ــور بودن مجب
ــیدن  ــس از رس ــازند. او پ ــت بس ــل ثاب و دو پ
بــه محــل تالقــی دو رودخانــه اوترتیــل و 
بویس_د_ســیوکس جســتجوی خــود را  برای 
ــرای ســاخت  قلعــه  یافتــن محلــی مناســب ب

آغــاز کــرد و در کنــار رودخانــه ســرخ شــمالی 
محلــی مناســب بــا چمنــزار خــوب، دسترســی 
ــودن  ــاختمانی و دارا ب ــح س ــه مصال ــت ب راح
مكانــی مناســب جهــت احتــراق، انتخــاب کــرد. 
از آنجایی کــه بــه شــروع زمســتان نزدیــک بــود، 
بیمارســتان،  بــرای  ســاختمان های موقتــی 
انبارهــای کاال، مهمــات و تســهیالت مــورد نیــاز 
ــتفاده  ــدون اس ــربازان ب ــرای س ــی ب و کلبه های
از اعتبــار تخصیصــی جهــت ســاخت قلعــه 
ــرای  ــی ب ــد طرح ــن بای ــد. همچنی ــاخته ش س
ــال  ــب ارس ــت تصوی ــاختمان ها جه ــه و س قلع

می شــد. 
بــود  آن  مســتلزم  ارتــش  سیاســت 
بــرای  ساخت وســاز  برنامه هــای  کــه 
پادگان هــا،  ماننــد  دائمــی  ســاختمان های 
اقامتگاه هــا، بیمارســتان ها، انبارهــا، دفاتــر و 
ــید  ــگ می رس ــر جن ــد وزی ــه تأیی اســطبل ها ب
و همچنیــن مطابــق بــا اعتبــار تخصیصــی بــود 
کــه توســط قانــون تعیین شــده بــود. عــالوه بــر 
ایــن، هیچ گونــه تغییــری در ســاختمان های 
مصــّوب مجــاز نبــود مگــر اینكــه توســط وزارت 
جنــگ تأیید شــده باشــد )وزارت جنــگ 18۶1 
پاراگــراف 1۰۶۰(. نقشــه های ســاختمان های 
قلعــه آبرکروبــی طــی نامــه ای بــه ژنــرال 
تأمیــن تجهیــزات ارتــش3، واشنگتن دی ســی و 
ــی  ــود )آبروکروب سرلشكرجســوپ ارسال شــده ب
23 دســامبر 18۵8(. بــه دلیــل اینكــه بــا طــرح 
اولیــه ســرهنگ دوم آبرکروبــی بــه دلیــل نبــود 
چــوب کافــی موافقــت نشــده بــود و بایــد 
از ســنگ های ســیاه ســاخته  ســاختمان ها 
می شــدند، ســرهنگ دوم آبرکروبــی طــرح 
ــكل  ــه ش ــا ب ــاخت خانه ه ــرای س ــدی ب جدی
ــرای  ــان الزم ب ــه زم ــرد ک ــنهاد ک ــن پیش بال
ــای  ــک بن ــان ســاخت ی ســاخت آن نصــف زم
ــت  ــم داش ــری ه ــه کمت ــود و هزین ــنگی ب س
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Figure 1 – Cost Estimate for Buildings Needed to Reoccupy Fort Abercrombie 
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ــح  ــه مصال ــادی ب ــگاه اقتص ــه ن ــه ب ــا توج و ب
آشــپزخانه ها به جــای اینكــه در ســاختمانی 
ــرار  ــا ق ــوند در زیرزمین ه ــاخته ش ــه س جداگان

داده شــدند. 
در اوایــل ســال 18۵۹، قبل از اینكــه برنامه های 
ــرای ســاختمان های دائمــی  ــد ســاخت، ب جدی
آبرکروبــی  قلعــه  فرمانــده  شــوند،  اجــرا 
ــرد: »در  ــر صــادر ک ــه شــرح زی دســتوری را ب
اطاعــت از دســتورالعمل های وزارت جنــگ، 
عملیــات بعــدی در ســاخت قلعــه آبرکروبــی از 
ایــن تاریــخ بــه حالــت تعلیــق در خواهــد آمــد 
«. )دســتورهای شــماره 3، 14 فوریــه 18۵۹(. 
وی ســپس بــه ژنــرال تأمیــن تجهیــزات ارتــش 
گــزارش می دهــد کــه مطابــق بــا دســتورالعمل 
ــده کل ارتــش، مــورخ 18 ژانویــه 18۵۹،  فرمان
ــت  ــده اس ــی متوقف ش ــه آبرکروب ــاخت قلع س

ــارس 18۵۹(.  ــز  1۵ م )هاوکین
چنــد مــاه بعــد، طبــق گــزارش فرمانــده قلعــه 
آبرکروبــی را تــرك کــرده  و تعــداد کمــی 
از ســربازان در قلعــه باقی مانــده و منتظــر 
ــش به منظــور  دســتورات ســتاد فرماندهــی ارت
حفــظ یــا معــدوم کــردن اقــالم و امــوال 
ــد )دســتور شــماره 1۹،  ــه بودن موجــود در قلع
ــر  ــه وزی ــل ک ــن دلی ــه ای ــه 18۵۹(. ب 12 م
ــدی  ــود مكان هــای جدی جنــگ دســتور داده ب
بــه منظــور ســاخت قلعــۀ جدیــد بررســی 
شــوند، معــدوم کــردن امــوال قلعــه بــه تأخیــر 
افتــاد و دســتورالعمل ها بــه بعــد از پیــدا شــدن 
مــكان جدیــد موکــول شــده بــود و در ایــن بازۀ 
زمانــی قــرار بــود یــک نگهبــان در قلعــه باقــی 

ــه 18۵۹(.  ــیبلی، ۵ ژوئی ــد )س بمان
ــور  ــدی به منظ ــم جدی ــال 18۶۰ تصمی در س
ــد.  ــه ش ــی گرفت ــه آبرکروب ــدد قلع ــاء مج احی
تأمیــن  ژنــرال  دســتورالعمل های  طبــق 
به منظــور  طرح هایــی  ارتــش،  تجهیــزات 

ســاخت قلعــه از وزارت غــرب ارســال می شــدند، 
ــد.  ــت ندهن ــان را از دس ــر زم ــه دیگ به طوری ک
فرمانــده قلعــه اجــازه داشــت تــا نجارانــی جهــت 
ــه  ــرای تهی ــی ب ســاخت ســاختمان ها و کارگران
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــتخدام کن ــح را اس مصال
مقــدار پولــی کــه بــرای ســاخت قلعــه آبرکروبی 
هزینــه کنــد، نبایــد از 12، 8۵۰ دالر تجــاوز 
ــتی  ــه 18۶۰(. درخواس ــوپ ۵ م ــرد )جس می ک
ــد  ــب خری ــر تصوی ــی ب ــگ مبن ــر جن ــه وزی ب
ــه  ــاخت قلع ــرای س ــاختمانی الزم ب ــح س مصال
آبرکروبــی ارســال شــد )ســامرز  31 مــه 18۶۰(. 

مجــوز خریــد توســط وزیــر جنــگ اعطــا شــد 
ــه 18۶۰(4.  ــد  ۹ ژوئی )فلوی

به عنــوان بخشــی از رونــد تصویــب بــرای 
بازســازی و اســتفاده مجــدد از قلعــه آبرکروبــی، 
ــی  ــه آبرکروب ــزات در قلع ــن تجهی ــر تأمی دفت
بــرآوردی در ارتبــاط با ســاختن ســاختمان های 
موردنیــاز در قلعــه آبرکروبــی انجــام داد و 
را  ســاختمان ها  بــه  مربــوط  برنامه هــای 
ــزات  ــن تجهی ــده تأمی ــرای فرمان ــریح و ب تش
ارتــش و وزارت غــرب ارســال کــرد. ایــن 
برنامه هــا و هزینه هــا بــه تصویــب رســید و 
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Figure 2 - Special Requisition for Building Materials 
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مجــوز جهــت ادامــه رونــد ساخت وســاز صــادر 
ــر 18۶۰(.  ــم، 1۶ نوامب ــد )رانس ش

اســناد حاکــی از آن اســت کــه فرمانــده قلعــه 
ــرای  ــرد و ب ــروی می ک ــش پی ــّررات ارت از مق
تأمیــن اعتبــار جهــت ســاختن تســهیالت 
اســت.  کــرده  اخــذ  را  الزم  مصّوبــات  الزم 
لــزوم  مــورد  در  نامــه ای  به عنوان مثــال، 
 ۹۰۰ الــی   8۰۰ بــرای  اســطبل  ســاختن 
ــن  ــود دارد. ای ــی وج ــه آبرکروب ــر در قلع قاط
قاطرهــا در ســفر یلواســتون مورداســتفاده قــرار 
ــی  ــه محل ــام کار، ب ــس از اتم ــد و پ می گرفتن
ــاج  ــا احتی ــت از آنه ــداری و مراقب ــرای نگه ب
بــود. ایــن مكاتبــات توجیــه نیــاز بــه اســطبل 
ــه ســاختمان ها  ــوط ب ــق مرب و هزینه هــای دقی

را ارائــه مــی داد. همچنیــن فرمانــدۀ قلعــه 
ــام  ــطبل و انج ــاختن اس ــت س ــوزی جه مج
ــرد )کارد  ــب ک ــروری را تصوی ــای ض هزینه ه
22 ژوئیــه 18۷3(. همچنیــن مكاتباتــی وجــود 
ــک ســاختمان ســه  ــزوم احــداث ی ــه ل دارد ک
ــوط و درخواســت تصویــب  ــا چــوب بل ــه ب اتاق
ســاخت و اعتبــار الزم در ایــن خصــوص را 
توجیــه می کــرد. ایــن شــامل فهرســتی از 
مصالــح مــورد اســتفاده در ســاخت ســاختمان، 
هزینــه تخمینــی مصالــح و توضیحــات مربــوط 
بــه مصــارف ســاختمان اســت. تمامــی نیازهــا 
و  امضــاء می شــود  فرمانــده مقــر  توســط 
کارشــناس ارشــد مقــر صحت وســقم نیازهــای 
ــن  ــق ای ــر طب ــد. ب ــد می کن ــه را تأیی مربوط

ــده  ــروی کار ساخته ش ــط نی ــه توس ــناد قلع اس
اســت۵ )بنــت 21 ژوئیــه 18۷۵(. 

به منظــور پاســخگویی بــه مســائل مربــوط 
در  همچنیــن  و  مصالــح  ســاختمان ها،  بــه 
رهــا کــردن آنهــا در ســال 18۷8 مدارکــی در 
ــنهادی  ــت. پیش ــهود اس ــی مش ــه آبرکروب قلع
توســط مدیــر ارشــد بخــش داکوتــا در ارتبــاط 
ــه  ــود در قلع ــاختمان های موج ــب س ــا تخری ب
آبرکروبــی بــه فرمانــدۀ بخــش داکوتــا ارائه شــد 
کــه از مــواد قابل اســتفادۀ آنهــا جهــت تعمیــر 
ــواد  ــود و از م ــتفاده ش ــر اس ــمت های دیگ قس
ــودداری  ــی خ ــراج عموم ــده در ح ــدوم ش مع
ــه 18۷8(.  ــر ارشــد 11 فوری شــود. )دفتــر مدی
ایــن پیشــنهاد توســط فرمانــده پذیرفتــه شــد. 
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Figure 3 – Special Requisition Form 
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مثــال دیگــری کــه منعكس کننــده پاســخگویی 
در قبــال دارایی هــا اســت، نامــه  ســرتیپ تــری، 
فرمانــده بخــش داکوتــا بــه معــاون فرمانــده کل 
ــن  ــنگتن دی ســی اســت. در ای ــش  در واش ارت
ــی  ــتاد فرمانده ــه س ــرتیپ تری ب ــات س مكاتب
ــی  ــه آبرکروب ــه قلع ــد ک ــالع می ده ــش اّط ارت
به طــور کامــل رهاشــده و گزارشــی دربــارۀ 
آخریــن وضعیــت امــوال موجــود در قلعــه 
نیــز ارائه شــده اســت. ۷  سرنوشــت اســتفاده 
ــه  ــاختمان ها ب ــب س ــل از تخری ــوال حاص از ام
ــود: »ســیزده ســاختمان تخریــب  ــر ب شــرح زی
ــا و قاب هــای پنجره هــای موجــود  شــدند، دره
ــه  ــد، بقی ــال ش ــمارك8 ارس ــه بیس ــا ب در آنه
مــواد تشــكیل دهنده آنهــا بــه قلعه هــای توتــن 
ــرات  ــا در تعمی ــدند ت ــل ش ــا۹  منتق و پمبرین

مورداســتفاده قــرار بگیرنــد، تعــداد چهل وچهــار 
ــار حصــار  ــر و چه ــده از مق ــاختمان  باقی مان س
نیــز در اول مــاه مــه 18۷8 در مزایــده فروختــه 

ــن 18۷8(.  ــری 1۵ ژوئ ــدند. » )ت ش

تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات
بــر طبــق مقــّررات ارتــش مأمورانــی کــه 
مســئولیت امــوال عمومــی، ســاختمان ها و 
تجهیــزات را بــر عهــده دارنــد می بایســت 
آنهــا را در شــرایط قابل اســتفاده نگه دارنــد 
در  پاراگــراف 1۰2۵(.   18۶1 جنــگ  )وزارت 
ــه  ــوران در قلع ــات مأم ــه ای از اقدام ــر نمون زی
نگه داشــتن  قابل اســتفاده  بــرای  آبرکروبــی 
امــوال عمومــی و حفــظ آنها آورده شــده اســت. 
در ۶ ژوئیــه 18۷۷، قلعــه آبرکروبــی بــا طوفانــی 
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Figure 4 – Special Orders No. 8 

شــدید روبــرو شــد کــه  خســارت قابل توجهــی 
وارد کــرده اســت ایــن اتفــاق بیــش از »هــر نوع 
واقعــه ای کــه در ایــن بخــش از کشــور رخ داده » 
ــاً در هــر ســاختمان  توصیف شــده اســت. تقریب
ــرار دارد، ســقف ها آســیب دیده،  ــر ق ــه در مق ک
دودکش هــا تخریب شــده، پنجره هــا و درهــا 
ســاختمان ها  از  برخــی  و  اســت  نابودشــده 
کامــاًل تخریــب شــدند. معــاون فرمانــده مقــر از 
ــاختمان ها را  ــه س ــرده ک ــت ک ــز درخواس مرک
ــه  ــوك  ۹ ژوئی ــد )ک ــر کن ــر تعمی ــدون تأخی ب

 .)18۷۷
ــرای  ــب ب ــت تصوی ــان و درخواس ــزارش طوف گ
تعمیــر ســاختمان ها از طریــق فرمانــده مقــر بــه 
ــا ارســال شــد.  ســتاد فرماندهــی بخــش داکوت
درمجمــوع 12 تأییدیــه شــامل فرماندهــان، 
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معاونیــن ژنرال هــا، مدیــران بخــش داکوتــا، 
ــی  ــتاد فرمانده ــوری و س ــی میس ــش نظام بخ
ارتــش وجــود داشــت. ســرانجام این درخواســت 
بــه دلیــل تصویــب بســته شــدن قلعــه آبرکروبی 
توســط وزیــر جنــگ )شــریدان  2۵ اوت 18۷۷( 
رد شــد. وضــع نهایــی مصالــح به گونــه ای اســت 

ــود.  ــده ب ــاًل مطرح ش ــه قب ک

پیــروی از تخصیــص اعتبــارات و کنتــرل 
ــا هزینه ه

ــد  ــرای اســتفاده کارآم ــش ب ــی ارت ــالش واقع ت
ــر  ــی مؤث ــات نظام ــوازن از بودجــه و عملی و مت
ــود  ــده ب ــک فرمان ــه ی ــن وظیف ــد. ای ــام ش انج
در  سفت وســخت  صرفه جویــی  بتوانــد  کــه 
ــد  ــال کن ــی را اعم ــه عموم ــتفاده از بودج اس
)وزارت جنــگ 18۶1 پاراگــراف 1۰۵3(. اســناد 

ــدد  ــه متع ــامل 14 نمون ــی ش ــه آبرکروب قلع
ــه را  ــن وظیف ــه ای ــش اســت ک از افســران ارت
جــدی گرفتــه و به منظــور اطمینــان از مصــرف 
ــارات  ــا اعتب ــت آن ب ــوه و مطابق ــد وج کارآم
ــد.  ــام می دادن ــی را انج ــه اقدامات تخصیص یافت
ــده  ــاال مطرح ش ــه در ب ــی ک ــی از مكاتبات برخ
مثال هایــی در ایــن زمینــه هســتند. در ادامــه 

ــت.  ــده اس ــر بیان ش ــه دیگ ــد نمون چن
ســتوان اول هاوکینــز )2۰ ژانویــه 18۵۹(، 
فرمانــده قلعــه آبرکروبــی، راه هایــی بــرای 
اســتفاده کارآمــد و متــوازن از بودجــه بــا 
ــی  ــتاد فرمانده ــه س ــر را ب ــای مؤث عملكرده
پیشــنهاد کــرد. در یكــی از چنیــن مــواردی، او 
بــه فرمانــده مســئول تجهیــزات ارتــش گزارش 
می دهــد کــه حــدود یک ســوم از ســاخت 
قلعــه آبرکروبــی تكمیل شــده و بــه نظــر 

می رســد که 4۰، ۰۰۰ دالر بیشــتر از 2۰، ۰۰۰ 
دالری کــه بــرای ســاخت قلعــه اختصاص یافتــه 
هزینــه کنــد. وی پیشــنهاد هایی در مــورد 
ــا  ــب ب ــاز متناس ــل ساخت وس ــی تكمی چگونگ
تخصیــص اعتبــار را ارائــه داد، همچنیــن بــرای 
ــازها براســاس پیشــنهاد ها  پیشــبرد ساخت وس
اجــرای  بــرای  اضافــی  بودجــه  لــزوم  و 
ــرد.  ــت ک ــود را درخواس ــی خ ــای فعل برنامه ه
ــی  ــه آبرکروب ــده قلع ــر، فرمان ــوردی دیگ در م
نامــه ای را از جانــب فرمانــده کل ارتــش مبنــی 
ــی  ــازهای اضاف ــردن ساخت وس ــف ک ــر متوق ب
بــود. ســتوان  در قلعــه را دریافــت کــرده 
هاوکینــز )1۵ مــارس 18۵۹( خاطرنشــان کرد: 
ــربازان  ــه س ــود ک ــگ ب ــدف وزارت جن ــن ه ای
را بــا معیــار صرفــه اقتصــادی بــه اینجــا 
فراخوانــد. وی توصیــه کــرد کــه وجــوه مربــوط 
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Figure 5 – Special Orders No. 48 
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بــه حمل ونقــل ســربازان پس انــداز شــود و 
بهتــر اســت نیروهــا را به جــای بهــار در اواخــر 
ــتان،  ــان تابس ــا پای ــد. ت ــل کنن ــتان منتق تابس
ــرف  ــات مص ــه حیوان ــربازان و علوف ــه س آذوق
ــه  ــز ب ــده نی ــای تهیه ش ــد و لباس ه ــد ش خواه
ــر  ــن تأخی ــه، ای ــد. درنتیج ــادر می ش ــه ص قلع
موجــب پس انــداز ســه چهارم از هزینه هــای 
ــه  ــازی ب ــر نی ــرا دیگ ــود زی ــل می-ش حمل ونق
ــت.  ــا نیس ــزات و نیروه ــن تجهی ــی ای جابجای

کاپیتــان رانســوم مســئول تجهیــزات قلعــه 
ــرب دســتور  ــده بخــش غ ــه فرمان ــی، ب آبرکروب
داد حیوانــات را پس ازآنكــه بــرای تحویــل کلیــۀ 
وســایل موردنیــاز ســربازان در قلعــه آبرکروبــی 
به منظــور  گرفتنــد  قــرار  مورداســتفاده 

نگهــداری در فصــل زمســتان بــه قلعــه ریپلــی 
ــود  ــن ب ــده ای ــر ش ــل ذک ــد. دلی ــل کنن منتق
کــه نگهــداری آنهــا در قلعــه ریپلــی در فصــل 
زمســتان ارزان تــر خواهــد بــود )مــک کنســتری 

21 ســپتامبر 18۶۰(. 
ــه  ــد ک ــران بودن ــر نگ ــوران مق ــی، مأم به طورکل
ــی اســتفاده شــود.  ــه درســتی و قانون بودجــه ب
ــم )1۹  ــی. رانس ــان اچ. س ــال کاپیت به عنوان مث
اکتبــر 18۶۰(، معــاون مســئول تجهیــزات 
آبرکروبــی، از مناســب بــودن نحــوۀ شــارژ هزینه 
مــواد غذایــی حیوانــات مــورد اســتفاده در 
ســاخت اقامتگاه هــا در قلعــه آبرکروبــی، مطابــق 
ــه  ــر ب ــرای ســاخت مق ــار تخصیصــی ب ــا اعتب ب
ــش  ــزات ارت ــده کل تأمیــن تجهی دســتور فرمان

)فرمانــده کل ارتــش( ســؤال کــرد. وی معتقد بود 
ــور  ــاری به منظ ــص اعتب ــت تخصی ــه می بایس ک
ــه  ــوط ب ــرای هزینه هــای مرب عملیــات ســاالنه ب
مــواد غذایــی پرداخــت شــود درنتیجــه پیشــنهاد 
کــرد کــه هزینــه ای بــه آن تخصیــص داده شــود. 
تأمیــن  فرمانــده  دیگــر،  وضعیــت  یــک  در 
تجهیــزات ارتــش مطلــع شــد کــه اعتبــار 
ــی به طــور  ــه آبرکروب تخصیصــی ســاختمان قلع
ناخواســته توســط معــاون مســئول تأمیــن 
ــات  ــادی عملی ــای ع ــرف هزینه ه ــزات ص تجهی
به طوری کــه  اســت  شــده  ریپلــی  قلعــه  در 
ایــن هزینه هــا بایــد بــه صندوق هــای احتیاطــی 
ــل  ــی منتق ــه ریپل ــی( قلع ــار عملیات ــک اعتب )ی
ــزات 21  ــن تجهی ــاون تأمی ــر مع ــد. )دفت می ش
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Figure 6 – Report on Supplies for Fort Abercrombie 
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مــارس 18۶۰(. 
بــار دیگــر، در پاســخ بــه درخواســت وزارت 
ــرای  ــار ب ــص اعتب ــوص تخصی ــرب، در خص غ
قلعــه آبرکروبــی و مقــر فــورك پــاون، ســرتیپ 

جســوپ، فرمانــده کل تأمیــن تجهیــزات ارتش 
اظهــار داشــت کــه در دســترس بــودن اعتبــار 
کافــی، بایــد بررســی شــود. عــالوه بر ایــن، وی 
وزارتخانــه را ترغیــب کــرد تــا خریــد اقالمــی 

ــه نظــر آنهــا ضــروری تلقــی می شــود  کــه »ب
ــد  ــا ح ــد ت ــا بای ــد. خریده ــام دهن » را انج
امــكان از محل هــای اطــراف قلعــه انجــام شــود 
ــن  ــه ممك ــا ک ــا آنج ــربازان ت ــدادی از س و تع
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ــوان  ــا، به عن ــش هزینه ه ــور کاه ــت به منظ اس
نیــروی کار مورداســتفاده قــرار گیرنــد )جســوپ 

ــل 18۶۰(.  23 آوری
ــزات  ــن تجهی ــده کل تأمی ــه ای از فرمان در نام
ــه 18۶۰  ــورخ ۹ م ــش، ســرتیپ جســوپ م ارت
ــامرز،  ــرب، ســرهنگ س ــده بخــش غ ــه فرمان ب
ــا ســقف ۵،  ــه ایشــان اجــازه داده شــد کــه ت ب
ــی  ــه آبرکروب ــاختمان های قلع ۰۰۰ دالر در س
ــد  ــن برمی آی ــات چنی ــد. از مكاتب ــه کن هزین
ــتر از آن  ــاری بیش ــامرز اعتب ــرهنگ س ــه س ک
ــچ  ــوروش آلدری ــود. ک ــرده ب ــت ک را درخواس
از  ابــراز نگرانــی  )3۰ ســپتامبر 18۶1(، بــا 
اینكــه ممكــن اســت تخصیــص اعتبــار به طــور 
ــرف  ــی مص ــرز نامعقول ــه ط ــز و ب مصلحت آمی
شــود، نامــه ای بــه ژنــرال میگــز، فرمانــده 
ــرد و  ــال ک ــش ارس ــزات ارت ــن تجهی کل تأمی
درخواســت کــرد کــه بــدون وقفــه دســتور دهد 
اعتبــاری بــه مبلــغ ۷، ۰۰۰ دالر توســط کنگــره 
ســاختمان های  و  پادگان هــا  تعمیــر  بــرای 

قلعــه آبرکروبــی اختصــاص یابــد بــه ایــن 
ــتند،  ــتفاده نیس ــا قابل اس ــه پادگان ه ــل ک دلی
ــتان،  ــروع زمس ــل از ش ــا قب ــه ت ــت ک الزم اس
ــر  ــه تعمی ــود اینك ــا وج ــوند. ب ــر ش ــا تعمی آنه
پادگان هــا ضــرورت داشــت، آلدریــچ هنــوز 
ــرای اســتفاده  هــم درخواســت صــدور مجــوز ب

ــرد.  ــار را ک ــن اعتب از ای

 مسئولیت پذیری و کنترل موجودی
ــده ای  ــچ پرون ــی هی ــه آبرکروب ــی قلع در بایگان
ــط  ــت و ضب ــا ثب ــد موجودی ه ــان ده ــه نش ک
ــن  ــال، چندی ــدارد. بااین ح ــود ن ــدند وج می ش
می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  ســند 
موجودی هــا به صــورت عینــی و از نزدیــک 
مــورد بررســی و کنتــرل قــرار می گرفتنــد. 
اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از هــدر رفتــن 
آنهــا صــورت گرفتــه و افــرادی را مســئول 
پاســخگویی بــه موجودی هــا قــرار داده انــد. 

هیئت بررسی
ویــژه ای  اهمیــت  بررســی،  هیئت هــای 
بــه کنتــرل موجودی هــا و پاســخگویی بــه 
آنهــا می دادنــد. آنهــا یــک رکــن کلیــدی 
ارتــش  موجودی هــای  از  محافظــت  بــرای 
بــه مأمورانــی کــه  بودنــد و  ایاالت مّتحــده 
ــا  ــورد موجودی ه ــخگویی در م ــئولیت پاس مس
را بــر عهــده داشــتند، کمــک می کردنــد. 

یــک هیئــت بررســی توســط دفتــر فرماندهــی 
ــتفاده  ــن قابل اس ــی و تعیی ــرای بررس ــه ب قلع
ــود  ــده ب ــه گزارش ش ــی ک ــوال دولت ــودن ام ب
یــا  آســیب دیده  امــوال  تــا  شــد  تشــكیل 
ــش  ــتفاده در ارت ــور اس ــه منظ ــب را ب نامناس
مشــخص کنــد. عــالوه بــر ایــن، هیئــت مذکــور 
موظــب بــود شــرایطی را کــه تحت آن خســارت 
ایجــاد شــده تعییــن و مســئولیت جبــران 
خســارت را بــه مســببان آن محــول کنــد. 
موردنیــاز،  موجودی هــای  تهیــه  همچنیــن 
قیمت گــذاری بــر لباس هــای کهنــه بــرای 
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ــن  ــالف بی ــه اخت ــربازان، هرگون ــه س ــروش ب ف
ــاهده  ــی، مش ــدار واقع ــا مق ــاب ها ب صورتحس
ــوال  ــه ام ــوط ب ــالت مرب ــایر معام ــوال و س ام
ــن  ــود. ای ــت ب ــن هیئ ــف ای ــی را از وظای دولت
ــه در  ــام وظیف ــرای انج ــرانی ب ــت از افس هیئ
ــور  ــتثنای مأم ــتند و به اس ــور داش ــه حض قلع
ــه موضــوع، بیــش از ســه  مســئول رســیدگی ب
نفــر نبودنــد. گزارش هــای مربوطــه توســط هــر 
یــک از اعضــای هیئــت بررســی امضــا می شــد 
و یــک نســخه بــرای تأییــد بــه ســتاد فرماندهی 
قلعــه و ســپس بــه ســتاد فرماندهــی کل ارســال 
پاراگــراف   18۶1 جنــگ  )وزارت  می شــد 

 .)1۰18-1۰2۰
ســیزده  ســال های 18۵۹-18۵۷،  طــول  در 

ــكیل  ــی تش ــه آبرکروب ــی در قلع ــت بررس هیئ
ــرای درك  نقش هــای هیئــت  ــد. ب جلســه دادن
ــكیل  ــل تش ــه ای از دالی ــی، نمون ــرل داخل کنت
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــه آبرکروب ــت در قلع هیئ

ارائه شــده اســت. 
ــژه شــماره یــک، مرکــز فرماندهــی  دســتور وی
توســط   ،18۵8 اوت   28 آبرکروبــی،  قلعــه 
ســرهنگ دوم آبرکروبــی صــادر شــده کــه 
یــک هیئــت بررســی بــرای بازرســی کاالهــای 
دریافــت شــده توســط ایــن قلعه تأســیس شــود 
و گفــت: »هیئــت بررســی شــامل ســرگرد جی. 
دبلیــو، پاتــن و کاپیتــان دیویــس در ســاعت ۹ 
صبــح در ایــن مقــر حاضــر شــوند. فردا بررســی 
و گــزارش میــزان و کیفیــت برخــی از انبارهــای 

تجهیــزات کــه از قلعــه ریپلــی توســط ســتوان 
ــر  ــن مق ــه ای ــی ب ــتوان دوم آرت ــری و س اول پ
و  میــزان  گــزارش  و  بررســی  ارسال شــده 
کیفیــت برخــی از فروشــگاه های معیشــتی کــه 
مســئولیت آن بــا ســتوان دوم جــوزف آی کنراد 

ــود.  ــام می ش ــت، انج ــام دوم اس پیاده نظ
اندکــی قبــل از تــرك قلعــه آبرکروبــی در ســال 
18۵۹، ســه هیئــت بررســی تشــكیل شــد. 
زمــان برگــزاری ایــن هیئت هــا نشــان می دهــد 
کــه احتمــاالً  آنهــا جلســات را به منظــور 
ــكیل  ــه تش ــرك قلع ــات ت ــازی مقدم آماد ه س
ــای معیشــتی و  ــا انباره ــن هیئت ه ــد. ای داده ان
ــده  ــوان ارائه دهن ــه به عن ــه را ک ــی قلع تجهیزات
بودنــد،  گزارش شــده  نامناســب  خدمــات 
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بررســی کــرده و وضعیــت کلیــه انبارهــای مــواد 
ــی و  ــه ریپل ــه قلع ــت ب ــه می بایس ــی را ک غذای
قلعــه ریجلــی منتقــل شــوند را مــورد بررســی 
قراردادند. هیئت بررســی مســئولیت حســابداری 
ــر  ــه دیگ ــی ک ــوازم و تجهیزات ــن ل و دور ریخت
قابل اســتفاده نبودنــد را نیــز بــر عهــده داشــت. 
دلیلــی بــرای انتقــال مــوارد غیرقابل اســتفاده به 

ــر دیگــری وجــود نداشــت.  مق
موجــود،  دســتورالعمل های  در  همچنیــن 
دســتور ویــژه ای بــرای گردهمایــی هیئت هــای 
ــزارش  ــه گ ــی و ارائ ــور بازرس ــی به منظ بررس
دربــاره وضعیــت حیوانــات ؛ مقــدار علوفــه 
ــوزی،  ــت آتش س ــن عل ــده و تعیی ــوخته ش س
شــرایط کاالهــای مــواد غذایــی، پوشــاك، 
ــوان  ــای کاال به عن ــادگان، و انباره ــزات پ تجهی

گزارش شــده اند.  نامناســب  خدمــات 
هیئــت  گزارش هــای  از  نســخه ای  هیــچ 
ــود  ــا وج ــرای م ــود ب ــناد موج ــی در اس بررس
نــدارد. در نهایــت، نتایــج هیئــت بررســی 
ــی  ــا بررس ــال، ب ــت. بااین ح ــن نیس قابل تعیی
هیئت هــا، به منظــور خدمات دهــی مســتمر 
بــه مــوارد قیدشــده، اطمینــان حاصــل کردنــد 
ــن  ــا تعیی ــه افســران مســتقل می بایســت ب ک
ــا  ــد. آنه ــت کنن ــا موافق ــئول آنه ــور مس مأم
ــای  ــی و کنترل ه ــی داخل ــات حسابرس خدم
ــش  ــی ارت ــت از دارای ــه حفاظ ــه ب ــی ک داخل
ایاالت مّتحــده کمــک می کــرد را ارائــه  دادنــد. 

سایر کنترل های موجودی
عــالوه بــر هیئت هــای بررســی، ســایر روش هــا 

بــرای کنتــرل موجــودی و پاســخگویی بــه آنهــا 
ــال  ــز اعم ــش نی ــّررات ارت ــه مق ــه ب ــا توج ب

ــدند.  می ش
به منظــور اطمینــان از  مســئولیت امــوال ارتــش 
و اینكــه همیشــه ایــن امــوال تحــت مراقبــت و 
کنتــرل شــخص مشــخصی قــرار داشــت، طبــق 
مقــّررات ارتــش، زمانــی کــه یک افســر مســئول 
ــی  ــا چشم پوش ــت آنه ــی از مراقب ــوال عموم ام
می کــرد، الزم بــود افســر فرمانــده، مأمــور 
دیگــری را جایگزیــن او تعییــن می کــرد )وزارت 
جنــگ 18۶1 پاراگــراف 1۰38(. فرمانــده قلعــه 
آبرکروبــی، بــر طبــق ایــن قانــون، دســتور زیــر 
ــوان  ــز به عن ــتوان هاوکین ــرد: »س ــادر ک را ص
ســرهنگ تأمیــن تجهیــزات منصــوب و ســتوان 
مــور از پســت ادارۀ امــور معیشــت برکنــار شــد. 
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ــه  ــور ب ــتوان م ــای س ــز به ج ــتوان هاوکین س
همــه ی فروشــگاه های معیشــتی کــه به منظــور 
تعویــض مبلــغ صورتحســاب ها و رســیدهای 
معمولــی بــه ادارۀ کارپــردازی و خواربــار ارتــش 
مراجعــه می کنــد، مــی رود. » )دســتورهای 

شــماره 2۰، 3۰ دســامبر 18۵8(. 
یــک فرمانــده اختیــار معــدوم کــردن اموالــی را 
داشــت کــه دیگــر نیــازی بــه آن نبــود )وزارت 
ــن  ــا ای ــق ب ــد 1۰23(. مطاب ــگ 18۶1 بن جن
اختیــار، پــس از تــرك قلعــه آبرکروبــی در ســال 
ــتفاده  ــر اس ــی ب ــتورالعمل هایی مبن 18۵۹، دس
ــی توســط  ــه آبرکروب از وســایل موجــود در قلع
ــه  ــوط ب ــر مرب ــده مقــر صــادر شــد. ذخای فرمان
ــه قلعــه ریپلــی و ریجلــی تحویــل  تجهیــزات ب
ــگاه های  ــكی، فروش ــایل پزش ــدند و وس داده  ش
ــوابق  ــات و س ــار مهم ــه، انب ــتی، توپخان معیش
قلعــه آبرکروبــی بــه قلعــه ریجلــی ارســال 

ــه 18۵۹(.  ــماره 1۷، ۹ م ــتور ش ــدند )دس ش
در پاســخ بــه ســؤالی از ژنــرال تأمیــن تجهیزات 
ارتــش در مــورد لــوازم ارسال شــده بــرای قلعــه 
آبرکروبــی، وزارت داکوتــا گــزارش داد کــه 
فروشــگاه های مفصلــی بــه قلعــه آبرکروبــی 
ــای  ــه قاطره ــد ک ــزارش داده ان ارسال شــده و گ
ایــن قلعــه در وضعیــت مناســبی قــرار داشــتند 

ــر 18۶۰(.  ــی 3 اکتب )وول
ــه  ــی داد ک ــازه را نم ــن اج ــش ای ــررات ارت مق
ــی  ــتفاده های خصوص ــرای اس ــش ب ــوال ارت ام
ــرای  ــوزی ب ــه مج ــر اینك ــود مگ ــرده ش به کارب
انجــام ایــن کار صــادر شــود )وزارت جنــگ 
ایــن  طبــق  بــر   .)1۰1۷ پاراگــراف   18۶1
ــوص  ــگاه مخص ــور اداری فروش ــه، مأم آیین نام
کارمنــدان قلعــه آبرکروبــی از ســتاد فرماندهــی 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــود ب ــرده ب ــؤال ک ــش س ارت
وجــود فروشــگاه در فاصلــه 1۷۵ مایلــی از 
ــه  ــار ب ــروش خوارب ــد در ف ــا وی می توان ــر، آی مق

ــن پســت  ــش در ای شــهروندان شــاغل در ارت
ــع  ــرای رف ــگاه ب ــور فروش ــد؟ مأم ــدام کن اق
ــروش  ــه ف ــدام ب ــود اق ــوری خ ــای ف نیازه
هزینه هــای  بــا  همــراه  معیشــتی  اقــالم 
حمل ونقــل ایــن مقادیــر شــده بــود. وی 
همچنیــن ســؤال کــرد کــه آیــا فــروش 
ــه کار  ــش مشــغول ب ــه در ارت ــرادی ک ــه اف ب
ــه  ــچ  1۰ ژوئی ــت؟ )گروت ــاز اس ــتند مج نیس
ــی  ــتاد فرمانده ــفانه، پاســخ س 18۶2(. متأس

ارتــش در بایگانی هــا مشــاهده نشــد. 

ــان  ــه نش ــود دارد ک ــتنداتی وج ــن مس همچنی
حفــظ  به منظــور  اقداماتــی  می دهــد 
مســئولیت پذیری به طــور ویــژه در خصــوص 
تأمیــن منابــع معیشــتی صــورت گرفتــه اســت. 
ــراي  ــده ب ــوي فرمان ــاش از س ــه امرارمع ــاز ب نی
ــه خــارج از مقــر اعــزام شــده  نیروهایــي کــه ب
ــداد  ــن مجــوز شــامل تع ــود. ای ــد مجــاز ب بودن
مشــخصی از روزهــا بــود کــه می بایســت اقــالم 
ــرای آنهــا تهیــه شــود. نمونه هایــی  معیشــتی ب
ــده،  ــط فرمان ــده توس ــادر ش ــای ص از مجوزه
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ــرای  ــتی ب ــالم معیش ــه اق ــا تهی ــاط ب در ارتب
نیروهــای اعــزام شــده در بایگانــی قلعــه 
ــه  ــربازانی ک ــورد، س ــک م ــود دارد. در ی وج
ــه  ــه رودخان ــر ب ــه از مق ــل نام مســئول تحوی
ــه  ــتی ب ــالم معیش ــوز اق ــد، مج ــوا بودن چیپ
انــدازۀ شــش روز بــرای آنهــا صــادر شــد 
)دســتورهای شــماره 4، 1۵ ســپتامبر 18۵8(. 
یــک اعــزام دیگــر شــامل ســربازانی بــود کــه 
ــرای آنهــا  ــه قلعــه ریجلــی می رفتنــد کــه ب ب
ــدت 12 روز  ــه م ــتی ب ــالم معیش ــوز اق مج
صــادر شــد )دســتور ویــژه شــماره 48 در 22 

نوامبــر 18۵8(. 

تأمیــن  بــه  مربــوط  گزارش هــای 
تجهیــزات

حداقــل هــر ســه مــاه یک بــار، گزارشــی 
توســط هــر مأمــور موّظــف بــه مراقبــت 
می شــد.  تهیه شــده  عمومــی  امــوال  از 
گزارش هــا توضیحــات کاملــی را در مــورد 
کامــل  درك  بــرای  الزم  شــرایط  کلیــۀ 
وضعیــت موجــود و وضــع امــوال ارتــش ارائــه 
پاراگــراف  می دادنــد )وزارت جنــگ 18۶1 
1۰۵4(. در اجــرای بخشــی از ایــن آیین  نامــه، 
معــاون تأمیــن تجهیــزات در قلعــه آبرکروبــی 
ــرال تأمیــن تجهیــزات  ــه ژن ــی را ب گزارش های
ــا  ــن گزارش ه ــه ای ــرد ک ــال می ک ــش ارس ارت
غالبــاً از نظــر ماهیتــی روایــت می شــدند. 
ــی  ــاوی اّطالعات ــزارش ح ــن گ ــه ای از ای نمون
ــان  ــی در زم ــع اضاف ــل مناب ــورد تحوی در م
رســیدن بــه پایــان ســال مالــی اســت، تعــداد 
ــرای  ــای موجــود ب ــر و واگن ه ــای قاط گروه ه
ــوع  ــدن موض ــرح ش ــوازم و مط ــل ل حمل ونق
ــه  ــر ب ــط نوامب ــه اواس ــه قلع ــر اینك ــی ب مبن
دلیــل شــرایط جــوی در فصــل زمســتان 
نمی توانــد از واگن هــا اســتفاده کنــد و اینكــه 
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بــرای حمل ونقــل در فصــل زمســتان نیــاز بــه 
ــر  ــی دارد )رانســوم 1۹ اکتب 24 ســورتمه اضاف

 .)18۶۰

سایر کنترل های مسئولیت پذیری
ــه  ــخگویی ک ــه پاس ــوط ب ــدارك مرب ــایر م س
در بایگانــی قلعــه آبرکروبــی یافــت شــده 
ــی داد  ــان م ــه نش ــتند ک ــنادی هس ــت اس اس
به صــورت فیزیكــی از دارایی هــا و اوراق بهــادار 

می کننــد.  محافظــت  تضمین شــده 

محافظت فیزیکی دارایی ها
ــورد  ــی در م ــه آبرکروب ــتورهای قلع ــر دس دفت
وضعیتــی اســت کــه در آن نگهبانان نتوانســتند 
ــر دارایی هــای موجــود در فروشــگاه  ــی ب نظارت
مخصــوص ســربازان و تجهیــزات مربوطــه 
ــد. شــبی  ــا را حفــظ کنن داشــته باشــند و آنه
ــه ای دســتبرد زده شــد و اســطبل های  ــه خان ب
بودنــد.  شــده  شكســته  نیــز  آن  اطــراف 
ــت از  ــرای محافظ ــه ب ــده قلع ــه، فرمان درنتیج
ــتورات  ــه دس ــات قلع ــهود و حیوان ــوال مش ام
ــف  ــان موّظ ــه نگهبان ــرد ک ــادر ک ــد ص جدی
ــه شــرح  ــان ب ــد. نگهبان ــروی از آن بودن ــه پی ب
زیــر مــورد ســرزنش و آمــوزش قــرار گرفتنــد. 
ــه نگهبــان شــماره 4 دســتور داده  ــن رو ب »ازای
شــد بــر تمــام امــوال عمومــی کــه در مجــاورت 
ــد  ــته باش ــق داش ــارت دقی ــرار دارد نظ وی ق
ــدون  ــطبل ها، ب ــدن اس ــک ش ــس از تاری و پ
ــان شــماره  ــد. نگهب اجــازه هیچ کــس را نپذیرن
1 وظیفــه دارد عــالوه بــر توجــه بــه امــن 
ــوص  ــگاه مخص ــای فروش ــتن دارایی ه نگه داش
ــم  ــی ه ــه، نگاه ــزات مربوط ــربازان و تجهی س
بــه ســاختمان هایی کــه توســط کارمنــدان 
بخــش تأمیــن تجهیــزات مــورد اســتفاده 
می شــود، بینــدازد و از ورود همــه مردانــی 

ــراف  ــد در اط ــام کرده ان ــه ثبت ن ــه داوطلبان ک
ــای  ــه چراغ ه ــی ک ــد. زمان ــری کن ــا جلوگی آنه
ــان  ــوند، نگهبان ــوش می ش ــا خام ــگاه  آنه اقامت
بــرای گشــت زنــی )و همچنیــن شــبانه روز( بــه 
ــهروند  ــر ش ــر ه ــوند و اگ ــتاده ش ــراف فرس اط
یــا ســربازی بــدون داشــتن مجــوز مناســب در 
خــارج از اقامتــگاه خــود پیــدا کردنــد، دســتگیر 
کننــد" )دســتور شــماره 8، 2۰ مــارس 18۵۹(. 
فیزیكــی  محافظــت  از  دیگــری  نمونــۀ  در 
دســتورالعمل هایی  دولتــی،  دارایی هــای 
مربــوط بــه بســته شــدن قلعــه آبرکروبــی 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــامل جزئی ــال 18۵۹ ش در س
تأمیــن امنیــت مقــر، فروشــگاه های آن و ســوابق 
مربوطــه پــس از خــروج بدنــه اصلــی ســربازان 

از مقــر، موجــود بــود. دســتوراتی صــادر شــده 
کــه مشــخص می کنــد چــه کســی بــرای 
ــد  ــی خواه ــی باق ــه آبرکروب ــت از قلع محافظ
ــه  ــت ک ــتورالعمل هایی اس ــامل دس ــد و ش مان
مســئول تجهیــزات مقــر تــا زمانــی کــه همــه 
ــای  ــه قلعه ه ــت ب ــال راح ــا خی ــگاه ها ب فروش
ریپلــی و ریجلــی ارســال نشــوند، در آنجــا باقــی 
ــه 18۵۹(.  ــماره 1۷، ۹ م ــتور ش ــد )دس می مان
همان طــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، اموالــی کــه از 
ــه افســر دیگــر منتقــل می شــد،  ــک افســر ب ی
ــه  وزارت  ــی مســئول پاســخگویی ب افســر قبل
جنــگ )پاراگــراف 18۶1( بــود و اگــر ایــن کار 
را نمی توانســت انجــام دهــد، امــوال تــا زمانــی 
ــت  ــت مراقب ــد تح ــق یاب ــر تحق ــن ام ــه ای ک
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و نگهبانــی قــرار می گرفــت. در گزارشــی از 
مســئول تأمیــن تجهیــزات، دربــاره حمل ونقــل 
ــه  ــت ک ــده اس ــی، آم ــه آبرکروب ــه قلع کاال ب
بــه  حمل ونقــل،  بــه  مربــوط  گاری-هــای 
دلیــل وجــود جاده هــای صعب العبــور تنهــا 
نیمــی از مســیر قلعــه را می تواننــد طــی کننــد 
ــه  ــک کلب ــاز در ی ــداری از وســایل موردنی و مق
چوبــی باقی مانــده بــود و از آن مراقبــت می شــد 
تــا زمانــی کــه ســربازان و نیروهــا بتواننــد بقیــه 
راه را بــا ســورتمه برگرداننــد و اقــالم را بــه 
قلعــه منتقــل کننــد )مــک کنســتری 2۰ اکتبــر 

 .)18۶۰

ضمانتنامه ها 10
یكــی از ضروریــات ارتــش بــرای انعقاد قــرارداد 
بــا پیمانــكاران ایــن بــود کــه آنها بــرای تضمین 
ــا  ــه ای ب ــرارداد می بایســت ضمانتنام اجــرای ق
ــد )وزارت جنــگ 18۶1  امنیــت کافــی بپردازن
آنســون  به عنوان مثــال   .)1۰۵۰ پاراگــراف 
ــه  ــرای مصالحــی ک ــه ای ب ــروپ ضمانتنام نورث
از ارتــش به منظــور تكمیــل ســاخت یــک 
کشــتی بخــار دریافــت کــرده بــود، ارائــه کــرد. 
ســاختار ســند ضمانــت شــامل اوراق بهــاداری 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــه ارزش 1، ۰۰۰ دالر ب ب
ــت خــوب  ــا کیفی ــوادی ب ــدن م ــدم بازگردان ع
ــروپ، از وی  ــط نورث ــان توس ــا ارزش یكس و ب
دریافــت می شــد. مطابــق مقــّررات ارتــش 
ــن  ــای مطمئ ــا و مكان ه ــه نام ه ــود ک ــزم ب مل
اقامتــی فراهــم کنــد. )نورثــروپ، 4 ژوئــن 

 .)18۵۹
تأمیــن  مســئول  بــه  هم زمــان،  به طــور 
تــا  داده می شــد  دســتور  مقــر  تجهیــزات 
ــه آقــای نورثــروپ تحویــل دهنــد  مصالــح را ب
را  »مصالــح  اســت   داده  قــول  وی  زیــرا 
ــا  ــن ی ــه خواسته شــده جایگزی ــوری ک همان ط

پرداخــت کنــد. » )دســتور ویــژه شــماره 3۰، 
ــروپ  ــای نورث ــفانه، آق ــن 18۵۹(. متأس 1 ژوئ
ــر جایگزیــن کــردن  ــه تعّهــد خــود مبنــی ب ب
مصالحــی کــه ارتــش بــرای او مشــخص کــرده 
و یــا پرداخــت اوراقــی بــه ارزش 1، ۰۰۰ دالر، 
ــس  ــان دیوی ــه، کاپیت ــرد. درنتیج ــل نك عم
ــتور  ــه دس ــوری ک ــامبر 18۵۹(، مأم )اول دس
داده بــود بــه آقــای نورتــروپ مصالــح تحویــل 
ــرد  ــگ درخواســت ک ــر جن داده شــود، از وزی
کــه از اوراق ضمانــت چشم پوشــی کنــد و 
ــل  ــه دلی ــا مســئولیت خــود ب ــا را ب تضمین ه
ــرای  ــار ب ــق بخ ــه قای ــای قابل توج ــۀ مزای ارائ

ــد.  ــردم آزاد کن ــوم م ــش و عم ارت

گزارش های ارسالی از مقر
هــر مقــر به صــورت ماهانــه گزارشــی بــه 
دفتــر معــاون ژنــرال ارســال می کــرد کــه 
و  آن  بــه  منصــوب  کارکنــان  حســابداری 
ــای  ــدازه نیروه ــر، ان ــای مســتقر در مق واحده
ــک  ــر ی ــف ه ــا و وظای ــر، نام ه ــتقر در مق مس
ــده و  ــذ ش ــمی اخ ــات رس ــوران، ارتباط از مأم
رویدادهــای مهمــی کــه رخ داده اســت را نشــان 
مــی داد )وزارت جنــگ 18۶1 بنــد 4۵8(. 

گــزارش یكــی از مقامــات قلعــه آبرکروبــی برای 
ایــن  اســت.  به دســت آمده   18۵۹ مــارس 
ــج افســر  ــه پن ــی از آن اســت ک ــزارش حاک گ
مأمــور و 112 کارکنــان داوطلــب ســربازی در 
ایــن مقــر حضــور دارنــد. همچنیــن تنهــا یــک 
فــرد غیرنظامــی کــه به عنــوان مترجم مشــغول 
ــه  ــه، ب ــاه فوری ــد. در م اســت را نشــان می ده
مقــر دســتوری رســید کــه همــه غیرنظامیــان 
ــزارش  ــوند. گ ــراج ش ــد اخ ــم بای ــز مترج به ج
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــارس بیانگ ــاه م ــر در م مق
ــه  ایــن دســتور از زمــان گــزارش در مــاه فوری
اجراشــده اســت، به گونــه ای کــه ایــن گــزارش 

ــا  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی را نش ــج غیرنظام پن
ــغول  ــاه مش ــدازه 22۰ دالر در م ــه ای به ان هزین

ــه کار هســتند.  ب
ســرانجام، گوشــه ســمت راســت پایین گــزارش 
ــا  ــن امض ــرگرد پات ــر، س ــده مق ــط فرمان توس

می شــود. 

6. بحث و بررسی
مقایســه روش هــای کنتــرل داخلــی 
ــی  ــازمان های حام ــۀ س ــا کمیت ــش ب ارت
کمیســیون تــردوی )موســوم بــه کــوزو(
در ایــن بخــش، اهــداف کنتــرل و عناصــر مورد 
ــا  ــرن نوزدهــم ب ــش در اواســط ق اســتفاده ارت
مــواردی کــه کــوزو بــرای یــک سیســتم کنترل 
مقایســه  می کنــد  توصیــه  مؤثــر  داخلــی 

ــود.  می ش

اهداف کنترل داخلی
ــی را  ــرل داخل ــدف کنت ــه ه ــوزو )2۰13( س ک
اینگونــه تعریــف می کنــد: اثربخشــی و کارایــی 
عملیــات، گزارشــگری مالی و غیرمالــی و پیروی 
از قوانیــن و مقــّررات. کنترل هــای داخلــی، 
سیاســت ها و رویه هایــی بــرای پاســخگویی 
بــه اشــخاصی هســتند کــه مســئولیت کنتــرل و 
ــه  ــازمان، چ ــک س ــای ی ــت از دارایی ه محافظ
پولــی و چــه غیرپولــی و پیــروی از قوانیــن را بــر 
ــوان  ــد، اعمــال می شــود. آنهــا به عن عهــده دارن
مدیریــت  برنامــۀ  از  جدایی ناپذیــر  بخــش 
ریســک ســازمان هســتند که بــرای اطمینــان از 
اســتفادۀ مناســب و مدیریــت برنامــۀ دارایی های 

ــوند.  ــرا می ش ــازی و اج ــازمان پیاده س س
خطــرات پیــش روی ارتــش آمریــكا شــامل 
بــه  پایبنــدی  و  صحیــح  عدم اســتفاده 
اعتبــارات، اســتفاده از منابــع به طــور ناکارآمــد 
ناکافــی ســاختمان ها،  بی اثــر، محافظــت  و 
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حیوانــات، و ســایر امــوال عمومــی اســت. 
همان طــور کــه در اســناد قلعــه آبرکروبــی 
داخلــی  کنتــرل  اهــداف  اســت،  مشــهود 
ــه اهــداف تعیین شــده توســط  ارتــش شــبیه ب
ــت  ــامل حفاظ ــش ش ــداف ارت ــود. اه ــوزو ب ک
پیــروی  و  هزینه هــا  کنتــرل  دارایی هــا،  از 
مطابــق  و  بــوده  تخصیص یافتــه  اعتبــار  از 
ــی  ــی و کارای ــرای اثربخش ــوزو ب ــداف ک ــا اه ب
عملیــات و پیــروی از قوانیــن و مقــّررات اعمــال 
ارتــش  داخلــی  کنتــرل  اهــداف  می شــد. 
ــرا  ــود زی ــد ب ــی نخواه شــامل گزارشــگری مال
ــد  ــی مانن ــای مال ــۀ صورت ه ــئولیت تهی مس
صــورت ســود و زیــان یــا ترازنامــه را بــر عهــده 

ــدارد.  ن

اجزاء و مؤلفه های کنترل داخلی

ــرای  ــه  ب ــج مؤلف ــن، کــوزو )2۰13( پن همچنی
یــک سیســتم کنتــرل داخلــی مناســب و 
کارآمــد توصیــه کــرده اســت. همــۀ پنــج مؤلفــۀ 
مشخص شــده توســط کــوزو در تجزیه وتحلیــل 
ارتــش  پاســخگویی  و  کنترلــی  روش هــای 
ــی  ــه اصل ــار مؤلف ــا چه ــتند اّم ــهود نیس مش
ــه  ــد ک ــود دارن ــش وج ــی در ارت ــرل داخل کنت
شــامل: محیــط کنترلــی، فّعالیت هــای کنترلــی، 
ــی  ــای نظارت ــات و فّعالیت ه ــات و ارتباط اّطالع

ــود.  ب
ــوزو مســتلزم آن  ــی11، ک ــط کنترل ــه محی مؤلف

اســت کــه مدیریــت یــک ســازمان ســاختارها، 
مســئولیت ها  و  گزارش دهــی  خطــوط 
و اختیــارات مناســب را در جهــت دســتیابی 
ــه اهــداف ایجــاد کنــد. ارتــش یــک ســاختار  ب
ــناس  ــات سرش ــا مقام ــتقر ب ــگری مس گزارش

ــد.  داشــت کــه از هــر لحــاظ مــورد تأییــد بودن
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــه ای ــن مؤلف ــش دوم ای بخ
ســازمان بایــد افــرادی را در اختیار داشــته باشــد 
کــه به منظــور دســتیابی بــه اهــداف، پاســخگو و 
مســئولیت پذیر باشــند. از مكاتبــات بیــن قلعــه، 
وزارت غــرب و ســتاد فرماندهــی ارتــش مشــهود 
اســت کــه افســران معتقــد بودنــد آنهــا در 
صــورت رعایــت نكــردن کنترل هــای موجــود در 

ــند.  ــخگو باش ــد پاس ــه بای آیین نام
ــی12، مســتلزم  ــای کنترل ــه دوم فّعالیت ه مؤلف

آن اســت که یــک ســازمان فّعالیت هــای کنترلی 
را کــه در حفــظ خطــرات عدم دســتیابی بــه 
اهــداف را در حــد قابل قبــول کمــک می کننــد، 
ــازمان  ــن س ــد. ای ــعه ده ــد و توس ــاب کن انتخ
مســئول اجــرای فّعالیت هــای کنترلــی از طریــق 
سیاســت هایی اســت کــه ایجــاد می کنــد، آنچــه 
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انتظــار مــی رود و رویه هایــی کــه سیاســت ها را 
ــد، اســت. دو خطــر عمــده کــه  ــی می کنن عمل
ــود،  ــه رو شــده ب ــا آن روب ــرن 1۹ ب ــش در ق ارت
حفــظ مســئولیت پذیری و امنیــت دارایی هــا 
و هزینه هــای انجام شــده مطابــق بــا اعتبــار 
در  کــه  همان طــور  بودنــد.  تخصیص یافتــه 
اســناد قلعــه آبرکروبــی مشــهود اســت، ارتــش 
ــر  ــش خط ــرای کاه ــی را ب ــای کنترل فّعالیت ه
ــت  ــی و از دس ــارات تخصیص ــن اعتب ــدر رفت ه
دادن پاســخگویی در مــورد دارایی هایــی چــون 
ســاختمان ها و حیوانــات انجــام داد. ارتــش 
مقــّررات کامــاًل واضحــی را تنظیــم کــرده بــود 
کــه حاکــم بــر اقدامــات موردنیــاز افســران برای 
ــان از  ــا و اطمین ــه و دارایی ه ــت از بودج حفاظ
ــه  ــارات تخصیص یافت ــح از اعتب ــتفاده صحی اس
ــل اســناد  ــود. همان طــور کــه در تجزیه وتحلی ب
فــوق ذکــر شــد، افســران ارتــش بــرای مصــرف 
اعتبــارات و ایجــاد ســاختارهای مناســب بــرای 
دســتاوردی مؤثــر در مأموریــت درخواســت 

ــد.  ــد آن می کردن ــوز و تأیی ــدور مج ص
ســومین مؤلفــه کــوزو کــه در تحلیــل اســناد 

ــات13   ــات و ارتباط ــود اّطالع ــاهده می ش مش
اســت. طبــق رهنمودهــای کــوزو، از ســازمان 
ــت   ــا کیفی ــی ب ــه اّطالعات ــی رود ک ــار م انتظ
ــی  ــرل داخل ــرای پشــتیبانی از عملكــرد کنت ب
ــتفاده  ــا اس ــد از آنه ــه بتوان ــد ک ــم کن فراه
کنــد. ایــن ســازمان همچنیــن بایــد اّطالعــات 
داخلــی، ازجملــه اهــداف و مســئولیت های 
کنتــرل داخلــی کــه بــرای پشــتیبانی از 
عملكــرد کنتــرل داخلــی الزم اســت را اّطــالع 
ــت  ــد صح ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــن مؤلف ــد. ای ده
ــن  ــی و از بی ــد کتب ــت ها، تأیی ــرای سیاس اج
بــردن تمــام ارتباطــات زنجیــرۀ فرمــان14 
قلعــه  اســناد  در  کــه  همان طــور  دارد.  را 
ــكل های  ــا و ش ــا، گزارش ه ــی، نامه ه آبرکروب
دیگــری از ارتباطــات داخلــی وجــود دارد کــه 
مربوطــه  سیاســت های  می کنــد  تأییــد 
ــت.  ــده اس ــروی ش ــا پی ــده و از آنه تدوین ش
در اواســط قــرن نوزدهــم باوجــود کمبــود 
ــای  ــان در مرزه خطــوط ارتباطــی قابل اطمین
تمــام  ارتباطــات  ارتــش  ایاالت مّتحــده، 

زنجیــرۀ فرمانــداری را حفــظ می کــرد. 

بــر  نظــارت  کــوزو،  مؤلفــۀ  چهارمیــن 

فّعالیت هــا15، مســتلزم آن اســت کــه ســازمان، 

ــی  ــع ارزیاب نقص هــای کنتــرل داخلــی را به موق
ــام  ــئول انج ــه مس ــی ک ــا بخش های ــد و ب کن
ــت  ــامل مدیری ــتند، ش ــی هس ــات اصالح اقدام
ارشــد در صــورت لــزوم ارتبــاط برقرارکننــد و در 
ــا آنهــا مكاتبــه کننــد. اجــرای  ایــن خصــوص ب
ــی از  ــتلزم کنترل های ــه مس ــن مؤلف ــح ای صحی
قبیــل تفكیــک وظایف و قــدرت و سیاســت های 
ــش به وضــوح  ــه ارت ــی مشــخصی اســت ک کتب
ــاختار  ــک س ــه ی ــن ب ــت. همچنی ــته اس داش
و  مســئولیت پذیری  کــه  دارد  نیــاز  اداری 
کنتــرل هزینه هــا و دارایی هایــی را کــه ســاختار 
فرماندهــی ارتــش انجــام داده، تشــویق، تقویت و 

ــد.  تســهیل می کن
همان طــور کــه بــا تجزیه وتحلیــل اســناد قلعــه 
آبرکروبــی نمایــان اســت، ارتــش یــک سیســتم 
کنتــرل داخلــی مشــابه بــا نــوع سیســتمی کــه 
توســط کــوزو بــرای واحدهــای تجــاری امــروزی 
تعریــف کــرده و بــر آن توصیــه شــده، بــا اهــداف 

و مؤلفه هــای مشــابه ایجــاد کــرده اســت. 

کنتــرل  روش هــای  اســاس  و  پایــه 
تجــاری واحدهــای  بــرای  داخلــی 

ــی در  ــت مال ــابداری و مدیری ــای حس روش ه
پاســخ بــه محیــط عملیاتــی و نیازهــای کاربران 
اّطالعــات مالــی تكامــل می یابــد. انقــالب 
صنعتــی در اواســط دهــۀ 18۰۰ در حــال وقــوع  
ــال ورود  ــارت و کســب وکار در ح ــای تج و دنی
بــه دنیــای جدیــد بــود؛ یعنــی در حــال حرکت 
ــه  ــر و خصوصــی ب از دنیــای تجارتــی کوچک ت
کســب وکار بــزرگ بــا چندیــن واحــد جداگانــه 
ــال  ــاد در ح ــود. اقتص ــی ب ــاظ جغرافیای ازلح
گــذار از اقتصــاد مبتنــی بــر کاالی بازرگانــی و 
کوچــک بــه یــک اقتصــاد مبتنــی بــر تولیــد در 
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مقیــاس بــزرگ بــود )ماننــد کارخانه هــای آرد(. 
عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فّناورانــه به طــور 
ــن  ــه ای ــد ک ــر بودن قابل توجهــی در حــال تغیی
موضــوع نیــاز بــه تغییــر در اهــداف و عملیــات 

ــابداری دارد.  حس
قبــل از ایــن دورۀ زمانــی، حســابداری در درجــۀ 
اول ماهیــت مالــی داشــته و شــامل دفتــرداری و 
حســابداری بــرای مشــاغل نســبتاً ســاده و بدون 
ــا  ــود؛ اّم نمایندگــی و محافظــت از پــول نقــد ب
انقــالب صنعتــی باعــث می شــود کــه مشــاغل 
بــرای تعییــن ســود خــود لــزوم گســترش 
ــد،  هرچــه بیشــتر حســابداری را احســاس کنن
ــزوم  ــه ل ــد ب ــوه نق ــت از وج ــن محافظ همچنی
ایجــاد کنترل هــای داخلــی بــرای حســابداری و 
ــا  ــرل هزینه ه ــا، کنت ــظ دارایی ه ــن حف تضمی
و پیــروی از قوانیــن در عملیــات جداگانــه 

ــی شــد.  جغرافیای
در آن زمــان، ارتــش گرچــه تنهــا ســازمان  
ــازمان هایی  ــدود س ــی از مع ــی یك ــود ول موج
بــود کــه در محیطــی مشــابه محیــط جدیــد که 
واحدهــای تجــاری دیگــر بــا آن روبــه رو بودنــد، 
فّعالیــت می کــرد. درنتیجــه، دنیــای تجــارت بــه 
چنیــن ســازمانی بــا چنیــن تجربــه ای روی آورد 
ــی  ــرل داخل ــیوه های کنت ــرای ش ــی ب ــا مدل ت
خــود پیــدا کنــد. همچنیــن بســیاری از افســران 
ــت1۶ در  ــت پوین ــالن وس ــش و فارغ التحصی ارت
واحدهایــی از جملــه راه آهــن اســتخدام شــدند، 
ایــن افســران شــیوه های پاســخگویی در وســت 
پوینــت را آموختــه بودنــد و بــه احتمــال زیــاد 
ــه  ــرکت هایی ک ــی ش ــیوه های مال ــر روی ش ب
در آن اســتخدام شــده اند تأثیــر گذاشــته اند 
)هاســكین و مكــوی 1۹88، هاســكین، مكــوی 

ــتون 2۰۰۶(.  و اس
ســال  اوایــل   ،)1۹۹8( مكــوی  و  هاســكین 
18۰۰ در اســپرینگفیلد آرمــوری1۷، توســعۀ 

غربــی  راه آهــن  در  کنترلــی  سیســتم های 
بــه  توجــه  بــا  را  پنســیلوانیا  راه آهــن  و 
ــد.  ــان می دهن ــت نش ــت پوین ــای وس آموزه ه
فارغ التحصیــالن وســت پوینــت ایــن شــرکت ها 
را مدیریــت کــرده و شــیوه های فنــی مدیریتــی 
ماننــد آنالیــز داده هــا، حســابداری هزینــه، 
ســاختار ســازمانی سلســله مراتبــی، نظــارت بــر 
عملكــرد کارمنــدان و ســایر روش هایــی را که در 
وســت پوینــت آموختــه و بــه کار گرفته انــد را در 
ایــن شــرکت ها پیاده ســازی کردنــد. روش هــای 
ــئولیت پذیری  ــش مس ــث افزای ــا باع ــی آنه فن
ــد.  ــره وری ش ــود به ــران و بهب ــدان و مدی کارمن
18 بــه گفتــه هاســكین و همــكاران )2۰۰۶( 

ــی  اســتراتژی کســب وکار ازجملــه مدیریــت مال
در اواســط قــرن 1۹ از طریــق قــدرت اســتفاده 

ــد  ــت ش ــادی تقوی ــی و اقتص ــع تجهیزات از مناب
کــه ایــن تحــول توســط فارغ التحصیــالن وســت 

ــت.  ــورت گرف ــت ص پوین
ارتــش  مورداســتفاده  داخلــی  کنترل هــای 
احتمــاالً پایــه یــا مثالــی بــرای روش هــای 
کنتــرل داخلــی اتّخــاذ شــده توســط واحدهــای 
تجــاری در شــرایط عملیاتــی جدیــد آنهــا بــود. 
ــت  ــن نیس ــای ای ــه معن ــل ب ــن تجزیه وتحلی ای
ــی توســط  ــرل داخل ــال کنت ــش در اعم ــه ارت ک
ــتقیمی  ــی و مس ــش اصل ــاری نق ــای تج واحده
داشــته اســت. همان طــور کــه در پیشــینۀ ایــن 
پژوهــش نشــان داده شــد راه آهــن، اســپرینگفیلد 
ــه  ــروع ب ــز ش ــر نی ــرکت های دیگ ــوری و ش آرم
توســعه رویه هــای کنتــرل داخلــی کردنــد؛  
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــیوه ها احتمــاالً 
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ــی  ــش و کنترل های ــران ارت ــر افس ــت تأثی تح
ــت  ــور در وس ــگام حض ــا در هن ــه آنه ــود ک ب
پوینــت و در زمــان تعلیــم از آنهــا یــاد گرفتــه 

ــد.  بودن

7. خالصه و نتیجه گیری
ــه  ــود در قلع ــناد موج ــش، اس ــن پژوه در ای
ــاری  ــا معی ــه داکوت ــع در منطق ــی واق آبرکروب
بــود کــه از طریــق آن شــیوه های کنتــرل 
داخلــی مــورد اســتفاده ارتــش آمریــكا در 
اواســط دهــۀ 18۰۰ مورد بررســی قــرار گرفت. 
مقــّررات ارتــش ایاالت مّتحــده در مــورد امنیت 
کنتــرل  گزارش دهــی،  الزامــات  دارایی هــا، 
هزینه هــا، پایبنــدی بــه تخصیــص اعتبــارات و 
رعایــت مقــّررات مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار 
ــان دهندۀ  ــه نش ــای به کاررفت ــت. روش ه گرف
سیاســت های  و  شــیوه ها  اولیــۀ  نســخۀ 
کنتــرل داخلــی اســت کــه امــروزه در آن 
مشــهود اســت. روندهــا و اقدامــات ارتــش 
ــود  ــوزو معتقدب ــه ک ــود ک ــری ب ــامل عناص ش
ــر  ــی مؤث ــرل داخل ــتم کنت ــک سیس ــرای ی ب

ــد.  ــروری بودن ض

ــی  ــناد نظام ــوابق و اس ــام س ــفانه، تم متأس
دیگــر، ماننــد صورت جلســات هیئت هــای 
ضــروری  آبرکروبــی،  قلعــه  در  بررســی 
تمــام  کامــل  به طــور  کــه  نمی دانســتند 
نشــان  را  انجام شــده  مناســب  اقدامــات 
بــر  عــالوه  باشــند.  دســترس  در  و  داده 
ــش  ــی ارت ــتاد فرمانده ــخ های س ــن، پاس ای
توســط  انجام شــده  اقدامــات  بیشــتر  بــه 
ــود.  ــی موجــود نب ــه آبرکروب ــان در قلع کارکن
ــا  ــه آی ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــه، نمی ت درنتیج
تمــام شــیوه های کنتــرل داخلــی منــدرج در 
ــا  ــده اند ی ــروی و اجراش ــش پی ــه ارت آیین نام

ــر.  خی
آنچــه در دســترس اســت نمونــه ای از اقدامات 
انجام شــده براســاس دفتــر دســتورهای قلعــه 
ــناد اســت.  ــات و اس ــایر ارتباط ــی، س آبرکروب
ــتفاده از  ــوز اس ــرا و مج ــش اج ــّررات ارت مق
بودجــه درخواســت و اعطــاء  می کــرد. بودجــه 
ــتفاده  ــب اس ــد و مناس ــر، کارآم ــور مؤث به ط
ــون  ــق قان ــارات مطاب می شــد. تخصیــص اعتب
دارایی هــا  می گرفــت.  قــرار  مورداســتفاده 
نیــز  موجودی هــا  و  می شــدند  محافظــت 

ــدند.  ــرل می ش کنت
دربــارۀ  مســتقیمی  مــدرك  هیــچ  اگرچــه 
ارتبــاط شــیوه های کنتــرل داخلــی ارتــش 
ایاالت مّتحــده بــا ســیر تكاملــی شــیوه های 
ــتفاده  ــده و مورداس ــاذ ش ــی اتّخ ــرل داخل کنت
ــا  ــدارد اّم ــود ن ــی وج ــرکت های خصوص در ش
ــش  ــم ارت ــه بگیری ــه نتیج ــت ک ــی اس منطق
در توســعه شــیوه های کنتــرل داخلــی کــه 
استفاده شــده،  تجــاری  واحدهــای  توســط 
تأثیــر داشــته اســت. ســه عامــل در رســیدن بــه 
ــل مطرح شــده  ــه شــرح ذی ــن نتیجه گیــری ب ای

ــت.  اس
ــال  ــان در ح ــن زم ــی در ای ــالب صنعت 1( انق
بــرای  تجــاری  واحدهــای  بــود.  وقــوع 
ــه از  ــود ک ــاری خ ــای تج ــت واحده مدیری
ــا  ــد ب ــم بودن ــدا از ه ــی ج ــاظ جغرافیای لح
ــدند.  ــه ش ــری مواج ــت پیچیده ت ــوۀ مدیری نح
را مجــاب  ارتــش  ایاالت مّتحــده  2( کنگــرۀ 
می کنــد کــه در قبــال دارایی هــای خــود 
ــات(  ــودن عملی ــر ب ــد )مؤث ــات کارآم و عملی
پاســخگو باشــد. درنتیجــه، ارتــش به منظــور 
قبــال  در  خــود  مســئولیت های  تحقــق 
ــرای  ــی ب ــرل داخل ــیوه های کنت ــره، ش کنگ
ــر  ــه از نظ ــدی ک ــد واح ــرکت چن ــک ش ی
ــت.  ــه کار گرف ــت را ب ــده اس ــی پراکن جغرافیای
ــت  ــالن وس ــش و فارغ التحصی ــران ارت 3( افس
در  و  کردنــد  تــرك  را  ارتــش  پوینــت 
پســت های ارشــد مدیریتــی مشــغول بــه کار 
ــی  ــرل داخل ــیوه های کنت ــا از ش ــدند. آنه ش
ارتــش آگاهی هــای الزم را داشــتند و بــه 
احتمــال زیــاد آنهــا را در واحدهــای تجــاری 
کــه در آن مشــغول بــه کار بودنــد اجــرا 

می کردنــد. 
ــای  ــرای واحده ــی ب ــال خوب ــو و مث ــش الگ ارت
ــاری  ــای تج ــه واحده ــد به طوری ک ــاری ش تج
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شــرکتی  به عنــوان  ارتــش  از  می توانســتند 
کــه واحدهــای پراکنــده دارد، نحــوۀ مدیریــت 
را بیاموزنــد. اعتبــار زیــادی بــه شــیوه های 
ــن  ــتفاده در راه آه ــورد اس ــی م ــرل داخل کنت
تكامــل  در  بوکولــد 1۹83(  )به عنوان مثــال، 
ــت  ــده اس ــدرن داده ش ــی م ــیوه های کنترل ش
اّمــا ارتــش ایاالت مّتحــده بــا عملیــات گســتردۀ 
ــی الزم را  ــیوه های کنترل ــیاری از ش ــود بس خ
بــرای بــرآورده کــردن انتظــارات کنگــره انجــام 
داده اســت، همچنیــن ایــن امــر به عنــوان الگــو 
ــای  ــرای واحده ــزایی ب ــت بس ــه خدم و نمون

ــت.                      ــرده اس ــاری ک تج

پی نوشت ها: 
1- The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Com-

mission (COSO)

ــن  ــی، ای ــه آبرکروب ــاح قلع ــان افتت   2- در زم
منطقــه قلمــرو ای نابســامان و بــدون دولــت 
بــود و معمــوالً از آن به عنــوان ســرزمین 
سرخپوســتان یــاد می شــود. در ســال 18۶1، 
ــا  ــرو داکوت ــی از قلم ــه بخش ــه ب ــن منطق ای
تبدیــل شــد کــه شــامل مونتانــا، وایومینــگ، 
جنوبــی  داکوتــای  و  شــمالی  داکوتــای 

ــود.  ــروزی ب ام
 Quartermaster -3 یــک اصطــالح نظامی 
ــور  ــی دارد. به ط ــی متفاوت ــه معان ــت ک اس
مثــال در ارتــش بــه شــخصی گفته می شــود 
ــارت  ــا نظ ــا پادگان ه ــگاه ها ی ــر فروش ــه ب ک
می کنــد و لــوازم و تجهیــزات موردنیــاز 
پادگان هــا را توزیــع می کنــد. در نیــروی 
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــخصی اس ــی، ش دریای

ــده دارد.  ــه عه ــیگنال ها را ب ــان و س فرم
 4- قلعــه آبرکروبــی تنهــا نمونه فراینــد کنترل 
بــرای ســاختن یــک مقــر نظامــی نیســت. در 

ــی مشــابه  ــی مكاتبات ــه آبرکروب ــی قلع بایگان
ــورك  ــی در ف ــر نظام ــک مق ــه ی ــوط ب مرب
اســت.  گنجانده شــده  کانــزاس  پــاون 
)ســامرز 28 آوریــل 18۶۰ و جســوپ ۹ مــه 

)18۶۰
  ۵- متأســفانه، در بایگانی هــا پاســخی مدرکــی 

بــرای ایــن موضــوع موجود نیســت. 
  ۶- معــاون فرمانــده ی کل ارتــش، مدیــر 
ارشــد اداری ارتــش اســت. در زمــان نــگارش 
ایــن نامــه ســرتیپ تاونزنــد ایــن جایــگاه را 

ــت.  ــار داش در اختی
۷- ایــن نامــه همچنین شــامل همــان اّطالعات 
در مــورد قلعــه ســوارد می باشــد کــه در 
داکوتــای  امــروزی،  جیمزتــاون  حوالــی 
شــمالی واقــع شــده بــود و در همــان زمــان 

ــز رهــا شــد.  نی
Bismarck  -8 پایتخــت داکوتــای شــمالی 

است. 
9- Forts Totten and Pembrina

10- Surety Bonds

11- control environment

12- control activities

13-  information and communication

سلســه مراتبی   chain of command  -14
اســت کــه از ایــن طریــق دســتورات از مقــام 
باالتــر بــه معاونیــن و افســران ارشــد، جهــت 

انجــام امــور صــادر می گــردد. 
15-  monitoring activities

16-  West Point

در  واقــع   ،Springfield Armory  -1۷
شــهر اســپرینگفیلد، ماساچوســت، مرکــز 
اصلــی تولیــد ســالح های نظامــی ارتــش 
ایاالت مّتحــده از ســال 1۷۷۷ الــی 1۹۶8 

ــود.  ب
  18- تایســون )1۹۹۰( معتقــد اســت کــه 

تأثیــر ارتبــاط وســت پوینــت شــاید توســط 
ــه  ــد موردتوج ــوی بیش ازح ــكین و مك هاس

ــع شــده باشــد.  واق

منبع
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حســابداری  اســتاد  بولیــن:  اف  ویلیــام 
شــمالی داکوتــای  ایالتــی  دانشــگاه 

ــروه حســابداری،  ــی: اســتادیار گ ــد منت وحی
دانشــكده مدیریــت و حســابداری، دانشــگاه 

ــران ــران، ای ــتی، ته ــهید بهش ش
ــد  ــناس ارش ــریف: کارش ــی ش ــا وثاقت رض
عالمــه  دانشــگاه  مدیریــت،  حســابداری 
ــت،  ــی، دانشــكده حســابداری و مدیری طباطبای

ــران.  ــران، ته ای
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سمیه همتیفاطمه دادبه

مقدمه
ــای  ــه دنی ــرای دسترســی ب در حــال حاضــر ب
بــه  اینترنــت محــدود  از طریــق  مجــازی 
نمایشــگر گوشــی موبایــل، صفحــه کامپیوتــر، 
ایــن  متــاورس  اّمــا  هســتیم  لپتــاپ  و 
محدودیت هــا را کنــار گذاشــته و مــا را بــا 
ــرد.  ــد ک ــنا خواه ــكان آش ــر از م ــی فرات دنیای
ــه  ــی کــه فیســبوك شــرکت خــود را ب از زمان
نــام متــا تغییــر داد، چیســتی متــاورس مــورد 

ــه  ــن مفهــوم نزدیــک ب ــرار گرفــت. ای بحــث ق
ــروزه  ــا ام ســه دهــه اســت کــه وجــود دارد اّم
متــاورس1  بــه طــور ناگهانــی بــه یــک موضــوع 

ــت.  ــده اس ــل ش ــدار تبدی پرطرف
ــای  ــش فناوری ه ــج گرای ــی از پن ــاورس یك مت
برتــر ســال جــاری اســت. ســر و صــدای زیــادی 
ــد وجــود دارد  ــن اکوسیســتم جدی پیرامــون ای
و شــرکت های حســابداری بایــد پیامدهــای 
ایــن فنــاوری را در نظــر بگیرنــد. رهبــران 

متاورس و حسابداران 
در عصر دیجیتال
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حسابدار

صنایــع مختلــف از جملــه ادوبــی2، فیــس بــوك، 
تنســنت3، اچ پــی، مایكروســافت و تیم هــای 
ــد.  ــرار می دهن ــاورس ق ورزشــی خــود را در مت
حســابداران نیــز بایــد بررســی موقعیــت خــود و 
ــرای حضــور در ایــن صنعــت  شرکت هایشــان ب
آغــاز کننــد، بــازاری کــه بــه بــازار 3۰ تریلیــون 
ــد.  ــد ش ــل خواه ــال 2۰3۰ تبدی ــا س دالری ت
ایــن مقالــه بــه نقــش متــاورس در آینــدۀ 

ــت.  ــه اس ــابداران پرداخت ــابداری و حس حس

متاورس چیست؟
قبــل از درك تأثیــر متــاورس بــر صنعــت 
بشناســیم.  را  متــاورس  بایــد  حســابداری، 
اصطــالح متــاورس بــرای اولیــن بــار در ادبیــات 
ــی  ــان علم ــون« در رم ــل استفنس ــط »نی توس
ــی  ــام »دیســتوپیاپی" یعن ــه ن ــی خــود ب تخیل
ــد  ــتفاده ش ــال 1۹۹2 اس ــی در س تصــادف برف
ــای  ــه معن ــا"4  ب ــی از پیشــوند »مت ــه ترکیب ک
فراتــر و »یونیــورس"۵  بــه معنــای جهان اســت؛ 
یعنــی فراتــر از جهــان. در ایــن کتــاب، متاورس 
بــه عنــوان تكامــل نهایــی اینترنــت ارائــه شــده 
اســت؛ نوعــی واقعیــت مجــازی کــه در آن هــر 
تعامــل مجــازی می توانــد تأثیــر مســتقیمی بــر 

ــز داشــته باشــد.  ــای واقعــی نی دنی
ــت  ــای واقعی ــه ای از محیط ه ــاورس مجموع مت
ــد  ــران می توانن ــه در آن کارب ــی اســت ک ترکیب
ــند.  ــته باش ــل داش ــی تعام ــورت دیجیتال به ص
ایــن فضاهــای مجــازی مشــترك همــه جانبــه 
هســتند و معمــوال شــامل یــک آواتــار سفارشــی 

و دارایی هــای دیجیتــال می شــوند. 
متــاورس شــامل  بــا  مرتبــط  فناوری هــای 
ــت  ــزوده۷  اس ــت اف ــازی۶  و واقعی ــت مج واقعی
ــه  ــۀ آن ب ــده دامن ــش ش ــل باع ــن دلی و  همی
بازی هــای ویدیویــی و برنامه هــای کاربــردی 

ــد.  ــش یاب ــل افزای موبای
ــه  ــخۀ س ــک نس ــا ی ــوان ب ــاورس را می ت مت

بعــدی اینترنــت مقایســه کــرد کــه هرکســی 

ــا  ــت مجــازی ب ــه هدســت واقعی ــاز ب ــدون نی ب
ــد  ــه می توان ــا رایان ــت ی ــمند، تبل ــی هوش گوش
ــه آن دسترســی داشــته باشــد. در درون ایــن  ب
ــی  ــای دیجیتال ــازی، اقتصاده ــای مج جهان ه
ــی  ــا توانای ــی ب ــه کاربران ــوند ک ــد می ش متول
ایجــاد، خریــد و فــروش کاال دارد. ابتدایی تریــن 
مثــال آن را می تــوان در دنیــای بازی هــای 
چنــد نفــره یافــت، جایــی کــه آواتارهــای 
ــد  ــل دارن ــر و تعام ــر درگی ــا یكدیگ ــان ب بازیكن
و در عیــن حــال ارزش درون بــازی و ســایر 

آیتم هــای ویــژه را نیــز کســب می کننــد. 
و  فنــاوری  غول هــای  بــزرگ،  شــرکت های 
اســتارتاپ ها بــه طــور یكســان از رونــد متــاورس 
ایجــاد  بــه  همچنــان  و  کرده انــد  جهــش 
ــد  ــه می دهن ــری ادام ــازی بهت ــات مج تجربی
کــه توجــه بــازار رو بــه رشــد را بــه خــود جلــب 
ــل  ــاورس در مراح ــه مت ــی ک ــد. در حال می کن
ابتدایــی خــود باقــی می مانــد، توجــه بــه یافتــن 
راه هایــی بــرای ورود و بــرآوردن نیازهــای فعلــی 

ــده مشــتریان  بســیار مهــم اســت.  و آین

پروژه ها و پلتفرم های متاورس
و  پروژه هــا  مهمتریــن  از  نمونــه  چنــد 
پلتفرم هــای متــاورس در زیــر آمــده اســت: 
پروژه هــای  از  یكــی  باکــس8:  ســند   -1
متــاورس کــه طرفــداران زیــادی هــم دارد، 
ســندباکس اســت. پــروژه ســندباکس مبتنــی بر 
ــا قابلیت هــای زیــاد  بالکچیــن طراحــی شــده ب
از جملــه قابلیت هــای ایــن پــروژه می تــوان 

بــه امــكان خریــد و فــروش و همچنیــن ادعــای 
ــرم  ــرد. پلتف ــاره ک ــاوت اش ــوال متف ــت ام مالكی
ســندباکس بســیار قابل اطمینــان و برخــوردار از  
امنیــت بــاال اســت. هزینــۀ بــاالی شــبكۀ اتریــوم 
بــرای خریــد بالکچیــن از معایــب ایــن پلتفــرم 

اســت. 
2- اکســی اینفینتــی9: یكــی از بهتریــن 
پروژه هــای متــاورس اســت کــه بســیاری از 
کاربــران دوســتدار بازی هــای آنالیــن با آن آشــنا 
ــازی  ــن ب ــای ای ــه محبوبیت ه ــتند. از جمل هس
ــن   ــد در حی ــه کســب درآم ــوان ب ــن، می ت آنالی
ــی  ــن اکس ــازی آنالی ــرد. در ب ــاره ک ــازی اش ب
اینفینیتــی، کاربــران می تواننــد حیوانــات مــورد 
عالقــه خــود را به صــورت مجــازی پــرورش 
دهنــد و بــا اســتفاده از آن کســب درآمــد کننــد. 
ــای  ــر از بازی ه ــی دیگ ــنترالند10: یك 3- دیس
ــاورس، »دیســنترالند" اســت. در  ــن در مت آنالی
ایــن بــازی کاربــران می تواننــد بــا ســاختن 
ــب  ــازی کس ــهر ب ــل ش ــاختمان هایی از قبی س
ــاوری  ــاس فن ــازی براس ــن ب ــد. ای ــد کنن درآم
بالکچیــن طراحــی شــده کــه بــه کمــک 
ــد  ــد درآم ــا می توانن ــال، گیمره ــای دیجیت ارزه
ــا  ــازی دیســنترالند، گیمره ــد. در ب کســب کنن
ــند  ــا آن را بفروش ــد و ی ــن بخرن ــد زمی می توانن
و کاربــران بــا پــول به دســت آورده در ایــن 
ــلحه  ــت اس ــازی فورتنای ــد در ب ــازی، می توانن ب

ــد.  ــداری کنن خری
از  دیگــر  یكــی  ناکاموتــو  ناکاموتــو11:   -4
ــا  ــه در آن گیمره ــاورس اســت ک ــای مت بازی ه
می تواننــد زمین هــای مجــازی   خریــداری 
کننــد و همچنیــن آن هــا را بفروشــند و بــا 
خریــد و فــروش زمیــن در متــاورس، می تواننــد 

کننــد.  ســرمایه گذاری 

متــاورس  در  حســابدار  نقــش 
؟ چیســت

اطمینــان  بــا  هیچ کســی  هنــوز 
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ــاورس  ــابداران در مت ــش حس ــه نق ــد ک نمی دان
ــه  ــت ک ــاوری اس ــک فن ــاورس ی ــت؟ مت چیس
درحــال پیشــرفت اســت از آنجایــی کــه باعــث 
تولــد اقتصادهــای دیجیتالــی می شــود کــه 
کاربرانــی بــا توانایــی ایجــاد، خرید و فــروش کاال  
دارد بــه همیــن دلیــل شــرکت های حســابداری 
ــرای  ــرده و از آن ب ــتم را درك ک ــد اکوسیس بای

ــد.  ــه مشــتریان خــود اســتفاده کنن کمــک ب

برگزاری جلسه در متاورس
شــرکت ها شــروع بــه ارائــه خدمــات مالــی بــه 
افــراد و مشــاغل تجــاری در متــاورس کرده انــد 
ایــن در حالــی اســت کــه در محیــط متــاورس 
ــه  ــات بیشــتری ب ــد خدم حســابداران می توانن

مشــتریان ارائــه دهنــد. 
ــكاری  ــۀ  هم ــكان تجرب ــرفته ام ــط پیش محی
همــه جانبــه کــه در آن حســابداران می تواننــد 
ــل و کار  ــود تعام ــتریان خ ــر و مش ــا یكدیگ ب
شــرکت های  می کنــد.  فراهــم  کننــد، 
متــاورس  وارد  حاضــر  حــال  در  مختلفــی 
ــی  ــد از: پ ــا عبارتن ــه برخــی از آنه شــده اند ک
دبلیــو ســی هنــگ کنــگ12، کــی پــی ام جــی13  

آمریــكا، پراگــر متیــس14  و کــی پــی ام جــی 
ــادا1۵.  کان

شــرکت  متیــس،  پراگــر  امســال  اوایــل 
مقــر  حســابداری  و  مشــاوره  بین المللــی 
دســنترالند  ســكوی  در  را  خــود  مجــازی 
افتتــاح کــرد. ایــن دفتــر تخصــص مالــی 
را  متــاورس  هدایــت  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــرد.  ــد ک ــه خواه ــوه ارائ ــتریان بالق ــه مش ب
مدیرعامــل گراگــر گفــت: " کــه افتتــاح دفتــر 
ــت  ــاور اس ــن ب ــده ای ــاورس منعكس کنن مت
ــود  ــد ب ــاوری خواه ــدۀ فن ــاورس آین ــه مت ک
ــد  ــر خواه ــان تأثی ــرد جه ــوۀ عملك ــر نح و ب
گذاشــت. دفتــر مرکــزی متــاورس بــه عنــوان 
ــال  ــنتی و دیجیت ــای س ــن فّعالیت ه ــی بی گل
عمــل خواهــد کــرد و خدمــات مالــی بــا ارزش 
جهانــی را بــه متــاورس ارائــه خواهــد کــرد«. 
نیــز  هنگ کنــگ  پی دبلیو ســی  شــرکت 
ســندباکس  در  را  مجــازی  زمیــن  اخیــراً 
ــه  ــت. شــریک مؤّسس ــرده اس ــداری ک خری
ــای  ــاورس فرصت ه ــت: " مت پی دبلیوســی گف
جدیــدی را در اختیــار ســازمان ها بــرای خلــق 
کار  و  کســب  مدل هــای  طریــق  از  ارزش 

نوآورانــه و همچنیــن معرفــی راه هــای جدیــد 
ــود  ــع خ ــتریان و جوام ــا مش ــل ب ــرای تعام ب
ارائــه می دهــد«. وی بیــان داشــت کــه مــا از 
تخصــص خــود بــرای مشــاوره بــه مشــتریانی 
ــل  ــۀ کام ــاورس دامن ــا مت ــد ب ــه می خواهن ک
ــدۀ  ــن پدی ــه شــده توســط ای چالش هــای ارائ
اســتفاده  بپذیرنــد،  را  دیجیتــال  جهانــی 

ــرد.  ــم ک خواهی
برخــی شــرکت های ارائــه خدمــات مالــی وارد 
متــاورس شــده و زمیــن مجــازی و ســاختمان 
ایــن  در دســترالند بــه دســت آورده انــد. 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــوری طراح ــاختمان ها ط س
ــتریان  ــابداران و مش ــه حس ــكان را ب ــن ام ای
می دهــد کــه بــا اجــارۀ فضــای اداری مجــازی 
بــا یكدیگــر و همچنیــن مشتریانشــان مالقــات 
کننــد و بــه دانــش تخصصــی در زمینــۀ  
ارزهــای  بیت کویــن،  بالکچیــن،  NFTهــا، 

داشــته  دسترســی  مالیــات  و  دیجیتــال، 
ــند.  باش

ــت و  ــیاری اس ــیل بس ــاورس دارای پتانس مت
ــی از  ــه بخش ــه ب ــاز دارد ک ــادی نی ــان زی زم
زندگــی روزمــره یــک حســابدار تبدیــل شــود، 

متــاورس چــه زمانــی بــه جریــان اصلــی 
تبدیــل خواهــد شــد؟

ــرای آن در نظــر  ــوان ب زمــان مشــخصی نمی ت
ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی از کارشناس ــت. برخ گرف
ــی  ــان اصل ــه جری ــاورس ب ــده مت ــه آین در ده
تبدیــل خواهــد شــد اّمــا وقــوع اتفاقــات زیادی 
باعــث ســرعت بخشــیدن یــا توقــف پیشــرفت 
ــد  ــر صــورت نوی ــود. در ه ــد ب ــاورس خواه مت
جهان هــای  ایــن  در  زیــادی  رویدادهــای 
ــرای از  ــی ب ــه دلیل ــد ک ــود دارن ــازی وج مج

ــت.  ــا نیس ــت دادن آن ه دس
"قبــل از درك ایــن کــه متــاورس چــه تأثیــری 
بــر صنعــت حســابداری خواهــد داشــت، شــما 
بایــد متــاورس را بشناســید. متــاورس مجموعه 
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از محیط هــای واقعــی ترکیــب شــده اســت کــه 
کاربــران می تواننــد به صــورت دیجیتالــی در 

تعامــل باشــند. »

ــن،  ــا، بالکچی ــناخت NFT ه ــت ش اهمی
ــن ــت کوی ــو و بی ــات کریپت مالی

ــه  ــرای اســتفاده کامــل از آنچــه متــاورس ارائ ب
و  از حضــور  بیشــتر  بایــد کاری   می دهــد، 
ــرای  ــد. ب ــام دهی ــتریان انج ــا مش ــات ب مالق
ــتی از  ــد درك درس ــما بای ــتر ش ــی بیش کارای
ــای مجــازی  ــن دنی ــا ای ــط ب ــای مرتب فناوری ه

ــه:  ــید، از جمل ــته باش داش
• NFT ها

• کریپتو
• بیت کوین
• بالکچین

• و... . 
ایــن مهــم اســت کــه نــه تنهــا نحــوه کار 
ایــن فناوری هــا  بلكــه نحــوه تبدیــل آنهــا 
ــان  ــت. متخصص ــم اس ــز مه ــی نی ــه ارز واقع ب
حســابداری همچنیــن بایــد تغییــرات زیــر 
ــاورس  ــل مت ــا تكام ــی را ب ــاختی و عملیات س

ــد.  ــظ کنن حف
از  مجموعــه ای  بــه  متــاورس  در  کار  بــرای 
مهارت هــای تخصصــی نیــاز اســت و در صــورت 
فراگیــر شــدن دنیــای مجــازی، در آینــده ایــن 
مهارت هــا بســیار ارزشــمند خواهنــد بــود. 
اکنــون بایــد آمــوزش خــود را در مورد شــناخت 
متــاورس و چگونگــی کار در ایــن محیــط جدید 
و هیجــان انگیــز را شــروع کنیــد. زیرا مشــتریان 

بیشــتری آن را می خواهنــد. 

آینــده حســابداری  متــاورس  آیــا 
اســت؟

ــد و  ــا امی ــل مت ــرگ مدیرعام ــارك زاکرب م
ــر  ــاورس در نظ ــرای مت ــزرگ ب ــای ب برنامه ه
ــان مشــخص  ــن موضــوع را فقــط زم دارد. ای
ــابداری  ــده حس ــا آین ــه آی ــرد ک ــد ک خواه

ــود؟  ــد ب خواه
شــرکت های  برخــی  بانک هــا،  بــرای 
حســابداری و دیگــر تجارت هــای بــزرگ کــه 
در حــال حاضــر در متــاورس گام برمی دارنــد، 
شــانس خوبــی وجــود دارد کــه حداقــل بخش 
آینــده  دنیــای حســابداری در  از  بزرگــی 

ــد.  باش
و شــرکت های  بــه حســابداران  متــاورس 
ــیوه های  ــه ش ــا ب ــد ت ــازه می ده ــا اج آن ه
جدیــد و جــذاب بــا مشــتریان خدمــت و 
تعامــل کننــد. در حــال حاضــر، فرصتــی 
بــرای ورود بــه طبقــه همكــف متــاورس 
دنیــای  ایــن  کار  نحــوۀ  بــا  آشــنایی  و 
ــی  ــش فن ــتن دان ــود دارد. داش ــازی وج مج
ــاغل در  ــان ش ــابداران و حسابرس ــرای حس ب
ــد  ــا بای ــود و آن ه ــد ب ــم خواه ــاورس مه مت
ــه  ــند ک ــته باش ــن داش ــی از ای درك اساس
متــاورس  کلیــدی  فناوری هــای  چگونــه 
ــا( کار  ــا )NFT ه ــن و توکن ه ــد بالکچی مانن
ــای  ــه مهارت ه ــا ب ــن آنه ــد. همچنی می کنن
ــروش  ــه ف ــک ب ــرای کم ــی ب ــی خوب اجتماع
خدمــات خــود بــه کارآفرینــان بــرای راه 
ــد. در  ــاز دارن ــاورس نی ــازه در مت ــدازی مغ ان
ــر  ــابداری مهم ت ــانی حس ــۀ انس ــا جنب اینج
از همیشــه خواهــد شــد. خــودکار شــدن 
ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و  فرایندهــا ب

یادگیــری ماشــینی جــای خــود را بــه کارهــای 
ــام  ــته انج ــابداران در گذش ــه حس ــتی ک دس
می دادنــد می دهــد. ایــن کار حســابداران را 
ــر از گذشــته  ــا بســیار خالقانه ت ــد ت آزاد می کن
ــت  ــم نیس ــال مه ــر ح ــه ه ــد. ب ــت کنن فّعالی
کــه متــاورس در نهایــت چــه شــكلی خواهــد 
ــرای حســابداران و  ــم ب ــی مه ــا جای داشــت اّم
ــت.  ــد داش ــود خواه ــان در آن وج حسابرس

متــاورس،  در  حضــور  ایجــاد  بــر  عــالوه 
شــرکت ها بایــد آمــوزش و یادگیــری کارکنــان 
ــن  ــتریان در ای ــه مش ــت ب ــرای خدم ــود ب خ

ــد.  ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــد را م ــط جدی محی

پی نوشت ها: 
1- Metaverse
2- Adobe
3-  Tencent
4-  Meta
5-  Universe
6-  Virtual Reality (VR)
7-  Augmented Reality (AR)
8-  Sandbox
9-  Axie Infinity
10-  Decentraland
11-  Nakamoto
12-  PWC Hong Kong
13-  KPMG US
14-  Prager Metis
15-  KPMG Canada

فاطمه دادبه: دکتری مدیریت مالی
 سمیه همتی 
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ــه ســامان و مشــابه در  حســابداری فعالیتــی ب
ــه شــمار مــی رود.  ــع و خدمــات  ب همــۀ صنای
ــات  ــای آن در خدم ــات و ویژگی ه ــا مختص ام
و صنایــع مختلــف، متفــاوت اســت. صرافــی در 
 »bureau de change « زبــان انگلیســی
currency ex- ــی ــی آمریكای ــه انگلیس »و ب
change« نامیــده می شــود کــه در لغــت 

آشنایی با ویژگی ها و 
مختصات فعالیت صرافی

فرشته محمدی

ــول  ــف پ ــواع مختل ــتد ان ــای داد و س ــه معن ب
ــه  ــک حرف ــوان ی ــه عن ــش آن ب ــت. پیدای اس
ــن  ــه تعیی ــردم ب ــاز م ــی از نی ــوان ناش را می ت
ــی  ــكوکات گوناگون ــار مس ــت وزن و عی و صح
ــرون پیشــین رواج داشــتند  دانســت کــه در ق
ــا  ــح آنه ــار صحی ــی از وزن و عی ــرا ناآگاه زی
ــی ریشــه  ــار باشــد. صراف ــان ب می توانســت زی
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ــا  ــع ب ــروزی اســت. درواق ــدرن ام بانكــداری م
ــرن هفدهــم و  ــول کاغــذی در ق اســتفاده از پ
ایجــاد بانكــداری مــدرن و نــرخ تبدیــل شــناور 
بیــن پول هــای مختلــف بازارهایــی ماننــد 

ــت.  فورکــس شــكل گرف
اگرچــه بــر اســاس دســتورالعمل اجرایــی 
ــوۀ کار  ــر نح ــارت ب ــت و نظ ــیس، فعالی تأس
بــه  صرافی هــا  تقســیم بندی  صرافی هــا، 
و همــۀ  نــدارد  و دوم وجــود  اول  نــوع  دو 
ــر حســب تــوان و ظرفیــت خــود،  صرافی هــا ب
ــای  ــه حواله ه ــوط ب ــات مرب ــد عملی می توانن
ــد  ــام دهن ــروش ارز را انج ــد و ف ارزی و خری
ــر  ــوع زی ــه دو ن ــا ب ــوز صرافی ه ــاًل مج ــا قب ام

می شــدند:  تقســیم 
ــی،  ــوع صراف ــن ن ــوع اول: ای ــی ن صراف  
صرفــاً بــه خریــد و فــروش نقــدی ارز و 

ــایر  ــام س ــد و انج ــره می پرداختن ــال و نق ط
ــوع صرافی هــا،  ــن ن ــرای ای معامــالت ارزی ب

ــود.  ــی ب ــون و غیرقانون ممن
ــوع دوم: ایــن گونــه صرافی هــا  صرافــی ن  
عــالوه بــر فعالیت هــای فــوق، عملیــات 
نقــل و انتقــال ارز در قالــب حواله جــات 
ارزی از طریــق بانک هــا و مؤسســات مالــی- 
ــد.  ــام می دادن ــز انج ــازی را نی ــاری مج اعتب
خدمــات  همچنیــن  صرافی هــا  ایــن 
ــاز  ــزاران مج ــق کارگ ــرزی را از طری برون م

خــارج از کشــور، ارائــه می دادنــد. 
اجرایــی  دســتورالعمل  آخریــن  براســاس 
برصرافی هــا  نظــارت  و  فعالیــت  تأســیس، 
مصــّوب ســال  14۰۰"صرافــی شــرکتي اســت 
کــه بــا مجــوز بانــک مرکزي تأســـیس شـــده و 
موضـــوع فعالیـــت آن انجــام عملیــات صرافــي 
ــاي  ــک از فعالیت ه ــر ی ــام ه ــه  انج ــت ک اس
ــه  ــوط بـ ــات مرب ــروش ارز، عملی ــد و ف خری
مؤسســات  طریــق  از  ارزي  حواله هــاي 
ــرزي  ــات ارزي برون مـ ــه خدم ــاري و ارائ اعتب
ــق کارگــزاران در چهارچــوب قوانیــن و  از طری
مقــّررات ارز را بــر عهــده دارد. " در همیــن 
دســتورالعمل در تعریــف کارگــزار تصریــح 
شــده کــه کارگــزار یعنــی: صرافــي داراي مجوز 
از بانــک مرکــزي و یــا اشــخاص خارج از کشــور 
ــي  ــا صراف ــرارداد ب ــاد ق ــه واســطۀ انعق ــه بـ ک
ــه  ــبت ب ــزي، نس ــک مرک ــوز از بان داراي مج
خدمــات ارزي برون مــرزي در خــارج از کشــور 
ــرارداد  ــده در ق ــات تعیین ش ــا ترتیب ــق ب مطاب
و در چهارچــوب قوانیــن و مقــّررات اقــدام 
مي کنــد. بــر اســاس همیــن دســتورالعمل 
ــت  ــامل پرداخ ــرزي ش ــات ارزي برون م خدم
وجــه توســط مشــتري بــه صـــرافي در داخـــل 
کشـــور و دریافـــت معــادل ارزي آن از کارگزار 
در خــارج از کشــور، بــه صــورت وجــه نقـــد و 
یـــا واریــز بــه حســاب بانكــي وي یــا شــخص 
ــه  ــتري ب ــط مش ــت ارز توس ــا پرداخ ــث؛ ی ثال
کارگزار در خـــارج از کشـــور و دریافـت معادل 
ــورت  ــه ص ــور، ب ــل کش ــي در داخ آن از صراف

وجــه نقــد یــا واریـــز بـــه حســاب بانكــي وي 
ــده  ــن ش ــف و تبیی ــث؛ تعری ــخص ثال ــا ش ی
ســرمایه  افزایــش  یادآورشــد  بایــد  اســت. 
درصرافی هــا صرفــاً از طریــق واریــز نقــدي 
ــي و  ــه حســاب صراف ــج کشــور ب ــول رای ــه پ ب
یــا از محــل سودانباشــته پــس از کســر مانــده 
بدهكار حساب جـــاري شـــرکا »بـــرای صرافی 
تضامنــی«  مبتنــي بــر صورت هــاي مالــي 

امكان پذیراســت.  حسابرســي شــده، 
ــا  ــت در صرافی ه ــز اهمی ــكات حائ ــر ن از دیگ
ــروش ارز توســط  ــد و ف ــه  خری ــن اســت ک ای
صرافــي صرفــاً بایــد بر مبنـــاي نـــرخ اعالمـــي 
در محـــل صرافــي یــا تارنمــاي آن انجام شــود. 
ــوه  ــداري وج ــت و نگه ــن دریاف ــر ای ــالوه ب ع
انجــام  امانــي،  ارزي و ریالــي بــه صــورت 
ــا  ــه اخــذ ســپرده ی ــانكي از جملـ ــات بـ عملی
ــوع  ــي ممن ــط صراف ــهیالت توس ــاي تس اعط
اســت. امــا  در مــورد صرافي هــاي وابســته بــه 
مؤسسات اعتباري، نگهـــداري وجـــوه ارزي بـه 
صــورت امانــي در خــارج از کشــور بــه منظــور 
ــن  ــمول ای ــاالت ارزي از ش ــل و انتق ــام نق انج

مـــاده مســتثني اســت. 
ــي  ــام معامالت ــه انج ــت ک ــد داش ــد تأکی بای
ــاي  ــزات گران به ــۀ ارز، مســكوك فل ــه مبادل ک
ضرب شــده توســط بانــک مرکـــزي و ریــال بــه 
روز یــا روزهــاي آینــده موکــول شــده و منجــر 
ــده  ــكوك نش ــا مس ــال ی ــل ارز، ری ــه تحوی ب
و صرفــاً تفــاوت قیمــت تســویه مي شــود، 
ــه  ــا هرگون ــوده ، ام ــوع ب ــي ممن ــط صراف توس
معامــالت آتــي و ســلف ارز، آتــي و ســلف 
ســكۀ طــال توســط صرافي فقـــط بـــر اســـاس 
ضوابــط مصــّوب و ابالغــي بانــک مرکــزي 

ــود.  ــد ب ــاز خواه مج
ــوب  ــواع ارز کاال محس ــی ان ــت صراف در صنع
شــده لــذا شــرکت های صرافــی بایــد هــم 
ــات،  ــنده های کاال و خدم ــایر  فروش ــون س چ
بهــای  بهایابــی،  سیســتم  از  اســتفاده  بــا 
تمام شــده کاالهایــی خــود را » انــواع ارز« 
تعییــن کننــد تــا بتواننــد بــا افــزودن درصــدی 
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ــكناس  ــرخ اس ــی ن ــه معن ــروش ب ــد و ف خری
ــرخ روز اســكناس  ــان ن ــا هم در حســابداری ی
اســت. بدیــن معنــی کــه  صــراف موّظف اســت 
ــد و  ــر اســاس قیمــت روز ارز، آن را خری ــا ب ت
فــروش کنــد. بــه موجــب دســتورالعمل بانــک 
مرکــزی همــۀ صرافی هــا مكلــف هســتند 
ــش از 3۰۰  ــای بی ــد و فروش ه ــات خری اّطالع
ــدور  ــق ص ــنا و از طری ــتم س دالر را در سیس
فاکتــور ممهــور بــه مهــر صرافــی ثبــت کننــد. 
مصّوبــات  براســاس  کــه  یادآورشــد  بایــد 
بانــک مرکــزی هــر گونــه معاملــۀ خــارج 
از سیســتم بانكــی و صرافی هــای مجــاز را 
ــر  ــت. ب ــرده  اس ــوب ک ــاق محس ــداق قاچ مص
ــورت  ــزی در ص ــک مرک ــۀ بان ــای اّطالعی مبن
مشــاهده خریدوفــروش ارز در بــازار آزاد ارز 
ــادۀ  ــد»خ م ــاس بن ــالح براس ــای ذی ص نهاده
2« قانــون مبــارزه بــا قاچــاق برخــورد خواهنــد 
کــرد. ایــن مــادۀ قانونــی در زمینــۀ مبــارزه بــا 
ــاق  ــق قاچ ــان مصادی ــه بی ــاق ارز و کاال ب قاچ
در کشــور می پــردازد. براســاس بنــد »خ« 
ایــن مــادۀ قانونــی هرگونــه جابه جایــی و 
ــر  ــه مغای ــی ک ــه ارز در کشــور در صورت معامل
دســتورالعمل های بانــک مرکــزی و ضوابــط 
ــداق  ــد مص ــت باش ــوی دول ــده از س تعیین ش
ــران  ــد. در ای ــد ش ــاق ارز برشــمرده خواه قاچ
چنــد ســالی اســت کــه مبــادالت ارزی از 
طریــق ســامانۀ خاصــی بــه نــام ســامانۀ نیمــا 
ــر  ــام مختص ــا ن ــامانۀ نیم ــود. س ــام می ش انج
عبــارت »نظــام یكپارچــۀ معامــالت ارزی« 
اســت کــه بــا تســهیل فراینــد خریــد و فــروش 
ارز در فضــای امــن، بــه ســاماندهی ایــن بــازار 
ــوع  ــک ن ــع ی ــا در واق ــردازد. ســامانۀ نیم می پ
ســامانۀ آنالیــن بــرای مبالــه و تأمین ارز اســت. 
افــرادی کــه تمایــل بــه خریــد ارز دارنــد بایــد 
ــت  ــود را ثب ــت خ ــا درخواس ــامانۀ نیم در س
کننــد و ســپس پــس از تأییــد درخواســت آنهــا 
فروشــندگان ارز در صــورت تمایــل می تواننــد 
ــفارش  ــد. س ــخ دهن ــا پاس ــت آنه ــه درخواس ب
ــدا  ــد ارز از ســامانۀ نیمــا، ابت ــرای خری شــما ب
بــا نظــارت بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 

ایــران و وزارت صمــت و همچنیــن هماهنگــی 
ایــن دو ســامانه ثبــت می شــود و توســط 
ــود  ــد ب ــل مشــاهده خواه ــندگان ارز قاب فروش
و در نهایــت از میــان پیشــنهادات صرافی هــا و 
یــا فروشــندگان ارز می تواننــد گزینــۀ مناســب 
ــی   ــن معن ــد بدی ــن رون ــد. ای ــاب کنن را انتخ
ــارت  ــا نظ ــا ب ــی تنه ــه واردات قانون ــت ک اس
ــۀ  ــوص جنب ــزی در خص ــک مرک ــد بان و تأیی
ــرد.  ــورت می گی ــامانه ص ــن س ارزی آن در ای
از دیگــر ســامانه های ارزی کشــور ســامانه 
ســنا اســت. ســامانه ســنا درگاهــی اســت کــه 
ــود  ــۀ ارزی خ ــالت روزان ــد معام ــا بای صرافی ه
را در آن ثبــت کننــد. صرافــان موّظفنــد کلیــۀ 
ــامانۀ  ــا س ــنا ی ــود را در س ــالت ارزی خ معام
نظــارت ارزی بــه ثبــت برســانند و در صــورت 
ــک  ــالت، بان ــت معام ــاع از ثب ــا امتن ــف ی تخل
مرکــزی بــا آنهــا برخــورد می کنــد. از مزایــای 
ــروش  ــد و ف ــه خری ــوان ب ــنا می ت ــتم س سیس
آنالیــن ارز، حســابداری، خزانــه، دسترســی 
آنالیــن بــه حســاب های بانكــی و امــكان 
دریافــت قیمــت نهایــی قطعــات مختلــف ایــن 
ــا فعال ســازی  نرم افــزار اشــاره کــرد. صرافــی ب
ارز،  نظــارت  ســامانۀ  قســمت های  تمامــی 
عــالوه بــر اخــذ قیمــت نهایــی و تعییــن ســود 
ــه بانكــی  ــد ب ــان تراکنــش خــود، می توان و زی
کــه در آن حســاب دارد متصــل شــود و اقــدام 

ــد.  ــز کن ــز نی ــه برداشــت و واری ب

معامالت رمزارزها » ارز دیجیتال » 
بــا ظهــور رمــز ارزهــا یكــی از معامــالت 
و  فــروش  و  خریــد  صرافی هــا  گســترده 
ــا  ــای رمزارزه ــت. به ــا اس ــالت رمزارزه معام
همچــون ســایر کاالهــا و خدمــات تابــع عرضــه 
ــان  ــروزه کارشناس ــت. ام ــا اس ــای آنه و تقاض
و مشــاوران برجســته بازارهــای رمــز ارز و 
ارزهــای واقعــی بــا اســتفاده از مدل هــای 
ریاضــی پیچیــده قیمــت آتــی »کوتــاه مــدت- 
ــا ســفته بازی  ــن و ب ــا را تعیی ــدت« آن ه بلندم
در بــازار ارز بــه ســودهای هنگفــت دســت 
ذاتــاً  صرافــی  فعالیــت  اگرچــه  می یابــد. 

ــا  ــروش آنه ــه ف ــدام ب ــود(، اق ــه )س ــه آن ک ب
ــابداری  ــد حس ــت واح ــن عل ــه همی ــد. ب کنن
ــه اّطالعــات کامــل  ــد همیشــه ب صرافی هــا بای
و روزآمــد نــرخ برابــری ارزهــا در مقابــل پــول 
رایــج کشــور دسترســی داشــته باشــد. برخــی 
صرافی هــا در جــوار خریــد و فــروش ارز بــه کار 
ــد.  ــد و فــروش ســكۀ طــال نیــز می پردازن خری
صرافی هایــی کــه در بازارهــای بین المللــی 
فعــال هســتند از طریــق بازارفارکــس بــه 
ــی  ــا دسترس ــواع ارزه ــی ان ــای بین الملل نرخ ه
اســكناس  هزینــه  واژۀ  درصرافــی  دارنــد 
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معامله گــری و داللــی در قالــب کمیســیون 
ــا برخــی صرافی هــا خــود  »کارمــزد« اســت ام
به شــمار  ارز  بازارهــای  اصلــی  بازیگــران  از 
ــازار  ــام در ب ــالف روش ثبت ن ــر خ ــد. ب می رون
ــی  ــالت بورس ــام معام ــرای انج ــه ب ــورس ک ب
بایــد بــه صــورت حضــوری در یــک کارگــزاری 
ــد،  ــه کنی ــد معامل ــا بتوانی ــد ت ــام کنی ثبت ن
در بــازار ارز دیجیتــال نیــازی بــه مراجعــۀ 
کارگزاری هــا  در  ثبت نــام  بــرای  حضــوری 
رمزارزهــا  کــه  چــرا  نیســت؛  صرافی هــا  و 
پول هایــی دیجیتالــی هســتند و بــرای معاملــه 
آنهــا حتمــا نیــازی بــه مراجعــۀ حضــوری 
ــا  ــی ی ــای دیجیتال ــای ارزه ــد. صرافی ه نداری
ــوان  ــه عن ــا ب ــتند ی ــده هس ــود معامله کنن خ
کمیســیون  حــق  معامله گرهــا  واســطه 
دریافــت می کننــد. در روش اول شــما ارزهــای 
دیجیتــال را مســتقیماً بــا خــود صرافــی معامله 
می کنیــد امــا در روش دوم صرافــی بســتری را 
مهیــا می کنــد تــا قیمت هــای پیشــنهادی 
بــرای خریــد یــا فــروش رمزارزهــا را مشــاهده 
ــط  ــاس خ ــر اس ــل ب ــورت تمای ــد و در ص کنی
بــا  را  رمزارزهایتــان  مشــخص،  مشــی های 
ــه  ــی کــه ب ــد. صرافی های ــه کنی دیگــران معامل
صــورت جهانــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
ــیون،  ــق کمیس ــت ح ــل دریاف ــب در مقاب اغل
واســط بیــن معامله گرهــا می شــوند امــا در 
ــد  ــا بای ــز معامله گره ــای نی ــیاری صرافی ه بس

ــد.  ــه کنن ــچنج معامل ــود اکس ــا خ ب

کارکرد عملیات صرافی  ارز دیجیتال: 
ــی  ــرکت های صراف ــالت ش ــوع معام ــن ن در ای
»کارگــزاران ارزی » بــرای هریــک از مشــتریان 
یــک  کیــف پــول اینترنتــی »Wallet«بوجــود 
خــود  می تواننــد  مشــتریان  و  می آورنــد 
نیــز راســاً بــه مبــادالت ارزی بپردازنــد. در 
را  دیجیتــال  ارز  کلــی صرافی هــای  حالــت 
ــیم  ــز تقس ــز و غیرمتمرک ــته متمرک در دو دس
بــر  می تــوان  را  صرافی هــا  امــا  می کننــد. 
ــه  ــی ک ــا و مشــخصات مختلف اســاس ویژگی ه
متفاوتــی  دســته بندی های  در  هــم  دارنــد 

ــز  ــال متمرک ــای ارز دیجیت ــرار داد. صرافی ه ق
زیــر نظــر نهادهــا یــا ارگان هایــی خــاص 
فعالیــت می کننــد. ۹۰ درصــد از معامــالت 
ــازار کریپتوکارنســی در صرافی هــای متمرکــز  ب
انجــام می شــود. از جملــه ایــن صرافی هــا 
مثــل  معروفــی  صرافی هــای  بــه  می تــوان 
اشــاره  و...  کراکــن  بایننــس،  کوین بیــس، 
کــرد. در ایــن نــوع صرافــی ارز دیجیتــال حتــی 
دارایــی ســرمایه گذاران و معامله گرهــا هــم 
ــول آن  ــی اســت و در کیــف پ ــر نظــر صراف زی

می شــود.  نگهــداری 

ــتقه » Futures و  ــات مش ــی عملی صراف
 »Options

ــه  ــدام ب ــزی اق ــک مرک ــّررات بان ــاس مق براس
ــت  ــار تح ــی و اختی ــای آت ــت قرارداده فعالی
شــرایطی مجــاز اعــالم شــده اســت. لــذا  
برخــی از صرافی هــای رمــز ارزهــا، امــكان 
 »Futures« انجــام معاملــه قراردادهــای آتــی
کاربــران  بــرای  اختیــار»Options«را  و 
ــن  ــا در ای ــد. معامــالت رمزارزه فراهــم می کنن
ــال  ــا ســایر صرافی هــای ارز دیجیت صرافی هــا ب
متفــاوت اســت. فراینــد انجــام معامــالت در این 
صرافی هــا تفــاوت چندانــی بــا صرافی هــای 
معمولــی نــدارد امــا چیــزی کــه ماهیــت آنهــا 
می کنــد،  متمایــز  ســایرین  بــه  نســبت  را 
امــكان دریافــت اهــرم توســط کاربــران اســت. 
پــول  مقــداری  صرافی هــا  ایــن  واقــع  در 
ــه  ــد ک ــرض می دهن ــران ق ــه کارب ــازی ب مج
ــواع  ــا ان ــران ب ــد و کارب ــرم می گوین ــه آن اه ب
ــر ســرمایه ای  ــد براب ــا چن ــد ت ــا می توانن اهرم ه
ــه  ــی معامل ــازار کریپتوکارنس ــد در ب ــه دارن ک

ــد.  ــام دهن انج

حواله ارزی چیست؟  
حســابداری   بحــث  در  نیــز  مــورد  ایــن 
اســت.  باالیــی  اهمیــت  دارای  صرافی هــا 
ــک  ــه ی ــت را ب ــوع پرداخ ــع ن ــه در واق حوال
بانــک یــا مؤسســه بیــان مــی دارد. ایــن بانــک 
یــا مؤسســه در خــارج از کشــور واقــع شــده  و 

ــه انتقــال  ــه نیــاز مشــتری اقــدام ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــان داشــت ک ــوان بی ــس می ت ــد. پ ارز می کن
بــه انتقــال پــول در بانک هــای خارجــی، حوالــۀ 

می شــود.  گفتــه  ارزی 
انجــام  بــرای  صرافی هــا  صرافــی-  کارمــزد 
انتقــاالت  و  نقــل  و  ارزی  مبــادالت  امــور 
مربوطــه، هزینــه ای در نظــر گرفتــه کــه عمومــاً 
ــه  ــت ک ــال اس ــل و انتق ــن نق ــود ای ــادل س مع
ــد  ــه بای ــود. البت ــالق می ش ــزد اط ــه آن کارم ب
ــغ  ــه مبل ــوع معامل ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب یادآورش

کارمــزد می توانــد متفــاوت باشــد. 
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عملیات تسعیر ارز
ــه معنــی  ــی ب تســعیر ارز در حســابداری صراف
ــور  ــول کش ــه پ ــور ب ــک کش ــول ی ــل پ تبدی
دیگــر اســت. در صرافی هــا از روش تســعیر ارز 
بــرای بررســی تغییــرات ارز اســتفاده می شــود. 
ــوق  ــا از روش ف ــیاری از صرافی ه ــروزه بس ام
ــن و  ــق قوانی ــر طب ــا ب ــد ام ــتفاده می کنن اس
ــغ حســاب های  ــک مرکــزی، مبال ــّررات  بان مق
ــت  ــال ثب ــاس ری ــر اس ــت ب ــرکت می بایس ش
در  منــدرج  تعاریــف  براســاس  امــا  شــود. 
ــعیر  ــابداری، تس ــماره»1۶« حس ــتاندارد ش اس
ــات  ــق آن، اّطالع ــه از طری ــت ک ــدی اس فراین
ــول  ــد پ ــب واح ــر ارز، برحس ــی  ب ــی مبتن مال
گزارشــگری بیــان شــود. واژۀ تســعیر، گــزارش 
معامــالت منفــرد ارزی بــر حســب واحــد 
ــک  ــردان ی ــن برگ ــول گزارشــگری و همچنی پ
مجموعــۀ کامــل صورت هــای مالــی تهیــه 
شــده بر حســب ارز بــه واحــد پول گزارشــگری 

را در برمی گیــرد و تفــاوت تســعیر نیــز عبــارت 
اســت از تفــاوت ناشــی از تســعیر میــزان معینی 
ــا  ــه واحــد پــول دیگــر ب از یــک واحــد پــول ب
در  اســاس  ایــن  بــر  متفــاوت.  نرخ هــای 
ــل موجــودی  ــت تبدی ــی ثب شــرکت های صراف
ــه  ــوع دیگــری از ارزهـــای رایـــج ب ــه ن ارزی ب
ــول  ــرکت درط ــات ش ــسهیل عملی ــور تـ منظـ
ــود کــه در  ــرار خواهــد ب ــن ق ــی بدی ســال مال
ایــن گونــه مؤسســات، موجودی هــای ارزی 
ــدی  ــد محســوب و طبقه بن جــزء موجــودی نق
نمی شــود زیـــرا وســـیلۀ مبادلـــه نیســت بلكــه 
ــالوه  ــرد، ع ــرار می گی ــه ق ــورد معامل ــود، م خ
ــی موجودی هــای  ــن در مؤسســات صراف ــر ای ب
ارزی اگــر چــه موجــودی نقــد تلقــی نمی شــود 
امــا بــه دلیــل نقدینگــی بـــاال و نبـــود ابهـــام 
ایــن  آنهــا،  ارزش  اندازه گیــری  در  عمــده 
ــه اقــالم در تاریــخ ترازنامـــه بـــر اســـاس  گون
ارزش روز و جـــاری انـدازه گیـــری و بالفاصلــه 
پــس از موجــودی نقــد طبقه بنــدی و گــزارش 

ــه  ــرض ک ــش ف ــن پی ــای ای ــر مبن می شــود. ب
صرافــی  مؤسســات  در  ارزی  موجودی هــای 
ــد  ــودی نق ــت موج ــه ماهی ــه ک ــش از آنچ بی
داشــته باشــند، بــه موجــودی کاال نزدیكترنــد، 
بنابرایــن معاوضــه ارزهــای مختلــف بــا یكدیگر 
بــدون رد و بــدل کــردن وجــه نقــد )ریــال( در 
اینگونــه معاوضه هــا بــه ویــژه در شــرایطی 
کــه معاوضــه بــرای تســهیل عملیــات شــرکت 
ــه  ــازی ب ــرد نی ــام می گی ــال انج ــول س در ط
نــدارد و مــالك ثبــت  اندازه گیــری ســود 
ارزهــای تحصیــل شــده ارزش دفتــری ارزهــای 

ــه اســت.  از دســت رفت

ــه ای   ــی و بیم ــّررات مالیات ــون و مق قان
ــا:  ــات صرافی ه ــر عملی ــم ب حاک

شــرکت های  عملكــرد  مالیــات  چگونگــی 
ــای  ــون مالیات ه ــادۀ 1۰۵ قان ــق م ــی وف صراف
ــا  ــود ی ــه س ــی ک ــن معن ــت بدی ــقیم اس مس
ایــن مؤسســات  درآمــد مشــمول مالیــات 
ــع  ــات واق ــمول مالی ــد مش ــرخ 2۵ درص ــا ن ب
خواهــد شــد امــا در مــورد مالیــات ارزش 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــزوده بای اف
و  افــزوده  ارزش  مالیــات  دائمــی  قانــون 
مقــّررات ابالغــی معامــالت خریــد و فــروش ارز 
ــا  ــروش ب ــرخ ف ــاوت ن ــاً تف ــا صرف در صرافی ه
نــرخ خریــد ارز مشــمول مالیــات ارزش افــزوده 

ــد.  ــع خواهدش واق
مقــررات تأمیــن اجتماعــی حاکــم بــر فعالیــت 
ــی مشــابه ســایر شــرکت ها  شــرکت های صراف
ــی-  ــای مال ــود  واحده ــه می ش ــوده وتوصی ب
اداری ایــن شــرکت ها عــالوه بــر توجــه خــاص 
ــواد»38 و  ــه م ــّررات موضوع ــاد و مق ــه مف ب
4۷« ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بخشــنامۀ 
2۰-12- مــورخ  شــمارۀ121۰1-۹۹-1۰۰ 

ــد.  ــه کنن ــت مطالع ــه دق 13۹۹ را ب

فرشــته محمدی: عضــو انجمــن حســابداران 
ــره ایران  خب
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وسیله از اعضای انجمن حسابداران خبره ی 
ایــران، و دیگــر خوانندگان مجله درخواســت 
می شود با ارسال مقاالت حرفه ای خود به ارتقای 
کیفیــت محتوای حســابدار به عنــوان صدای 

حرفه ی حسابداری ایران کمک کنند. 

انجمن حســابداران خبره ی ایران، به عنوان یک 
انجمن »حرفه ای« مأموریت هــای زیر را دنبال 

می کند: 
رشــد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی ترین   

سرمایه ی انجمن، 
کمک به اعتالی حرفه ی حســابداری از راه   
آموزش، پژوهش و ارتقــای دانش و مهارت 

فّعاالن حرفه، 
کمک به سازمان ها و ارزش آفرینی برای آنها   

از راه اعضاء، و
اعطای معتبرتریــن گواهینامه های حرفه ای   

حسابداری در ایران. 

در این ارتباط، مقاالت، یادداشــت ها، میزگردها، 
گزارش ها، اخبار، و دیگر مطالبی که در حسابدار 
)به عنوان ارگان رسمی انجمن( منتشر می شوند، 
جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریت های 
فــوق باشــند. از این رو، از اعضــای گرانمایه ی 
انجمن و دیگــر خوانندگان مجله درخواســت 
می شود در ارســال مقاالت خود موارد زیر را در 

نظر داشته باشند: 

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

مقــاالت تألیفی که به یكی از مســائل روز   
حســابداری ایــران می پردازنــد. منظور از 

»حسابداری" در این جا زمینه های تخصصی 
مختلف، از جمله، حسابداری مالی، حسابداری 
بهــا، حســابداری مدیریت، و حسابرســی 
)مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/... ( است. 

مقاالت تألیفــی که به یكی از مســائل روز   
قوانین و مقّررات حاکم بر حســابداری ایران 
می پردازنــد. از جملــه، قوانیــن و مقّررات 
مالیاتی، قوانین و مقــّررات تجاری، قوانین و 

مقّررات کار و تأمین اجتماعی، و سایر. 
مقاالت تألیفــی که به یكی از مســائل روز   
مرتبط با حســابداری ایــران می پردازند. از 
جملــه، راهبری شــرکتی، کنتــرل داخلی، 
ضدتقلّب، ضدفساد مالی، تأمین مالی، و سایر. 
ترجمه ی مقاالت منتشــر شــده در مجالت   
»حرفه ای" معتبر جهان که به یكی از مسائل 
روز حســابداری جهان یا یكی از مسائل روز 
مرتبط با حسابداری جهان می پردازند؛ و برای 
حســابداران حرفه ای ایران واجد جنبه های 

آموزشی کاربردی )نه صرفاً نظری( هستند. 

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

پایان نامه های دانشگاهی می پردازند. 
مقــاالت »مروری" )تألیفی یا ترجمه( که به   
مرور پیشــینه ی پژوهش های دانشگاهی در 
ارتباط با یكی از مفاهیم حسابداری می پردازد. 
مقاالتی که با گردآوری آثار نوشتاری دیگران   
)فارسی/ انگلیسی/... ( تنظیم شده اند و هیچ 

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

تنظیم شده باشند. 

پ( رعایت حقــوق مؤلفان خط قرمز انتشــار 
هرگونه مطلب در  حســابدار اســت. از این 
رو، چنان چه در مقــاالت تألیفی خود از آثار 
نوشتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/... ( بهره 
برده اید؛ ضروری اســت که به دقت به منابع 

مورد استفاده ارجاع دهید. 

ت( اصــول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت 
تألیفی خود رعایت فرمایید. از جمله، انتخاب 
تیتــر مناســب، پیكربندی مقالــه )مقدمه/ 
بدنه/ نتیجه(، و اســتفاده از تیترهای میانی 

)بخش بندی بدنه ی مقاله(. 

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

خود رعایت فرمایید. 

در پایان الزم به تأکید اســت، با توجه به این که 
اولویت اصلی حســابدار مطرح کردن مسائل روز 
حسابداری ایران، مســائل روز قوانین و مقّررات 
حاکم بر حسابداری ایران، و مسائل روز مرتبط با 
حسابداری ایران است؛ بنابراین، چنان چه مقاالت 
تألیفــی ارســالی دربردارنده ی مطالبــی ارزنده 
برای حســابداران حرفه ای ایران باشد، ویراستان 
مجله ی حســابدار نقایص موجــود در این قبیل 
مقاالت برطرف خواهند کــرد. به عبارت دیگر، 
امید است افراد حرفه ای شــاغل در حسابداری 
ایران به دلیل وســواس در ارسال مقاالت کاماًل 
درســت، خواننــدگان حســابدار را از دانش و 

تجربیات ارزنده ی خود محروم نسازند. 
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صندوق سرمایه گذاری مشترک مالکیت فکري: 
 یک گام براي تحول در تأمین مالي اقتصاد دانش بنیان 

لیال زمانیان فر        زهرا کهن دل

چکیده
ــم  ــای مه ــی از اولویت ه ــي، یك ــور کل ــه ط ب
در سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی 
از ســوي مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــي(، 
تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور اســت. 
بررســي عملكــرد کشــور در دو دهــۀ گذشــته 
حاکــي از آن اســت کــه بــا وجــود ایجــاد 

برخــی زیرســاخت های مــورد نیــاز توســعۀ 
نیــروی  همچــون  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
ــاء  ــرده، ارتق ــل ک ــص و تحصی ــانی متخص انس
و  آزمایشــگاهی  زیرســاخت های  تجهیــز  و 
ــور  ــی، کش ــمگیر علم ــرفت های چش ــز پیش نی
دانش بنیــان  اقتصــاد  زمینــۀ  در  نتوانســته 
دانشــی  فعالیت هــای  از  ثــروت  کســب  و 
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موفــق باشــد. مطالعــۀ حاضــر بــا اثبــات 
نقــش آمــوزش، اهمیــت و ضــرورت مشــارکت 
اجتماعــی بــه منظــور تأمیــن مالــی و توســعۀ 
تأییــد  و  مطــرح  را  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــل  ــه تعام ــاز ب ــاس، نی ــن اس ــر ای ــد. ب می کن
بیــن دولــت، دانشــگاه ها و شــرکت ها در مســیر 
ــه نظــر مي رســد.  ــه ضــروري ب توســعۀ نوآوران
ــعه  ــرای توس ــۀ مناســب ب ــدي از بودج بهره من
ــایر  ــن س ــتلزم یافت ــان، مس ــاد دانش بنی اقتص
منابــع تأمیــن مالــی محســوب مي شــود و 
ــوان  ــه عن ــاري ب ــازات انحص ــتفاده از امتی اس
شــكلی از مشــارکت عمومــی و خصوصــی مورد 
ــراً در برخــي از  ــرار می دهــد کــه اخی بحــث ق
کشــورها کاربــرد پیــدا کــرده اســت. همچنیــن، 
صندوق هــای  از  اســتفاده  حاضــر  مطالعــۀ 
ســرمایه گذاری، به ویــژه، ســاز و کار تأثیــر 

عنــوان  بــه  را  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری 
فنــاوری نویدبخــش پیشــنهاد می کنــد. در 
ایــن راســتا، یكــی از فناوري هــاي نویدبخــش، 
صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت 

ــت.  ــري اس فك
 

مفهوم اقتصاد دانش بنیان
اصطــالح اقتصــاد دانش بنیــان1 بــرای نخســتین 
بــار در مطالعــات پیتــر دراکــر در ســال 1۹۶8 
در کتــاب وي بــا عنــوان عصــر شــكاف ظاهــر 
شــد. بــا این حــال، ایــن ایــده قبــل از آن ایجاد 
شــده بــود و در ســال 1۹۶2، فریتــز ماچلــوپ  
اصطالحــی نزدیــک بــه آن، »صنایــع دانشــي« 
را ذکــر کــرد. بــا ایــن وجــود، نشــانه های ایــن 
ــی  ــكل کنون ــه ش ــود و ب ــی ب ــاد قدیم اقتص
ــه اقتصــاد  ــه ب ــود. عالق ــده نب ــناخته ش آن ش
ــه  ــت ب ــش یاف ــس از آن افزای ــان پ دانش بنی
ــتانداردهای  ــی، اس ــک جهان ــه بان ــه اي ک گون
ــاس  ــر اس ــه آن ب ــی ب ــرای دسترس ــی ب اساس
ــق و  ــوزش، تحقی ــی: آم ــاخص اساس ــار ش چه
ــتم های  ــی، و سیس ــتم اّطالعات ــعه، سیس توس
ــن  ــی و قانون گــذاری اتخــاذ کــرد. بنابرای قانون
اقتصــاد دانش بنیــان، اقتصــادی اســت کــه 
تولیــد و ســرمایه گذاری  در آن فرایندهــای 
دانــش نقشــی اساســی و پایــدار در ایجــاد 
تمــام  کارایــی  افزایــش  و  ملت هــا  ثــروت 
بخش هــای اقتصــادی آن ایفــا کند)داونپــورت 
و بــک، 2۰۰1(. بــه گفتــۀ مامــری و بالوشــی، 
آموزشــی  سیســتم  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
ــراد  ــازی اف ــور توانمندس ــه منظ ــه ب ــت ک اس
بــرای کســب دانــش، بــه اشــتراك گذاری 
دانــش و تولیــد دانــش و اســتفاده از آن بــرای 
بهبــود کیفیــت زندگــی انســان طراحــی شــده 
اســت)جلیال و ســیف، 2۰2۰(. همچنیــن آنهــا 
اقتصــاد دانش بنیــان را بــر اســاس تعریــف 
اقتصــادی2   توســعۀ  و  همــكاری  ســازمان 
ــت  ــادی اس ــد: اقتص ــف کرده ان ــه تعری این گون
ــتفاده  ــع و اس ــد، توزی ــه تولی ــتقیماً ب ــه مس ک
ــون و  ــات بســتگی دارد. هات ــش و اّطالع از دان

ــد کــه اقتصــاد  ــن باورن ــر ای شــیهان)2۰۰۰( ب
می گیــرد:  نشــأت  نیــرو  دو  از  دانش بنیــان 
ــاالی  ــدت ب ــا ش ــم ی ــی از تراک ــت ناش نخس
دانــش در فعالیت هــای اقتصــادی ناشــی از 
ادغــام فنــاوری اّطالعــات اســت و افزایــش 
ــر عنصــر  ــا تكیــه ب ســرعت توســعۀ فنــاوری ب
ــد  ــوآوری در فراین ــراع و ن ــه از اخت ــانی ک انس
ارزش افــزوده  بــه  دســتیابی  بــرای  تولیــد 
و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی اســتفاده 
می کنــد. دومــی ناشــی از جهانــی شــدن 
اقتصــاد و تبدیــل آن بــه یــک اقتصــاد جهانــی 
ــان  ــاد دانش بنی ــن، اقتص ــر ای ــزون ب ــت. اف اس
ــود،  ــوط می ش ــي مرب ــاد دانش ــود اقتص ــه خ ب
از یــک ســو از تولیــد و صنعــت دانــش همــراه 
و  تحقیــق  آمــوزش،  بــا ســرمایه گذاری در 
توســعه، از یــک ســو بــا آماده ســازي، آمــوزش 
کارشناســان و کارگــران، و از ســوي دیگــر 
افــزون  ســرمایه گذاری.  از  ناشــی  بازدهــی 
ــاوری  ــه فن ــان ب ــاد دانش بنی ــن، اقتص ــر ای ب
مــدرن، از وســایل ارتباطــی ماننــد رایانــه، 
چهارچــوب  در  غیــره  و  تلفــن  اینترنــت، 
ــخیص  ــد تش ــی مانن ــا کاربردهای ــادی، ت اقتص
از  جراحــی  عمل هــای  انجــام  بیماری هــا، 
راه دور، برگــزاری کنفرانس هــای تلفنــی، و 
ــی  ــوط می شــود. بازاریاب ــد مرب ــن تولی همچنی
همــۀ ایــن عوامــل اقتصــاد را مبتنــی بــر 
بانــک   .)2۰۰۶  ، می ســازد)برینكلي  دانــش 
ــه عنــوان  ــی بازســازی و توســعه آن را ب اروپای
ــه  ــادی ارائ ــعه اقتص ــدی از توس ــوم جدی مفه
ــوآوری و دسترســی  کــرده اســت کــه در آن ن
بــه اّطالعــات موتــور رشــد بهــره وری محســوب 
ــد  ــای جدی ــن، رونده ــر ای ــزون ب ــود. اف مي ش
اینترنــت اشــیا3  و دیجیتــال، عناصــر کلیــدی 
ــتند،  ــش هس ــاد دان ــمت اقتص ــه س ــذار ب گ
ــه از  ــی ک ــتون های اساس ــن س ــن تعیی بنابرای
ــد،  ــت می کنن ــش حمای ــاد دان ــعۀ اقتص توس
بــرای رقابــت بلندمــدت ضــروری اســت)فایدلي 
و همــكاران، 2۰1۹(. در حالــی کــه هالتــن  
)2۰13( نشــان داد، ســرمایۀ مرتبــط بــا دانــش 
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ــیاری از  ــادی در بس ــد اقتص ــم رش ــع مه منب
کشــورهای توســعه یافتــه اســت و بــا میانگیــن 
ــون،  ــت دارد. کنت ــۀ مثب ــرانه رابط ــد س درآم
ــوان سیســتمی  ــه عن ــان را ب اقتصــاد دانش بنی
ــرده  ــف ک ــری تعری ــرمایۀ فك ــر س ــی ب مبتن
اقتصــادی  ارزش  از  بزرگــی  بخــش  اســت. 
ماننــد  نامشــهود  دارایی هــای  شــامل  آن 
ــكی  ــت. زکشفس ــروی کار اس ــش نی ارزش دان
کــه  کرده انــد  بیــان   )2۰2۰( همــكاران  و 
ــه  ــی مواج ــش بزرگ ــا چال ــدرن ب ــع م جوام
هســتند کــه نشــان دهندۀ توانایــی آن هــا 
ــي  ــۀ دانش ــۀ جامع ــه مرحل ــیدن ب ــرای رس ب
اســت، پیشــرفت و توســعۀ هــر جامعــه در 
گــرو توانایــی آن در ســرمایه گذاری مؤثــر 
ــرمایه گذاری  ــا س ــر ب ــن ام ــت و ای ــش اس دان
ــای  ــری نظریه ه ــه کارگی ــرای ب ــوزش ب در آم
شــناختی علمــی محقــق می شــود. همچنیــن 
ــه در  ــد ک ــف ش ــادی تعری ــوان اقتص ــه عن ب
آن مؤلفه هــای اصلــی رشــد اقتصــادی بــه 
توانایی هــای فكــری بســتگی دارد نــه بــه 
ــع طبیعــی. چــاووش  نهاده هــای مــادی و مناب
این گونــه  را  دانش بنیــان  اقتصــاد  اوغلــو 
تعریــف کــرد: »اقتصــادی کــه قــادر بــه تولیــد، 
انتشــار و اســتفاده از دانــش اســت کــه دانــش 

ــروت و اشــتغال  ــد ث ــی رشــد، تولی ــل اصل عام
ــور  ــانی موت ــرمایۀ انس ــود. س ــوب مي ش محس
ــوآوری و تولیــد ایده هــای  محرکــۀ خالقیــت، ن
جدیــد بــا تكیــه بــر فنــاوری اّطالعــات و 
ارتباطــات اســت. بــا توجــه بــه تعاریــف قبلــی، 
اقتصــادی  رویكــرد  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
جدیــدی اســت کــه بــا تكیــه بــر دانــش، 
ــزوده  ــات، ارزش اف ــات و ارتباط ــاوری، اّطالع فن
جدیــدی در جامعــه ایجــاد می کنــد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق مشــخص می شــود 
کــه اقتصــاد دانش بنیــان بیــش از آن کــه 
ــه  ــد ب ــهود باش ــی مش ــای فیزیك ــه دارایی ه ب
دارایی هــای  و  دانــش  در  ســرمایه گذاری 
ــات و  ــاوری اّطالع ــت، فن ــته اس ــری وابس فك
اقتصــاد دانش بنیــان  ارتباطــات زیرســاخت 
ــزوده  ــاد ارزش اف ــی آن در ایج ــل توانای ــه دلی ب
جدیــد اســت کــه دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی 
کاواســگلو،  2۰18؛  می کند)گاپتــه،  کمــک 
2۰1۶(. بــرای آگاهــی از وضعیــت کشــورها در 
ــرای  ــزاری ب ــی اب ــک جهان ــش، بان ــاد دان اقتص
ــه  ــرده اســت ک ــه کشــورها ایجــاد ک کمــک ب
ــه مي شــود.  ــش4 گفت ــی دان ــه آن روش ارزیاب ب
ــر  ــه ه ــد ک ــكان را می ده ــن ام ــزار ای ــن اب ای
ــا کشــورهای عضــو  ــا مقایســه خــود ب کشــور ب

یــا هــر کشــور دیگــر بــه نقــاط قــوت و ضعــف 
خــود دســت یابــد. ایــن روش بــر چهــار 
رکــن اقتصــاد دانش بنیــان اســتوار اســت 
ــق و توســعه،  ــوزش، تحقی ــد از: آم ــه عبارتن ک
ــای  ــات، انگیزه ه ــات و ارتباط ــاوری اّطالع فن
نهــادی؛   سیســتم های  و  اقتصــادی 
مجموعــه ای از شــاخص ها کــه تحــت ایــن 
ــن  ــاس میانگی ــر اس ــد، ب ــرار می گیرن ارکان ق
ــر کشــور محاســبه می شــوند)چن  ــرد ه عملك

و داهلمــن، 2۰۰۵(. 
قانــون  تصویــب  زمــان  از  مــا،  کشــور  در 
برنامــۀ چهــارم توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــران در ســال  فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای
1383 و اشــاره بــه اقتصــاد ملــی دانایــی محور 
ــن  ــارم ای ــل چه ــاص فص ــز اختص در آن و نی
برنامــه بــه احــكام توســعۀ مبتنــی بــر دانایــی، 
ــه  ــل ب ــان و سیاســت های نی اقتصــاد دانش بنی
آن در اکثــر سیاســت ها و برنامه هــای کالن 
کشــور بــه چشــم می خــورد کــه از مهم تریــن 
ــعه،  ــم توس ــۀ پنج ــه برنام ــوان ب ــا می ت آن ه
ــت های  ــور، سیاس ــی کش ــع علم ــۀ جام نقش
سیاســت های  مقاومتــی،  اقتصــاد  کلــی 
ــی  ــت های کل ــاوری، و سیاس ــم و فن ــی عل کل
برنامــۀ ششــم توســعه اشــاره کــرد )فرتــاش و 
ــن، طــی ســال هاي  همــكاران،13۹4(. همچنی
گذشــته، مقــام معظــم رهبــری بارهــا در 
ایــن  بــر  خــود  ســخنرانی های  و  بیانــات 
ــه  ــه اي ک ــه گون ــته اند. ب ــد داش ــوم تأکی مفه
ســال 14۰1 شمســي طبــق بیانــات مقــام 
ــوان  ــا عن ــي(  ب ــه العال ــم رهبري)مدظل معظ
اشــتغال آفرین«  دانش بنیــان،  »تولیــد؛ 
ــه  ــه ب ــت توج ــت. اهمی ــده اس ــذاري ش نامگ
شــرکت هاي دانش بنیــان در قانــون برنامــۀ 
پنج ســاله ششــم توســعه جمهوری اســالمی 
ایــران مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــم در  ــل مه ــروزه از عوام ــن، ام ــر ای ــزون ب اف
پیشــرفت اقتصــاد، دانش بنیــان کــردن آن 
مقــام معظــم  بیانــات  راســتاي  اســت. در 
ــد  ــق تولی ــت رون ــي( جه ــري )مدظله العال رهب
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ــان،  ــرکت هاي دانش بنی ــد ش ــتغال و رش و اش
بســیاری از صاحبــان ایــن شــرکت ها نیازمنــد 
ابــزاری قدرتمنــد بــرای مدیریــت کســب و کار 
ــن دل، 14۰1(.  ــتند)زمانیان فر و که ــود هس خ
و  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــي  تأمیــن 
ــر  ــش پ ــع همیشــه نق ــاي جــذب مناب روش ه
ــن شــرکت ها داشــته  ــران ای ــرای مدی رنگــی ب
و همــواره ســعی دارنــد عــالوه بــر ارائــۀ 
محصــوالت و خدمــات خــود بــا  فنــاوری 
ــاز کســب و کار خــود  ــع مــورد نی ــه روز، مناب ب
ــند.  ــته باش ــار داش ــه در اختی ــدون دغدغ را ب
شــرکت های  در  کارا  مالــی  نظــام  وجــود 
و  رشــد  زمینه ســاز  می توانــد  دانش بنیــان 
ــای  ــبرد طرح ه ــرکت ها و پیش ــن ش ــی ای ترق
توســعۀ آن هــا بــا کمتریــن هزینــۀ مالــی شــود. 
در ایــن مطالعــه بــا مــرور ویژگي هــاي اقتصــاد 
و  آمــوزش  در  ســرمایه گذاري  دانش بنیــان، 
ــرمایه گذاری  ــول س ــان، تح ــاد دانش بنی اقتص
از  اســتفاده  بــا  دانش بنیــان  اقتصــاد  در 
ــری  ــت فك ــرمایه گذاری مالكی ــای س صندوق ه
ــی  ــن مال ــام تأمی ــری از نظ ــوان عنص ــه عن ب
ــت.  ــده اس ــنهاد ش ــان پیش ــاد دانش بنی اقتص
ــن  ــل تأمــل در مطالعــۀ حاضــر ای موضــوع قاب
ــناختی  ــری و روش ش ــای نظ ــه مبن ــت ک اس
ــمندان  ــی دانش ــی و تحلیل ــات علم کار، مطالع
و دســت اندرکاران ســایر کشــورها در مــورد 
ــعۀ  ــۀ توس ــی در زمین ــورد بررس ــات م موضوع
بــر  و  اســت  دانش بنیــان  اقتصــاد  پایــدار 
همیــن اســاس بهره گیــري از صندوق هــای 
فكــری  مالكیــت  مشــترك  ســرمایه گذاری 

ــت.  ــده اس ــنهاد ش پیش

ویژگي هاي اقتصاد دانش بنیان
ــی  ــن ویژگ ــان دارای چندی ــاد دانش بنی اقتص
ــز  ــنتي متمای ــاد س ــه آن را از اقتص ــت ک اس
می کنــد کــه در مــوارد زیــر خالصــه می شــود: 
ــه  ــه مطالع ــنتي ک ــاد س ــا اقتص ــه ب  در رابط
ــت، در  ــادی اس ــع اقتص ــبی مناب ــود نس کمب

اقتصــاد دانش بنیــان دقیقــاً برعكــس بــوده 
ــی معــروف اســت.  ــه فراوان ــد ب و اقتصــاد جدی
ــكیل دهنده  ــر تش ــه عناص ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــت  ــات اس ــش و اّطالع ــه دان ــاد ک ــن اقتص ای
بــا اســتفاده از بیــن نمی رونــد، بلكــه بــر 
ــی  ــور اصل ــه مح ــدی ک ــل تولی ــالف عوام خ
ــد  ــد، رش ــكیل می دادن ــنتي را تش ــاد س اقتص
ــا  ــان ب ــاد دانش بنی ــن رو، اقتص ــد. از ای می کنن
توجــه بــه فنــاوری دیجیتــال، اقتصــاد فراوانــی 
ــه  ــود، ب ــرف نمی ش ــش مص ــرا دان ــت، زی اس
ــا  ــه ب ــل نمــی رود، بلك ــه تحلی ــوم ک ــن مفه ای
ــود  ــری، خ ــه دیگ ــال آن ب ــا انتق ــرف، ب مص
بــاز تولیــد می شــود و بــه لطــف فنــاوری 
ــدی  ــه بع ــر نمون ــی ه ــۀ نهای ــال، هزین دیجیت
ــه  ــت و ب ــاد اس ــه زی ــۀ اولی ــه نمون ــبت ب نس
تدریــج کاهــش می یابــد تــا زمانــی کــه بــازده 
ــزی  ــن همــان چی ــک شــود. ای ــر نزدی ــه صف ب
ــد  ــی در تولی ــاد فراوان ــث ایج ــه باع ــت ک اس
می شــود، بــه طــوری کــه اصــل فراوانــی۵ 
ــل  ــش تبدی ــن ویژگــی اقتصــاد دان ــه بارزتری ب

 .)2۰۰8  ، آنــدس  و  می شود)آتكینســن 
ــش  ــون افزای ــط قان ــان توس ــاد دانش بنی اقتص
بــازدۀ اداره می شــود. بــه ایــن مفهــوم کــه هــر 
چــه نســبت ورودی هــا بیشــتر باشــد، نســبت 
ــی از  ــرا یك ــود، زی ــتر می ش ــا بیش خروجی ه
ــودن آن اســت  ــی ب ــش تجمع ــای دان ویژگی ه

ــرای  ــو ب ــه جل ــدی رو ب ــش دی ــع، دان در واق
ــد.  ــه می ده ــد ارائ ــش جدی ــف دان کش

اقتصــاد دانش بنیــان بــا وضعیــت عدم قطعیــت 
ــرا در  ــود، زی ــخص می ش ــاال مش ــک ب و ریس
ــكل  ــهود مش ــای نامش ــذاری دارایی ه ارزش گ
ــه دلیــل منســوخ  وجــود دارد و ارزش آن هــا ب
ــش  ــرعت کاه ــه س ــا ب ــایر دانش ه ــدن س ش

می یابد)رابیتیــل و همــكاران ، 2۰۰۹(. 
نبــود موانــع و فواصــل جغرافیایــی مانعــی 
بــرای ارتبــاط و یكپارچگــی بــا محیــط داخلــی 
و خارجــی تلقــی نمی شود)کاواســگلو، 2۰1۶(. 
ســرمایۀ انســانی عنصــر اصلــی در اقتصادهــای 
تولیــد  وظیفــۀ  زیــرا  اســت،  دانش بنیــان 
ــن  ــه مهمتری ــه ب ــده دارد ک ــر عه ــش را ب دان
ــاد  ــت. اقتص ــده اس ــل ش ــه تبدی کاالی جامع
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــاً ب ــون تقریب ــد اکن جدی
تــالش فكــری وابســته شــده اســت)ممد و 

 .)2۰22  ، همــكاران۶ 
بــه اعتقــاد مؤمنــي و چهاربنــد)13۹1( الگــوی 
دانش بنیــان  اقتصــاد  گســترش  حــال  در 
ســاخت های  در  را  بنیادینــی  تغییــرات 
ــی  ــه یك ــرده ک ــاد ک ــی ایج اقتصادی-اجتماع
حــوزه،  ایــن  در  مهــم  زیرســاخت های  از 
ــی  ــور اصل ــه مح ــه ب ــا توج ــت. ب ــوزش اس آم
و  کارا  اســتفاده  کــه  دانش بنیــان  اقتصــاد 
مؤثــر از ســرمایه انســانی اســت، همــۀ مقاطــع 
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ــژه آمــوزش پایــه و زیربنــای  ــه وی آموزشــی ب
اصلــی ســایر مقاطــع اســت، بایــد مــورد توجــه 
خــاص قــرار گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه 
در کشــورهای در حــال توســعه، ایــن مقطــع 
ــن  دچــار مشــكالت جــدی اســت. بررســی ای
ــری را  ــم دیگ ــدی مه ــث کلی ــوع، مباح موض
ــاد  ــادی اقتص ــوب نه ــش چهارچ ــون نق همچ
و اثــر آن بــر بــازار کار شــامل می شــود. 
ــش  ــت نق ــن اهمی ــا تبیی ــا ب ــن آن ه بنابرای
آمــوزش پایــه در تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان 
و  نهادگرایــان  نظریــه  قالــب  در  ایــران  در 
ــان  ــه نش ــن زمین ــا در ای ــایی چالش ه شناس
داده انــد، از طرفــی ســاختار نهــادی در ایــران 
تاکنــون بــر محوریــت دانــش قــرار نگرفتــه تــا 
فعالیت هــای اقتصــادی را بــه ایــن ســمت 
ســوق دهــد. از طــرف دیگــر بــا وجــود غلبــه 
ســهم شــاغالن اقتصــادی بــا تحصیــالت 
ــن  ــه ای ــران، ب ــازار کار ای ــه در ب ــوزش پای آم
مقطــع و ابعــاد اهمیــت و چالش هــای آن 
توجــه کافــی نشــده اســت و اســتمرار ایــن دو 
ــه اقتصــاد  مســاله در کنــار هــم ورود ایــران ب

دانایــی محــور را بــا مشــكالت جــدی رو بــه رو 
ــرد.  ــد ک خواه

بــارز  ویژگی هــای  از  یكــی  واقــع،  در 
کلــی  روندهــای  و  مــدرن  واقعیت هــای 
فرایندهــای تكاملــی کــه در اقتصادهــای ملــی 
ــان  ــاد دانش بنی ــه اقتص ــذار ب ــد، گ رخ می ده
ــی ریشــه ای روش هــای  ــا دگرگون اســت کــه ب
ــای  ــور فناوری ه ــش، ظه ــال دان ــد و انتق تولی
انقــالب  ســوم  مــوج  از  ناشــی  نوآورانــه 
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــط اس ــی مرتب ــی- فن علم
کــه در ایــن شــرایط نقــش آمــوزش بــه طــور 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــش مي یاب ــي افزای قابل توجه
حــوزه ای در نظــر گرفتــه مي شــود کــه در 
می گیــرد،  شــكل  الزم  شایســتگی های  آن 
دانــش) بــه عنــوان منبــع اصلــی اقتصــاد 
ــد. دوم،  ــار مي یاب ــاد و انتش ــان( ایج دانش بنی
ــه  ــاتی ک ــعه مؤسس ــیس و توس ــه تأس ــاز ب نی
ســطح باالیــی از آمــوزش را ارائــه دهنــد و بــر 
ــذار  ــان تأثیرگ ــاد دانش بنی ــكل گیری اقتص ش
ــای  ــه ابزاره ــاتی ک ــژه مؤسس ــند، »به وی باش
ــي  ــی معرف ــع مال ــرای جــذب مناب ــدی ب جدی

مي کننــد«. شــواهد ســایر کشــورها نتایــج 
ــر  ــد، از نظ ــان مي ده ــي را نش ــب توجه جال
شــاخص های کمــی، اقتصــادي و آموزشــي 
روســیه موفــق بــوده اســت، امــا از نظــر کیفــی 
از کشــورهایی عقب تــر اســت کــه جــز ده 
ــیه در  ــگاه روس ــتند. جای ــت هس ــور نخس کش
شــاخص های  نظــر  از  جهانــی  رتبه بنــدی 
ــر  ــای زی ــا موقعیت ه ــی ب ــادی و جمعیت اقتص
تعییــن می شــود: حجــم تولیــد ناخالــص 
داخلــی ســرانه در قــدرت خرید-رتبــه ۵3، 
پوشــش آمــوزش عالی-رتبــه 12. جایــگاه 
شــاخص هاي  رتبه بنــدی  در  کشــور  ایــن 
ــي۷ ســال 2۰1۹ از ســوي  ــري جهان رقابت پذی
مجمــع جهانــی اقتصــاد بــه شــرح زیــر اســت: 
ــۀ ۷۶، و  ــه ای رتب از نظرکیفیــت آمــوزش حرف
از نظــر نــوآوری در رتبــۀ 32 قــرار دارد. افــزون 
بــر ایــن، تجربــه جهانــی نشــان می دهــد 
ــه اثربخشــی حــل مشــكالت  کــه دســتیابی ب
اجتماعــی و ایجــاد شــرایط بــرای توســعۀ 
ــازار  ــاد ب ــی در اقتص ــاخت های اجتماع زیرس
ــی  ــارکت اجتماع ــدون مش ــت ب ــک دول در ی
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ــر  ــا ب ــت تنه ــۀ مثب ــت. نتیج ــن اس غیرممك
ــزار  ــوان اب ــه عن اســاس مشــارکت اجتماعــی ب
فراینــدی قابــل دســتیابی بــوده، که سیســتمی 
ــن  ــط بی ــراد و رواب ــداف، اف ــامل اه ــت ش اس
همچنیــن  و  نهــادی،  شــكلی  بــه  آن هــا، 
ســاز و کارهایــی بــرای اجــرای روابــط در 
تعامــالت  اســاس  بــر  توافق نامه هــا  قالــب 
ــورد  ــق در م ــه تواف ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــت  ــتا، اهمی ــن راس ــترك. در ای ــف مش وظای
ــایی  ــی، شناس ــن مال ــذب تأمی ــه در ج مطالع
و  اجتماعــی  مشــارکت  اجــرای  مشــكالت 
فرصت هــای بالقــوه بــرای اقتصادهــاي توســعه 
یافتــه و در حــال توســعه رو بــه افزایــش 
اســت. در حــال حاضــر همچنــان کمبــود 
ــی  ــی، یك ــات آموزش ــی از مؤسس ــت مال حمای
ــاد  ــرد اقتص ــكل گیری و عملك ــای ش از پایه ه
ــر خــالف ایــن کــه  دانش بنیــان وجــود دارد. ب
ــا  ــداوم ب ــور م ــه ط ــی ب ــن مال ــتم تأمی سیس
ــد  ــی جدی ــن مال ــای تأمی ــازوکارها و ابزاره س
ــه روز می شــود، موضــوع جــذب ســرمایه در  ب
ــدت  ــه ش ــان ب ــرکت هاي دانش بنی ــوزۀ ش ح
ــوق های  ــه، مش ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــاد اس ح
ــن توســعۀ ســاز و کارهــای  ــی و همچنی مالیات
ــات  ــش مؤسس ــد و پیدای ــی جدی ــن مال تأمی
می توانــد  بــازار  در  جدیــد  ســرمایه گذاری 
همچنیــن،  کنــد.  فعــال  را  ســرمایه گذاران 
می توانــد کارکــرد اجتماعــی داشــته باشــد 
و شــرایطی را بــرای تأمیــن مالــی اقتصــاد 
نهادهــاي  و  افــراد  توســط  دانش بنیــان 
ــه  ــا را ن ــن، آن ه ــد، بنابرای ــاد کن ــف ایج مختل
در  بلكــه  فراینــد ســرمایه گذاری،  در  تنهــا 
ــان مشــارکت  ــد ایجــاد اقتصــاد دانش بنی فراین

می دهــد) گاریانــوا و همــكاران ، 2۰2۰(. 

ســرمایه گذاري در آمــوزش و اقتصــاد 
دانش بنیــان

ــي(،  ــم رهبري)مدظله العال ــام معظ ــر مق از نظ
علــم بــرای کشــور، ســرمایه ای بی پایــان و 
ــۀ  ــر چرخ ــن اگ ــت؛ بنابرای ــدنی اس ــام نش تم

بیافتــد،  راه  بــه  کشــور  در  علــم  تولیــد 
اگــر اســتعدادی بــه جریــان بیافتــد، اگــر 
ظهــور  و  بــروز  بــه  شــروع  ظرفیت هــا 
ــن  ــت. ای ــدنی اس ــع تمام نش ــن منب ــد، ای کنن
دیــدگاه بــاز و روشــن دربــارۀ مقولــه حمایــت 
کــه  زمانــی  در  دقیقــاً  دانش بنیان هــا  از 
ــكل گیری  ــال ش ــی در ح ــای دانش مجموعه ه
هســتند، بــه نوعــی حمایــت همه جانبــه از 
ــش هــم  ــه و صاحــب دان ــروی انســانی نخب نی
ــه حســاب می آیــد و برنقــش ســرمایه گذاري  ب
ــه و  در آمــوزش تأکیــد مي کنــد. در واقــع، پای
اســاس دانــش بــا ســرمایه گذاری در مؤسســات 
آموزش عالــی و مطالعاتــي افزایــش مي یابــد تــا 
ــری را جــذب  ــر و باالت ــروی کار ماه ــوان نی بت
کــرد و کشــور را در رقابــت جهانــی جــای داد. 
از ســوي دیگــر، دولــت اکثــر کشــورهای 
جهــان بــا درك اهمیــت آمــوزش بــرای ایجــاد 
و تكامــل اقتصــاد دانش بنیــان در حــال اصــالح 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــه ای ــتند ک ــوزه هس ــن ح ای
ــی، و  ــی و علم ــام آموزش ــاختار نظ ــر س تغیی
فراهــم آوردن شــرایط بــرای شــكل گیری نظــام 
ملــی نــوآوری اســت کــه در آن ادغــام و تعامــل 
ــاد  ــادی اقتص ــاالن اقتص ــۀ فع ــی هم اجتماع
ملــی اعــم از دولــت، دانشــگاه ها و تجــارت 
بایــد انجــام پذیــرد. در برخــي از کشــورها، در 

ــكل  ــوزش، مش ــرای آم ــه ب ــوب بودج چهارچ
ــوزش، جــذب  ــرای اجــرای اصــالح آم ــم ب مه
در  صالحیت هــا  و  خصوصــی  ســرمایه هاي 
ــد  ــات در فراین ــرداری از امكان ــاد و بهره ب ایج
زمینــۀ  در  همچنیــن،  اســت.  آموزشــی 
ــرای حــل مشــكل  جهانــی، در حــال حاضــر ب
ــرمایه  ــذب س ــای ج ــاز و کاره ــه، از س بودج
ــود،  ــتفاده می ش ــوزش اس ــرای آم خصوصــی ب
دولتی-خصوصــی،  مشــارکت های  ماننــد 
صندوق هــای  مالــي،  تأمیــن  صندوق هــای 
و  بالعــوض  کمک هــای  ســرمایه گذاری، 
ــی- ــارکت عموم ــه، مش ــن زمین ــره. در ای غی
خصوصــی کــه ســاز و کار مؤثــری بــرای جذب 
ــرای اجــرای پروژه هــا در  ســرمایه خصوصــی ب
زیرســاخت های تولیــدی و اجتماعــی اســت، از 
ــژه ای برخــوردار هســتند. موضــوع  اهمیــت وی
مهــم دیگر آن اســت کــه در برخي از کشــورها، 
قانــون و مقــّررات در مــورد مشــارکت های 
ــهرداری- ــارکت های ش ــی، مش دولتی-خصوص
ــت  ــن مالكی ــر گرفت ــكان در نظ ــی ام خصوص
ــم  ــی را فراه ــاخت های عموم ــی زیرس خصوص
می کنــد. یكــی از شــروط اصلــی در ایــن 
بایــد  ســرمایه گذار  کــه  اســت  آن  مــورد 
ــاخت  ــی زیرس ــا جزئ ــل ی ــی کام ــن مال تأمی
و بهره بــرداری از آن را بــرای هــدف مــورد 
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ــت در  ــر مثب ــن تغیی ــد. ای ــن کن ــر تأمی نظ
ــن  ــی قوانی ــاد قبل ــا مف ــه ب ــن در مقایس قوانی
منطقــه ای در مــورد مشــارکت عمومــی و 
ــاخت های  ــرمایه گذاری در زیرس ــی، س خصوص
اجتماعــی را جذاب تــر می کنــد. در واقــع، 
ــرانه  ــاالی س ــطح ب ــا س ــه ب ــورهایی ک در کش
ــوند،  ــی مشــخص می ش ــص داخل ــد ناخال تولی
جایــی کــه دولــت ســطح مناســبی از حمایــت 
ــوزش  ــكی و آم ــای پزش ــی، مراقبت ه اجتماع
را ارائــه مي کنــد، مشــارکت در بخش هــای 
بهداشــت و آمــوزش رایج تــر بــوده و بــه ویــژه 
ــه آمــوزش توجــه بیش تــري معطــوف شــده  ب
اســت. بــه عنــوان نمونــه، داده هــاي مقایســه اي 
آلمــان  و  روســیه  توســعه یافته  کشــور  دو 
ــه  ــت توج ــد اهمی ــت و مي توان ــه اس قابل توج
بــه اقتصــاد دانش بنیــان را نمایــان ســازد. 
ــد از  ــان، 4۰ درص ــه در آلم ــوان نمون ــه عن ب
ــی در  ــی و خصوص ــارکت دولت ــای مش پروژه ه
زمینــۀ آمــوزش اســت. در روســیه، آمــار نتایــج 
دیگــری را نشــان می دهــد: زیرســاخت های 
ــد از  ــدود ۵۰ درص ــرژی ح ــل و ان ــل و نق حم
ــوزش  ــد و آم ــا را تشــكیل می دهن کل پروژه ه
ــوان نتیجــه  ــن می ت فقــط ۶. 3 درصــد. بنابرای
گرفــت کــه بیــن ســطح توســعه یافتگــی 

کشــور و حــوزه ای همبســتگی وجــود دارد 
ــر  ــرمایه گذاری در آن ب ــذب س ــرای ج ــه ب ک
اســاس اصــول مشــارکت عمومــی و خصوصــی 
ــه  ــورهایی ک ــن، کش ــود. همچنی ــل می ش عم
ســطح توســعه اجتماعی-اقتصــادی باالیــی 
آمــوزش  و  بهداشــت  بخش هــای  دارنــد، 
در  کشــورهای  در  و  می دهنــد  ترجیــح  را 
ــعه و کشــورهای دارای اقتصــاد در  ــال توس ح
ــد:  ــت ندارن ــا اولوی ــن حوزه ه ــذار، ای ــال گ ح
اولویــت  نقــل  و  حمــل  زیرســاخت های 
ــق  ــرمایه گذاری از طری ــذب س ــت در ج نخس
بخــش دولتی-خصوصــی اســت. مشــارکت: 
ــادر،  ــا، بن ــازی جاده ه ــاز و بازس ــاخت و س س
ــروژه  ــال حاضــر ۵۹ پ ــره. در ح ــن و غی راه آه
در زمینــۀ آمــوزش پیش دبســتانی و متوســطه 
ــرای  ــكال اج ــه اش ــود دارد ک ــیه وج در روس
ــه  ــاز، توافق نام ــرارداد امتی ــد از: ق ــا عبارتن آنه
ــهرداری- ــا ش ــی ی ــارکت عمومی-خصوص مش

خصوصــی کــه 11 پــروژه در حــال بهره برداری 
ــع،  ــكاران، 2۰2۰(. در واق ــت)گارانوا و هم اس
ــه اي  ــدر در جامع ــر چق ــرد ه ــان ک ــد بی بای
بــراي آمــوزش اهمیــت بیشــتري در نظــر 
گرفتــه شــود، اقتصــاد دانش بنیــان و بــه 
ــرای توســعه  دنبــال آن بســترهای بیشــتري ب

واقعــی نظــام نــوآوری و دانش بنیــان و تأمیــن 
مالــی ایــن نظــام فراهــم مي شــود. بــه اعتقــاد 
ــای  ــدن، رونده ــی ش ــكا )2۰1۶( جهان کالس
منفــی جمعیتــی، منابــع جدیــد دانــش و بــازار 
ــس  ــده در پ ــل تعیین کنن ــات عوام کار بی ثب
تغییــر رویكرد به سیســتم آموزشــی محســوب 
غیررســمی  و  رســمی  آمــوزش  مي شــوند. 
دانش بنیــان  اقتصــاد  الزم اجــرای  شــرط 
ــا ایــن وجــود، ایــن فراینــد مســتلزم  اســت. ب
تحلیــل دقیــق بودجــه آموزش اســت. بررســي 
ــان نشــان داد، آن  کشــور لهســتان توســط آن
چــه کــه اجــرای اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش را 
مهــار مي کنــد، فقــدان مقــّررات قانونــی اســت 
کــه امــكان اجــرای راه حل هــای جدیــد بــرای 
ــم  ــوزش در لهســتان را فراه ــی آم ــن مال تأمی
می کنــد. راه حل هــا شــامل تأمیــن مالــی 
ــه  ــی، بودج ــه دولت ــر از بودج ــترك مؤث مش
دولــت محلــی و بودجــۀ خصوصــی )ارائــه 
شــده توســط کارفرمایــان و فراگیــران( اســت. 
ایــن موضــوع نیــاز بــه مطالعــه مفهومــی 
فــوری و شــروع پروژه هــای اجرایــی در حــوزه 

ــتان دارد.  ــی در لهس ــي عموم ــن مال تأمی
ــترهای  ــه بس ــرد ک ــان ک ــد بی ــت بای در نهای
ــی و  ــی کارآفرین ــن مال ــرای تأمی ــددی ب متع
ــان   ــوآوری و دانش بنی ــی نظــام ن توســعه واقع
کمک هــای  ارتبــاط  ایــن  در  دارد.  وجــود 
ــب  ــتگان کس ــی، فرش ــای بانك ــی، وام ه دولت
نهــادی  ســرمایه گذاران  ســایر  ۹و  کار8  و 
می تواننــد نقشــی بســزا ایفــاء کننــد. بــا ایــن 
وجــود، به دلیــل ماهیــت ریســكی پروژه هــای 
ــی  ــای فیزیك ــدان دارایی ه ــان و فق دانش بنی
ــرکت ها و  ــن ش ــعۀ ای ــه توس ــل اولی در مراح
درکل عــدم تطبیــق طرح هــای کارآفرینــی 
ــی،  ــتم بانك ــاری سیس ــت های اعتب ــا سیاس ب
ــع مــورد نیــاز ایــن  امــكان تأمیــن مالــی مناب
پروژه هــا توســط سیســتم متعــارف بانكــداری 
تجــاری وجــود نــدارد. مــرور مطالعــات انجــام 
نشــان می دهــد دو منبــع رســمی  شــده 
و غیررســمی اصلــی بــرای تأمیــن مالــی 
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ــع  ــود دارد. مناب ــان وج ــرکت هاي دانش بنی ش
ــه دو  ــود ب ــی خ ــن مال ــرای تأمی ــمی ب غیررس

ــوند:  ــیم می ش ــته تقس دس
ــواده و  ــه کارآفرینــان، خان ــع متعلــق ب 1- مناب

ــتان آن ها1  دوس
ــع غریبه هــا2  کــه از فرشــتگان کســب  2- مناب

ــود.  ــن می ش و کار  و اکســلریتورها  تأمی
تحــت  کار12  و  کســب  فرشــتگان  فعالیــت 
ونچرکپیتــال  رســمی  غیــر  بــازار  عنــوان 
شــناخته می شــوند و منابــع آن تحــت عنــوان 
ــی از  ــود. بخش ــناخته می ش ــول دل13"  ش »پ
ــاً در  ــان مخصوص ــاز کارآفرین ــورد نی ــع م مناب
ــتارت آپ ها توســط  ــعه اس ــه توس ــای اولی فاز ه
ــز  ــگاه ها و مراک ــاً دانش ــه عمدت ــا ک انكباتوره
ــل  ــا از مح ــع آن ه ــتند و مناب ــی هس پژوهش
تســهیالت و وام هــای بالعــوض دولتــی تأمیــن 
رســمی  منابــع  می  شــود.  ارائــه  می شــود 
دانش بنیــان  شــرکت هاي  مالــی  تأمیــن 
تأمیــن  ونچرکپیتــال  شــرکت های  توســط 
ــول هوشــمند14   می شــود کــه تحــت عنــوان پ
شــناخته می شــود)پورابراهیمي و همــكاران، 

 .)14۰۰
بــر اســاس مطالــب بیــان شــده، موضــوع قابــل 
ــرمایه گذاري در  ــش س ــه نق ــوط ب ــل مرب تأم
آمــوزش و بــه دنبال آن رشــد و توســعۀ اقتصاد 
ــعه یافتگي  ــردن توس ــم ک ــان و فراه دانش بنی
اقتصــاد کشــور اســت. در ایــن مــورد نــه تنهــا 
توجیــه نیــاز بــه جــذب ســرمایۀ خصوصــی در 
اقتصــاد دانش بنیــان قابــل توجــه اســت، بلكــه 
مطالعــۀ تجربــه جهانــی ایــن فراینــد بــه منظور 
انطبــاق بــا کشــور ایــران ضــروري اســت. نقش 
منابــع رســمی و غیررســمی تأمیــن مالــی 
ــزان  ــب می ــر حس ــان، ب ــرکت هاي دانش بنی ش
ــان  ــرکت هاي دانش بنی ــاز ش ــورد نی ــع م مناب
در مراحــل متفــاوت توســعه کســب و کار ایــن 
شــرکت ها متفــاوت اســت و ایــن موضــوع بایــد 
ــرمایه گذاران،  ــرکت ها، س ــران ش ــوي مدی از س
قانونگــذاران و غیــره مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
همچنیــن، دولــت بایــد بــا درك اهمیــت 

اقتصــاد  تكامــل  و  ایجــاد  بــرای  آمــوزش 
کنــد  اصــالح  را  حــوزه  ایــن  دانش بنیــان 
کــه ایــن امــر مســتلزم تغییــر ســاختار نظــام 
آموزشــی و علمــی و فراهــم آوردن شــرایط 
بــرای شــكل گیری نظــام ملــی نــوآوری اســت، 
امــا بــه نظــر مي رســد ســرمایه گذاري در 
ــد تحــول اساســي  ــان نیازمن اقتصــاد دانش بنی
ــدي  ــش بع ــور در بخ ــن منظ ــراي ای ــت. ب اس
از صندوق هــای  اســتفاده  حاضــر،  مطالعــه 
ــوان  ــه عن ــری ب ــت فك ــرمایه گذاری مالكی س
اقتصــاد  مالــی  تأمیــن  نظــام  از  عنصــری 
ــایر  ــق س ــه موف ــوان تجرب ــه عن ــان ب دانش بنی

ــه شــده اســت.  کشــورها ارائ

اقتصــاد  در  ســرمایه گذاری  تحــول 
ن نش بنیــا ا د

جــذب  ســازوکارهای  از  دیگــر  یكــی 
تشــكیل  اســت  ممكــن  ســرمایه گذاری 
رویــۀ  اســت.  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
اثربخشــی  و  ارتبــاط  نشــان دهندۀ  جهانــی 
اســت. در  مالــی  تأمیــن  ایــن ســاز و کار 
بــرای  جســتجو  فراینــد  در   ،2۰۰۷ ســال 
رویه هــاي ســرمایه گذاری جایگزیــن، مفهــوم 
ــت.  ــعه یاف ــذار1۵« توس ــرمایه گذاری تأثیرگ »س
عنــوان  بــه  تأثیرگــذار«  »ســرمایه گذاری 

ایجــاد  هــدف  بــا  »ســرمایه گذاری هایی 
ــف  ــی« تعری ــازدۀ مال ــر ب ــالوه ب ــت ع ــر مثب اث
می شــود) مــرگان ، 2۰2۰(. ویژگــی متمایــز 
در ایــن مفهــوم نــه تنهــا ترکیــب نتایــج 
ــرای  ــزه ب ــوان انگی ــه عن ــی ب ــی و اجتماع مال
تمایــل  بلكــه  ســرمایه گذاری،  فعالیــت 
ســرمایه گذاران بــرای به دســت آوردن نتایــج 
در حــوزه اجتماعــی و  یــا محیطــی بــود. 
مولدهــای  تأثیرگــذار،  ســرمایه گذاری های 
فعــال تأثیــرات اجتماعــی و زیســت محیطی 
ــا،  مثبــت هســتند، ســرمایه گذاری در دارایی ه
و  توانایی هــا  کــه  بنیادهایــی  و  شــرکت ها 
ــنتی  ــازمان هاي س ــر از س ــا بیش ت ــج آن ه نتای
اســت. در عمــل، اصطــالح ســرمایه گذاری 
ــده  ــرمایه گذاری متحول کنن ــا س ــذار ی تأثیرگ
ــرمایه گذاری  ــكل از س ــن ش ــن ای ــرای تعیی ب
می تــوان  مي گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ســرمایه گذاری  از  اســتفاده  کــه  گفــت 
تحــول آفریــن، فنــاوری تبدیــل ارزش بــه 
ــذب  ــرای ج ــه ای ب ــزار مبادل ــت و اب ارزش اس
در  ســرمایه گذاری  منظــور  بــه  ســرمایه 
ــه  ــل معامل ــدوق قاب ــی، صن ــن پروژه های چنی
ــه طــور گســترده در  ــورس1۶ اســت کــه ب در ب
بــورس مــورد معاملــه  قــرار گرفتــه و در  غــرب 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در برخــي 
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ســرمایه گذاری  صندوق هــای  کشــورها،  از 
متقابــل قابــل معاملــه در بــورس1۷ را می تــوان 
ــورس در  ــه در ب ــل معامل ــدوق قاب ــابه صن مش
نظــر گرفــت. صندوق هــای ســرمایه گذاری 
متقابــل قابــل معاملــه در بــورس بــه شــرح زیــر 
ــراردادی  ــای ق ــوند: »صندوق ه ــف می ش تعری
عمدتــاً در کشــورهای مشــمول قانون گســترده 
ــر  ــوال ب ــي از ام ــوان ترکیب ــه عن ــتند و ب هس
ــق  ــت مشــترك )تواف ــه مالكی ــاس توافقنام اس
در  می شــوند.  ایجــاد  ســرمایه گذاران(  بــا 
ــوال تشــكیل دهنده  ــت ام ــن صــورت، مدیری ای
ــذار  ــی واگ ــک شــرکت مدیریت ــه ی ــدوق ب صن
نفــع  بــه  اســت  موّظــف  کــه  می شــود 
ــدۀ منتخــب  ــد. دارن ــدام کن ــرمایه گذاران اق س
ــادی  ــرمایه گذاری، نه ــدوق س ــای صن دارایی ه
اســت کــه حســابداری و حفــظ دارایــی را 
ــرای  ــه ب ــد اولی ــع درآم ــد. منب ــام می ده انج
ــد و  ــن قیمــت خری ــاوت بی ــرمایه گذاران تف س
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــهم صن ــرای س ــروش ب ف
ــا ایــن حــال،  )واحــد ســرمایه گذاری( اســت. ب
را  فعلــی  بــازده  می تــوان  اوقــات  گاهــی 
به دســت آورد«؛ از جملــه مشــكالت مرتبــط بــا 
ایجــاد چنیــن صندوق هایــی در ایــن کشــورها، 
جملــه  از  رســمی،  نهادهــای  عدم بلــوغ 
چهارچــوب قانونــی مشــابه بــا شــیوه های 

غربــی بــوده اســت. بــه اعتقــاد  گارانــوا و 
همــكاران)2۰2۰( در حــال حاضــر، مفهــوم 
معرفــی فعالیــت صنــدوق هــاي قابــل معاملــه 
در بــورس در بــازار روســیه بــه شــكل جدید در 
حــال توســعه اســت و بانــک روســیه بــه طــور 
قابل توجهــی ســاختار بــازار ســرمایه گذاری 
جمعــی را ســاده تر کــرده اســت. در واقــع، 
ترکیــب  امــكان  تأثیرگــذار  ســرمایه گذاری 
ترکیبــي  ســرمایه گذاری های  مزیت هــای 
و ابزارهــای مبادلــه ای را فراهــم می کنــد و 
ــی،  ــرمایه گذاران خصوص ــذب س ــا ج ــه تنه ن
ــوه  ــرمایه گذاران بالق ــک س ــش ریس ــه کاه بلك
)ســهامداران( را نیــز تضمیــن می کنــد. افــزون 
ــق  ــن، ســاز و کار ســرمایه گذاری از طری ــر ای ب
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معاملــه 
در بــورس می توانــد ســاختار مدیریــت دارایــی 
ــكاران )2۰1۶(  ــینا و هم ــد. ورش ــه کن را بهین
از  دیگــری  نــوع  کــه  کرده انــد  پیشــنهاد 
ــه  ــر گرفت ــرمایه گذاری در نظ ــای س صندوق ه
اقتصــاد  بــه توســعه  شــود کــه می توانــد 
دانش بنیــان کمــک کنــد و ایــن  صندوق هــا را 
ــری  ــت فك ــرمایه گذاری مالكی ــای س صندوق ه
کرده انــد.  نام گــذاري  دانشــي18   اقتصــاد 
ســرمایه گذاری  صنــدوق  اصلــی  هــدف 
مشــترك مالكیــت فكــری1۹ بایــد تأمیــن مالــی 

ــۀ آن و  ــل اولی ــه در مراح ــای نوآوران فعالیت ه
همچنیــن تحریــک توســعۀ بــازار بــرای حقــوق 
ــه  ــای فكــری ب انحصــاری در نتیجــه فعالیت ه
عنــوان یكــی از بازارهــای مهــم نویددهنــده، از 
نظــر اقتصــادی و اجتماعــی در دنیــاي مــدرن 
باشــد. از یــک طــرف، صنــدوق ســرمایه گذاری 
مشــترك مالكیــت فكــری، ماننــد هــر صنــدوق 
ســرمایه گذاری مشــترك دیگــری، ســرمایه 
انباشــته  را  ســرمایه گذاران  آزاد  موقــت 
می کنــد کــه بــه حــل مشــكل دسترســي 
ــه ســرمایه کمــک می کنــد. از ســوی دیگــر،  ب
ــاد  ــک نه ــرمایه گذاری مشــترك ی ــدوق س صن
ــق عملكــرد  ــرا از طری ــی اســت، زی ــن مال تأمی
آن اســت کــه ســرمایه از یــک ســرمایه گذار  بــه 
ــراد نیازمنــد ســرمایه بازتوزیــع می شــود)در  اف
ایــن شــرایط ســرمایه در اختیــار افــراد و 
نهادهایــي قــرار مي گیــرد کــه بــه فعالیت هــای 
نوآورانــه مشــغول هســتند و در ایجــاد اقتصــاد 

دانش بنیــان مشــارکت دارنــد(. 
همــكاران)2۰1۶(  و  ورشــینا  اعتقــاد  بــه 
صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت 
ــی  ــوب قانون ــا چهارچ ــق ب ــد مطاب ــری بای فك
ــر   ــواع دیگ ــای ان ــر فعالیت ه ــم ب ــود حاک موج
و  تشــكیل  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
مدیریــت شــود. ترکیــب دارایــی صنــدوق 
فكــری  مالكیــت  مشــترك  ســرمایه گذاری 

ــت:  ــر اس ــوارد زی ــامل م ش
فعالیــت  نتیجــه  در  انحصــاری  حقــوق   

فكــري؛ 
وجوه نقد؛  

سهام شرکت های سهامی؛  
سهام شرکت های با مسئولیت محدود ؛  

سهام شرکت های سهامی خارجی؛  
ابــزار بدهــی، یعنــی: اوراق قرضــۀ مؤسســات   
ــن  ــۀ تضمی ــن اوراق قرض ــاری و همچنی تج

شــده؛
مبادله اوراق قرضه نهادهای تجاری؛  

و  خارجــی  ناشــران  قرضــه  اوراق   
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ــی  ــی در صورت ــی بین الملل ــازمان های مال س
کــه بازپرداخــت کامــل اصــل مبلــغ را 

باشــند؛ کــرده  پیش بینــی 
بهــادار  اوراق  و  دولتــی  بهــادار  اوراق   

ی.  ر ا د شــهر
 بــرای ایــن کــه دایــره ســهامداران بالقــوه یــک 
صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت 
ــرمایه گذاری  ــهام س ــد، س ــش نیاب ــری کاه فك
ــدود  ــردش مح ــد در گ ــی نبای ــن صندوق چنی
باشــد، یعنــی هــر شــخصی بایــد فرصــت 
کســب آن هــا را داشــته باشــد. البتــه، مي تــوان 
ــرای  یــک صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك ب
مالكیــت فكــري و فقــط بــرای ســرمایه گذاران 
واجــد شــرایط ایجــاد کــرد کــه ســرمایه گذاری 
ــدوق  ــه صن ــبت ب ــری نس ــک باالت در آن ریس
مالكیــت  بــرای  مشــترك  ســرمایه گذاری 
خواهــد  ســرمایه گذار  هــر  بــرای  فكــري 
ــرای  ــري ب ــال،  تصمیم گی ــن ح ــا ای ــت. ب داش
ــرمایه گذاری در  ــای س ــردن واحده ــدود ک مح
گــردش بایــد داوطلبانــه باشــد و قانــون نبایــد 
هنجــاری را معرفــی کنــد کــه بــر اســاس 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــک صن ــای ی آن واحده

بــرای  فقــط  فكــری  مالكیــت  مشــترك 
نظــر  در  شــرایط  واجــد  ســرمایه گذاران 
ــرد  ــق عملك ــن، از طری ــود. بنابرای ــه ش گرفت
ــت  ــترك مالكی ــرمایه گذاری مش ــدوق س صن
ــی بســیار مــورد  فكــری، نخســت تأمیــن مال
نوآورانــه  ایده هــای  توســعه  بــرای  نیــاز 
تأمیــن می شــود، دوم بــازار حقــوق انحصــاری 
ــد  ــال رش ــری در ح ــای فك ــۀ فعالیت ه نتیج
بــه  قــادر  و ســوم ســرمایه گذاران  اســت 
ــرمایه گذاری  ــرمایه س ــد از س ــت درآم دریاف
صندوق هــای  واقــع،  در  هســتند.  شــده 
ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت فكــری 
ــود،  ــد ب ــب خواه ــرمایه گذاران جال ــرای س ب
زیــرا بــه دلیــل تفــاوت بیــن قیمــت فــروش و 
قیمــت خریــد ســهم ســرمایه گذاری، فرصــت 
دریافــت درآمــد باالیــی را بــرای آن هــا فراهــم 
نوبــه  بــه  آن  ارزش  رشــد  کــه  می کنــد 
ــدوق  ــک صن ــت ی ــی مدیری ــه کارای ــود، ب خ
ــری و  ــت فك ــترك مالكی ــرمایه گذاری مش س
همچنیــن بــه عنــوان نمونــه بــه عوامــل زیــر 

ــتگي دارد:  بس
موفقیــت فرایندهــای نــوآوری و امــكان   

ســازی  تجــاری  و  قانونــی  حمایــت 
؛   ی هــا ر و آ نو

نتیجــه  در  انحصــاری  حقــوق  تقاضــای   
در  زیــاد  )تقاضــای  فكــری  فعالیت هــای 
بــازار مــورد نظــر بــه دلیــل عرضــه محــدود، 
قیمت هــا می شــود( افزایــش  بــه  ناگزیــر 

افزایــش ارزش ســهام )ســرمایه مجاز( شــامل   
ــد  ــرمایه گذاری واح ــدوق س ــای صن دارایی ه
ــر  ــرد مؤث ــل عملك ــه دلی ــری ب ــت فك مالكی
فــرد یــا نهــادي کــه آن هــا را منتشــر کــرده 

اســت، عمدتــاً در زمینــۀ نــوآوری؛
  ثبــات وضعیــت مالــی و اقتصــادی فــرد یــا 
ــژه  ــه وی نهــاد صادرکننــده اســناد بدهــی، ب
بدهی هــای  پرداخــت  توانایــی  مــورد  در 

ــود؛ خ
  وجــود یــا عــدم وجــود تفــاوت مثبــت نــرخ 

ارز. 
عملكــرد صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك 
یــا  مســتقیم  طــور  بــه  فكــری  مالكیــت 
مطلوبــی  تأثیــر  می توانــد  غیرمســتقیم 
ــن  ــه ای ــد، ب ــته باش ــور داش ــاد کش ــر اقتص ب
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  کــه  مفهــوم 
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توجــه  مــورد  فكــری  مالكیــت  مشــترك 
ــب  ــه در ترکی ــود ک ــه می ش ــتند و توصی هس
ــده و  ــده ش ــرمایه گذاری گنجان ــات س مؤسس
ــن امــر در ســطح قانون گــذاري رفــع شــود.  ای
ــدوق ســرمایه گذاری مشــترك  زیرســاخت صن
ــواع  ــاخت ان ــا زیرس ــاً ب ــری اساس ــت فك مالكی
ــترك  ــرمایه گذاری مش ــای س ــر صندوق ه دیگ
ــی آن  ــود، بررس ــن وج ــا ای ــدارد. ب ــاوت ن تف
ــرد  ــع از عملك ــری جام ــیم تصوی ــرای ترس ب
صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت 
ــوع  ــر موض ــالوه ب ــت. ع ــروری اس ــري ض فك
زیرســاخت هــر صنــدوق  ناپذیــر  جدایــی 
ســرمایه گذاری و مقامــات دولتــی2۰ در فراینــد 
فعالیــت صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك 

ــت:  ــروری اس ــری، ض ــت فك مالكی
 مدیریــت شــرکت )موضــوع اصلی زیرســاخت 
هــر صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك از 
ــترك  ــرمایه گذاری مش ــدوق س ــه صن جمل
مالكیــت فكــری اســت، زیــرا دقیقــاً اقدامــات 
آن اســت کــه در نهایــت بــه ســرمایه گذاران 
در  ســرمایه گذاری  از  می دهــد  اجــازه 

ــت  ــد دریاف ــرمایه گذاری درآم ــای س واحده
کننــد(. 

 سپرده گذاری تخصصی؛
 ثبت کننده؛ 21 

 حسابرس؛
 ارزیاب مستقل. 

ــوآوری، مالكیــت فكــری، آمــوزش و اقتصــاد  ن
ــتند  ــط هس ــم مرتب ــه ه ــی ب ــي مفاهیم دانش
ــل  ــدون تكام ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــعه ه و توس
مالــی  تأمیــن  اســت.  دیگــري غیرممكــن 
ــا  ــه تنه ــوآوری ن ــر سیســتم آموزشــی و ن مؤث
شــامل اســتفاده از منابــع کافــی وجــوه، ابزارها 
ــرد  ــه عملك ــت، بلك ــذب آن هاس ــكال ج و اش
ســاز و کار مؤثــری بــرای گــردش منابــع مالــی 
در محیــط نــوآوری اســت. در ایــن راســتا 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  از  اســتفاده 
مالكیــت فكــری بــه عنــوان عنصــری از نظــام 
ــنهاد  ــان پیش ــاد دانش بنی ــی اقتص ــن مال تأمی

شــده اســت)گارانوا و همــكاران، 2۰2۰(. 
بحث و نتیجه گیری

ــان  ــوم اقتصــاد دانش بنی ــي، مفه ــور کل ــه ط ب

در راســتای توضیــح عوامــل و محرك هــای 
در  کشــورها  اقتصــادی  بلندمــدت  توســعه 
ــدار شــد.  ــرن بیســتم پدی ــی ق ســال های پایان
بــه اعتقــاد اســتیلتز) 1۹88( در عصــر حاضــر، 
ــاد  ــا اقتصـ ــان، یـ ــاد دانش بنی ــالح اقتص اصط
دانشـــي22 کــه توســط ســازمان توســعه و 
همكاری هــای اقتصــادی مــورد تأکیــد خــاص 
در راهبــرد توســعه ملــل قــرار گرفتــه، گویـــاي 
تأکیـــد در نقـــش دانـــش و فناوري در جریان 
ــوان  ــي ت ــن رو م ــعه اقتصــاد اســت؛ از ای توس
گفــت در اقتصــاد دانــش بنیان، بـــه دانـــش از 
ــته  ــر از گذش ــی بااهمیت ت ــي و کم ــر کیف نظ
ــدف  ــرش، ه ــن نگ ــود. در ای ــته مي ش نگریس
اصلــي از توجــه بــه اقتصاد دانــش محــور نهایتاً 
دســت یابي بـــه توســـعه پایـــدار، خصوصــاً در 
کشــورهاي فقیــر و در حــال توســعه مي باشــد. 
از دیــدگاه جــوزف اســتیگلیتز دانــش بــه 
عنــوان کاالي عمومــي جهانــي بــوده و زمـــاني 
بیشـــترین تأثیــر را در جامعــه اعمــال خواهــد 
کــرد کــه بــدون هرگونــه اغمــاض توزیع شــود. 
وي بــراي تحقــق ایــن مهـــم در عرصــۀ جهاني، 
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ــد  ــعه و تجدی ــه مســئله توس ــرش ب ــر نگ تغیی
ســاختار ســازمان هاي بین المللــي را ضـــروري 

ــر، 138۹(.  ــالم ف ــان و اس ــد. )ناظم می دان
ــان  ــاد دانش بنی ــاد اقتص ــر، ایج ــوي دیگ از س
ــی  ــن تمام مســتلزم شــكل گیری مشــارکت بی
فعــاالن دخیــل در فراینــد اجتماعــی و ایجــاد 
درك  واقــع،  در  و  مؤثــر  تعامــل  سیســتم 
اهمیــت آمــوزش بــه طــور ویــژه اســت. رویــۀ 
ــه سیاســت  ــاز ب ــر نی برخــي از کشــورها بیانگ
فعــال در زمینــۀ ایجــاد اقتصــاد دانشــي اســت 
و یكــی از موضوعــات اصلــی بهبــود چهارچــوب 
فعــاالن  توانایی هــای  گســترش  قانونــی، 
ــازار از یــک ســو، امــا حفــظ منافــع آن هــا و  ب
ــه عنــوان یــک کل، از ســوی  منافــع جامعــه ب
ــت  ــي وضعی ــا بررس ــع، ب ــت. در واق ــر اس دیگ
ــه،  و رویه هــاي ســایر کشــورها)به عنــوان نمون
ــاد  ــه اقتص ــوان زمین ــان( مي ت ــیه و آلم روس
ــم  ــز فراه ــران را نی ــور ای ــان در کش دانش بنی
کــرد. تجربــه موفــق جهانــی در حــال تبدیــل 
ــر اســاس آن  ــه ب ــی اســت ک ــه مبنای شــدن ب
می تــوان راه حل هــای ســازگار بــا اقتصــاد 
ــق  ــر طب ــد، ب ــر مي رس ــه نظ ــعه داد. ب را توس
جذاب تریــن  حاضــر،  مطالعــه  بررســي هاي 
راه حــل مشــارکت دولتی-خصوصــی و اســتفاده 
اســت کــه  از صندوق هــای ســرمایه گذاری 
می توانــد بــه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
ــا،  ــن  صندوق ه ــه اي از ای ــد. نمون ــک کنن کم
صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترك مالكیــت 
ــن  ــی آن تأمی ــدف اصل ــه ه ــت ک ــری اس فك
همچنیــن  و  نوآورانــه  فعالیت هــای  مالــی 
ــرای حقــوق  ــازار ســرمایه ب تحریــک توســعه ب
ــه  ــای فكــری ب انحصــاری در نتیجــه فعالیت ه
عنــوان یكــی از بازارهــای مهــم نویددهنــده، از 
نظــر اقتصــادی و اجتماعــی در دنیــاي مــدرن 
اســت. از ســوي دیگــر، ســطح توســعه و پویایی 
حــوزۀ نــوآوری زمینــه را بــرای رشــد اقتصــادی 
پایــدار در یــک مســیر فشــرده فراهــم می کنــد 
و تأثیــر قابل توجهــی بــر وضعیــت اقتصــاد 

جهانــی نیــز دارد. ویژگــی بــارز جامعــه مــدرن 
تولیــد ایده هــای جدیــد، اجــرای آن هــا در 
ــراد،  ــده اف ــتمر و پیش رون ــود مس ــل، بهب عم
در  اســت.  موجــود  فرایندهــای  و  اهــداف 
جــذب  از  حاضــر  مطالعــۀ  مفهــوم  واقــع، 
و  ،بهبــود،  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری 
توســعۀ ســاز و کارهــاي تأمیــن مالــی اقتصــاد 
ــترك  ــرمایه گذاری مش ــدوق س دانش بنیان)صن
ــر اســاس مشــارکت همــۀ  مالكیــت فكــری( ب
بازیگــران فعــال اقتصــادی در اقتصــاد ملــی بــر 
اســاس اصــول مشــارکت اجتماعــی اســت. در 
ــود  ــرای بهب ــا ب ــن زمینه ه ــان نویدبخش تری می
ســاز و کارهــاي ســرمایه گذاری در شــرایط 
دولتــی- مشــارکت های  بهبــود  مــدرن، 
ــه  خصوصــی، تطبیــق شــیوه های موفــق مبادل
متقابــل،  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و 
ــز هســتند.  توســعه صندوق هــای وقفــی متمای
اســتفاده  بــرای  عمومــی  اساســی  شــرط 
ــود  ــا، بهب ــاز و کاره ــن س ــز از ای موفقیت آمی
شــرایط نهــادی، از جملــه ایجــاد سیســتم 
حمایتــی نظارتــی الزم در تمــام مراحــل اصلــی 

ــت.  ــرد اس ــی کالن و خ ــن مال تأمی
دانش بنیــان،  »تولیــد؛  نهایــت،  در 
ــت  ــعاری اس ــام و ش ــن ن ــتغال آفرین«، ای اش
ــه آن  ــد ب ــرن جدی ــال از ق ــتین س ــه نخس ک
مزیــن شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــد  ــی چن ــد ط ــژه تولی ــاد، به وی ــوع اقتص موض
ســال گذشــته پــای ثابــت شــعار ســاالنه بــوده 
ــی از  ــت یك ــد گف ــه بای ــن زمین ــت. در ای اس
ــدون  ــال را ب ــعار امس ــق ش ــاهراه های تحق ش
ــازار ســرمایه دانســت؛ چــرا کــه  ــد ب شــک بای
بــه بــاور کارشناســان ســرمایه گذاری در تولیــد 
ــت؛  ــر اس ــک پذیر و خطرپذی ــان ریس دانش بنی
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری  بنابرایــن 
قــرار  تضمیــن  مــورد  بایــد  دانش بنیــان 
ــا  ــازار ســرمایه ب بگیرنــد کــه در ایــن زمینــه ب
ــد ایــن  ابزارهایــی از جملــه صندوق هــا می توان
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــرل کن ــک ها را کنت ریس
ــق  ــه تحق ــات زمین ــن اقدام ــی از مهمتری یك
شــعار 14۰1، پذیــرش شــرکت های جدیــد 
فعــال در حوزه هــای تولیــد، دانش بنیــان و 
اشــتغال آفرینی در بــازار ســرمایه و اســتفاده از 
ظرفیت هــای ایــن بــازار بــرای عرضــۀ ســهام و 
ــن  ــورس اســت کــه در ای مالكیــت آن هــا در ب
راســتا بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه امــكان 
ــع  ــه صنای ــد ب ــن و جدی ورود فناوری هــای نوی
قالــب شــرکت های دانش بنیــان  بــزرگ در 
ایجــاد شــود. از ســوی دیگــر ایجــاد، گســترش 
ــان دانشــگاه،  ــق رابطــه و همــكاری می و تعمی
بنگاه هــا و واحدهــای  و  اقتصــادی  فعــاالن 
ــرمایه  ــازار س ــام ب ــه ن اقتصــادی در بســتری ب
هــم بــرای تحقــق ایــن شــعار ضــروری اســت؛ 
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ضمــن ایــن کــه بایــد محدودیت هــای فراینــد 
از  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــی  تأمیــن 
ــی  ــری و همراه ــا همفك ــازار ب ــن ب ــق ای طری
ایــن ســه ضلــع برداشــته شــود)حاجی وند، 

 .)14۰1

پی نوشت ها: 
1- Knowledge Based Economy 

(KBE)
2-Organization for Economic 

Cooperation and Development 
(OECD)

3-Internet of Things
4-Knowledge Assessment Meth-

odology (KAM)
5-The principle of abundance
6-Mohamed et al. 
7-The Global Competitiveness 

Report
8- Angels Investors
کشــورهاي  در  کار  و  فرشــتگان کســب   -۹
گروه هــاي  مهم تریــن  از  توســعه یافته، 
ــا  ــوآوري و توســعه ایده ه ــي ن غیررســمي حام
ــتند.  ــرکت ها هس ــد ش ــه رش ــل اولی در مراح
ایــن گــروه اغلــب شــامل کارآفرینــان یــا تجــار 

بــا تجربه انــد، بــه طــور فزاینــده اي بــه عنــوان 
یكــي از مهم تریــن منابــع تأمیــن مالــي از 

ــتند.  ــرح هس ــت مط ــاي مالكی ــق اعط طری
10-  3F Money / Love money
11-Stranger Money
12- Angels Investors
13- Love money
14- Smart money
15- Impact investment
16- Exchange Traded Fund (ETF)   
17- Exchange Traded Mutual 

Investment Funds
18- knowledge economy - intel-

lectual property investment 
funds

19- Mutual investment fund of 
intellectual property

20- public authorities
21- registrar
22- Knowledge Economy (KE)
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تحول حسابرسی، 
در امتداد عصر تجارت الکترونیک

ادریس کریمی قره عمر     حمیده عیسی پور        نسرین قاسمی

جهــان در هــر لحظــه، گامــی بلندتــر بــه 
فراســوی تكنولــوژی و ســرعت می گــذارد. 
عرصه هــای  در  نهادن هــا  گام  ایــن  حــال، 
می توانــد  ســرعت  و  تكنولــوژی  نوظهــور 
پررنگ تــر و بــا رونــد افزایشــی خــود را نمایــان 
ــر وارد قســمت های  ــد دیرت ــا می توان ســازد و ی
ــت  ــر جه ــه ه ــا ب ــی شــود؛ ام ــون جهان گوناگ

امــری  فزاینــده  حرکــت  ایــن  ممكــن، 
انكارناپذیــر اســت کــه می تــوان آن را تــا 
مدت هــا مــورد انــواع نقــد و تفســیر قــرار داد 
امــا در نهایــت نمی تــوان از حرکــت روبه رشــد 
آن جلوگیــری کــرد. تجــارت نیــز از ایــن قائده 
ــی  ــا فناوری های ــده و ب ــی نمان ــتثنی باق مس
ترکیــب شــده اســت کــه ســبب ایجــاد 
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ــد اقتصــادی در عرصــۀ تجــاری  الگوهــای جدی
ــیار  ــی بس ــک 1، نام ــارت الكترونی ــده اند. تج ش
آشــنا در جوامــع امــروزی، مرزهــای اقتصادی را 
ناپدیــد ســاخته و عوامــل تعیین کننــدۀ ســرمایه 
 را تغییــر داده اســت به گونــه ای کــه دیگــر 
نه تنهــا نمی تــوان منكــر وجــود آن شــد؛ بلكــه 
بــرای تمامــی واحدهــای اقتصــادی، فعالیــت در 
ــی و  ــری بدیه ــک ام ــارت الكترونی ــۀ تج زمین

ــت.  ــده اس ــداد ش ــروری قلم ض
تجــارت  کــه  عظیمــی  تحــول  به علــت 
به وجــود  اقتصــادی  الكترونیــک در مســائل 
سرتاســر  در  نیــز  حسابرســی  اســت،  آورده 
قابل توجهــی  تغییــرات  دســتخوش  جهــان 
شــده امــا بســته بــه میــزان گســترش تجــارت 
ــی، شــاهد  الكترونیــک در نقــاط مختلــف جهان
ابعــاد مختلفــی از ایــن تغییــرات هســتیم. 
پیــش از آن کــه بــه بررســی چگونگــی ارتبــاط 
بپردازیــم،  حسابرســی  و  تجارت الكترونیكــی 
الزم اســت کمــی در ارتبــاط بــا چگونگــی 
ــک و  ــای الكترونی ــارت از فض ــری تج تأثیرپذی
ــی  ــا زمان ــرا ت ــم، زی ــت کنی ــوژی صحب تكنول
ــم  ــاً ندانی ــابرس دقیق ــک حس ــوان ی ــه به عن ک
ــه رو  ــادی روب ــد اقتص ــزی در فراین ــه چی ــا چ ب
هســتیم، نمی توانیــم آن را مــورد بررســی و 

ــم.  ــرار دهی ــل ق ــه و تحلی تجزی
تجــارت  تعریــف  بــه  این گونــه  برخــی 
الكترونیــک می پردازنــد کــه به طــور کلــی 
ــک  ــا کم ــون ب ــنتی، اکن ــارت س ــث تج مباح
ــاوری وارد فضــای الكترونیكــی شــده اســت  فن
و در اصــِل مباحــث تغییــری ایجــاد نشــده 
ــی  ــر، فضــای الكترونیك ــارت دیگ اســت و به عب
ــد.  ــارت می دانن ــرای تج ــدی ب ــتر جدی را بس
از تجــارت  را  تعریــف  ایــن  بخواهیــم  اگــر 
ــادی  ــد زی ــا ح ــیم، ت ــته باش ــک داش الكترونی
ــد  ــن نگــرش می توان دچــار خطــا شــده ایم و ای
اســاس هــر چیــزی کــه بــه تجــارت الكترونیــک 
ــرد را  ــأت می گی ــا از آن نش ــت و ی ــته اس وابس
دچــار مشــكل و چــه بســا نابــود ســازد! فضــای 
ــرای تجــارت  الكترونیكــی، صرفــاً یــک بســتر ب

می تــوان  دقیق تــر،  تعریفــی  در  و  نیســت 
ــه  ــت ک ــد دانس ــاختاری مول ــتر و س آن را بس
همزمــان بــا تحــت پوشــش قــرار دادن تجارت، 
می کنــد.  جهت دهــی  و  مدیریــت  را  آن 
و  ســبب جهت گیــری  امــری  کــه  زمانــی 
مدیریــت می شــود، پــا را از زمینه ســازی ها 
ــی ورود  ــائل اساس ــه مس ــذارد و ب ــر می گ فرات
ــی  ــای الكترونیك ــن فض ــد. بنابرای ــدا می کن پی
ســبب تغییــرات بســیار مهــم در تجــارت 
را  تجــاری  فرایندهــای  ماهیــت  می شــود، 
متحــول می ســازد و ابعــاد جدیــد اقتصــادی را 
ــاد  ــن ابع ــه ای ــی ک ــا زمان ــد. ت تشــكیل می ده
ــد توســط حسابرســان شــناخته نشــده و  جدی
تأثیــرات آن در بطــن حسابرســی لحاظ نشــود، 
بســتر  نمی توانیــم حسابرســی درســتی در 

ــیم.  ــته باش ــک داش ــارت الكترونی تج

تجــارت الکترونیــک پرریســک یــا 
نــاآگاه؟ حسابرســان 

ــی  ــای الكترونیك ــدن محیط ه ــا روی کار آم ب
ــزان  ــه، می ــای به کاررفت ــرفت فناوری ه و پیش
اعتمــاد بــه فرایندهــای تجــاری و مالــی، 
صحــت داده هــا )در ابتــدا و در طــی معامــالت( 
در  حریم هــا  انــواع  حفــظ  همچنیــن  و 
ــه تجــارت  ــات مالــی به مراتــب نســبت ب جریان
ســنتی بایــد افزایــش یابــد امــا چــرا در تفاســیر 
ــک،  ــارت الكترونی ــه تج ــود ب ــای موج و نقده
ــه  ــتر ب ــاد بیش ــدم اعتم ــک و ع ــئلۀ ریس مس
ــرفتۀ  ــای پیش ــک فض ــا ی ــورد؟ ب ــم می خ چش
الكترونیكــی می توانیــم میــزان دخالت هــای 
مخــرب و کنــد انســانی را کاهــش دهیــم، 
را دقیق تــر ســازیم، صورت هــای  فرایندهــا 
به دســت  به ســرعت  را  اّطالعــات  و  مالــی 
ــی بســیار  ــات خــود به صورت ــم و از اّطالع آوری
ــی از  ــا در برخ ــم؛ ام ــت کنی ــرفته محافظ پیش
ــه تجــارت  جوامــع کــه هنــوز به طــور کامــل ب
الكترونیــک روی نیاورده انــد، شــاهد مــوارد 
ــادی،  ــب از بی اعتم ــه اغل ــی هســتیم ک متفاوت
و  الكترونیكــی  فرایندهــای  وقت گیــری 

الكترونیكــی  مالــی  صورت هــای  تحریفــات 
ــاد را  ــن تض ــت ای ــود. عل ــه می ش ــخن گفت س
ــی حسابرســان،  ــوان عدم آگاهــی کاف شــاید بت
ــه در  ــت ک ــرادی دانس ــی اف ــران و تمام مدی
جریانــات تجــارت الكترونیكــی دخیل هســتند. 
ــای  ــی پیچیدگی ه ــای الكترونیك ــه فض اگرچ
ــر آن مســلط  بســیاری دارد، امــا اگــر بتــوان ب
شــد و بــا آگاهــی کافــی در جریانــات معامــالت 
قــرار گرفــت، می تــوان به مراتــب بیــش از 
ــه ســالمت آن اعتمــاد کــرد  تجــارت ســنتی ب
امــا در آن ســوی دیگــر، اگــر حسابرســان و یــا 
ــی از سیســتم های  ــی کاف ــران دارای آگاه مدی
ــند،  ــده نباش ــه و مســیرهای طــی ش به کاررفت
و  ریســک ها  می توانــد  تجــارت  نــوع  ایــن 
تحریفــات بســیاری را شــامل شــود. بنابرایــن، 
حســابرس بایــد عــالوه بــر دانــش حسابرســی، 
پایگاه هــای  دانــش سیســتم ها، شــبكه ها و 
 Raghunathan( ــد ــته باش ــز داش داده را نی
1۹۹4( و ایــن دقیقــاً همــان امــری اســت کــه 
ــای  ــا چالش ه ــان را ب ــد کاری حسابرس فراین
به طــور  اســت.  ســاخته  روبــه رو  جدیــدی 
ــوف  ــدی معط ــا فراین ــی نه تنه ــی حسابرس کل
بــه زبــان اعــداد نیســت، بلكــه ســاختارها 
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و مــوارد اساســی زمینه هــای مالــی را نیــز 
بنابرایــن  می دهــد.  قــرار  بررســی  مــورد 
ــک  ــارت الكترونی ــت از تج ــه صحب ــی ک زمان
ــک حســابرس  ــه ی می شــود، بدیهــی اســت ک
ــی  ــز آگاه ــه نی ــتم های به کاررفت ــد از سیس بای
کامــل داشــته و مســلط بــر جنبه هــای متعــدد 
کارکــرد  نــوع  و  به کاررفتــه  فناوری هــای 

ــا باشــد.  آن ه

تغییــرات  نیازمنــد  محیــط جدیــد، 
جدیــد

محیــط تجــاری در فضــای الكترونیــک، بســیار 
ــه ســبک ســنتی اســت  ــاوت از تجــارت ب متف
و همیــن امــر ســبب ایجــاد محیــط جدیــدی 
ــت  ــت. به عل ــده اس ــان ش ــرای حسابرس ــز ب نی
آن کــه در تجــارت الكترونیــک، هیچ کــدام 
مالقــات  را  یكدیگــر  معاملــه  طرفیــن  از 
فرایندهــا  در  پیچیدگی هایــی  نمی کننــد، 
چنیــن  در  اســت.  داده  روی  تراکنش هــا  و 
و  از کیفیــت  اطمینــان  داشــتن  محیطــی، 
ــت  ــاری، قابلی ــرکای تج ــان ش ــت اطمین قابلی
مالــی شــرکت ها، امنیــت داده هــا، قابلیــت 
از  اطمینــان سیســتم ها و مــوارد بســیاری 
ــط  ــن، محی ــت؛ بنابرای ــم اس ــت مه ــن دس ای
الكترونیكــی، شــیوۀ حسابرســی و ماهیــت 
نیــز  را  حســابرس  نیــاز  مــورد  خدمــات 
 S C Bansal and Lata( تغییــر داده اســت
ــم  ــی می توانی ــور کل Sharma, 2009(. به ط
محیــط جدیــد حسابرســی تجــارت الكترونیــک 

را بدیــن شــكل ترســیم کنیــم: تجزیه وتحلیــل 
و  داده هــا  بررســی  مالــی؛  فعالیت هــای 
سیســتم های  اجــزای  بررســی  اّطالعــات؛ 
اّطالعاتــی و مــواردی کــه بــا آن هــا در ارتبــاط 
نرم افــزار،  ســخت افزار،  ماننــد  هســتند 
 L. D. Genete, Al.( منابــع انســانی و غیــره
روانشــناختی  بررســی های  و  Tugui, 2009(؛ 

فرایندهــای به کاررفتــه در تجــارت الكترونیــک 
ــایی  ــگیری و شناس ــناخت، پیش ــت ش در جه

ــک.  ــواع ریس ان
در اینجــا، بــا ســه دســته از ریســک ها روبــه رو 
ــه  ــوط ب ــتۀ اول ریســک های مرب هســتیم. دس
ــته ی دوم ریســک های  ــی، دس ــای مال فراینده
و  اّطالعاتــی  سیســتم های  بــه  مربــوط 
ســوم  دســته ی  و  به کاررفتــه  فناوری هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــه فضای ــوط ب ــک های مرب ریس
الكترونیــک  فرایندهــای مالــی بــا فضــای 
می تــوان  به ســختی  و  شــده اند  یكپارچــه 
ســاخت.  مشــخص  را  آن هــا  بیــن  مــرز 
قســمتی  همــان  دقیقــاً  ســوم،  دســتۀ 
اســت کــه حسابرســان را بــا چالش هــای 
ــدای  ــت. در ابت ــاخته اس ــه رو س ــیاری روب بس
ــران،  ــه مدی ــک توج ــارت الكترونی ــور تج ظه
ــات  ــاوری اّطالع ــن فن حسابرســان و متخصصی
ــان  ــان گم ــود. حسابرس ــتۀ اول ب ــر دو دس ب
ــی  ــای مال ــا جنبه ه ــد تنه ــه بای ــد ک می کردن
ــز  ــاوری نی را بررســی کننــد و متخصصیــن فن
ــک  ــمت های الكترونی ــر قس ــود را ب ــز خ تمرک
ــه از  ــد ده ــت چن ــا گذش ــا ب ــتند. ام می گذاش

ــی  ــه فضای ــک، متوج ــور تجــارت الكترونی ظه
ــائل  ــرز بیــن مس ــه م ــناخته شــدیم ک ناش
مالــی و الكترونیكــی مشــخص نبــود و شــدت 
ــوارد  ــر م ــک ب ــای الكترونی ــذاری فض تأثیرگ
مالــی بــه حــدی بــود کــه نمی توانســتیم 
و  سیســتم ها  دادن  قــرار  مدنظــر  بــدون 
محیــط الكترونیكــی، بــه حسابرســی بپردازیم. 
ــه  ــا حسابرســان ب ــن مســئله ســبب شــد ت ای
ــش  ــد، دان ــز روی بیاورن ــات نی ــاوری اّطالع فن
ــازند  ــت س ــز تقوی ــه نی ــن زمین ــود را در ای خ
و بیــش از پیــش متوجــه دنیــای الكترونیكــی 
تجــارت ســنتی،  در  مثــال  بــرای  شــوند. 
تأثیرگــذاری محیطــی کــه در آن تجــارت 
ــورد  ــه م ــن معامل ــر طرفی ــود ب ــام می ش انج
توجــه بــود امــا نــه بــه آن انــدازه کــه دغدغــۀ 
ــط  ــر، محی ــارت دیگ حسابرســان شــود!  به عب
معاملــه بیشــتر بــرای مدیــران و طرفیــن حائــز 
ــی  ــائل مال ــا مس ــی ب ــود و ارتباط ــت ب اهمی
نداشــت. امــا در تجــارت الكترونیــک، محیــط 
می توانــد اصلی تریــن و مهم تریــن قســمت 
بــر مســائل  اتفاقــاً  باشــد کــه  معامــالت 
مالــی، درآمدهــا، ریســک ها و ســوگیری ها 
تأثیــر قابل توجهــی می گــذارد. بنابرایــن در 
ــط تجــارت و مســائل  ــن محی ــرز بی اینجــا، م
مالــی را نمی تــوان کامــاًل تفكیــک کــرد و 
هــر عنصــری در محیــط می توانــد عامــل 

باشــد.  در حسابرســی  تعیین کننــده ای 
SAS شــمارۀ ۷8 2بیــان مــی دارد کــه کنتــرل 
ــه  ــرای ارائ ــه ب ــت ک ــدی اس ــی، فراین داخل
اطمینــان معقــول در مــورد دســتیابی بــه 
ــی  ــان، عملیات ــل اطمین ــی قاب گزارشــگری مال
و  قوانیــن  بــا  انطبــاق  و  و کارآمــد  مؤثــر 
مقــّررات طراحــی شــده اســت؛ بنابرایــن امــری 
ــط  ــر محی ــی تغیی ــه در پ ــت ک ــی اس طبیع
کنترل هــای  پیاده ســازی  نــوع  تجــاری، 
ــارت  ــای تج ــاوت از روش ه ــز متف ــی نی داخل
ســنتی شــود. یــک سیســتم مبتنــی بــر 
ــک واحــد  ــه توســط ی تجــارت الكترونیــک ک
تجــاری اتخــاذ می شــود، بــر ســه جــزء 
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ــی3،  ــک ذات ــی ریس ــی یعن ــک حسابرس ریس
ــف۵  ــدم کش ــک ع ــرل4  و ریس ــک کنت ریس
ــذارد  ــود را می گ ــه خ ــوص ب ــرات مخص تأثی
ــن  ــا ای ــای الزم را ب ــد کنترل ه ــن بای بنابرای

دهیــم.  انطبــاق  سیســتم ها 
محیــط آنالینــی کــه تجــارت الكترونیــک 
عناصــر  از  ترکیبــی  دارد،  آن ســروکار  بــا 
مختلــف اســت کــه تكنولــوژی، انســان و 
فیزیــک را شــامل می شــود و تهدیدهایــی 
بــرای تجــارت می توانــد از هریــک از ایــن 
 )Deshmukh2006( عناصــر ناشــی شــود
امــا مســئله ای کــه اکنــون در کنتــرل داخلــی 
دارد،  قــرار  بحث وبررســی  مــورد  بیشــتر 
دقیــق  کنترل هــای  پیاده ســازی  و  ایجــاد 
عملیاتــِی  و  اّطالعاتــی  سیســتم های  بــر 
بــرای  حسابرســان  اســت.  الكترونیكــی 
ــد  ــر تجــارت الكترونیــک بای ممیزی هــای مؤث
از ماهیــت تراکنش هــا و فرایندهــای مالــی 
آگاهــی داشــته باشــند، فناوری هایــی کــه 
امكان پذیــر  را  فرایندهــا  ایــن معامــالت و 
ــند و در  ــی بشناس ــور اصول ــازد را به ط می س
حــوزه فنــاوری اّطالعــات و مهندســی مجــدد 
Abraha- ــد تخصــص داشــته باشــند  )فراین

 .)mi, 2005
تجــارت الكترونیــک، ســرعت انجــام فرایندهــا 
ــز و  ــت و تمرک ــرده اس ــاال ب ــیار ب ــز بس را نی
ــت.  ــرده اس ــوارتر ک ــب دش ــرل را به مرات کنت
پیامــد ایــن تحــول نیــاز بــه حسابرســی 
انجــام  عــدم  و  دارد  مســتمر  نظــارت  و 
ــش  ــه افزای ــر ب ــت منج ــن اس ــن کار ممك ای
ریســک حسابرســی شــود. در ایــن معامــالت، 
ــر از روش ســنتی  ــی به موقع ت صورت هــای مال
درخواســت می شــوند و از طریــق اینترنــت 
ــد  ــرکت ها بای ــن ش ــوند، بنابرای ــع می ش توزی
از سیســتم های حسابرســی مناســبی اســتفاده 
به صــورت  اّطالعــات معامــالت  تــا  کننــد 
Chien-( لحظــه ای ثبــت و ردیابــی شــود

Chih Yu and et al. , 2000(. زمانــی کــه 

ــم  ــه و تنظی ــودکار تهی ــورت خ ــناد به ص اس

می شــوند، مــا نیازمنــد طراحــی رویه هــای 
ــری هســتیم  ــی بســیار متفاوت ت ــرل داخل کنت
ــد  ــات را تأیی ــه یكپارچگــی و صحــت اّطالع ک
کننــد. حسابرســان بایــد آگاه باشــند کــه 
ــرای  ــالش ب ــی در ت ــوع کنترل ــر ن ــرای ه اج
ــه  ــر، مقرون به صرف ــل خط ــۀ عوام ــذف هم ح
در  کنترل هــا  از  عاقالنــه  اســتفادۀ  اســت. 
ــد  ــی می توان ــارت الكترونیك ــتم های تج سیس
ــای  ــا داده و هزینه ه ــی را ارتق ــتم کنترل سیس
دهــد.  کاهــش  را  کنترل هــا  ایــن  اجــرای 
حسابرســان بایــد ســطح اعتمــاد تجــارت 
امنیتــی،  خطــرات  نظــر  از  را  الكترونیــک 
و  خصوصــی  حریــم  بــه  مربــوط  مســائل 
معامــالت  و  فرایندهــا  اطمینــان  قابلیــت 
Pat- )تجــارت الكترونیكــی نیــز ارزیابــی کننــد 

شــده  گــزارش   .)ton and Audun 2004

اســت کــه حسابرســانی کــه تمایلــی بــه بررســی 
و حسابرســی کنترل هــای فنــاوری اّطالعــات 
نداشــتند، بــه احتمــال زیــاد گزارش هــای ناقــص 
بــا تحریفــات مالــی کشف نشــده تولیــد می کننــد 
(Messier and et al. , 2004). بنابرایــن تكمیــل 
مســتلزم  الكترونیــک،  تجــارت  حسابرســی 
بایــد  کــه  اســت  ریســک هایی  بازنگــری 
ــط  ــا بس ــود ت ــی ش ــان ارزیاب ــط حسابرس توس
ــده  ــد ش ــای تأیی ــدازۀ نمونه ه ــن ان کار و تعیی

 .)Ratnasingam 2003( تعییــن شـــــود
ــه  ــان ب ــه حسابرس ــنهادی ب ــای پیش راهكاره
منظــور افزایش کارایــی حسابرســی تجــارت 

الكترونیــک: 
ــی  ــاب های قانون ــویه حس ــازی تس  یكسان س
 L.) در حوزۀ مالـــــی و فنــــــاوری اّطالعات

 .(D. Genete, Al. Ţugui, 2009

فنــاوری  مــورد  در  مســتمر  آموزش هــای   
 .)L. D. Genete, Al. Ţugui, 2009( ــات اّطالع
ــه حسابرســان  ــات ب ــاوری اّطالع آمــوزش فن
تخصــص  بــر  مثبتــی  تأثیــر  می توانــد 
و  اّطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در  آن هــا 

ارتباطــاتICT(۶(  داشــته باشــد. 
پلتفرم هــای  و  تجهیــزات  استانداردســازی   
 L. D. Genete, Al. Ţugui,( مــورد اســتفاده

 .)2009

ــای  ــی سیستم هـــ ــک حسابرس ــدم تفكی ع  
 L. D.( اّطالعاتـــــی از حسابرســــی مالـــــی

 .)Genete, Al. Ţugui, 2009

مــورد  نرم افزارهــای  یكپارچه ســازی   
 . اســتفاده

مــورد  رویكــرد  بــر  نظــارت  و  آگاهــی   
تجــارت  فعالیت هــای  در  ســازمان  نظــر 

نیــک.  لكترو ا
به منظــور  سیســتم ها،  مســتمر  بررســی   
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ــواع ریســک ها  جلوگیــری و یــا شناســایی ان
و ســوگیری داده. 

ــدازی تجارت  ــای راه ان ــه ی فراینده هزین
نیک  و لکتر ا

در ادامــه بــه چنــد ســوال در ارتبــاط بــا نحــوۀ 
ــزات  ــدازی تجهی ــای راه ان ــبه ی هزینه ه محاس
ــم.  ــاز تجــارت الكترونیــک می پردازی ــورد نی م
ــعه  ــاد و توس ــای ایج ــبۀ هزینه ه ــوۀ محاس نح
ــد  ــت؟)آیا بای ــورت اس ــه ص ــه چ ــایت ب وب س
ــبه  ــاری محاس ــای ج ــایر هزینه ه ــد س همانن
ــود، و  ــات ش ــای تبلیغ ــامل هزینه ه ــود، ش ش
ــرار  ــر ق ــرمایه مدنظ ــه س ــوان هزین ــا به عن ی

ــود؟(  ــت ش گرف
راهنمــای ICAI در مــورد حســابداری توســط 
شــرکت های Dot. com بدیــن شــرح اســت: 
شــامل  وب ســایت  توســعه  »هزینه هــای 
هزینه هــای انجــام شــده در انجــام فعالیت هــای 
مربــوط بــه طراحــی وب ســایت، اخــذ و ثبت نــام 
ــردی  ــای کارب ــت برنامه ه ــی، تس ــه اینترنت دامن
وب ســایت، ایجــاد گرافیــک اولیــه در مــورد 
ــد  ــا بای ــن هزینه ه ــه ای ــت ک ــایت و... اس وب س
طــی  منطقــی،  و  سیســتماتیک  به صــورت 
ــاز شــدن  ــس از ب ــر 2 ســال پ ــک دوره حداکث ی
ــود  ــبه ش ــران آن محاس ــرای کارب ــایت ب وب س
 .)S C Bansal and Lata Sharma, 2009(
امــا ۷IASB ، هزینه هــای وب ســایت تجــارت 
محاســبه  این گونــه  را  ســازمان  الكترونیــک 

ــد  ــم می کن ــه حك ــد و 8SIC32 این گون نمی کن
ــا  ــک شــرکت ب ــه توســط ی ــه وب ســایتی ک ک
ــرای دسترســی  ــی )ب اســتفاده از مخــارج داخل
داخلــی یــا خارجــی( ایجــاد شــده اســت، یــک 
دارایــی نامشــهود داخلــی اســت کــه بایــد 
الگــوی منافــع اقتصــادی آتــی خــود را منعكس 
ــرد،  ــن ک ــوان تعیی ــو را نمی ت ــر الگ ــازد و اگ س
ــاب  ــد انتخ ــاب بای ــتقیم انتخ ــط مس روش خ
ــوان  ــد به عن ــی بای ــن مخارج ــه چنی ــود؛ ک ش

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــرمایه ای در نظ ــارج س مخ

مرحلــۀ  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
عملیاتــی وب ســایت، یعنــی زمانــی کــه 
باید بــه آمــوزش پرســنل، تهیه نســخه 
پشــتیبان از داده هــا، ایجــاد لینک هــا، 
ــانی  ــا، به روزرس ــر بازدیده ــارت ب نظ
ــه  ــود، ب ــه ش ــره پرداخت ــداوم و غی م

ــود؟  ــبه می  ش ــورت محاس ــه ص چ
ــد  ــه پاســخ می ده SIC32 از IAS38 این گون
کــه هزینه هــای مربــوط بــه مرحلــۀ عملیاتــی 
ــد به عنــوان هزینــۀ جــاری در  وب ســایت، بای

نظــر گرفتــه شــود. 

نرم افــزار  و  ســخت افزار  اســتهالک 
مــدت  طوالنــی  اســتفاده  بــرای 
وب ســایت چگونــه محاســبه می شــود؟ 
تجــارت  بــه  ورود  بــرای  شــرکت  یــک 
ــای  ــخت افزار و نرم افزاره ــه س ــی، ب الكترونیك

عمومــی و همچنیــن سفارشــی نیــاز دارد. 
ــری و  ــبكه های کامپیوت ــرمایه گذاری در ش س
ــرکت  ــرای ش ــه ب ــزاری ک ــتم های نرم اف سیس
ــان  ــدت زم ــد در م ــده اند، می توانن ــاخته ش س
طوالنــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد بنابرایــن 
از متخصصــان  نیمــی)4۵ درصــد(  تقریبــاً 
حســابداری احســاس می کننــد کــه اســتهالك 
ــاس  ــر اس ــد ب ــرمایه گذاری هایی بای ــن س چنی
عمــر مفیــد تخمینــی آن هــا باشــد. بــه عقیــدۀ 
ــن  ــی چنی ــد تخمین ــر مفی ــر، عم برخــی دیگ
 3 از  بیــش  نمی توانــد  ســرمایه گذاری هایی 
تــا ۵ ســال باشــد زیــرا فنــاوری در شــبكه های 
ــزاری  ــای نرم افـــ ــری و سیستم هـــ کامپیوت
ــد  ــر می کنن ــت پیشــرفت و تغییـــ به سرعـــ
 .)S C Bansal and Lata Sharma, 2009(

نرم افــزار  و  ســخت افزار  اســتهالک 
ــایت  ــدت وب س ــتفاده کوتاه م ــرای اس ب

ــود؟  ــبه می ش ــه محاس چگون
کامپیوتــری  شــبكه های  در  ســرمایه گذاری 
می شــوند،  منســوخ  مدتــی  از  پــس  کــه 
ــد  ــرمایه گذاری هایی باش ــاوت از س ــد متف بای
ــی مــدت هســتند.  ــرای اســتفاده طوالن ــه ب ک
تعــداد زیــادی از حسابرســان بــر ایــن عقیــده 
هســتند کــه این هــا نیــز بایــد در طــول عمــر 
مفیــد تخمینــی خــود حــذف شــوند؛ بــا ایــن 
حــال، یــک چهــارم حســابداران احســاس 
نرم افــزاری  می کننــد کــه هزینــه چنیــن 
ــام  ــه انج ــالی ک ــد در س ــخت افزاری بای و س

ــود.  ــه ش ــود هزین می ش

سخن آخر
حسابرســی همیشــه گام را فراتــر از علــم اعداد 
نهــاده و امــروزه نیــز حــوزۀ بحث وبررســی خود 
را بســیار گســترده تر ســاخته اســت تــا بتوانــد 
ــا  ــوع، نه تنه ــل از وق ــكی را قب ــه ریس هرگون
شناســایی کنــد بلكــه از ریشــه، موجــب عــدم 
ایجــاد آن شــود. تجــارت الكترونیــک، دنیــای 
بســیار متفاوتــی را ایجــاد کــرد و ســبب 
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ــنتی  ــارت س ــیعی در تج ــرات وس ــروز تغیی ب
ــی  ــرات گســترده، حت ــن تغیی شــده اســت. ای
ــانی  ــل انس ــایر عوام ــه و س ــن معامل ــر طرفی ب
ــر گذاشــته و ســبب تحــول  ــز تأثی تجــارت نی
بــرای  اســت.  مســائل روانشــناختی شــده 
مثــال، در بحــث کنترل هــای داخلــی بــه 
ــان  ــه بی ــم و این گون ــب۹ می پردازی ــث تقلّ مثل
ــار و  ــت، فش ــر فرص ــه عنص ــه س ــم ک می داری
بــا یكدیگــر  اگــر همزمــان  منطقی ســازی 
فراهــم شــوند، می تواننــد فــردی کــه بــه 
ــی دسترســی دارد را به ســمت  ــای مال فراینده
ــر  ــن عناص ــه ای ــر س ــد. ه ــوق دهن ــب س تقلّ
دارای بحث هــای روانشــناختی، اجتماعــی و 
ــا  ــروز آن ه ــرایط ب ــتند و ش ــی هس جرم شناس
بســیار متغیــر اســت. زمانــی کــه محیــط، یــک 
ــی  ــد الكترونیكــی می شــود، تمام فضــای جدی
ایــن عوامــل نیــز دســتخوش تغییراتــی جــدی 
ــتند،  ــی هس ــد بحث وبررس ــوند و نیازمن می ش
ــک، بســیار  ــن مســئلۀ تجــارت الكترونی بنابرای
ــر از یــک تحــول ســاده در نحــوۀ اجــرای  فرات
ــت.  ــی اس ــای مال ــۀ صورت ه ــالت و ارائ معام
از  و  به درســتی  مــوارد  ایــن  تمامــی  اگــر 
ــی  ــر از حسابرس ــه فرات ــدد ک ــای متع جنبه ه
هســتند بررســی نشــود، نمی تــوان انتظــار 
تجــارت  از  را  روبه رشــدی  و  نتایــج خــوب 
آگاهــی  میــزان  اگــر  داشــت.  الكترونیــک 
نســبت بــه تجــارت الكترونیــک افزایــش یابــد 
ــی  ــی جمع ــد آگاه ــه رش ــر ب ــراد مطلع ت و اف
کمــک کننــد، هم اکنــون نیــز می تــوان از 
و  ســاختاریافته  اقتصــادی  آوازۀ  آینــدگان، 
ــک  ــارت الكترونی ــۀ تج ــه نتیج ــازده را ک پرب
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اّطالعات دیجیتال و حسابداری مدیریت: 
 نیاز به بازبینی روش های پژوهش

سامان محمدی، روح اهلل قاسمی، محمد محمدی 

1- مقدمه
انجمــن حســابداری آمریــكا1، حســابداری 
را بدیــن صــورت تعریــف کــرد: »فراینــد 
انتقــال  و  اندازه گیــری  شناســایی، 
امكان پذیــر  بــرای  اقتصــادی  اّطالعــات 
شــدن قضاوت هــا و تصمیم هــای آگاهانــه 
)انجمــن  اّطالعــات«  آن  اســتفاده کنندگان 
ســپس،   .)1۹۶۶ آمریــكا،  حســابداری 
پژوهشــگران حســابداری تصمیــم گرفتنــد 

بــه عنــوان  اّطالعــات اقتصــادی را صرفــاً 
یــک زیرمجموعــه از اّطالعــات مرتبــط بــا 
)بهیمانــی2،  کننــد  تلقــی  تصمیم گیــری 
بهره بــرداری  روش  و  طراحــی   .)2۰2۰
سیســتم های حســابداری مدیریــت، تحــت 
تأثیــر عوامــل اجتماعــی، نهــادی و ســایر 
ــترهای  ــرار دارد و در بس ــازمانی ق ــل س عوام
ــات  ــتری از اّطالع ــل بیش ــا عوام ــاوت، ب متف
اقتصــادی یــا ســنجه های کمــی شــده مرتبــط 
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هســتند. امــروزه، ایــن وضعیــت بیــش از پیــش 
ــی  ــدی، روبیان ــت )آرنابول ــر اس ــال تغیی در ح
و کارلوچــی3، 2۰2۰(. دیجیتالــی شــدن در 
ــر  ــادی ب ــرات زی ــتن تأثی ــا گذاش ــال برج ح
ــۀ  ــژه در زمین ــرکت ها، به وی ــرد ش ــوۀ عملك نح
تولیــد و تحلیــل کالن داده هــا بــه عنــوان 
سیســتم های کنتــرل اســت. پیامــد ایــن اثــرات 
بــر پژوهش هــای حســابداری، واضــح و ملموس 
ــن  ــاوری تلف ــت، فن ــور اینترن ــرا ظه ــت؛ زی اس
ــر  ــال، منج ــای اقتصــاد دیجیت ــراه و ابزاره هم
ــوع در  ــتره و تن ــق، گس ــكل گیری عم ــه ش ب
اّطالعــات شــده اســت کــه بــه مراتــب از آنچــه 
پژوهشــگران در گذشــته بــه آن دسترســی 
)بهیمانــی،  اســت  رفتــه  فراتــر  داشــته اند، 

 .)2۰2۰
نــدارد  وجــود  تردیــدی  موضــوع  ایــن  در 

ســبب  اجتماعــی،  رســانه های  اّطالعــات 
ــوم  ــوزۀ عل ــگران ح ــم انداز پژوهش ــر چش تغیی
اجتماعی شــده اســت )ِدیویــس و الو4، 2۰1۹(. 
در طــول ایــن مــدت، ســؤاالت زیــادی راجــع 
فرض هــای  پیــش  بــودن  اِعمال پذیــر  بــه 
پژوهش هــای  در  مرســوم  روش شناســی 
نوظهــور در حــال مطــرح شــدن اســت )ِکیــد۵، 
2۰18؛ میلــر و اِســكینر۶ ، 2۰1۵ و یانــگ و 

لیــو۷، 2۰1۷(. 
اجتماعــی،  علــوم  پژوهش هــای  هماننــد 
پیشــرفت های  حســابداری  پژوهش هــای 
ــامل  ــش ش ــای پژوه ــۀ ابزاره ــادی در زمین زی
کیفــی  و  کمــی  روش هــای  از  اســتفاده 
ــی  ــه ارزیاب ــرای کمــک ب ــه ب ــر رایان ــی ب مبتن
عــددی  روابــط  و  میدانــی  گزارش هــای 
پیچیــده داشــته اســت. اّمــا، دیویــس )2۰1۹( 
در  نوآوری هــا  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر 
همراســتا  کّمــی  و  کیفــی  پژوهش هــای 
در  حرکــت  یــک  داده هــا  کالن  بوده انــد. 
ــی  ــی و جوان ــتند )ثقف ــد هس ــیری جدی مس
قلنــدری، 13۹3(. کالن داده هــا تنهــا بــا ارائــه 
ــط  ــاص مرتب ــائل خ ــه مس ــر ب ــخ های بهت پاس
نیســتند، بلكــه ســبب مطــرح شــدن ســؤاالتی 
ــود  ــود ب ــوم موج ــن عم ــه در ذه ــده اند ک ش
ــدارد  ــود ن ــیدن آن وج ــی پرس ــوز توانای و هن
ــوان، 13۹۵(.  ــرایی و نوج ــل س ــدی، فی )محم
ــابداری  ــی حس ــات پژوهش ــوب ادبی در چهارچ
مدیریــت، آنچــه ممكــن اســت بــه درك مفهوم 
ــام  ــكان انج ــی ام ــود، چگونگ ــه ش آن پرداخت
اســت. بــا ایــن حــال، روش هــای پرســش گری 
ــور  ــا ظه ــدن ب ــه ش ــگام مواج ــد هن ــه بای ک
اَشــكال جدیــد اّطالعــات دیجیتــال مــورد 
ــای  ــوع بحث ه ــود، موض ــرار داده ش ــد ق تردی
زیــادی نبــوده اســت. هــدف پژوهــش حاضــر، 
توســعۀ ادبیــات مــورد بحــث پژوهشــگران 
حســابداری مدیریــت اســت کــه مشــخص 
شــود آیــا بایســتی تناســب تــداوم بكارگیــری 
ــام  ــگام انج ــوم هن ــی مرس ــد روش شناس قواع
ــال  ــات دیجیت ــا در بســترهای اّطالع پژوهش ه

ــر؟ ــا خی ــد ی ــؤال ببرن ــر س را زی

2- پیشینۀ پژوهش 
ــادی  ــط اقتص ــی در محی ــب پژوهش های در قال
ــران، بحــث اّطالعــات در حــوزۀ حســابداری  ای
ــال،  ــوان مث ــه عن ــوده  اســت. ب ــورد توجــه ب م
ــابداری  ــه حس ــان داد ک ــدی)13۹۹( نش محم
ابــری8 بــر کیفیــت اّطالعــات حســابداری تأثیــر 
معنــادار و مثبتــی دارد. همچنیــن، بایزیــدی و 
دهرشــید )14۰۰( نشــان دادنــد کــه اینترنــت 
اشــیاء بــر امنیــت داده هــای ورودی، دیجیتالــی 
و خــودکار شــدن آنهــا می افزایــد و همچنیــن 
در  گزارش دهــی  تســریع  و  بهبــود  باعــث 
ــن  حســابداری و حسابرســی می شــود و در عی
ــال  ــه دنب ــز ب ــی را نی ــد خطرات ــال می توان ح
داشــته باشــد کــه بــه برخــی از آنــان در ایــن 

پژوهــش اشــاره شــده اســت. 
ــد  ــان دادن ــو۹)2۰21( نش ــودور و دلی تیرون-ت
کــه کالن داده هــا نقــش پررنگــی در پیشــرفت 
کاری حســابداران مدیریــت داشــته و آنهــا 
بــا  اّطالعــات  ایــن طریــق،  از  توانســته اند 
کیفیت تــری در اختیــار ذینفعــان بگذارنــد. 
پژوهشــی  در  اســتولر1۰ )2۰21(  همچنیــن، 
ــی،  ــای دیجیتال ــه تكنولوژی ه ــرد ک ــان ک بی
بــه حرفه هــای مربــوط بــه مســائل مالــی 
و  مدیریــت  و  مالــی  از جملــه حســابداری 

ــت.  ــرده اس ــایانی ک ــک ش ــی، کم حسابرس

3-  مبانی نظری پژوهش
 3-1- حسابداری مدیریت

 رشــد ســریع فنــاوری و تغییــرات مســتمر در 
محیــط تجــاری، موجــب پویایــی فعالیت هــای 
بیــن  افزایــش فضــای رقابتــی  ســازمان و 
ــوری  ــت )ابون ــده اس ــادی ش ــای اقتص واحده
فضــای  چنیــن  در   .)13۹۹ خواجــه زاده،  و 
کیفیــت  بــه  ســازمان  عملكــرد  رقابتــی، 
توســط  کــه  اســت  وابســته  تصمیم هایــی 
مدیریــت ســازمان اتخــاذ می شــود و صاحبــان 
ایــن تصمیم هــا همیشــه نیازمنــد کســب 
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اّطالعــات از درون و بــرون  ســازمان هســتند. از 
ایــن رو، توســعه سیســتم اّطالعــات حســابداری 
مدیریــت، یكــی از شــروط الزم بــرای پایــداری 
و بقــای ســازمان بــه حســاب می آیــد. ادبیــات 
ــتفاده از  ــه اس ــت ب ــابداری مدیری ــنتی حس س
ــد  ــی عملكــرد تأکی ــی در ارزیاب معیارهــای مال
دارد کــه از طریــق ارتبــاط بین داده هــای مالی، 
خالصــه ای کلــی از عملكــرد ســازمان تهیــه و 
ــی و  ــای عملیات ــد را از تصمیم ه ــران ارش مدی
راهبــردی دور نــگاه مــی دارد. امــا ادبیــات نوین 
حســابداری مدیریــت بــر اســتفاده از معیارهای 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــی ب غیرمال
ــه معیارهــای  ــدی نســبت داده شــده ب ناکارآم
مالــی تأکیــد دارد )نمــازی و رمضانــی، 1382(. 
مدیریــت  حســابداری  ســاده،  اصطــالح  در 
پاســخگوی نیازهــای اّطالعاتــی اعــم از مالــی و 
غیرمالــی مدیــران ســازمان اســت. بــرای مثــال، 
ــای  ــی از تكنیک ه ــوازن یك ــی مت کارت ارزیاب
حســابداری مدیریــت اســت کــه از شــش 
منظــر مالــی، مشــتریان، فراینــد داخلــی، 
ــانی  ــروی انس ــد، نی ــری و رش ــوآوری، یادگی ن
ــورد  و محیــط زیســت، عملكــرد ســازمان را م
ــكاران11،  ــن و هم ــد )لی ــرار می ده ــی ق ارزیاب

 .)2۰21
مدیریــت،  حســابداران  نقــش  تعییــن  در 
ــره بیــان  ــت خب ــن حســابداران مدیری انجم
مــی دارد، یــک حســابدار مدیریــت دانــش 
و  تهیــه  در  را  خــود  حرفــه ای  مهــارت  و 
ارائــه اّطالعــات مالــی و ســایر تصمیم هــا 
ــت را  ــه مدیری ــرد ک ــكار می گی ــی ب ــه روش ب
و  برنامه ریــزی  در  و  اســتراتژی  تدویــن  در 
کنتــرل عملیــات یــاری رساند)حســین زاده، 
حســابداران  انجمــن  همچنیــن   .)13۹۷
مدیریــت آمریــكا12، حســابداری مدیریــت را بــه 
ــی کــرد کــه مســتلزم  ــی معرف ــوان حرفه ای عن
مشــارکت در تصمیم گیــری مدیریــت، طراحــی 
مدیریــت  سیســتم های  و  برنامه ریــزی 
ــرل  ــۀ کنت ــص در زمین ــه تخص ــرد و ارائ عملك
ــه  ــک ب ــور کم ــه منظ ــی ب ــگری مال و گزارش

مدیریــت در تدویــن و پیاده ســازی اســتراتژی 
ســازمان اســت )وطن پرســت، تصــدی کاری 
و احمــدزاده الیــق، 13۹۷(. بنابرایــن، بــه 
ــوان  ــه عن ــت در ســازمان ب حســابداران مدیری
ــگاه  ــا ن ــا ب ــود. آنه ــگاه می ش ــان ن ارزش آفرین
ــه  ــد ک ــم می کنن ــی فراه ــو، اّطالعات ــه جل ب
ــد  ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــازمان را تح آینده س
ــف  ــه تعاری ــه ب ــا توج ــو13 ، 2۰14(. ب داد )آالئ
ارائــه شــده، حســابداری مدیریــت یــک حرفــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــود و از آنجاک ــوب می ش محس
ــد  ــد، نیازمن ــت می کن ــه ای فعالی ــاور حرف مش
ــا اســت. برخــی از  طیــف وســیعی از مهارت ه
ــوده در حالیكــه ســایر  ایــن مهارت هــا فنــی ب
مهارت هــا شــامل صالحیت هــای غیرفنــی 
ــای  ــوان مهارت ه ــه عن ــب ب ــه اغل ــتند ک هس
نــرم شــناخته می شــود. در جــدول 1 بــه 
و  اشــاره شــده  ایــن مهارت هــا  از  برخــی 
ــی  ــه بررس ــمت، ب ــن قس ــۀ ای ــپس در ادام س
ســیر تحــول در حســابداری مدیریــت پرداخته 

 .)2۰2۰  ، )اویــوو14  می شــود 

حســابداری  در  تحــول  ســیر   -2-3
مدیریــت

 تمرکــز بــر تاریخچــه حســابداری مدیریــت در 
بررســی وضعیــت فعلــی و آینــدۀ حســابداری 
و  )حســاس یگانه  اســت  مهــم  مدیریــت 

همــكاران، 13۹۰(. دو دیــدگاه اساســی در 
ــود دارد:  ــت وج ــابداری مدیری ــۀ حس تاریخچ
عمل گرایــان   و  اقتصــادی1۵  عقل گرایــان 
اقتصــادی1۶ )رهنمــای رودپشــتی و همــكاران، 
13۹3(. عقل گرایــان، حســابداری را بــا عنــوان 
کاربــردی عملــی از پاســخ های فنــی بــه تغییــر 
نیازهــای اقتصــادی )پــس از انقــالب صنعتــی( 
می بیننــد. امــا تــالش بــرای درك حســابداری 
ــرد  ــان رویك ــی مورخ ــدرن، برخ ــت م مدیری
ــد. بدیــن معنــی  ــه را اتخــاذ کرده ان عمل گرایان
کــه تاریخچــۀ تحــوالت کلیــدی در  ایــن زمینه 
در نتیجــۀ شــواهد جدیــد، تفســیرهای جدید و 
ــر رویدادهــا بازنویســی شــده  اســت.  تمرکــز ب
طرفــداران ایــن دیــدگاه تــالش می کننــد 
بــه عنــوان یــک  را  حســابداری مدیریــت 
نظریــۀ اجتماعــی بــه تصویــر کشــیده و آن را از 
لحــاظ شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی 
بررســی کننــد. ایــن دو رویكــرد بــرای کمــک 
ــت  ــر توســعۀ حســابداری مدیری ــه درك بهت ب
ــه  ــرد عقل گرایان ــد. رویك ــد ش ــتفاده خواه اس
ــال ها  ــول س ــول در ط ــر تح ــز ب ــرای تمرک ب
دنبــال خواهــد شــد، و رویكــرد عمل گــرا 
ــدی  ــای کلی ــی از رویداده ــر یك ــز ب ــا تمرک ب
یعنــی شــناخت حســابداری مدیریــت بــه 
عنــوان حرفــه دنبــال خواهــد شــد )هســكین 

و مــک وی1۷ ، 2۰۰۰(. 

جدول 1. صالحیت های فنی و غیر فنی مورد نیاز حسابداران مدیریت

صالحیت فنیصالحیت غیر فنی
	اخالق
	ارتباط
	بهبود فرایند
	رهبری
	مشارکت
	مدیریت تغییر
	استراتژی
	مشوق کسب و کار

	برنامه ریزی، بودجه بندی و پیش بینی
	فناوری
	مدیریت ریسک بنگاه
	تجزیه و تحلیل صورت های مالی
	مدیریت عملكرد
	مدیریت هزینه
	کنترل های داخلی
	تصمیم گیری در مسائل مالی وسرمایه گذاری

                                                                                              )اویوو، 2020(
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3-3- حســابداری مدیریــت قبــل از 
)1950–1700( انقــالب  اولیــن 

 فدراســیون بیــن المللــی حســابداران )آیفــک(، 
حســابداری  انقــالب  اولیــن  از  قبــل  دورۀ 
مدیریــت را بــه عنــوان دورۀ کالســیک معرفــی 
ــان  ــه پای ــۀ 1۹۵۰ ب ــر ده ــه در اواخ ــرد. ک ک
رســید کــه آن را بــه عنــوان »فعالیــت تكنیكــی 
ــازمانی«  ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــرای دس الزم ب
ــای  ــن به ــر تعیی ــز ب ــد. تمرک ــی می کن معرف
تمــام شــده محصــول، تكنولــوژی تولیــد نســبتاً 
ــق فرایندهــای  ســاده، تولیــد محصــول از طری
مجــزا، تشــخیص آســان بهــای مواد و دســتمزد 
مســتقیم و فراینــد تولیــد عمدتــاً ســاده از 
و  اســت)ابراهیمی کردلر  آن  ویژگی هــای 

 .)13۹3 مقدس پــور، 

حســابداری  انقــالب  اولیــن   -4-3
ــه 1950 – 1980( ــر ده ــت )اواخ مدیری
ــه  ــد ک ــان می کنن ــی18)1۹۹۹( بی ــتین ول اپس
ــه  اولیــن انقــالب حســابداری مدیریــت، کــه ب

ــناخته  ــدرن ش ــت م ــابداری مدیری دورۀ حس
می شــود از اواخــر دهــۀ 1۹۵۰ آغــاز و در 
اوایــل دهــه 1۹8۰ بــه پایــان رســید. کــه بــه 
ــای  ــک ابزاره ــابداران آکادمی ــب آن حس موج
جدیــد تصمیم گیــری را بــرای مدیــران فراهــم 
ابزارهــای حســابداری مدیریــت  می کننــد. 
کــه در طــول ایــن دورۀ توســعه یافته انــد، 
ــاس  ــادی و براس ــۀ اقتص ــده نظری منعكس کنن

ــتند:  ــر هس ــات زی فرضی
- وظایــف در ســطح مدیریتــی و عملیاتــی 

می شــوند؛ انجــام 
- محیــط خارجــی )کــه شــرکت در آن فعــال 
ــا نوســان قیمــت یــا تقاضــا ثابــت  اســت( ب

بــوده؛ و
- هــدف حســابداری مدیریــت کمــک بــه 

اســت.  تصمیم گیــری 
ــی دوم،  ــگ جهان ــس از جن ــول دورۀ پ در ط
تكنیک هــای جدیــد بــر مبنــای نیــاز بــه 
ابزارهــای تصمیم گیــری بــرای حــل مشــكالت 
ــد.  ــت آمده ان ــره وری بدس ــود و به ــنتی س س
ــاد  ــول در اقتص ــاس تح ــا براس ــن تكنیک ه ای

ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــری اس ــۀ تصمیم گی و نظری
ابزارهــای جدیــد تصمیم گیــری شــامل عوامــل 
ــر در  ــا تغیی ــاوری ی ــر فن ــد تغیی ــی مانن خارج
ــی،  ــتین و ل ــت )اپس ــول نیس ــای محص تقاض

 .)1۹۹۹

حســابداری  انقــالب  دومیــن   -5-3
)1999 تــا   1980( مدیریــت 

در آغــاز دهــه 1۹8۰، پژوهشــگران و حرفــۀ 
ــی  ــۀ آموزش ــدی برنام ــه ناکارآم ــابداری ب حس
حســابداری مدیریــت در مســائل مدیریتــی 
ــه  ــالن1۹)1۹8۷( ب ــد. جانســون و کاپ ــی بردن پ
عنــوان پژوهشــگران پیشــرو در حســابداری 

ــد:  ــت معتقدن مدیری
ــرایت آن  ــت و س ــابداری مدیری ــعه حس - توس

بــه حوزه هــای غیر مالــی؛
- درك بهتــر از مســائل جــاری و نیازهــای 

اّطالعاتــی مدیــران
- رویه های نوآورانه  

- تحت تأثیر قرار گرفتن در برابر فناوری
لــذا دورۀ بیــن ســال های 1۹8۰ تــا 1۹۹۹ 
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ــد«  ــوج جدی ــا »م ــدرن« ی ــا م ــه دورۀ»پس ب
در حســابداری مدیریــت شــناخته می شــود. 
اپســتین و لــی )1۹۹۹( تغییــرات در طــول 
ایــن دوره را بــه دو دســته، مســائل مربــوط بــه 
ارزیابــی و کنتــرل تقســیم کردنــد. در دهه هــای 
ــت  ــابداری مدیری ــز حس 1۹۵۰ و 1۹۶۰ تمرک
بــه تهیــۀ اّطالعــات بــرای اهــداف برنامه ریــزی 
ــی در  و کنتــرل تغییــر یافــت. امــا رکــود جهان
دهــۀ 1۹۷۰ بــه همــراه شــوك قیمــت نفــت و 
افزایــش رقابــت جهانــی در اوایــل دهــۀ 1۹8۰ 
ــش  ــب افزای ــوژی موج ــریع تكنول ــد س و رش
رقابــت شــد. از طرفــی اســتفاده از فراینــد تولید 
اتوماتیــک، منجــر بــه بهبــود کیفیــت و کاهــش 
بــا معرفــی تكنیک هــای  بهــای تمام شــده 
جدیــد تولیــد و مدیریــت و کنتــرل بهــای 
تمــام شــده از طریــق کاهــش اتــالف منابــع در 
فرایندهــای تجــاری همراه شــد. در دهــۀ 1۹۹۰ 
صنعــت جهانــی بــا ابهــام و ریســک قابــل توجه 
ــات  ــردازش اّطالع ــوژی در پ ــرفت تكنول و پیش
و تولیــد مواجــه شــد. کــه تمرکــز حســابداری 
ــق  ــاد ارزش از طری ــق و ایج ــه خل ــت ب مدیری
اســتفاده کارا از منابــع تغییــر کــرد )ابراهیمــی 

کردلــر و مقدس پــور، 13۹3(. 

4- اقتصاد دیجیتال
و  کســب  محیــط  اصلــی  ویژگی هــای  از 

ــط  ــی محی ــریع و پویای ــر س ــی، تغیی کار فعل
ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــت. از عوام ــب و کار اس کس
ــل  ــاد از قبی ــول در اقتص ــی، تح ــط فعل محی
تبــادل الكترونیكــی اّطالعــات و تغییــر در 
ــروز  ــت ب ــه عل ــاد ب ــرد اقتص ــت و عملك ماهی
مقّررات زدایــی،  جهانی شــدن،  پدیده هــای 
پیشــرفت فنــاوری و تغییــر در ســاختار اقتصاد 
ــی اســت  ــای قبل ــع محدودیت ه ــدف رف ــا ه ب
هدایتــی، 13۹۷(. جهانی شــدن  و  )مــرادی 
ــب  ــط کس ــده در محی ــرات عم ــی از تغیی یك
و کار اســت کــه بــا پیشــرفت تكنولــوژی 
همــراه اســت. جهانــی شــدن فراینــدی اســت 
و  تصمیم هــا  حــوادث،  آن  طریــق  از  کــه 
ــراد  ــر اف فعالیت هــای یــک بخــش از جهــان ب
ــی از  ــت و یك ــذار اس ــر تأثیرگ ــع دیگ و جوام
ــاط  ــدن ارتب ــی ش ــی جهان ــای اصل ویژگی ه
متقابــل اســت )محمــدی و همــكاران، 13۹۷(. 
بایلــز و اســمیت2۰)1۹۹۷( بیــان می کننــد 
ــه در  ــت ک ــی اس ــدن دنیای ــی ش ــه »جهان ک
آن رویدادهــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
ــوده و  ــط ب ــم مرتب ــه ه ــیار ب ــی بس و اجتماع
ــتند«. ورود  ــذار هس ــیار تأثیرگ ــا بس رویداده
ــیار  ــان بس ــی از جه ــر جای ــا در ه ــه بازاره ب
ــدرت  ــر، ق ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــان می ش آس
ــی منتقــل شــده  ــه خریداران از فروشــندگان ب
کــه گزینــۀ زیــادی دارنــد، و فروشــندگان بایــد 

ــدی  پاســخگو باشــند. در نتیجــه واژگان جدی
»اســتراتژی  جهانــی«،  »رقابــت  ماننــد 
نمایــان  جهانــی«  »بازارهــای  و  جهانــی« 

می شــود. 
ــی  ــذف تدریج ــی ح ــه معن ــی ب مقررات زدای
کنتــرل دولــت بــر فعالیت هــای اقتصــادی 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــه اینك ــاد ب ــت. اعتق اس
ــا  ــذف ی ــا ح ــت و ب ــت اس ــر از دول کارآمدت
ساده ســازی قوانیــن، ضمــن اجــرای هــر چــه 
ــاد  ــت و ایج ــكان رقاب ــن، ام ــب تر قوانی مناس
ارزش از منابــع اقتصــادی فراهــم می شــود 
می یابــد.  افزایــش  کارایــی  و  بهــره وری  و 
زیــرا، حجیــم بــودن قوانیــن بــه عنــوان 
مانعــی بــر ســر اجــرای صحیــح قوانیــن قــرار 
 .)13۹4 همــكاران،  و  )رســتمی  می گیــرد 
ــا  ــی ب ــش دولت ــورها، بخ ــیاری از کش در بس
بــوده اســت.  گســتردگی فــراوان روبــه رو 
از دهــه 1۹۷۰ میــالدی مقّررات زدایــی در 
بســیاری از کشــورها بــه دســتور کار دولت هــا 
منجــر شــد و خصوصی ســازی شــرکت های 
سیاســت های  از  مهمــی  بخــش  دولتــی 
ــعه  ــورهای توس ــیاری از کش ــادی در بس اقتص
اســت  بــوده  توســعه  درحــال  و  یافتــه 
ــرای  ــون اج ــران قان ــر21 ، 2۰14(. در ای )ابوبك
ــون اساســی  سیاســت های کلــی اصــل 44 قان
گامــی مهــم در تحــول اقتصــادی کشــور 
ــا نگاهــی مــردم محــور بــه رشــد  بــوده کــه ب
ــت و  ــرده اس ــه ک ــادی توج ــرفت اقتص و پیش
برنامــۀ کاملــی بــرای زمینه ســازی حضــور 
بخــش خصوصــی در اقتصــاد ملــی محســوب 
ایــن  از جنبه هــای مهــم  می شــود. یكــی 
ــهیل  ــی و تس ــه مقّررات زدای ــه ب ــون توج قان
ــق  ــور از طری ــرمایه گذاری در کش ــد س فراین
ــت  ــن وضعی ــه ای ــت. ک ــی اس ــش خصوص بخ
منجــر بــه افزایــش رقابــت و ایجــاد بازارهــای 
ــای  ــه نیازه ــب ب ــخگویی مناس ــد و پاس جدی
مشــتریان می شــود. یكــی از ایــن ابزارهــا کــه 
کمــک شــایانی بــه فضــای کســب و کار کــرده 
ــوژی اســت.  ــال و تكنول اســت، فضــای دیجیت
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ــر  ــا ه ــی ب ــر صنعت ــاوری ه ــریع فن ــد س رش
ــرفت های  ــا پیش ــزار ی ــخت افزار، نرم اف ــوع س ن
ــن  ــت. ای ــر داده اس ــد را تغیی ــی جدی ارتباط
ــط  ــاوری توس ــان فن ــب درك آس ــوارد موج م
ــات  ــول و خدم ــی محص ــده و طراح ــازار ش ب
ــرد.  ــورت گی ــن ص ــان ممك ــریع ترین زم در س
ــد  ــع جدی ــاوری کانال هــای توزی همچنیــن، فن
ــای  ــازمان ها از فناوری ه ــرده و س ــاد ک را ایج
جدیــد کــه بایــد اتخــاذ کننــد، مطلــع شــده یــا 
ــود  ــای خ ــر رقب ــان را پشــت س ــه خودش اینك
قــرار داده تــا پیشــرفت ها و مزایایــی کــه بــرای 
آنهــا بــه ارمغــان آورده، ســریعتر بدســت آورنــد 
ــور،  ــتری پ ــرج شوش ــاهرخ و ف ــتی ش )دهدش
ــام  ــاوری در تم ــروزه اســتفاده از فن 13۹۷(. ام
زمینه هــای علمــی و فنــی، خدماتــی، تجــاری، 
اجتناب ناپذیــر  امــری  تولیــدی  و  نظامــی 
اســت )کاســرو و کوئلهــو22، 2۰1۹(. تغییــر 
وضعیــت  کــه  معناســت  بدیــن  تحــول  و 
ــر  ــرق دارد. تغیی ــابق ف ــت س ــا وضعی ــد ب جدی
در تمــام زمینه هــا متــداول اســت و هــدف 
ــر  ــد از منظ ــه بای ــت ک ــول اس ــاد تح آن ایج

ــورد  ــت، م ــت اس ــی فرص ــر نوع ــه تغیی اینك
توجــه قــرار گیــرد. تغییــر از اقتصــاد صنعتــی 
ــه  ــگرفی ب ــول ش ــال، تح ــاد دیجیت ــه اقتص ب
ــان جهــان، اقتصــاد  وجــود مــی آورد. اقتصاددان
ــی  ــالب صنعت ــارم انق ــوج چه ــال را م دیجیت
جدیــد  اقتصــاد  ویژگی هــای  می داننــد. 
ــازمان های  ــدید، س ــت ش ــر، رقاب ــرعت تغیی س
مجــازی، تجــارت الكترونیــک، نقــش ســرمایۀ 
ــی،  ــت رقابت ــه مزی ــتیابی ب ــرای دس ــری ب فك
مدیریــت ریســک و دسترســی بــه بازارهــا 
ــق  ــكاران23 ، 2۰1۰(. طب ــن و هم ــت )گری اس
ــب و  ــای کس ــل24  )2۰۰۶( نیازه ــۀ آه مطالع
ــده  ــه ش ــات ارائ ــد و اّطالع ــر کرده ان کار تغیی
توســط سیســتم های حســابداری مدیریــت، 
بــه موقــع بــودن خــود را از دســت داده انــد. در 
ــت، بســیار  حالی کــه نقــش حســابداران مدیری
ــذا  اســتراتژیک و کســب و کار محــور اســت. ل
در عصــر دیجیتــال بــه منظــور دسترســی بهتــر 
ــارت در  ــد مه ــات، نیازمن ــه اّطالع و ســریعتر ب
ــور  ــه منظ ــم داده ب ــاوری و عل ــای فن زمینه ه
اســتخراج و تحلیــل داده هــا و تمرکــز بــر 

ــت.  ــر اس ــت تغیی ــوآوری و مدیری ن

بــر  دیجیتالــی شــدن  تأثیــر   -1-4
حســابداری پژوهش هــای 

بســترهای داده هــای جدیــد کــه در چهارچــوب 
آنهــا مســائل مطــرح شــده در پژوهــش وجــود 
دارد، پیوســته در حــال افزایــش هســتند. کالن 
ــه  ــد هســتند کــه ب ــدۀ جدی داده هــا یــک پدی
ــی  ــی اجتماع ــۀ فن ــن مجموع ــدۀ بزرگتری ای
ــی  ــر زندگ ــده و ب ــل ش ــر تبدی ــخ بش در تاری
عمــوم، ســطح معشــت و فرصت هــای زندگــی 
بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان تأثیرگــذار 
بوده اســت) اســتاب و همــكاران2۵ ، 2۰1۹(. در 
حــال حاضــر ایــن بــاور پذیرفتــه شــده اســت 
ــه  ــد ک ــی می کن ــه انســان در عصــری زندگ ک
ــال،  ــور دیجیت ــه ط ــای آن ب ــام فعالیت ه تم
ــت)نیگل2۶ ، 2۰1۷(.  ــط اس ــت و ضب ــل ثب قاب
امــروزه، نوآوری هــای فنــاوری دیجیتــال از 
ــت،  ــده اینترن ــه ش ــتگاه های تعبی ــل دس قبی
رایانــش ابــری، زنجیره هــای تأمیــن کمــی 
ــانه های  ــرکت و رس ــتم های ش ــده، اکوسیس ش
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اصلــی  ســازوکارهای  جملــه  از  اجتماعــی، 
ــبرگ  ــدن هستند)هاس ــی ش ــرك دیجیتال مح
از  نوآوری هــا  ایــن   .)2۰1۹ همــكاران2۷،  و 
طریــق فرایندهــای سیســتم های اّطالعــات 
ــی،  ــبكه های اجتماع ــترش ش ــت و گس مدیری
ســرگرمی های  همــراه،  تلفــن  پیام رســانی 
ــی  ــات مال ــن، خدم ــای آنالی ــی، بازی ه خانگ
ــی،  ــات اجتماع ــن، تبلیغ ــد آنالی ــن، خری آنالی
ــل،  ــن قبی ــواردی از ای ــی و م ــارت اجتماع تج
می شــوند  اّطالعــات  رشــد  بــه  منجــر 
)بهیمانــی، 2۰2۰(. ایجــاد فضــای دیجیتــال در 
ــر  ــاد مقادی ــه ایج ــر ب ــرکت ها، منج ــل ش داخ
ــرعت  ــا س ــه ب ــده ک ــات ش ــی از اّطالع هنگفت
بیشــتری در حــال رشــد اســت. بــا ایــن حــال، 
زیــادی  تغییــرات  اّطالعــات  ایــن  اشــكال 
داده هــا  نتیجــه، کالن  در  و  اســت  داشــته 
ــده و  ــترده تر ش ــر و گس ــه بزرگت ــرای همیش ب
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــد می کنن ــریع تر رش س
ــیاری از  ــابداری، بس ــگاهی حس ــه دانش جامع

حســابداری  پژوهش هــای  در  را  احتمــاالت 
ــابداری،  ــات حس ــتم اّطالع ــه سیس ــوط ب مرب
و  )آپلبائــوم  داده انــد  قــرار  تأکیــد  مــورد 
همــكاران28، 2۰1۷؛ کاکرافــت و راِســل2۹ ، 
2۰18؛  همــكاران3۰،  و  رافونــی  2۰18؛ 
ــوس32،  ــكاران31، 2۰1۹ و بالی ــالیِجنی و هم س

 .)2۰21
در همــه ســازمان ها، ظهــور کالن داده هــا 
منجــر بــه تأثیرگــذاری آنهــا بــر ســطوح 
ــت و  ــابداری مدیری ــات حس ــی و اّطالع کنترل
همچنیــن تصمیم گیــری مدیــران و ســایر 
ذینفعــان ســازمان شــده اســت )دریــو33، 
نویــن  شــیوه های  و  داده هــا  کالن   .)2۰18
ــای  ــور فناوری ه ــا ظه ــراه ب ــه هم ــل ک تحلی
فرصت هایــی  شــده اند،  ایجــاد  دیجیتــال 
ــرای بهره گیــری از اّطالعــات ســاختار یافتــه  ب
و بــدون ســاختار در راســتای اهــداف کنترلــی 
را در اختیــار مشــارکت کنندگان ســازمان ها 
قــرار داده اســت. اقــدام بــر اســاس ایــن 

ــه  ــد، تفــاوت مهمــی نســبت ب اّطالعــات جدی
ــی  ــتم های اّطالعات ــی سیس ــر خروج ــه ب تكی
ــی و  ــای متوال ــا، پیونده ــن خروجی ه دارد. ای
ــات  ــا و عملی ــی از راهبرده ــه بخش ــی ک خط
پیگیــری شــده شــرکت و تصمیم گیــری آن را 
کــه قبــاًل راهنمــای حســابداران بــوده اســت، 

بازتــاب می کنــد. 
آن دســته از فعالیت هــای حســابداری کــه 
ــی  ــل طراح ــات ورودی از قب ــر اّطالع ــا ب تنه
ــای  ــا رویداده ــاً ب ــد، عمدت ــه دارن ــده تكی ش
ــات  ــا اّطالع ــدی ب ــا ح ــط و ت ــادی مرتب اقتص
ــن اســاس،  ــر ای ــب شــده اند. ب ــی ترکی غیرمال
ــی و  ــم از مال ــات، اع ــن اّطالع ــی ای یكپارچگ
غیرمالــی جهــت افزایــش اثربخشــی سیســتم 
ــال  ــاوری دیجیت ــه فن ــت، ب حســابداری مدیری
نیــاز دارد. اّطالعــات کســب شــده بــر اســاس 
سیســتم جدیــد، افــراد را در تصمیم گیری های 
ــاد،  ــات زی ــن اّطالع ــاب در بی ــق و انتخ دقی
کمــک کــرده و باعــث می شــود کــه ســریع تر 
از تصمیم گیــری اشــتباه ســرباز زنــد. بــر 
ــن اســاس، الزم اســت مطالعــات پژوهشــی  ای
فزاینــده ای  بطــور  حســابداری،  زمینــۀ  در 
کاربردهــای نویــن اّطالعــات دیجیتــال در 
ــورد  ــابداری را م ــات حس ــتم های اّطالع سیس
ایــن خصــوص،  قــرار دهنــد. در  بررســی 
و  کافــی  بایــد  حســابداری  پژوهشــگران 
مناســب بــودن رویكردهــای روش شناســی 
بــكار گرفتــه شــده در تجزیــه و تحلیــل منابــع 
اّطالعاتــی توســعه یافتــه کــه دربرگیرنــده 
ــد  ــت شــناختی اســت و می توان شــرایط معرف
هــدف پژوهش هــا را تغییــر دهــد، را مــد نظــر 

ــد.  ــرار دهن ق

پرســش های  بــه  پاســخگویی   -2-4
ــت ــابداری مدیری ــن در حس نوی

ــن  ــات، ای ــارۀ اّطالع ــا درب ــی از دیدگاه ه یك
اســت کــه اســتفاده از آنهــا بــه مدیریــت 
و  می کند)جــاوچ  کمــک  عدم قطعیــت 
کرافــت34، 1۹8۶(. بســیاری از فعالیت هــای 
ــدد  ــرکت ها، درص ــت در ش ــابداری مدیری حس
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تولیــد اّطالعاتــی هســتند کــه شــفافیت بیشــتر 
را بــرای تصمیمــات مدیریتــی بــه ارمغــان آورد. 
در محیط هــای ســازمانی کــه پیچیدگی هــا 
ــی  ــی خط مش ــش کل ــد، واکن ــش می یاب افزای
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــت، ای ــابداری مدیری حس
ســاختار اّطالعــات مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد 
تــا پتانســیل مســتمر اّطالعــات بــرای کاســتن 
از عدم قطعیــت و کمــک بــه تصمیم گیــری 
ــزی و همــكاران،  ــی شــود )عزی مدیریتــی عمل
ســاختارهای  کــه  مــواردی  در   .)13۹۹
ــرای  ــده ب ــاز درك ش ــل نی ــه دلی ــات ب اّطالع
ــه  ــازمانی ب ــات س ــفافیت در تصمیم ــود ش بهب
ــن  ــش ای ــت، واکن ــده اس ــیده ش ــش کش چال
ــت  ــابداری مدیری ــای حس ــه تكنیک ه ــوده ک ب
در اَشــكال جدیــد و بــا ســاختارهای نویــن یــا 
ــد  ــعه یاب ــه، توس ــی تغییریافت ــای فن منطق ه
ــوالت  ــی و تح ــدام مدیریت ــگ، 2۰1۷(. اق )یان
ســازمانی، بازتابــی از تغییــرات محیطــی ماننــد 
انعطاف پذیــری تولیــدی رو بــه رشــد، افزایــش 
تقاضــای محصــول و تغییــرات عمیق تــر و 
نویــن  اســت. رویكردهــای  رقبــا  ســریع تر 
حســابداری مدیریت)ماننــد هزینه یابــی بــر 
مبنــای  بــر  هزینه یابــی  فعالیــت،  مبنــای 
سیســتم  متــوازن،  امتیــازی  کارت  هــدف، 
ایــن  از  مــواردی  و  اســتاندارد  هزینه یابــی 
ــای  ــش پیچیدگی ه ــه افزای ــخی ب ــل( پاس قبی
موجــود بیــن اهــداف کســب وکار، فرایندهــای 
ــوده اســت کــه در  عملیاتــی و تصمیم گیــری ب

ــمی  ــات رس ــه اقدام ــرکت ها ب ــیاری از ش بس
تبدیــل شــده اند  مدیریــت  کنتــرل  بــرای 
در  تغییــرات  بنابرایــن،   .)2۰2۰ )بهیمانــی، 
حســابداری مدیریــت معمــوالً شــامل پذیرفتــن 
ــوده  ــده ب ــتاندارد ش ــرکتی اس ــای ش کنترل ه
کــه نیازهــای جدیــد تولیــد و تبــادل اّطالعــات 

را نشــان می دهــد. 
پژوهشــگران حســابداری مدیریــت، چنیــن 
ــه  ــابداری را ب ــای حس ــی در کنترل ه تغییرات
دانســته اند.  پژوهشــی  فرصت هــای  عنــوان 
انجــام  بــه  پژوهشــگران،  ایــن  از  برخــی 
پذیــرش  دربــارۀ  توصیفــی  پژوهش هــای 
توســط  مدیریــت  حســابداری  تكنیک هــای 
پژوهش هــا  ایــن  آورده انــد.  روی  شــرکت ها 
ــث  ــتاندارد بح ــای اس ــرد تكنیک ه ــاره کارب درب
و شــباهت ها و تفاوت هــا در میــزان پذیــرش 
ــی  ــای صنعت ــرکت ها، بخش ه ــط ش ــا توس آنه
ــد.  ــایی می کنن ــی را شناس ــق جغرافیای و مناط

ــای  ــه روش ه ــع ب ــی راج ــای توصیف پژوهش ه
ــای  ــت، بســیاری از تكنیک ه ــابداری مدیری حس
ــد  ــرکت ها مانن ــتفاده در ش ــورد اس ــتاندارد م اس
ــای  ــن مبناه ــل، تعیی ــر و کام ــی متغی هزینه یاب
ــه،  ــرل بودج ــای کنت ــه، روش ه ــص هزین تخصی
هزینه یابــی  کاربــرد  و  واریانــس  تحلیــل 
قیمت گــذاری،  تكنیک هــای  اســتاندارد، 
ســرمایه ای،  بودجه بنــدی  رویكردهــای 
ــای  ــی، برنامه ه ــذاری انتقال ــای قیمت گ روش ه
کاربــردی هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت، 
کارت امتیــازی متــوازن، هزینه یابــی چرخــۀ 
عمــر محصــول، ابزارهــای حســابداری راهبــردی 
و بســیاری از مــوارد دیگــر را مــورد بحــث قــرار 

داده انــد )بهیمانــی و همــكاران، 2۰2۰(. 
پژوهش هــای حســابداری مدیریــت کــه بــر 
ــی  ــرات همگرای ــع اث ــای جام ــای دیدگاه ه مبن
ــا پیش فرض هــای انقــالب صنعتــی بنــا شــده  ب
نظــر  از  دیجیتالــی،  محیط هــای  در  اســت، 
کیفــی نیازمنــد ارزیابــی مجــدد اســت. پایــداری 
ــریعاً در  ــه س ــال ک ــاد دیجیت ــط در اقتص رواب
مدل هــای  طریــق  از  اســت،  تحــول  حــال 
کســب و کار نوظهــور قابــل فــرض و اســتنباط 
نیســت )وادان و همــكاران3۵ ، 2۰1۹(. بنابرایــن، 
ــال آن  ــت اعم ــارۀ قابلی ــت درب ــروزه الزم اس ام
دســته از رویكردهــای کمــی کــه بــرای مطالعــه 
بــر روی محیط هــای ســازمانی مشــابه کــه 
نظام هــای اّطالعاتــی آنهــا خطــی هســتند 
ــدن آنهــا  ــده مان ــه زن ــا اینكــه ب تردیــد شــود ت
تــداوم بخشــید. بــرای ایــن کار، بایــد از محیــط 
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ســنتی فراتــر رفــت و اقتصــاد دیجیتــال را بــاور 
ــتم  ــوالت، سیس ــن تح ــا ای ــتا ب ــرد و همراس ک
ــت و ســاختارهای ســازمانی  حســابداری مدیری
را بهبــود بخشــید، تــا بتــوان در دنیــای رقابــت 
امــروزی زنــده مانــد. ایــن ایــده و راهــكار، فراتــر 
ــد آن را  ــت و بای ــاده اس ــوژی س ــک ایدئول از ی
ــرد.  ــی ک ــم معرف ــر پارادای ــوان تغیی ــت عن تح
ــای کمــی  ــر، الزم اســت روش ه ــان دیگ ــه بی ب
ــوب  ــتای چهارچ ــا در راس ــی پژوهش ه و کیف

ــد.  ــر یابن ــال تغیی بســترهای دیجیت

 4-3- اّطالعــات و تغییــر مســیر در 
مطــرح کــردن پرســش ها

زمینــه ای  عوامــل  کــه  اساســی  نیروهــای 
یــا بســتری بــرای ارتبــاط بــا حســابداری 
ــتند.  ــر هس ــال تغیی ــد، در ح ــاد می کنن ایج
ــد  ــتفاده از قواع ــا اس ــت ب ــن، الزم اس بنابرای
ــن مســائل  ــرای بررســی ای ــد ب پژوهشــی جدی
در محیط هــای در حــال دیجیتالــی شــدن بــه 
ــدادی از  ــخ داد. تع ــده پاس ــرح ش ــائل مط مس
ــا ماهیــت اّطالعــات کســب  مســائل مرتبــط ب
ــی شــدن، نشــان می دهدکــه  شــده از دیجیتال
ایــن تفكــرات الزم و ضــروری هســتند. دلیــل 
نخســت، تغییــر چشــمگیر در محیط هــای 
پیرامــون حســابداری اســت کــه بــه موجــب آن 

ــای  ــازمانی و پیامده ــرل س ــتم های کنت سیس
ــل دوم،  ــرده اســت. دلی ــر ک ــار تغیی آن  را دچ
ــت  ــال اس ــای دیجیت ــل فناوری ه ــدم تكام ع
کــه هــر لحظــه در حــال تغییــر و جایگزینــی 
اســت و بدیــن خاطــر، فعالیت هــای ســازمانی 
ــی بــا ثبــات بــاال نیســتند.  دارای چهارچوب
کنتــرل  مدل هــای  تغییــر  ســوم،  دلیــل 
ســازمانی و ســاختارهای مدیریتــی اســت کــه 
در مقایســه بــا گذشــته مــدام در حــال تغییــر 
ــش چشــمگیر در  ــارم، افزای ــل چه اســت. دلی
ــن  ــر ای ــت و اگ ــات اس ــم اّطالع ــدازه و حج ان
ــتفاده کنندگان  ــود، اس ــازماندهی نش ــم س مه
ــد  ــردرگمی خواهن ــار س ــات دچ ــن اّطالع ای
بــود )ویلكاکــس3۶، 2۰14(. درواقــع اســتدالل 
ــۀ  ــر پای ــت، ب ــابداری مدیری ــی در حس اقتضای
ایــن دالیــل بنــا شــده اســت کــه حالــت همــه 
شــمول ســازمانی را بــه  دلیــل تحــوالت ایجــاد 
شــده در ســطح محیــط، راهبــرد، انــدازه، 
ــا ســازمان  ســاختار و ســایر عوامــل مرتبــط ب
را منســوخ دانســته و تحــوالت متوالــی ناشــی 
ــرده  ــی ک ــوم معرف ــه عم ــل را ب ــن عوام از ای
ــه  ــای ارائ ــی و مدل ه ــۀ اقتضای ــت. نظری اس
ــوزۀ  ــارج از ح ــه، خ ــن نظری ــت ای ــده تح ش
ایــن پژوهــش اســت. امــا یــادآوری ایــن نكتــه 
ــم  ــوب مفاهی ــه در چهارچ ــت ک ــروری اس ض

ــوان تحــوالت و منشــأ  ــی، می ت تئــوری اقتضای
ــن  ــذاری ای ــوۀ اثرگ ــرده و نح ــا را درك ک آنه
تحــوالت را بــر اَبعــاد مختلــف ســازمان را 
نشــان داد. بنابرایــن، می تــوان باتوجــه بــه 
مفاهیــم درك شــده و کســب اّطالعــات بیشــتر 
ــۀ دالیــل ذکــر  ــر پای پــس از درك تغییــرات ب
ــردن مســائل و نحــوۀ  ــه طــرح ک شــده، طریق

ــر داد.  ــا را تغیی ــه آنه پاســخ ب

ــر روی  ــی شــدن ب ــر دیجیتال 4-4- تأثی
ــا  ــه پژوهش ه ــترش دامن گس

ادعــای پژوهشــگران بایــد بــا هنجارهــای 
حســابداری  پژوهش هــای  در  مشــروعیت 
شــرط های  پیــش  هــرگاه  باشــد.  همســو 
ــار  ــا کن ــداری پژوهش ه ــر پای ــر ب ــمی ناظ رس
گذاشــته شــود، انحــراف از ایــن هنجارهــا 
اصلــی  مســیر  از  را  پژوهش هــا  می توانــد 
بایــد  امــا  )فریــد3۷، 2۰1۶(.  کنــد  خــارج 
ــا  ــا اینكــه پژوهشــگران ب ــان ب ــت همزم پذیرف
مبانــی نویــن تجربه گرایــی در ارتبــاط هســتند، 
ــات،  ــه اّطالع ــبت ب ــود نس ــای موج رویكرده
روش هــا و نظریه پردازی هــا، قابــل تغییــر و 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــتند. پژوهش ه ــترش هس گس
از اّطالعــات ســازمان های دیجیتالــی شــده، 
ــا  ــه ی ــاختار یافت ــی و س ــات مال ــم از اّطالع اع
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اّطالعــات غیرمالــی و بــدون ســاختار، پتانســیل 
ــارۀ  ــزا درب ــه و بینش اف ــای آگاهان ــرح ادعاه ط
اجتماعــی  و  ســازمانی  فنــی،  خصوصیــات 
حســابداری را دارا هســتند. دیجیتالــی کــردن، 
فرصت هــای زیــادی در ایــن زمینــه ایجــاد 
می کنــد تــا پارامترهــای ســنتی مطلــوب 
ــود  ــظ ش ــا حف ــی پژوهش ه ــارۀ یكپارچگ درب

 .)2۰1۷ )نرســینی38، 
دنبالــه دار،  اّطالعــات  بــودن  دســترس  در 
نویــن  اســتقرایی  نظریه پــردازی  می توانــد 
وجــود،  ایــن  بــا  ســازد.  امكان پذیــر  را 
ــر مشــروعیت مرســوم  هماننــد قواعــد ناظــر ب
ــل  ــی قاب ــع اّطالعات ــرگاه مناب ــا، ه پژوهش ه
ــوان از  ــد، نمی ت ــترس نباش ــتنادی در دس اس
ــج واقعــی و  ــه نتای ــق انجــام پژوهش هــا ب طری
کافــی دســت یافــت. ایــن نكتــه زمانــی صــدق 
ــگاه   ــا پای ــه دار، ب ــات دنبال ــه اّطالع ــد ک می کن
رســانه های اجتماعــی در ارتبــاط هســتند. 
ــا  ــط ب ــده مرتب ــر ش ــات منتش ــه اّطالع چراک
ــی  ــی، جزئ ــانه های اجتماع ــازمان ها در رس س
و دارای ســوگیری جمعیتــی هســتند و همــواره 
بــه طــور پایــدار در دســترس نیســتند. در 
نتیجــه، ممكــن اســت قابلیــت تعمیــم تجربــی 

نباشــد.  امكان پذیــر 
می توانــد  دنبالــه دار  اّطالعــات  ارزیابــی 
ــت  ــی را تقوی ــوم فرضی-قیاس ــای مرس روش ه
کــرده و پژوهشــگران را وادار کنــد تــا نظریه هــا 
را بــا قــرار دادن اّطالعــات در معــرض تحلیــل 
گســترده، ارائــه و توضیــح دهنــد. تحلیــل کالن 
ــا اســتفاده از روش هــای محاســباتی  ــا ب داده ه
ــر شــناخت الگــو  ــرای تأکیــد ب متمرکــز کــه ب
و همبســتگی های غیرمنتظــره بــه داده کاوی 
ــت  ــری اولوی ــد نظ ــک و تردی ــر ش ــی ب مبتن
ــای  ــرو پژوهش ه ــر قلم ــد ب ــد، می توان می ده
حســابداری اثرگــذار اســت)آپلبائوم و همكاران، 
پیچیدگی هــای  حــال،  ایــن  بــا   .)2۰1۷
ــل داده کاوی  ــه دلی ــه ب ــن زمین ــود در ای موج
ســاده بــرای کســب بینــش، منجــر بــه نادیــده 
ــه ممكــن اســت  ــن مســائلی می شــود ک گرفت

متأثــر از مباحــث نظــری باشــد. بــا ایــن حــال، 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب ــی از پژوهش برخ
ارزش چنیــن پژوهش هایــی تــا حــدود زیــادی 
قابــل تردیــد اســت )ُگلدتــورپ3۹، 2۰1۶(. 
ــات در دســترس پژوهشــگران  ــت و امكان اهمی
کالن،  تحلیل هــای  انجــام  بــرای  کیفــی 
همزمــان بــا حفــظ نظــم در چهارچــوب دانــش 
فرایندهــای اجتماعــی، بــه قــّوت خــود پابرجــا 
 .)2۰1۹ همــكاران4۰،  و  )دیویدســون  اســت 
ــی  ــات ناش ــداوم اّطالع ــه ت ــت ک ــی اس بدیه
ــی،  ــی و کم ــای کیف ــب شــدن روش ه از ترکی
ــت  ــر اس ــز امكان پذی ــال نی ــای دیجیت در دنی

)ِونتورینــی و همــكاران41، 2۰1۷(. 
کــه  اســت  ایــن  احتیاطــی  اقــدام  یــک 
نبایــد  ارزیابــی شــده  اّطالعــات  مجموعــۀ 
ماننــد  کوتاه مــدت،  مجموعه هــای  شــامل 
الگوهــای خریــد و فعالیت هــای تولیــدی در 
ــد  ــه بای ــد، بلك ــدود باش ــی مح ــای زمان بازه ه
محدوده هــای گســترده تر در چهارچوب هــای 

زمانــی طوالنــی را در برگیــرد. هــدف ایــن 
ــر  ــاً ب ــات صرف ــۀ اّطالع ــر پای ــه ب ــت ک نیس
شــده  شناســایی  همبســتگی های  مبنــای 
بلكــه  پرداخــت.  ارتباطــات  اســتنتاج  بــه 
مرتبــط  نظریه پــردازی  و  مفاهیــم  از  بایــد 
بــا بُن مایه هــای تكرارشــونده بهــره گرفــت 
تــا یــک روایــت فراگیرتــر پدیــدار شــود. 
از  برخــی  رعایــت  روش شناســی،  نظــر  از 
ــوم  ــای عل ــل در پژوهش ه ــه از قب ــل ک مراح
اجتماعــی شــناخته شــده بودنــد، اهمیــت 
ــر روی  ــكاران42)2۰18( ب ــورد و هم دارد. هالف
نیــاز بــه شــفافیت زیــاد اّطالعــات مــورد 
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــته اند. ب ــد داش ــتفاده، تأکی اس
ــزارش روش  ــرای گ ــاد ب اهتمــام و مراقبــت زی
اســتخراج اّطالعــات، الزم و ضــروری اســت. این 
ــوابق  ــظ س ــای حف ــه معن ــد ب موضــوع می توان
ســنجه های اصلــی مرتبــط بــا مجموعه هــا 
یــا جریان هــای اّطالعــات باشــد. بنابرایــن، 
امــكان شــفافیت بایــد پابرجــا بمانــد. بــه 
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همیــن ترتیــب، درك محدودیــت در اّطالعــات 
در قابــل مشــاهده بــودن یــا نبــودن آنهــا 
ــیر  ــن، تفس ــر ای ــالوه ب ــت دارد. ع ــز اهمی نی
اّطالعــات نیــز دارای اهمیــت اســت، زیــرا 
عمدتــاً پژوهشــگران اّطالعــات مــورد نیــاز 
ــه  ــا ب ــرده ت ــازمان دهی ک ــل را س ــرای تحلی ب
ــاره  ــری درب ــرای نتیجه گی ــه ای ب ــج بهین نتای
ــن  ــد. ای ــت یابن ــئله دس ــكار مس ــن راه یافت
وضعیــت، از اســتنتاج هایی کــه ویژگــی خــاص 
ــد،  ــا را منســوخ می کن ــه داده ه ــودن مجموع ب

می کنــد.  جلوگیــری 
روش شناســی  بنیــادی  اصــول  درحالیكــه 
رایــج در تحلیل هــای تجربــی بــا اســتفاده 
ــارۀ  ــق درب ــرای تحقی ــات ب ــه اّطالع از مجموع
ــن  ــا ممك ــا کالن داده ه ــنتی ی ــترهای س بس
ــا در  ــوارد مشــابهی داشــته باشــد، ام اســت م
ــده،  ــی ش ــات دیجیتال ــودن اّطالع ــترس ب دس
انعطاف پذیــری بیشــتر بــرای شــروع بهتــر 
پژوهش هــا را فراهــم کــرده اســت. اساســاً، 
بــه جــای اینكــه نقطــه شــروع پژوهــش یــک 
تــالش بــرای بكارگیــری اســتدالل قیاســی یــا 
اســتقرایی باشــد، بهتــر اســت شــناخت محیــط 
روش هــای  و  ابزارهــا  انتخــاب  و  پژوهــش 
متناســب بــا عوامــل اثرگــذار بــر کلیــت 

پژوهــش باشــد )لــوکا43، 2۰14(. 

5- بحث و نتیجه گیری
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب ــی از پژوهش برخ
تحــوالت ناشــی از اّطالعــات دیجیتــال، کمتــر 

ــوم  ــده در عل ــاد ش ــوالت ایج ــاد تح از ایج
مختلــف  عوامــل  اســاس  بــر  اجتماعــی 
بــه  حــال  در  اّطالعــات  ایــن  و  نیســت 
شــناخته  پارادایم هــای  کشــیدن  چالــش 
ــكاران44، 2۰18(.  ــتند)بِرنت و هم ــده هس ش
ایــن  از  نیــز  حســابداری  پژوهش هــای 
ــه  ــاز ب ــارۀ نی ــت. درب ــتثنی نیس ــده مس قاع
ــروعیت  ــزان مش ــه می ــوط ب ــی مرب بازاندیش
بكارگیــری قواعــد روش شناســی مرســوم 
بــرای پژوهــش در بســتر اّطالعــات دیجیتــال 
مطالعــات  بــر  اثرگــذاری  منظــور  بــه 
ــتدالل  ــوان اس ــت، نمی ت ــابداری مدیری حس
ــن پژوهــش،  ــدی مطــرح کــرد. در ای نیرومن
دیجیتالــی شــدن و اثــر آن بــر محیــط 
پژوهشــی حســابداری مدیریــت مــورد بحــث 
ــتدالل  ــش اس ــن پژوه ــت. در ای ــرار گرف ق
ــرات  ــا، تغیی ــه رشــد هنگفــت داده ه شــد ک
زیــادی در ســاختارهای رســمی و غیررســمی 
اّطالعاتــی  سیســتم های  همچنیــن،  و 
مدیریــت ایجــاد کــرده کــه توانایــی پــردازش 
دارنــد.  را  جدیــد  اقتصــادی  اّطالعــات 
ــا عمــق یافتــن، گســترده شــدن  همزمــان ب
و ایجــاد تنــوع در داده هــا، تأثیــر دیجیتالــی 
حســابداری  پژوهش هــای  بــر  شــدن 
مدیریــت نیــز در حــال افزایــش اســت. ایــن 
ــم انداز  ــک چش ــاد ی ــال ایج ــت در ح وضعی
ــای  ــرو پژوهش ه ــه قلم ــت ک ــی اس تحقیقات
ــی  ــد را معرف ــال رش ــی در ح ــی و کم کیف
ــی  ــات دیجیتال ــر اّطالع ــز ب ــد. تمرک می کن

شــده، مســائلی در ارتبــاط بــا روش انجــام 
ــد،  ــاد می کن ــابداری را ایج ــای حس پژوهش ه
ــات  ــای اّطالع ــر پلتفرم ه ــال حاض ــرا در ح زی
ســازمانی شــامل تحلیــل داده هــا نیــز هســتند 
کــه قبــاًل بخشــی از پژوهش هــای کنتــرل 
ــات  ــوده اســت. مشــخصات اّطالع ــت نب مدیری
دیجیتــال، شــامل ویژگی هایــی اســت کــه 
و  شــده  شــناخته  پارادایم هــای  می توانــد 
رســمی دربــارۀ اّطالعــات را بــه چالــش بكشــد 
هستی شناســی  تغییریافتــه  دیدگاه هــای  و 
ــی  ــا را معرف ــی داده ه ــت اّطالعات ــارۀ ماهی درب
ــم از  ــل، اع ــل تحلی ــای قاب ــد داده ه ــد. رش کن
ــدون ســاختار و تعمــدی و  ــه و ب ســاختار یافت
تصادفــی، موجــب تغییــر ایــن فــرض منطقــی 
می شــود کــه پژوهشــگران بــر مبنــای آن 
قواعــد  و  خــود  پژوهشــی  کار  می تواننــد 
روش شناســی کــه از قبــل پذیرفته انــد یــا 
ــاز  ــا نی ــب ب ــو و متناس ــد را از ن ــداع کرده ان اب

شــكل گرفتــه طرح ریــزی کننــد. 
ــی  ــت دیجیتال ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ب
کــردن در داخــل شــرکت ها، یــک فرصــت مهم 
و تاریخــی را در اختیــار پژوهشــگران قــرار داده 
اســت تــا دربــاره آنچــه در تاریــخ پژوهش هــای 
حســابداری مدیریــت امكان پذیــر نبــوده اســت، 
ــا  ــر از آنج ــن ام ــد. ای ــه کنن ــق و مطالع تحقی
ــور  ــال بط ــای دیجیت ــه داده ه ــده ک ــی ش ناش
یكنواخــت  در گســترۀ ارزیابــی مســتمرتر آنهــا، 
ــه  ــت، ب ــگران مدیری ــده اند. پژوهش ــع ش توزی
ــاب  ــی انتخ ــا و چگونگ ــت کالن داده ه مدیری
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ــدام  ــورد اســتفاده کــه م ــی م ابزارهــای تحلیل
در حــال تغییــر و انطبــاق هســتند، پرداخته اند. 
ــیده اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــن پژوهش ه ای
کــه حجــم داده هــا بیشــتر و متنوع تــر از 
گذشــته شــده و متقابــاًل خصوصیــات ایــن 
هــدف،  پتانســیل،  شــده  باعــث  داده هــا 
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــا و روش ه ابزاره

پژوهش هــا تغییــر یابنــد. 
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پشــتی،  رود  رهنمــای  فرهــاد؛  عزیــزی، 
ــد و  ــد حام ــدی، محم ــان محم ــدون؛ خ فری
ــه  ــد. )13۹۹(. ارائ ــرد، محم ــه زاق ــی ول خدای
سیســتم های  ویژگی هــای  اثــر  از  الگویــی 
ــتم  ــرد سیس ــر عملك ــابداری ب ــی حس اّطالعات
ــان  ــدم اطمین ــی ع ــش تعدیل ــر نق ــی ب مبتن
مالــی  حســابداری  پژوهشــهای  کاری. 

 .31-۵4  ،)4۷(12 وحسابرســی، 
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بــر کیفیــت  اّطالعــات  فنــاوری  روشــهای 
اّطالعــات حســابداری. چشــم انــداز حســابداری 
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نکاتمهمحــــــــرفهای

انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمی ترین انجمن حسابداری 
حرفه ای  با عضویت در »فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC(«  و  با 
داشتن نزدیک به 13۰۰۰ عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد 
حســابداری ایران، آمادگی خود را  به پذیرش همكاری و دریافت آگهی 
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن )با دامنه  https: //iica. ir/، که به استناد 
رتبه بندی الكسا و گوگل، در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاه های 
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد(، به ویژه در  »کلیپهای آموزشــی 
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن 

منتشر می شوند، اعالم می دارد. 

لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی 
مورد نظر  یا ثبت هرگونه همكاری در هریک از بخش های مذکور نسبت 
 bsafarynejad@yahoo. com به اعالم درخواست از طریق ایمیل
یا تلگرام به شماره ۰۹3۵۵143۹3۶ مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت 

به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود. 

 با تشكر 
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران

ت: 1500    
ش. ثب
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مقدمه: 
مشــكالت  بــا  افــراد  از  بســیاری  امــروزه 
اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد 
ــیار  ــات بس ــه تبع ــكالت, ک ــن مش ــی از ای یك
زیــادی بــر معیشــت مــردم جامعــه دارد تــورم 
اســت. در ســال های اخیــر بــا نوســانات قیمــت 
و کاهــش قــدرت خریــد روبــه رو بوده ایــم. 
ایــن نوســانات قیمــت باعــث بــه وجــود آمــدن 

چالش های حسابداری تورمی

حسین پورطاهر اقدم

مشــكالت زیــادی در جامعــه و همچنیــن 
می تــوان  بنابرایــن  اســت.  شــده  اقتصــاد 
ــا،  ــی قیمت ه ــطح عموم ــش س ــورم را افزای ت
ــازه  ــک ب ــردم در ی ــد م ــدرت خری ــش ق کاه
زمانــی مشــخص عنــوان کــرد. افــراد در زمــان 
ــول  ــه خــرج کــردن پ ــادی ب ــل زی ــورم تمای ت
بــی ارزش دارنــد، ایــن تمایــل بــه خــرج کــردن 
منجــر بــه گــردش پــول بیشــتر شــده و افــراد 
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ــدازی کســب  ــه ســرمایه گذاری و راه ان کمتــر ب
و کار می پردازنــد. بســیاری از ســرمایه داران 
در زمــان تــورم ترجیــح می دهنــد دارایــی 
ارزش  ثبــات  ارزی کــه  به صــورت  را  خــود 
ــن در  ــد. بنابرای ــداری کنن ــد، نگه ــته باش داش
زمــان تــورم بــا رکــود اقتصــادی در بلندمــدت 
ــورم  ــار ت ــی از آث ــود. یك ــم ب ــه خواهی مواج
در  آن  اثرگــذاری  شــرکت ها،  در  مخصوصــاً 
ــود  ــورت س ــاً ص ــی، مخصوص ــای مال صورت ه
ــای  ــی ارزش دارایی ه ــه نوع ــت، ب ــان اس و زی
ــه  ــی ک ــد در حال ــش می ده ــرکت را افزای ش
ممكــن اســت در عملكــرد و ســودآوری آن 
چنیــن چیــزی رخ نــداده باشــد. اگــر در 
ــر ســطح  ــر تغیی ــدون تأثی ــرایطی ب ــن ش چنی
قیمت هــا، در صورت هــای مالــی شــرکت ها، 
ــورت  ــن ص ــاً ای ــود قطع ــایی ش ــود شناس س
مالــی بــرای مدیــران گمراه کننــده خواهــد 
مالــی  صورت هــای  وجــود  بنابرایــن  بــود. 
ــه  ــی، ک ــۀ حســابداری تورم ــر پای ــل ب مكم
تصویــر شــّفافی از واحــد تجــاری نشــان دهــد 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

تورم
بــه عبــارت دیگــر افزایــش در میانگیــن ســطح 
ــده  ــورم خوان ــات ت ــای کاال و خدم ــی به عموم
ــر  ــز تعبی ــول نی می شــود کــه کاهــش ارزش پ

دیگــر آن اســت. 
در ایــن وضعیــت پــول زیــادی در دســت 
تقاضــا  پاســخگوی  بــوده و عرضــه  مــردم 
بالفصــل  و  مســتقیم  نتیجــۀ  کــه  نیســت 
از  برخــی  اســت.  قیمت هــا  افزایــش  آن 
و  دولت هــا  شــدن  بــزرگ  نظریه پــردازان 
ــن  ــی و همچنی ــی حكومت ــتگاه بوروکراس دس
ــورها  ــی کش ــازمان های نظام ــدن س ــزرگ ش ب
را از دالیــل اصلــی تــورم می داننــد. ایــن گــروه 
ــد ناشــی از  ــه افزایــش تولی ــردازان ب از نظریه پ
ارتقــای اتوماســیون و بهبــود روش هــای تولیــد 

ــاالی  ــی ب ــه بازده ــر ب ــه منج ــت ک و مدیری
بخش هــای مختلــف اقتصــاد یــک کشــور 
می شــود توجــه کمــی مبــذول می دارنــد. 
ــورم  ــا ت ــان ب ــورهای جه ــتر کش ــد بیش هرچن
دســت بــه گریباننــد اّمــا میــزان تــورم و 
ــاری  ــوان بیم ــه عن ــادی آن را ب ــرایط اقتص ش
ــد.  ــه می کن ــور توجی ــک کش ــادی در ی اقتص
اگــر افزایــش قیمت هــا در شــرایط رکــود 
اقتصــادی خوانــده  بیمــاری  تورمــی یــک 
ــاً  ــادی طبع ــق اقتص ــرایط رون ــود در ش می ش

ــدارد.  ــی ن ــن ماهیت چنی
ــران  ــرمایه گذاران و مدی ــی س ــرایط تورم در ش
ــه قیمــت ســهام  ــد ک ــد بدانن شــرکت ها مایلن
شرکت هایشــان  ســهم  هــر  ســود  و  آنهــا 
بــه چــه میــزان از تــورم متأثــر می شــوند. 
اگــر چــه معمــوالً شــرایط تورمــی منجــر 
ــا از  ــود اّم ــرازی می ش ــود اب ــش س ــه افزای ب
ــرازی از افزایــش  آنجــا کــه بخشــی از ســود اب
قیمت هــا در شــرایط تورمــی ناشــی شــده 
ــی  ــار ارزیاب ــوان معی ــه عن ــد ب ــت نمی توان اس
تلقــی  تجــاری  واحــد  مدیریــت  مناســب 
شــود، بــه عبــارت دیگــر در ایــن شــرایط 
ــا هــم  ســود تجــاری و ســود ناشــی از تــورم ب

ــه  ــاع ب ــدی اجتم ــوند. عالقه من ــب می ش ترکی
ــار تــورم موجــب شــده اســت کــه  دانســتن آث
حســابداری تورمــی بــه عنــوان تكلیفــی جدیــد 
ــه  ــال ب ــای مبت ــابداران در اقتصاده ــرای حس ب

ــود.  ــف ش ــدید تعری ــورم ش ت

تاریخچۀ حسابداری تورمی
در  حســابداران   1۹۰۰ ســال هاي  اوایــل  از 
ایــاالت مّتحــده آمریــكا و انگلســتان تأثیــر 
تــورم بــر پایــه تئــوري اعــداد شــاخص و 
ــي را مــورد  ــر صورت هــاي مال ــد ب قــدرت خری

ــد.  ــرار داده ان ــث ق ــه و بح توج
ــر  ــگ فیشــ ــال 1۹11 ایرونیـــ ــاب ســــ کت
ــول  ــد پ ــدرت خری ــام ق ــه ن Irving Fisher ب
 The Purchasing Power of Money
بــه عنــوان مرجــع کتــاب ســال 1۹3۶ هنــري 
نــام  بــه   Henry W. Sweeney ســویني 
 Stabilized Accounting حســابداري پایــدار
در مــورد حســابداري قــدرت خریــد ثابــت مورد 
ــویني  ــدل س ــت. م ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
توســط انجمــن حســابداران رســمي آمریــكا در 
 (ARS6) 1۹۶3 مطالعــه تحقیقــي آن در ســال
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ــي تغییــرات  ــام گزارشــگري تأثیــرات مال ــه ن ب
ســطح قیمت هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ســپس هیئــت اصــول حســابداري آمریــكا 
)APB( و همچنیــن هیئــت اســتانداردهاي مالي 
آمریــكا )FSB( و همچنیــن کمیتــۀ ســازماندهي 
Ac- )استانداردهاي حسابداري انگلســــتان       

counting Standards Steering Committee( آن را 

مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. ســویني اســتفاده 
ــر  ــش ه ــراي پوش ــا را ب ــاخص قیمت ه از ش
ــج و  ــي تروی ــص داخل ــد ناخال ــزي در تولی چی
ــارس  ــت. در م ــرار داده اس ــت ق ــورد حمای م
حســابداري  اســتانداردهاي  هیئــت   1۹۷۹
را  ثابــت  دالر  حســابداري   )FASB( مالــي 
تدویــن کــرد کــه اســتفاده از شــاخص قیمــت 
ــدگان  ــام مصرف کنن ــراي تم ــده ب مصرف کنن
تعدیــل  منظــور  بــه   )CPI-U( شــهري 
ــت؛  ــرار داده اس ــاع ق ــورد دف ــاب ها را م حس
ــورد  ــاه م ــر م ــراي ه ــاخص ب ــن ش ــرا ای زی

محاســبه قــرار مي گیــرد. 
طــي دوره بحــران بــزرگ برخــي از شــرکت ها 
ــه منظــور انعــكاس تــورم صورت هــاي مالــي  ب
خــود را تجدیــد ارائــه کردنــد. در پنجــاه 
ــن اســتانداردها  ســال گذشــته نهادهــاي تدوی
ــي  ــاي مال ــه صورت ه ــراي تهی ــرکت ها را ب ش
ــه  ــا ب ــطح قیمت ه ــاس س ــده براس ــل ش تعدی
ــر  ــده ب ــه ش ــي تهی ــاي مال ــراه صورت ه هم

ــب  ــام شــده تاریخــي ترغی ــاي تم ــاي به مبن
کرده  انــد. در دوره تــورم شــدید ســال هاي 
بهــادار     اوراق  هیئــت  کــه  زمانــي   ،1۹۷۰
 )Securities and Exchange Commission, 

SEC)، ASR190 Accounting Series Release,

بــه موجــب آن 1۰۰۰  و  را صــادر کــرده 
ــدند  ــزم  مي ش ــي مل ــزرگ آمریكای ــرکت ب ش
بهــاي  براســاس  تكمیلــي  اّطالعــات  کــه 
ــه کننــد، هیئــت  تمــام شــده جایگزینــي ارائ
 FASB مالــي  حســابداري  اســتانداردهاي 
مالــي  صورت هــاي  بیانیــۀ  پیش نویــس 
تعدیــل شــده را مــورد بررســي قــرار مــي داد. 
مالــي  حســابداري  اســتانداردهاي  هیئــت 
ــور را مســترد  ــه مزب ــس بیانی FASB پیش نوی

ــرد.  ک

خالصه ای از حسابداری تورمی
حســابداری تورمــی در واقــع تكنیكــی ویــژه، 
ــه باعــث  ــورم باالســت ک ــا ت ــی ب ــرای دوران ب
ــد  ــود. بای ــی می ش ــای مال ــل صورت ه تعدی
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــت در کش ــه داش توج
اســتفاده از حســابداری تورمــی توجیحــی 
نــدارد تنهــا در کشــورهایی کــه دچــار تــورم 
ــر مبنــای  ــی ب حــاد هســتند صورت هــای مال
بهــای تمام شــده تاریخــی قابــل اســتفاده 
نخواهــد بــود و نیــاز به اســتفاده از حســابداری 

تورمــی و تعدیــل صورت هــای مالــی ضــروری 
ــام  ــاي تم ــابداري به ــتفاده از حس ــت. اس اس
شــده تاریخــي در شــرایط تورمــي منجــر بــه 

دو مشــكل اساســي مي شــود: 
ــدرج در  ــي من ــغ تاریخ ــب مبال ــه اغل اول آنك
ــر ارزش  ــاظ تغیی ــه لح ــي ب ــاي مال صورت ه
از زمــان وقــوع از نظــر اقتصــادي مربــوط 
ــام  ــه ارق ــا ک ــوند و دوم از آنج ــي نمي ش تلق
ــي  ــد پول ــي واح ــاي مال ــدرج در صورت ه من
ــع  ــده در مقاط ــرج ش ــال خ ــا ری ــاًل دالر ی مث
ــده  ــد منعكس کنن ــان مي دهن ــف را نش مختل
بــه  بــوده و  قــدرت خریدهــاي متفاوتــي 
ــی  ــتند. مطالعات ــع نیس ــل تجمی ــادگي قاب س
کــه هیــأت تدویــن اســتانداردهای حســابداری 
مالــی )FASB( دربــارۀ 12۵ شــرکت آمریكایی 
ــه، در دوران  ــود ک ــی از آن ب ــام داد حاک انج
تــورم، زمانــی کــه صورت هــای مالــی براســاس 
ــه می شــود،  ــای تاریخــی تهی ــای ارزش ه مبن
ســود ناشــی از عملیــات جــاری بیــش از میزان 
واقعــی گــزارش شــده، در نتیجــه بســیاری از 
ــزان  ــش از می ــی بی ــاری مبالغ ــای تج واحده
ــیاری از  ــه بس ــده، در نتیج ــی گزارش ش واقع
ــزان  ــش از می ــی بی ــاری مبالغ ــای تج واحده
ــات و ســود، از محــل  ــوان مالی ــه عن واقعــی ب
ســرمایه، بیــن طرفیــن ذینفــع پرداخــت 

می کننــد. 

گزارشــگری مالــی و حســابداری تغییــر 
قیمت هــا: 

یكــی از اهداف اولیۀ حســابداری و گزارشــگری 
مالــی، تأمیــن نیــاز و خواســت های اّطالعاتــی 
اســتفاده کنندگان جهــت کمــک در اتّخــاذ 
ــا  ــاط ب ــادی در ارتب ــای اقتص تصمیم گیری ه
ــول  ــد پ ــاس واح ــت. مقی ــاری اس ــد تج واح
وســیله  کارآمدتریــن  کــه  حســابداری  در 
ــی  ــای مال ــۀ رویداده ــری کلی ــرای اندازه گی ب
ــت  ــاری اس ــد تج ــات واح ــردازش اّطالع و پ
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گــذر  در  فیزیكــی  مقیاس هــای  برخــالف 
ــود و  ــا رک ــان ب ــوده و همزم ــت نب ــان ثاب زم

ــد.  ــر پذیرن ــورم تغیی ت

ــظ و  ــوم حف ــود و مفه ــری س اندازه گی
ــرمایه:  ــت س نگهداش

ــی  ــابداری مال ــی حس ــای اصل ــی از هدف ه یك
اندازه گیــری عناصــر مربــوط بــه وضعیــت 
ــاری  ــای تج ــات واحده ــج عملی ــی و نتای مال
بــه مفهــوم حفــظ ســرمایه اســت. از ایــن 
ــی اســت  ــی، مبالغ ــق ســود واقع ــدگاه تحق دی
کــه بعــد از توزیــع آن بیــن ســهامداران قــدرت 
خریــد ســرمایۀ اولیــه محفــوظ مانــده و خللــی 
در تــوان عملیاتــی واحــد تجــاری ایجــاد 

نمی شــود. 
الــف. حفــظ ســرمایه براســاس واحدهــای 

پولــی )ریالــی(
ب. حفــظ ســرمایه براســاس واحــد پــول دارای 

قــدرت خریــد ثابــت
ج. مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی

ــای  ــاس واحده ــرمایه براس ــظ س ــف- حف ال
ــی( ــی )ریال پول

در جوامعــی کــه تــورم وجــود نــدارد و تغییــر 
قیمت هــا قابــل مالحظــه نیســت، مفهــوم 
حفــظ ســرمایه برمبنــای واحدهــای پولــی 

اســمی ســنجیده می شــود. 
ــول  ــد پ ــاس واح ــرمایه براس ــظ س ب- حف

ــت ــد ثاب ــدرت خری دارای ق
ــل  ــاری تمای ــد تج ــر واح ــن سیســتم اگ در ای
بــه حفــظ و نگهداشــت ســرمایه خــود داشــته 
ــه  ــده کاالی فروخت ــای تمام ش ــد به ــد بای باش
ــاخص  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ای ب ــه گون ــده را ب ش
ــده ارزش  ــه منعكس کنن ــا ک ــی قیمت ه عموم
پــول در تاریــخ فــروش کاال اســت تعدیــل 

کنــد. 
ج- مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی

ــداوم  ــادی ت ــرض بنی ــای ف ــن مفهــوم برمبن ای

فّعالیــت اســتوار بــوده، همچنیــن حفــظ تــوان 
ــای  ــاری مبن ــد تج ــی واح ــت عملیات و ظرفی

ــود.  ــی می ش ــی تلق ــرمایه فیزیك ــی س اصل

در آخر: 
امیــد اســت طبــق یكــي از اهــداف اولیــه یــک 
سیســتم حســابداري کــه تهیــۀ اّطالعاتــي 
بــراي  اتــكا  قابــل  و  موقــع  بــه  مربــوط، 
اســت,  اّطالعــات  آن  از  اســتفاده کنندگان 
ــاي  ــابداري به ــاختار حس ــه س ــي ک از آن جای
تمام شــده تاریخــي، نظــر بــه رویدادهــاي 
طرفــي  از  و  دارد  تجــاري  واحــد  گذشــته 
ــري از  ــد تصاوی ــتر مایلن ــرمایه گذاران بیش س
آینــدۀ شــرکت در دســت داشــته باشــند ایــن 
اندیشــه بــه وجــود آمــد کــه بایــد حســابداران 
ــه  ــد ک ــه کنن ــي را ارائ ــته از اّطالعات آن دس
بــه ســرمایه گذاران، امــكان پیش بیني هــاي 
بهتــري در مــورد آینــدۀ شــرکت را بدهــد 
به صــورت  تورمــی  اّطالعــات در شــرایط  و 
شــّفاف در اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار 
اکثــر  اســت  ممكــن  کــه  ســؤالی  گیــرد 
ســهامداران در ذهــن داشــته باشــند کــه 
ــک  ــوب در ی ــا نامطل ــوب ی ــت مطل ــا مدیری آی
دورۀ مشــخص باعــث رشــد و سودســازی و 
ــا شــرایط تورمــی  ــوده اســت ی ــا بالعكــس ب ی

باعــث ایــن موضــوع شــده کــه متأســفانه تنهــا 
ــد  ــی بتوان ــزارش مدیریت ــرایط گ ــن ش در بهتری
تــا حــدود بســیار کمــی  جوابگــوی ایــن ســؤال 
باشــد اّمــا در صورتهــای مالــی کــه کارنامــه مالی 
یــک ســازمان بــه حســاب می آیــد پاســخی بــه 

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــؤال وج ــن س ای

منابع: 
- International Financial Reporting 

System (IFRS(
- فاطمــه دادبــه، ســید محمــد باقرآبــادی انجمــن 
)تــورم حــاد و  ایــران  حســابداران رســمی 

گزارشــگری مالــی( پاییــز 13۹۷
- شــكراله خواجوی,حســابداری تورمــی  138۶ 

ــش ــگاه دان ــارات ن انتش
-کامــران تاجیــک، غالمرضــا کرمــی , کلیــات 
حســابداری تورمــی 13۹4 انتشــارات نــگاه 

دانــش
ــد,  ــیراني محم - https: //www. sid. ir س
ــورم و  ــن ت ــه بی ــن )رابط ــمس حس طاهرش
ــي بودجه بنــدي ســرمایه اي  معیارهــاي ارزیاب

شــرکت ها  در 

حســین پورطاهــر اقــدم: کارشــناس ارشــد 
حســابداری
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ترجمه و تلخیص: 

      مجتبی ابراهیمی رومنجان      زهرا نظیفی             اکرم فیاض بخش

 1. مقدمه
ــوان در  ــه را می ت ــوم ارزش منصفان ــراً مفه اخی
ــه کار  ــابداری ب ــتانداردهای حس ــات و اس مطالع
ــرد.  ــاهده ک ــده FASB و IASC مش ــه ش گرفت
ارزش منصفانــه را می تــوان چنیــن تعریــف 
ــوان در  ــه واســطۀ آن بت ــه ب ــی ک ــرد: »قیمت ک

لزوم شناخت قوانین حسابداری و 
ارزش منصفانه در چهارچوب نظری 

ــدار  ــن خری ــی بی ــی، دارای ــۀ حقیق ــک مبادل ی
و فروشــنده کــه به طــور معمــول از آن آگاه 
هســتند و نســبت بــه آن رضایــت دارنــد، 

ــرد«.  ــه ک معامل
منصفانــۀ  ارزش  »اندازه گیــری   IAS18
درآمدهــا« را ایــن گونــه شــرح داده اســت کــه 
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ــه در  ــا ارزش منصفان ــد ب ــه بای ــی ک »درآمدهای
معامــالت کســب شــده یــا پیــش رو اندازه گیــری 
ــه  ــمی معامل ــی ارزش اس ــع ارزیاب ــوند«، مان ش
ــر  ــد ب ــه بای ــود. ارزش اســمی معامل ــد ب خواهن
مبنــای روش حســابداری منصفانــه بــا ماهیــت 
ــاد  ــا مف ــاط ب ــه و در ارتب ــک معامل ــی ی حقوق

ــد.  ــادی آن باش اقتص
ارزیابــی اولیــه و تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا 
و بدهی هــا بــدون در نظــر گرفتــن تغییــر 
ارزش منصفانــه بیــن دو دوره، بهــای تمــام 
ــامل  ــه ش ــود ک ــده می ش ــی نامی ــدۀ تاریخ ش

ــر  ــم در نظ ــول، علی رغ ــمی پ ــظ ارزش اس حف
ــد آن اســت.  ــدرت خری ــرات در ق ــن تغیی گرفت
ــون فرانســوی  ــک قان ــه از ی ــن اصــل برگرفت ای
اســت؛ قانــون تجــارت )1 ژانویــه 1۹84( اجــازۀ 
ــرایط  ــت ش ــا را تح ــی ترازنامه ه ــرای بررس اج
ــرای  ــتانداردهای IASC ب ــد؛ اس ــاص می ده خ
دارایی هــای مشــهود )IAS16( و دارایی هــای 
ــی  ــد ارزیاب ــكان تجدی ــهود )IAS 38(، ام نامش
ــد  ــه بای ــی ک ــام دارایی های ــرای تم ــم را ب منظ
ارزش منصفانــۀ آنهــا اندازه گیــری شــود، فراهــم 
 FASB ــه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای می کن

ــی اســت.  ــد ارزیاب ــن تجدی ــع ای مان
اندازه گیــری ارزش منصفانــه برخــالف اصــل 
احتیــاط اســت؛ به ویــژه وقتــی تغییــرات ایجــاد 
شــده در ارزش، به طــور مســتقیم در ســود 
ثبــت شــود. تكامــل ایــن اصــول، ســزاوار انجــام 
تجزیــه و تحلیــل در ادبیــات حســابداری بــرای 
یــک برنامــۀ گســترده تر اســت تــا اصــول پایــه و 
اهــداف ارزش منصفانــه مشــخص شــود و نشــان 
داده شــود در کــدام محیــط مالــی و اقتصــادی 
ثبــت شــده اســت. چنــد نهــاد اســتانداردگذاری 
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــش ب ــه کمابی ــابداری ک حس
هســتند، ســعی دارنــد بــه نتیجــۀ شــرایط 

ارزشــگذاری جدیــد دســت یابنــد. 
 

2. پیدایش ارزش منصفانه و استانداردهای 
حسابداری در چهارچوب نظری

ــه  ــوب نظــری ایاالت متحــده این گون در چهارچ
ــی،  ــای مال ــوالً در صورت ه ــت: معم ــده اس آم
مــوارد، بــر پایــۀ ویژگی هــای مختلفــی کــه بــه 
ماهیــت، مربــوط و قابلیــت اتــكاء بودن بســتگی 
ــان  ــود. FASB اذع ــرآورد می ش ــت و ب دارد، ثب
مــی دارد کــه پنــج ویژگــی یــا معیــار متفــاوت 
و  دارایی هــا  ارزشــگذاری  بــرای  عمــل  در 

ــت:  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــا ب بدهی ه
1.  بهای تمام شدۀ تاریخی

2.  ارزش جاری یا ارزش جایگزین

3.  ارزش بازار 
4.  ارزش خالص بازیافتنی

۵.  ارزش فعلی جریان های نقدی
پایــۀ  بــه  نیــاز  اســتانداردهای حســابداری 
نشــان   FASB ندارنــد.  واحــدی  ارزشــیابی 
می دهــد کــه صورت هــای مالــی فعلــی بــا 
اســتفاده از ارزیابــی بهــای تمــام شــدۀ تاریخــی 
ــوان  ــر بت ــد، اگ ــت و دریافته ان ــده اس ــد ش تأیی
آن را به عنــوان پایــه ای رضایت بخــش بــرای 
ــهود  ــرمایۀ مش ــهام، س ــل س ــی مث فعالیت های
و ســرمایۀ نامشــهود در نظــر گرفــت، بــرای 
ماننــد  بدهی هــا  و  دارایی هــا  از  دســته  آن 
و  تأمین کننــدگان  مشــتریان،  حســاب های 
تضمیــن تعهــدات کمتــر قابــل اســتفاده اســت. 
ایــن چهارچــوب نظــری نشــان می دهــد کــه از 
ــری  ــف اندازه گی ــا ویژگی هــای مختل ــا ی معیاره
اســتفاده خواهــد شــد و هیئت قــادر بــه انتخاب 
ــد  ــاص خواه ــوارد خ ــته در م ــیابی شایس ارزش
و  دارایی هــا  ارزشــیابی  قانــون   FASB بــود. 
بدهی هــا و هــر ابــزاری کــه در نظــر گرفته شــود 
ــار  ــر معی ــتفاده از ه ــكان اس ــد. ام را رد نمی کن
ــن  ــوان نزدیک تری ــوان به عن ــیابی را می ت ارزش
ــای آن و  ــق ویژگی ه ــر طب ــه ب ــا معامل ــزار ی اب
ــودن و  ــوط ب ــل مرب ــی مث ــای معیارهای ــر مبن ب
ــی نیســت  ــودن دانســت. منطق ــكا ب ــت ات قابلی
کــه بگوییــم مفهــوم ارزش منصفانــۀ چهارچــوب 
هــر  ایاالت متحــده  در  حســابداری  نظــری 
ــک اســتاندارد  ــد. ی ــف می کن ــه ای را متوق برنام
ــی  ــال 1۹۵3، به صــورت خیل ــابداری در س حس
ــه  ــه پرداخت ــوم ارزش منصفان ــه مفه ــاص ب خ
ــت  ــتاندارد APB29 )هیئ ــه اس ــا ب ــت. بن اس
اصــول حســابداری( کــه در ســال 1۹۷3 منتشــر 
شــده اســت، معامــالت غیرپولــی در حســاب ها 
معامــالت  »عمومــاً  کــه:  می دهــد  نشــان 
غیرپولــی بایــد بــر مبنــای ارزش منصفانــه 
ــاس  ــه براس ــد ک ــات( باش ــا خدم ــا )ی دارایی ه
همــان پایــه ای اســت کــه معامــالت پولــی بایــد 
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حفــظ شــود. ارزش پولــی یــک دارایــی کــه در 
ازای معاملــه ارزی و ســهامی بــرای دارایی هــای 
ــارت  ــر حاصــل شــده اســت، عب ــی دیگ غیرپول
اســت از ارزش منصفانــۀ دارایــی کــه در آن 
ــی  ــا ســود و زیان ــه صــرف شــده اســت ی معامل
 APB کــه بایــد صــرف شــود. ارزش منصفانــه در
ــد  ــورد تأیی ــال1۹۷۰ م ــه در س ــمارۀ 1۶ ک ش
قــرار گرفــت. در بیانیــۀ ۶۶ چنیــن بیــان شــده 
اســت کــه »یــک دارایــی کــه از طریــق انتشــار 
ســهام جدیــد خریــداری شــده اســت، بــه ارزش 
ــی  ــه عبارت ــت می شــود؛ ب ــی ثب ــه دارای منصفان
ســهام منتشــر شــدۀ مــا بــه ازای ارزش منصفانــه 
ــت  ــرمایه گذاری ثب ــی از س ــود ناش ــازده و س ب
شــده اســت«. اشــاره بــه ایــن بیانیــه مهــم بــود 
تــا بتــوان دریافــت بررســی ارزش منصفانــه بــه 
گروهــی از دارایی هــا و بدهی هــا مربــوط اســت 

یــا خیــر. 
 FAS67 ــۀ پیوســت ــه در واژه نام  ارزش منصفان
حســابداری  بــرای   1۹82 اکتبــر  در  کــه 
ــت،  ــده اس ــر ش ــتگی منتش ــتمری بازنشس مس
ــت در چهارچــوب نظــری  ــده می شــود. هیئ دی
بیــان کــرده اســت کــه ارزش منصفانــه به عنوان 
در  ارزشــیابی  مناســب ترین  بــرای  پایــه ای 
ــوان  ــا بت ــت ت ــه اس ــه کار رفت ــاص ب ــوارد خ م

ــی  ــالت، اســناد قانون ــوای معام ــت و محت ماهی
شــرکت را بهتــر منعكــس کــرد امــا هنــوز یــک 
قانــون کلــی وجــود نــدارد.  لــذا مفهــوم ارزش 
منصفانــه چنیــن بیــان می شــود )قبــل از ســال 

 :)1۹۹۰
عبــارت اســت از یــک روش ارزشــیابی بــرای   -

ــای خــاص؛ معامــالت و ابزاره
ــزان  ــیابی می ــرای ارزش ــی ب ــوان مدل به عن  -
در  ارزشــیابی  ابزارهــای  از  اســتفاده 

اّولیــه؛  شــده  وارده  حســاب های 
ــق  ــورد تواف ــت م ــت: »قیم ــا اس ــن معن بدی  -

ــراد«.  اف
از معیارهــای اندازه گیــری زیــر در ترکیب هــای 
مختلــف صورت هــای مالــی اســتفاده شــده 

اســت: 
بهای تمام شده تاریخی؛  -

ــده  ــل ش ــی تعدی ــده تاریخ ــام ش ــای تم به  -
ــول(؛ ــد پ ــد واح ــدرت خری ــب ق )برحس

ارزش بازیافتنی )قانونی(؛  -
ارزش جاری بر طبق چهارچوب نظری.   -

ــت از  ــارت اس ــی عب ــده تاریخ ــام ش ــای تم به
ــاً  ــه عمدت ــات ک ــرآورد مالی ــی و ب ــار ارزیاب معی
ــای  ــه صورت ه ــرای تهی ــرکت ها ب ــط ش توس
ــرکت ها از  ــر ش ــود. اکث ــتفاده می ش ــی اس مال

آن به عنــوان اســاس بهــای تمــام شــده تاریخــی 
تعدیــل شــده کــه قــادر نیســتند بــرای مقابلــه 
ــای  ــت روی دارایی ه ــرات قیم ــر تغیی ــا تأثی ب
ــره  ــد، به ــان دهن ــل نش ــی عكس العم غیرپول
ــد. IASC بیــان مــی دارد کــه: »انتخــاب  می برن
ــرمایه  ــظ س ــوم حف ــی و مفه ــای ارزیاب معیاره
ــه مــدل حســابداری مــورد اســتفاده  ــوط ب مرب
ــود.  ــد ب ــی خواه ــای مال ــه صورت ه ــرای تهی ب
مدل هــای مختلــف حســابداری دارای درجــات 
ــان  ــت اطمین ــودن و قابلی ــوط ب ــف مرب مختل
تمامــی  بــرای  چهارچــوب  ایــن  هســتند. 
مدل هــای حســابداری بــه کار مــی رود. در حــال 
حاضــر، قصــد هیئــت AISC بــه جز در شــرایط 
اســتثنائی تعییــن یــک مــدل خــاص نیســت، 
ــه تجدیدنظــر در  ــوط ب ــه من ــن برنام لیكــن ای
قالــب تحــوالت جهانــی اســت«. بــا ایــن حــال 
 AISC اگــر مفــاد ارزشــیابی چهارچــوب نظــری
بــا FASB یكســان نباشــد، بســیار بــه آن 

ــود.  ــد ب ــک خواه نزدی
حســابداری  منصفانــه  ارزشــیابی  مؤسســه 
آمریكایــی نیــز یــک مــدل ارزیابــی احتمالــی را 
مســتثنی نكــرده اســت. ایــن نهــاد بین المللــی 
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــعتی کاف ــزرگ دارای وس ب
یــک مــدل ارزیابی اســت. اولیــن اســتانداردهای 
بین المللــی کــه مبیــن ارزش منصفانــه هســتند 

عبارتنــد از: 
ــه  ــتاندارد ب ــن اس ــر 1981(: ای - IAS 16 )اکتب
روش حســابداری دارایی هــا مربــوط اســت کــه 
ــی را  ــا دارای ــد ت ــازه می ده ــرکت ها اج ــه ش ب
ــی  ــی )یعن ــد ارزیاب ــه تجدی ــداری ک ــه مق »ب
ارزش منصفانــه آن در تاریــخ تغییــر ارزش 
پــول( کمتــر از اســتهالك انباشــته در روز بعــد 
باشــد، تشــخیص دهــد. ارزش منصفانــه معموالً 
بــا ارزیابــی ارزش بــازار معیــن می شــود، وقتــی 
هیــچ عاملــی نشــان دهنــدۀ ارزش بازار نیســت، 

ــود«.  ــتفاده می ش ــن اس از ارزش جایگزی
ــه  ــه ب ــدی ک ــن 1982(: »درآم - IAS 18 )ژوئ
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ــت  ــل دریاف ــا قاب ــی ی ــۀ دریافت ارزش منصفان
یــا  کاال  وقتــی  می شــود«.  اندازه گیــری 
خدمــات بــا کاال یــا خدماتــی کــه مشــابه 
نیســتند معاوضــه می شــوند، ایــن نــوع معاملــه 
ــه ارزش  ــه ب ــت ک ــدی اس ــان دهندۀ درآم نش
منصفانــه کاال یــا خدمــات حاصلــه اندازه گیــری 
ــادل  ــا مع ــد ی ــول نق ــزان پ ــه می ــود و ب می ش
پــول نقــد کــه منتقــل شــده اســت اشــاره دارد. 
اگــر نتــوان ارزش منصفانــه کاال یــا خدمــات را 
ــه  ــه ارزش منصفان ــد ب ــرد، درآم ــری ک اندازه گی
کاال یــا خدمــات فروخته شــده اندازه گیــری 
ــا معــادل  ــا میــزان پــول نقــد ی می شــود کــه ب

ــق دارد.  ــده تطاب ــل ش ــد منتق ــول نق پ
»حســابداری  )نوامبــر1982(:   IAS20  -
 IAS 22 و  دولــت«  بالعــوض  کمک هــای 
)ژوئــن 1۹83(، »پروژه هــای ســرمایه گذاری 
ــن  ــی ای ــه بررس ــاری«. در مرحل ــات تج مؤسس
»ارزش  مفهــوم  حســابداری،  اســتاندارد  دو 
ــده  ــه ش ــتانداردها ارائ ــاًل در اس ــه«. قب منصفان
بــود. از ایــن دو اســتاندارد بــرای حفــظ تعریــف 

به عنــوان  کــه  منصفانــه«  »ارزش  معــادل 
»قیمــت پذیرفته شــده توســط طرفیــن کــه 
بــا  معاملــه  یــک  وارد  توافقــی  به صــورت 
شــرایط رقابتــی عادالنــه شــده اســت« اســتفاده 

می شــود. 

3. پیدایش ابزارهای مالی در کاربرد ارزیابی 
مدل ارزش منصفانه 

ایاالت متحــده بــه ســرعت، بــه پیدایش و توســعۀ 
اولیــن ابزارهــای مالــی آینــده پرداخــت کــه بــه 
ــت اســتانداردهای حســابداری  ــل در اولوی تفصی
بــا  معاملــه  اولیــن  می شــوند.  داده  شــرح 
اســتفاده از اســتاندارد »قــرارداد آینده« در ســال 
ــرارداد  ــرای ق ــابداری ب SFAS80( 1۹84،  حس
ــی  ــه اســت. FASB ارزیاب ــده( صــورت گرفت آین
ــا توجــه بــه درآمــد شــناخته  ــازار کــه ب ارزش ب
می شــود، مشــخص کــرده و از مفهــوم ارزش 
منصفانــه اســتفاده نكــرد. ایــن نظــر را می تــوان 
بــا تفســیر منتشــر شــده در EITF 1۹88 در 
ســایت های رهــن و معامــالت تأییــد کــرد. 

متــن نشــان می دهــد کــه چنیــن معامالتــی در 
ــرات مشــخص نشــده  ــخ مذاک ــه در تاری ترازنام
ــی اســت کــه در  ــه معامالت و در واقــع شــبیه ب
ترازنامــه، اصــل معاملــه مشــخص نشــده اســت. 
از  روشــی   FAS 115  ،1۹۹3 ســال  در 
حســابداری را بــرای ســهام قرضــه دولتــی 
ــه  ــی اولی ــل ارزیاب ــا اص ــق ب ــه مطاب ــاص ک خ
ــا  ــی ی ــه دولت ــهام قرض ــی س ــد ارزیاب و تجدی
ــان داده  ــت نش ــه اس ــه در ارزش منصفان وثیق
اســت. معاملــه اوراق بهــادار )کــه بــرای رســیدن 
بــه ســود ســریع نگهــداری می شــوند( بایــد در 
ــه در  ــه بالفاصل ــی ک ــه و تغییرات ارزش منصفان
ــود.  ــری ش ــود، اندازه گی ــل می ش ــد حاص درآم
به طــور  نیــز  بهــادار  اوراق  ســرمایه گذاری 
سیســتماتیک شــامل ارزش منصفانــه بــرای 
ترازنامــه می شــود امــا تغییــرات آتــی به عنــوان 
جزئــی مجــزا از حقــوق صاحبــان ســهام ثبــت 
شــده اســت. ایــن تنهــا درصورتــی قابــل 
ــه  ــی ارزش منصفان ــه ارزیاب ــت ک ــی اس بررس
ــود و  ــناخته ش ــیابی ش ــدل ارزش ــوان م به عن
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ــتگی دارد.  ــار آن بس ــه و اعتب ــه ترازنام ــن ب ای
بــه   )FAS 119(  1۹۹4 ســال  در   FASB
»اطالعــات ارائــه شــده بــه ارزش منصفانــه 
ــاق  ــه انطب ــه ب ــی« ک ــای مال مشــتقات و ابزاره
دیگــر  و  اعتباردهنــدگان  و  ســرمایه گذاران 
ــرای  ــط ب ــه را فق ــه ارزش منصفان ــان ک ذینفع
بانک هــا، کســب و کار و اطالعــات وابســته 
مفیــد می داننــد، اختصــاص داده اســت. چنیــن 
می تــوان بیــان کــرد کــه: »هــدف ایــن هیئــت 
ــی در  ــای مال ــه ابزاره ــوط ب ــای مرب در پروژه ه
ــور  ــتانداردها به منظ ــعۀ اس ــال 1۹8۶، توس س
نشــان دادن حســابداری و گزارشــگری و دیگــر 
ــه ناچــار در ابزارهــای  ــی اســت کــه ب موضوعات
روی  مربــوط  معامــالت  و  مختلــف  مالــی 
ــؤاالت  ــی س ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــد. ب می ده
مربــوط بــه حســابداری بــه ارزیابــی ایــن 
ــا  ــت ت ــم گرف ــت تصمی ــی هیئ ــای مال ابزاره
ــای  ــده در صورت ه ــه ش ــی ارائ ــات مال اطالع
ــترش  ــالت را گس ــا و معام ــن ابزاره ــی، ای مال
ــات  ــدرج در FAS119 و الزام ــاد من ــد«. مف ده

آن، کــه نشــان دهنــدۀ ابزارهــای مالــی و ارزش 
ــه اســت، دســتورالعملی نســبتاً قطعــی  منصفان
ــان  ــاًل در آن زم ــه قب ــد ک ــخص می کن را مش
توســط FASB بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
ــی  ــكالت فن ــیاری از مش ــود، بس ــه می ش گفت
دارای موانــع سیاســی هســتند کــه بــا بــه اجــرا 
درآوردن مــدل ارزیابــی ارزش منصفانــه مخالــف 
ــد و تحــت فشــار شــرکت ها و مؤسســات  بوده ان

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق مال
تصویــب شــد   FAS 133 ژوئــن 1۹۹8،  در 
ــد  ــه را تأیی ــی ارزش منصفان ــدل ارزیاب ــه م ک
ــاز  ــه نی ــابداری ک ــی حس ــن ارزیاب ــد. ای می کن
ــی  ــه جــزء در حالت ــه همــۀ مشــتقات دارد، ب ب
ــی را مشــخص  ــای مال ــام ابزاره ــه FASB تم ک
ــی  ــورد بررس ــه م ــد ارزش منصفان ــد، بای می کن

ــرد.  ــرار گی ق
ــی  ــای مال ــه ابزاره ــوط ب ــتاندارد مرب ــن اس اولی
ــر  ــال 1۹8۵ منتش ــه در س ــت ک IAS 25 اس
ــی  ــن اســتاندارد شــامل تعاریف شــده اســت. ای
ــب اســت  ــه اســت امــا جال مثــل ارزش منصفان

بدانیــد ارزیابــی ســرمایه گذاری های جــاری، 
ــر  ــد نظ ــم در تجدی ــازار و ه ــم در ارزش ب ه
معامــالت بــا ابزاراهــای مالــی مــورد نیــاز 
ــوان  ــت عن ــرمایه گذاری ها تح ــن س ــت. ای اس
نشــده اند.  مشــخص  مــا  مالــی  ابزارهــای 
ارزش  کــه  نیســت  اســتانداردی   IAS25
ــظ  ــیابی حف ــک ارزش ــوان ی ــه را به عن منصفان
ــع  ــر واق ــد نظ ــورد تجدی ــه م ــد. IAS32 ک کن
شــده اســت در ژوئــن 1۹۹۵ بــه چــاپ رســید. 
IASC30 بــا ابزارهــای مالــی در ارتبــاط اســت. 
IASC در ســال 1۹8۹، تصمیــم بــه ارتبــاط بــا 
ــت  ــره گرف ــابداران خب ــی حس مؤسســه کانادای
تــا بــه توســعۀ اســتانداردی در زمینــۀ ابزارهــای 
 E40 ،ــس ــن پیش نوی ــد. اولی ــت یاب ــی دس مال
ــروع  ــپتامبر 1۹۹1 ش ــه در س ــد ک ــده ش نامی
ــه  ــر ب ــادات منج ــرات و انتق ــرد. نظ ــه کار ک ب
ارائــه پیش نویســی جدیــد بــا نــام E48 شــدکه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــه 1۹۹4 منتش در ژانوی
را تحــت  پیش نویــس روش هــای جدیــدی 

ــد:  ــی می کن ــر معرف ــن زی عناوی
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1. ابزارهــای مالــی پیچیــده حســابداری کــه بــه 
ماهیــت اجــزای خــود بســتگی دارد؛

2. شناســایی رویــداد مالــی و عــدم تعــادل بــه 
وســیله انتقــال مزایــا و مخاطــرات؛ 

3. ارزشیابی مرجع براساس هدف؛
ــه ارزش  ــی ب ــای مال ــام ابزاره ــیابی تم 4. ارزش
ــرای  ــه به عنــوان روشــی جایگزیــن ب منصفان
ــاب  ــدف انتخ ــا ه ــه ب ــروج ترازنام ورود و خ

ــت.  ــی اس روش ارزیاب
 IASC ،ــی ــاع کاف ــود اجم ــدم وج ــورت ع درص
تصمیــم دارد تــا متــن را به دو قســمت تقســیم 

کنــد: 
 IAS32 ،1۹۹۵ ــارچ ــه در م ــتانداردی ک 1. اس
ــات  ــا اطالع ــط ب ــت و فق ــده اس ــر ش منتش
ــای  ــن ابزاره ــۀ قوانی افشــاء شــده در ضمیم

ــت.  ــاط اس ــی در ارتب مال
2. تصمیــم بــه ایجــاد یــک کارگــروه، به منظــور 
توســعۀ اســتانداردی کــه بــا ابزارهــای مالــی 
ــای  ــا و ارزیابی ه ــد در ترازنامه ه ــورد تأیی م

مالــی در ارتبــاط اســت. 
ــرای  ــارچ 1۹۹۷ ب ــد در م ــروه جدی ــن کارگ  ای
ــه  ــون، شــروع ب ــک قان ــه ی اظهارنظــر راجــع ب
ــرای  ــه ب ــج ارزش منصفان ــه از تروی ــرد ک کارک
تمامــی ابزارهــای مالــی حمایــت می کنــد. 
حتــی قبــل از تمامــی ایــن نظــرات و انتقــادات 
کــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. IASC با 
ــای پیشــنهادی خــود  مخالفــت شــدید طرح ه
کــه در وهلــۀ اول به ســادگی اســتانداردهای 
آمریكایــی را اتخــاذ کــرده بــود، مواجــه شــد و 
ســپس آن را انــكار کــرد و تصمیــم گرفــت تــا: 
ــتاندارد  ــال اس ــدی از انتق ــس جدی 1. پیش نوی

در آپریــل 1۹۹8 منتشــر کنــد. 
از  متشــكل  بین المللــی  کارگــروه  در   .2
نماینــدگان مراجــع اســتانداردگذاری عمــده 
ــدت  ــد م به منظــور توســعۀ اســتانداردی بلن
ــی از  ــا آگاه ــه ب ــد. البت )JSTC( شــرکت کن
ــرکت کنندگان  ــی ش ــه تمام ــل ک ــن اص ای

در صــورت تمایــل بــه فعالیــت مســتمر بایــد 
ــه  ــی ب ــای مال ــی ابزاره ــه تمام ــد ک بپذیرن

ــود.  ــی ش ــه ارزیاب ارزش منصفان
 IAS اســتاندارد ارزیابــی ابزارهــای مالــی ،IASC
3۹ را پــس از ۶ مــاه از انتشــار آن توســط133 
FASB FAS اتخــاذ کــرده اســت. بنابرایــن 
ــترده تر از  ــیار گس ــه ای بس ــه دامن ــن بیانی ای
اســتاندارد آمریكایــی دارد. اگــر از نظــر قوانیــن 
ــاری نباشــد  ــزار مصون ســازی ع مشــتقات و اب
مــورد  مشــابه  به صــورت  را  آن  می  تــوان 
بررســی قــرار داد. باتوجــه بــه ابزار هــای دیگــر: 
اوراق بهــادار، مطالبــات، وام، بدهــی، معامــالت 
حســابداری شــبیه بــه مــوارد اســتفاده شــده در 

GAAP ایاالت متحــده اســت. 
در  منصفانــه«  »ارزش  مفهــوم  نتیجــه،  در 
ــی  ــای مال ــول ابزاره ــوان اص ــه به عن ــن مقال ای
معرفــی نشــده اســت بلكــه قبــاًل وجــود 
بــرای  مبنایــی  به عنــوان  و  اســت  داشــته 
ــک کاال  ــروش ی ــروش )ف ــه ف ــیابی معامل ارزش
یــا خدمــات کــه لزومــاً بــر ارزش فاکتــور ثبــت 
نشــده و بنابرایــن بــرای ارزش اســمی یــا ارزش 
منصفانــه پرداخــت در هــر شــكل بایــد دریافت 
شــود( اتخــاذ شــده اســت. اندازه گیــری ارزش 
به عنــوان  نمی رســد  نظــر  بــه  منصفانــه 
پایــه ای، بــرای مــدل ارزیابــی یــا توافقــی 
ــا حــدی اســت  ــن ت بررســی شــده باشــد و ای
کــه بــرای حســابداری سیســتماتیک ابزارهایــی 
ــه کار  ــا ب ــی در ترازنامه ه ــه و آت ــۀ اولی در ارائ
ــال  ــه از س ــت. ارزش منصفان ــده اس ــرده نش ب
ــیابی  ــدل ارزش ــتانداردهای م ــزو اس 1۹۹8 ج
در ابزارهــای مالــی اســت و بایــد بــرای تعــادل 
حســابداری ابزارهــای خــاص در ورودی اولیــه و 

ــود.  ــاری ش ــی اجب ــای آت تاریخ ه

4. »ارزش منصفانه«: مزایا و معایب
ــه« فقــط  »ســودمندی براســاس ارزش منصفان
منافعــی محــدود دارد و بــدون پاســخ به ســؤال 

ــی  ــای واقع ــتفاده از آن معن ــدف اس ــارۀ ه درب
پیــدا نمی کنــد. آگاهــی از یــک قیمــت در 
ــدار قــول داده اســت  تاریخــی خــاص کــه خری
را نمی تــوان انــكار کــرد. نقــش ابزارهــای مالــی 
ارائــه اطالعــات مفیــد بــرای انجــام کســب و کار 
و اتخــاذ تصمیم گیری هــای اقتصــادی اســت 
نــه تصمیــم راجــع بــه اینكــه چــه کســی بایــد 
ایــن تصمیمــات را بگیــرد. ســرمایه گذاران و 
ــی  ــران اصل ــی کارب ــور کل ــدگان به ط اعتباردهن
ــد تصمیم گیری هــا کمــک  هســتند کــه در رون
دارای  مدیــران  حــال  عیــن  در  می  کننــد. 
ــب  ــارۀ کس ــتری درب ــش بیش ــات و دان اطالع
کیفیــت  می تواننــد  و  هســتند  کارشــان  و 
اطالعاتــی را کــه شــما بــه آنهــا ارائــه می کنیــد، 
افزایــش دهنــد. IASC بیــان داشــته اســت کــه 
ارزش منصفانــه به منظــور ارائــۀ ابزارهــای مالــی 
ــده  ــی ش ــرمایه گذاران معرف ــرای س ــودمند ب س
اســت. مزایایــی کــه بــه ارزش منصفانــه نســبت 

داده می شــود عبارتنــد از: 
1.  قابلیــت پیش بینــی: »ارزش منصفانــه« 
ارائــۀ بهتــر، اجــازه می دهــد تــا  بــرای 
ــود  ــه مقص ــدی ک ــا ح ــده ت ــی آین نقدینگ

ــد.  ــان یاب ــت، جری اس
ــا مدیریــت فعــال مخاطــرات  2.  ســازگاری ب
مدیریــت  بــه  شــرکت ها  اکثــر  مالــی: 
ــرای  ــی ب ــت حت ــره و قیم ــرخ به ــک ن ریس
ــل  ــازار مث ــه در ب ــل عرض ــای غیرقاب ابزاره
ــا بهــای تمــام  ــد و ایــن ب معاوضــه می پردازن

ــت.  ــاط نیس ــی در ارتب ــدۀ تاریخ ش
ــا اســتفاده  ــی: یعنــی ب 3.  احتســاب ارزش کل
ــا هــر چیــز  از بهــای تمــام شــدۀ تاریخــی ی
دیگــری، هیــچ ارزشــی محاســبه نمی شــود. 
ــاص  ــی خ ــای مال ــرای ابزاره ــل ب ــن اص ای
از جملــه محصوالتــی کــه به طــور کلــی 
نیــاز بــه جریــان مالــی ندارنــد، بــه حســاب 
نمی تواننــد  اســتفاده کنندگان  نمی آیــد. 
نقدینگــی  جریــان  ارزیابــی  در  را  آنهــا 
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ــود  ــدم وج ــن ع ــد. ای ــاب آورن ــی به حس آت
»ارزش  پیدایــش  بــا  مالــی  صورت هــای 

منصفانــه« برطــرف می شــود. 
ــر  ــه ب ــاب ها: ارزش منصفان ــرد حس 4. عملک
ــه  ــت. ب ــه نیس ــک معامل ــود ی ــای وج مبن
ــای  ــالت در به ــط معام ــر، فق ــارت دیگ عب
ــت.  ــده اس ــت ش ــی ثب ــده تاریخ ــام ش تم
»ارزش منصفانــه« بــه ارزش تصمیــم شــرکت 
افــزوده و اجــازۀ ذخیره ســازی می دهــد، 
بــرای مثــال: یــک یــا چنــد ابــزار مالــی دیگــر. 
۵. کاهــش پیچیدگــی: پیاده ســازی بــرای 
ابزارهــای  و  کوتاه مــدت  مالــی  ابزارهــای 
ــر شــده، راحــت اســت  ــی بلندمــدت ذک مال
از  بخشــی  به عنــوان  ارزش منصفانــه  از  و 
ــتفاده  ــت اس ــک قیم ــال ریس ــت فع مدیری

 . می کنــد
ــازۀ  ــه« اج ــه پذیری: »ارزش منصفان ۶. مقایس

ــای  ــه ابزاره ــل مقایس ــای قاب ــۀ ارزش ه ارائ
آنهــا  تاریــخ ورودی  از  مالــی صرف نظــر 
مدیریــت  می دهــد.  حســاب ها  بــه  را 
ــرای  ــتقات ب ــت، از مش ــک قیم ــال ریس فع
جلوگیــری از افــت ارزش دارایــی و افزایــش 
ــه  ــد. ارزش منصفان ــتفاده می کن ــی اس بده
ــت را در  ــن واقعی ــی ای ــازه بررس ــا اج ــه م ب

می دهــد.  مالــی  صورت هــای 
بــا  کــه  منصفانــه«  »ارزش  بی طرفــی:   .۷
اشــاره مســتقیم بــه ارزش بــازار یــا در نبــود 
ــر  ــی ب ــه مدل ــا اشــاره ب ــال ب ــازار فع ــک ب ی
مبنــای پارامتر هــای دادۀ خارجــی مشــخص 
می شــود، به عنــوان ارزشــی »بی طــرف« 
ــع  ــر شــرکت واق ــود و تحــت تأثی ــد ب خواه

نمی شــود. 
منصفانــه  ارزش  معایــب  و  محدودیت هــا 

از:  عبارتنــد 

ارزش  از  حاصــل  نوســانات  نوســانات:   .1
منصفانــه همیشــه منعكس کننــدۀ تغییــرات 
ــت و  ــرکت نیس ــع ش ــاس وقای ــی براس واقع
دقیقــاً واقعیــت معامــالت و موقعیــت مالــی 

را منعكــس نمی کنــد. 
2. عــدم معامــالت پایــگاه داده: تاحــّدی 
ــر مبنــای معامــالت واقعــی  کــه همیشــه ب

ــت.  ــرکت نیس ش
3. هزینه تعیین ارزش منصفانه

ارزش  چــون  دّقــت،  و  ســرعت  به منظــور 
ــر تحــوالت  ــر ب ــات مؤث ــد اطالع ــه فاق منصفان
ــازار هســتند، ممكــن اســت  کســب و کار در ب
عــدم اطمینــان افزایــش یابــد و باعــث تحریــف 
در قیمت  هــا شــود و منبــع قیمــت در هزینــه 
ســرمایه بــرای یــک شــرکت شــود. اگــر 
چنیــن باشــد، مقــاالت بســیاری در مــورد 
ارزش منصفانــه بــا اختالفــات موجــود در 
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ــا  ــای آنه ــابداری و فعالیت ه ــتم های حس سیس
ــت:  ــاط اس در ارتب

ــه  ــاز ب ــت نی ــای اولوی ــی برمبن ــول قدیم اص  -
مالــی  )ابزارهــای  صنعتــی  شــرکت های 

اهمیتــی ندارنــد(؛
عدم مسئولیت محصوالت )در انبار(   -

ــدۀ تاریخــی  ــام ش ــای تم ــودن به ــط ب بی رب  -
بــه تفســیر مدیریــت صادقانــه و فعاالنــه 
ــده ای  ــور فزاین ــه به ط ــی ک ــرات مال مخاط
غالبــاً توســط تمامــی شــرکت ها انجــام 

می شــود. 
قانع کننــده ای  و  مشــخص  شــیوۀ  هیــچ 
ــرای  ــم ب ــح در ضمای ــان های واض ــوان نش به عن
و  دارایی هــا  منصفانــه  ارزش  اندازه گیــری 
بدهی هــا وجــود نــدارد و ایــن بــه خاطــر عــدم 

ــت.  ــات اس ــب اطالع ــع مناس مناب

5. نتیجه گیری
حســابداری ارزش منصفانــه کــه جایگزیــن 
مــدل بهــای تمــام شــده تاریخــی اســت، 
به طــور ضمنــی از طــرف هیئــت FASB در 
ایاالت متحــده و IASC پشــتیبانی می شــود. 

اعتقاد بر این است که: 
ــه  ــل از اینك ــد قب ــد بای ــول جدی ــر محص ه  -
بــه بــازار عرضــه شــود مــورد آزمایــش قــرار 

ــرد؛ گی
ــد  ــه آن بای ــرات و هزین ــب، خط ــا، معای مزای  -
ــع  ــق جوام ــود و از طری ــن ش ــش تعیی از پی

ــرد؛ ــرار گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــتفاده کنندگان  ــی اس ــط تمام ــرش توس پذی  -
و  مســتقیم  به طــور  کــه  ذینفعــان  و 
ــد؛ اســتفاده از آن  غیرمســتقیم تحــت تأثیرن
ــد.  ــب کن ــی را جل ــت عموم ــد رضای ــز بای نی
تأثیــر آن بــر مدیریــت کســب و کار به گونــه ای 
ــب و کار  ــران کس ــیاری از مدی ــه بس ــت ک اس
و دیگــر کاربــران صورت هــای مالــی، آن را 
ــی  ــگری مال ــت و گزارش ــزار مدیری ــوان اب به عن

پیشــنهاد  مقالــه  ایــن  نمی کننــد.  قبــول 
می کنــد تــا بــه مطالعــه دالیــل اهمیــت 
ابزارهــای مالــی در شــكل فعلــی پرداختــه 
شــود. بــرای رســیدن بــه هــدف و مقصــود بایــد 
ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــل توجه ــر قاب تجدیدنظ

ــه« را مناســب ترین  ــه »ارزش منصفان ایــن مقال
ــاس ارزشــیابی برمی شــمارد:  مقی

معامالتــی بــرای موفقیــت، زیــرا نشــان دهندۀ   -
واقعیــت اســت؛

ــا  ــه تنه ــرات )ک ــخ مذاک ــتقات در تاری مش  -
نتیجــه گفتــار باالســت(؛

تمامــی ابزارهــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه   -
ــده.  ــر ش ــرکت ها ذک کار ش

ارزیابی هــای  بــرای  مدلــی  به عنــوان  ایــن 
آتــی  بدهی هــای  و  دارایی هــا  اولیــه، 
نوســانات  اســت.  نشــده  اثبــات  شــرکت ها 
ــک  ــی ی ــرکت ط ــرد ش ــی عملك ــرای بررس ب
ــده اند و در  ــی ش ــر معرف ــدت کمت ــا م ــال ی س
حقــوق صاحبــان ســهام قطعــاً منعكس کننــده 
ــن  ــود. از ای ــد ب ــادی خواه ــای اقتص واقعیت ه
ــای  ــت در فعالیت ه ــاد موفقی ــرای ایج ــج ب نتای

ــود.  ــه می ش ــره گرفت ــی به ــی و توافق عمل

منبع: 
 Cristea, Valentin Gabriel. (2015).
 The Necessity to Introduce The
 Accounting Rules And Fair Value
 in The Conceptual Framework,
 Procedia Economics and Finance,
4th World Conference on Busi-
 ness, Economics and Management,
WCBEM, N 26 , pp 515 – 521

مجتبــی ابراهیمــی رومنجــان: عضــو هیئــت 
ارشــد  کارشناســی  گــروه  مدیــر  و  علمــی 
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  حســابداری 

فــردوس
زهــرا نظیفــی: کارشــناس ارشــد حســابداری، 
ــو  ــردوس، عض ــد ف ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
نخبــگان،  و  جــوان  پژوهشــگران  باشــگاه 

ــران ــردوس، ای ف
ــد  ــی ارش ــش: کارشناس ــاض بخ ــرم فی اک
حســابداری، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
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چرا تعریف الزم است؟
تعریــف یــک بیانیــۀ رســمی اســت کــه ماهیت 
اساســی را بیــان می کنــد؛ یــک تعریــف خــوب 
بایــد مختصــر، منســجم، کامــل و بیانگــر 

اســاس یــا حالــت باشــد. 
معتبــر  بیانیه هــای  مثــال،  به عنــوان 
هیئت هــای تنظیــم اســتاندارد مســتقل حرفــۀ 
 )IESBA و IASB، IAASB، IPSASB( حســابداری
اساســاً بــه تعاریــف ارائــه شــده بــرای اســتفاده 

بازتعریف حسابداری 
برای آینده

رایــج و واضــح از کلمــات یــا اصطالحــات 
ــف  ــد تعری ــتگی دارد مانن ــابداری بس در حس
هزینه هــا،  درآمدهــا،  بدهی هــا،  دارایی هــا، 
ماهیــت بیــش از حــد، قضــاوت حرفــه ای، 
تردیــد و رویدادهــای پــس از تاریــخ ترازنامــه. 
پذیرفته شــده  و  درســت  تعاریــف  فقــدان 
مؤثــر   کاربــرد  در  نامطلوبــی  پیامدهــای 
بیانیه هــای حســابداری در ســطح جهانــی 
حســابداری   دانشــجویان  داشــت.  خواهــد 

احمد خدامی پور- الهام علی زاده- سمیه فتحی
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ــادار در  ــب و معن ــف مناس ــر تعاری ــه ب ــا تكی ب
حوزه هــای اصلــی حســابداری بــه عنــوان 
ــد.  ــوزش  بینن ــد آم ــه ای بای ــتۀ حرف ــک رش ی
ــف و  ــه تعاری ــوالً ب ــته ها، معم ــتر رش در بیش
ــادی داده  ــت زی ــام اهمی ــدون ابه ــم ب مفاهی
ــدان  ــابداری فق ــۀ حس ــا در حرف ــود، ام می ش
تعاریــف واضــح و مشــترك احســاس می شــود. 
در اینجــا، بــر تعریــف خــود حســابداری تمرکــز 
می شــود. تعاریــف شــفاف، پذیرفتــه شــده 
بــرای تعریــف اهــداف نهایــی و همچنیــن ابــزار 
ــتند.  ــروری هس ــه ض ــک حرف ــول ی ــل قب قاب
ــرای تعریــف حســابداری  ــادی ب تالش هــای زی
دانشــگاهیان،  توســط  حســابدار  جایــگاه  و 
تنظیم کننــدگان اســتانداردها و متخصصــان 
حرفــه ای صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال، 
حرفــه  بــا ورود بــه دهــۀ ســوم قــرن بیســت و 
یكــم، بــه اجمــاع در مــورد هویــت، نقــش و کار 

ــت.  ــیده اس ــابدار نرس ــابداری و حس حس
در واقــع، ایــن پژوهــش بــر توســعۀ یــک 
حســابداری  از  دقیــق  و  مشــترك  تعریــف 

دارد.  تمرکــز 

حســابداری عصــر حاضــر چیســت 
2020(؟ )ســال 

تعاریــف  بــه  انســان ها  قرن هــا،  طــول  در 
بوده انــد  متكــی  اصطالحــات  و  واژه هــا 
ابزارهایــی  فرهنگ لغت هــا  کــه  همانطــور 
الزامــی بــرای شناســایی زبان هــا هســتند، 
ــۀ  ــم رابط ــی ه ــده عموم ــف پذیرفته ش تعاری
مســتقیمی بــه درك گســتردۀ دانــش عمومــی 
زندگــی  در  حســابداری  تعاریــف  دارنــد. 
ــا اهمیــت هســتند. تنظیم کننــدگان  روزمــره ب
ــم  ــه نظ ــه حرف ــابداری،  ب ــتانداردهای حس اس
را  قابل توجهــی  تالش هــای  و  می بخشــند 
ــد.  ــرف می کنن ــف ص ــن تعاری ــاذ ای ــرای اتخ ب

تعاریف سنتی حسابداری
تعاریفــی  کــه در گذشــته از حســابداری ارائــه 
ــابداری  ــد حس ــف جدی ــر تعاری ــت ب ــده اس ش
ابعــاد  تمامــی  ولــی  هســتند  تأثیرگــذار 

نمی گیرنــد.  بــر  در  را  حســابداری 
مؤسســه حســابداران رســمی آمریــكا  در ســال 
تعریــف کــرد:  اینگونــه  1۹41 حســابداری 
ــیلۀ  ــه وس ــه ب ــت ک ــری اس ــابداری هن »حس
آن بــه شــیوه ای معنــی دار و بــر حســب پــول، 
ــا  ــم ت ــه دســت ک ــی ک ــا و رویدادهای معامله  ه
حــدی دارای خصوصیــت مالــی هســتند، ثبــت، 
ــل را  ــای حاص ــپس نتیجه ه ــدی و س طبقه بن
تفســیر می کننــد. " )مؤسســه حســابداران 

آمریــكا  1۹۵3، ص ۹(. 
ــال 1۹۶۶،  ــكا در س ــابداری آمری ــن حس انجم
ایــن  حســابداری  از  مدرن تــری  تعریــف 
»حســابداری  ارائــه می دهــد کــه:  چنیــن 
انتقــال  و  اندازه گیــری  شناســایی،  فراینــد 
امــكان  تــا  اســت  اقتصــادی  اّطالعــات 
توســط  آگاهانــه  تصمیم گیــری  و  قضــاوت 

اســتفاده کنندگان از اّطالعــات را فراهــم کنــد. 
"

بــودن  »مفیــد  بــر  تعریــف  ایــن  کــه 
ــت  ــر هش ــد و ب ــد می کن ــری« تأکی تصمیم گی
فعالیــت کلیــدی حســابداری یعنــی شناســایی، 
اندازه گیــری، ثبــت، طبقه بنــدی، تلخیــص، 
ــاط  ــراری ارتب ــه و تحلیــل، تفســیر و برق تجزی
و  واتــس  تعریــف  طبــق  اســت.  متمرکــز 
حســابداری)به   ،)۷ ص.  زیمرمــن)1۹8۶، 
طــور گســترده( بــه عنــوان اندازه گیــری و 
بــه  مربــوط  اقتصــادی  اّطالعــات  ارتبــاط 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــدگان در نظ تصمیم گیرن
تهیــه و اســتفاده از اّطالعــات مالــی و غیرمالــی 
بــه دو شــكل کلــی از حســابداری مرتبــط 

اســت: 
1- عملكــرد مالــی دوره ای، موقعیــت و جریــان 
ارائــه،  اندازه گیــری،  ســازمان ها،  نقــدی 

ــل، و تفســیر  ــه و تحلی تجزی
اســتراتژی  گذاری  بــرای  اّطالعــات   -2
ــری  ــازمانی و تصمیم گی ــرل س ــت، کنت مدیری
اهــداف  بــر  حســابداری  اول  مــورد  در 
ــداف  ــر اه ــورد دوم   ب ــازمانی و در م برون س
درون ســازمانی متمرکــز اســت. تعاریــف دیگــر  
حســابداری بیشــتر بــه نقــش حســابداری برای 
انجــام تعهــدات مســئولیت پذیری، حاکمیــت و 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــداری اشــاره می کنن پای
تینكــر)1۹8۵( توضیــح می دهــد کــه: »تهیــۀ 
ــی  ــابداری( و حسابرس ــای مالی)حس صورت ه
از  کــه  حســاب هایی  و  مالــی  صورت هــای 
ــرای دســتیابی  ــزاری ب آنهــا تهیــه می شــود، اب

ــت. " ــه اس ــخگویی در جامع ــه پاس ب
 دیــگان در ســال 2۰1۹: حســابداری را  ارائــۀ 
ــک  ــورد جنبه هــای عملكــرد ی ــات در م اّطالع
واحــد تجــاری بــه گــروه خاصــی از افــراد کــه 
ــتند  ــرکت هس ــهام در ش ــا س ــع ی دارای مناف
)ذینفعــان( در نظــر می گیــرد. دغدغــۀ دیــگان 
ــای  ــی واحده ــی و غیرمال ــات مال ــۀ اّطالع ارائ
تجــاری بــه ذینفعانــی اســت کــه، صرفــاً 

ــود.  ــهامداران نمی ش ــامل س ش
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در ایــن تعاریــف اساســاً حســابداری بــه عنــوان 
یــک »عمــل فنــی" معرفــی شــده اســت کــه 
می تــوان آنهــا را  تعاریــف فنــی حســابداری در 
نظــر گرفــت. در واقــع، حســابداری بــرای مدت 
طوالنــی بــه عنــوان یــک عمــل فنــی شــناخته 
و آمــوزش داده شــده اســت. در گــزارش اخیــر 
ــدۀ  ــم آین ــورد تجس ــه در م ــترالیا ک CPA اس
در  کار  و  کســب  آمــوزش  در  حســابداری 
ــابداری را  ــت حس ــده اس ــر ش ــترالیا  منتش اس
ــم و  ــا، مفاهی ــع از تكنیک ه ــه ای جام مجموع
شــیوه هایی کــه منجــر بــه تهیــۀ گزارش هــای 
ــت  ــرده اس ــف ک ــود توصی ــابداری می ش حس
)اوکانــل و همــكاران  2۰1۵، ص ۹(. بــه طــور 
ــک روش  ــوان ی ــه عن ــابداری  ب ــه، حس خالص
فنــی بــرای ارائــۀ اّطالعــات بــه ذینفعــان بــرون  

و درون ســازمانی اســت. 
ســؤالی اصلــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود 
ــن اســت کــه تعریــف حســابداری در عصــر  ای
حاضــر چیســت؟ بــه نظــر می رســد کــه 
درســتی  بــه  حســابداری  فعلــی  تعاریــف 
را توصیــف  اهــداف حســابداری  و  وظایــف 

 . نمی کنــد
ــیوۀ  ــک ش ــوان ی ــه عن ــابداری ب ــف حس توصی
عنــوان  بــه  را  حســابداری  فنــی،  صرفــاً 
محاســبات عــددی بــا هــدف تعییــن، گــزارش،  
ــج در  ــه و تحلیــل عملكــرد، و ســایر نتای تجزی
ــد. براســاس  ــرار می ده ــه ق ســازمان ها و جامع
ــوان  ــه عن ــاً ب ــابداری صرف ــوم، حس ــن مفه ای
تكنیــک یــا ابــزاری تلقــی می شــود کــه یكــی 
از ویژگی هــای آن بی طرفــی اســت. ایــن یــک 
رویكــرد تكنیكــی و فنــی اســت )یعنــی چگونــه 
حســابداری انجــام دهیــم؟( کــه ایــن تعریــف 
تأثیــرات  و  حســابداری  از  درســتی  درك 
ــر عملكــرد ســازمانی، اجتماعــی  حســابداری ب

ــرد.  ــر نمی گی ــدار را در ب ــعۀ پای و توس

ــل  ــک عم ــوان ی ــه عن ــابداری ب حس
اجتماعــی

ــۀ 1۹8۰  ــر ده ــا اواخ ــابداری از اواســط ت حس
ــت  ــرار گرف ــان ق ــتر محقق ــه بیش ــورد توج م
و درنتیجــه مفاهیــم حســابداری گســترش 
یافــت،  حســابداری دیگــر ماهیتــی صرفــاً فنــی 

ــر،  ــی فراگی ــدۀ اجتماع ــک پدی ــه ی ــدارد بلك ن
ــج  ــه تدری ــت و ب ــده اس ــد و ناتوان کنن توانمن
حســابداری بــه عنــوان ابــزار قــدرت و کنتــرل 

ــه شــد.  در نظــر گرفت
 در ادبیــات دانشــگاهی،  حســابداری  به عنــوان  
ــدون  ــای ب ــا و تكنیک ه ــه ای از ایده ه مجموع
ــا  ــر قرارداده ــارت ب ــرا و نظ ــرای اج ارزش ب
ــرای  مفهوم ســازی نشــده اســت. درخواســت ب
ــخگویی  ــابداری در پاس ــهم حس ــترش س گس
شــرکتی بــه ذینفعــان و پایــداری توســط 
ــادی مطــرح  ــالیان متم ــان در طــول س محقق

شــده اســت. 
عنــوان  بــه   ،)1۹۹۶( همــكاران  و  گــری 
مثــال، گســترش ســهم حســابداری بــرای 
ســازمان ها  مســئولیت پذیری  گســترش 
ــنتی  ــش س ــر از نق ــرکت ها(، فرات ــژه ش )به وی
ــرمایه،  ــان س ــه صاحب ــی ب ــاب مال ــۀ حس ارائ
ــر  ــی ب ــن گسترش ــت. چنی ــهامداران اس و س
ایــن فــرض اســتوار اســت کــه شــرکت ها 
بــه  نســبت  گســترده تری  مســئولیت های 
ــود در  ــهامداران خ ــرای س ــد ب ــب درآم کس
ــد. )گــری  و همــكاران 1۹۹۶، ص  نظــر بگیرن
3(. ایــن گســترش بــا در نظــر گرفتــن بیشــتر 
طیــف وســیع تری از ذینفعــان، در فاصلــه 
زمانــی 2۵ ســاله مــورد پذیــرش عمومــی قــرار 
گرفتــه اســت، در حالــی کــه گــزارش پایــداری 
هنــوز در سراســر جهــان اجبــاری نشــده 
ــگ   ــک و کری ــن، آمرنی ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــوان  ــه عن ــابداری را ب ــم حس )2۰۰۵( مفاهی
یــک عمــل اجتماعــی مبهــم و بدیــع معرفــی 
ــوان مجموعــه ای  ــه عن ــاً ب می کننــد کــه  صرف
محرمانهکــه  شــیوه های  یــا  تكنیک هــا  از 
از نظــر ایدئولوژیــک بی ضــرر کــه توســط 
حرفــۀ حســابداری مشــخص شــده اســت )ص. 
می کننــد  اســتدالل  همچنیــن  آنهــا   .)۷۷
فنــی حســابداری  نقش هــای  حالی کــه  در 
آن  غیرفنــی  نقش هــای  اســت،  برجســته 
ــده  ــذاری نش ــده و ارزش گ ــل ش ــر تحلی کمت
ــال  ــوان مث ــه عن ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
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ــر  ــک هن ــابداری را ی ــورگان )1۹88(، حس م
تفســیری براســاس دیــدگاه مفــروض می بینــد 
ــی  ــه از ادعاهای ــد ک ــابداران می خواه و از حس
کــه عینیــت و حقیقــت را در عمــل خــود ابــراز 
عــوض،  در  کننــد.  می کننــد، چشم پوشــی 
ــه  ــد از ابعــاد چندگان ــه ای بای حســابداران حرف
واقعیت هایــی کــه ســعی در »تشــخیص« آنهــا 
دارنــد ارزشــگذاری کننــد )ص. 484( و بینــش 
و اظهــارات خــود را بــه عنــوان عناصــری 
ــز )1۹88(  ــد. هاین ــه کنن ــو ارائ ــرای گفت وگ ب
ــور  ــه ط ــد ب ــالش می کن ــال، ت ــوان مث ــه عن ب
ــات  ــی تحقیق ــان اصل ــای جری ــه ای دنی لحظ
حســابداری مالــی را بــه حالــت تعلیــق درآورد. 
او توضیــح می دهــد کــه کنــش اجتماعــی 
ــد و  ــظ می کن ــاد و حف ــه را ایج ــق جامع حقای
راهــی بــرای دیــدن و ندیــدن فراهــم می کنــد. 
تمرکــز بــر نقــش حســابداری در ایجــاد، حفظ، 
تغییــر و همچنیــن انتقــال واقعیــت اجتماعــی 
ــان  ــی ایش ــای تحقیقات ــیاری از تالش ه در بس
ــجویان  ــال، دانش ــن ح ــا ای ــت. ب ــهود اس مش
ــی  ــاً فن ــا نســخه ای عمدت ــوز ب حســابداری هن
ــز  ــه تمرک ــوند ک ــه رو می ش ــابداری روب از حس
توســط  کــه  را  حســابداری  گســترده تر 
ــرد  ــده می گی ــده، نادی ــخص ش ــات مش تحقیق
ــد )کریستنســن  2۰۰4(. در  و تضعیــف می کن

حالــی کــه عناصــر فنــی حســابداری همچنــان 
ــه رســمیت شــناخته می شــوند، حســابداری  ب
نیــز بــه طــور قابل توجــه ای در سراســر جهــان 
ــراد  ــای اف ــر رفتاره ــرات آن ب ــل تأثی ــه دلی ب
و اقدامــات آنهــا در ســازمان ها و جامعــه )و 
بازتــاب آن( بــا پیامدهایــی بــرای عملكــرد 
اجتماعــی شــناخته  و  توســعۀ ســازمانی  و 
می شــود. بــر ایــن اســاس، حســابداری در 
اجتماعــی  جهت گیــری  در  حاضــر  حــال 
کلیــدی  دارای»شــاخص های  نهــادی  و 
ــوم،  ــن مفه ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرد« اس عملك
حســابداری در تمــام ســازمان ها  و در جوامــع 
حســابداری  بنابرایــن،  می شــود.  تشــكیل 
ــر  ــا تغیی ــرای وضــع، ایجــاد ی ــزاری اســت ب اب
ــا از  ــاد زندگــی م ــی تمــام ابع شــرایط و ارزیاب

ــی کاری.  ــه زندگ جمل
بایــد در نظــر بگیریــم کــه حســابداری  در 
ــه عنــوان  ــی ب ــی بین الملل اندیشــه های علم
و  ســازمان ها  در  کنتــرل  و  قــدرت  ابــزار 
بــه  می شــود.  درك  و  شــناخته  جامعــه 
ــه  ــارت دیگــر، حســابداری در شــكل دهی ب عب
فرهنــگ و زندگــی ســازمانی ابــزاری قدرتمنــد 
ــا  ــكل گیری ی ــه ش ــود ب ــهم خ ــه س ــت و ب اس
تغییــر دیدگاه هــای جهانــی در جوامــع کمــک 
در  محققــان  اخیــر  دهه هــای  در  می کنــد. 

ــه  ــی ب ــه طورکل ــابداری ب ــای حس پژوهش ه
ــابداری در  ــرات حس ــی تأثی ــایی و ارزیاب شناس
اقدامــات و رفتارهــای  توانمنــد یــا ناتوان کننده  

پرداخته انــد.  جامعــه  و  ســازمان ها 
ــه   کثرت گرایــی فكــری و تحقیقــات ماجراجویان
حمایــت  محققــان  از  بســیاری  توســط 
می شــود، کــه ایــن در »پــروژه بیــن رشــته ای 
ــت  ــه توســط برودبن ــادی حســابداری ک و انتق
و الفلیــن )2۰13، ص2( ارائــه شــده اســت 
برجســته ترین محققــان  از  اســت.  مشــهود 
ــردبیر   ــر"  س ــی پارک ــه »ل ــه ب ــن زمین در ای
مجلــه حســابداری، حسابرســی و حسابرســی و 
ــه مجــالت،  عضــو بیــش از 2۰ هیئــت تحریری
رئیــس آکادمــی مورخــان حســابداری )ایــاالت 
مشــاهیر  تــاالر  عضــو  آمریــكا(،  مّتحــده 
حســابداری اســترالیا اشــاره کــرد و همچنیــن 
ــردبیر  ــگاه، س ــتاد  دانش ــی" اس ــری کارنگ »گ
ــردبیر  ــابداری و س ــۀ حس ــتار  تاریخچ و ویراس
ــابداری   ــی و حس ــابداری، حسابرس ــه حس مجل
اشــاره کــرد. ایــن محققــان از ســال 1۹88 بــه 
مــدت 33 ســال روش هــای تحقیــق کیفــی را 
ترویــج دادنــد و از ایــن روش در حــال توســعه 
در تحقیقــات حســابداری حمایــت کردنــد 
ــكالت  ــه مش ــبت ب ــان نس ــور همزم ــه ط و  ب
انطبــاق بــا تحقیقــات بــازار ســرمایه کمــی بــه 

ــد.  ــدار داده ان ــده هش ــاالت مّتح ــبک ای س

حسابداری به عنوان عمل اخالقی
اخــالق و حســابداری بــه هــم مرتبــط هســتند. 
ــوان  ــی را نمی ت ــۀ اجتماع ــک روی ــع، ی در واق
ــی  ــۀ اجتماع ــرا روی ــرد، زی ــدا ک ــالق ج از اخ
مبتنــی  و  می گــذارد  تأثیــر  دیگــران  بــر 
ــاد  ــث ایج ــه باع ــت ک ــانی اس ــل انس ــر تعام ب
در  اخــالق  می شــود.  وظایــف  و  تعهــدات 
ــه  ــق آیین نام ــت. طب ــابداری اس ــتۀ حس هس
بین المللــی اخــالق از حســابداران حرفــه ای 
ــا انتظــار  ــۀ زمینه ه در همــۀ شــرایط و در هم
مــی رود؛ اخالقــی و در راســتای منافــع عمومــی 
را  واقعیت هایــی  کننــد. حســابداری  عمــل 



106
مهر و آبان  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

ــد،  ــم می زن ــی انســان را رق ــه شــرایط زندگ ک
فرانســیس)1۹8۹(  و  آرینگتــون  می ســازد. 
ــی  ــای فعل ــه »نظریه ه ــد ک ــتدالل می کنن اس
حســابداری بــا تعهــدات بررســی نشــده نســبت 
بــه نظم هــای اخالقــی و اجتماعــی خــاص ارائــه 
حســابداری   )1۹۹۰( فرانســیس   " می شــود. 
ــی  ــی و گفتمان ــک عمــل اخالق ــوان ی ــه عن را ب
ــی را  ــل اخالق ــوم عم ــد. او مفه ــف می کن توصی
بــا پیــروی از رویكــرد نــو ارســطویی مــک اینتایر 
)1۹84( توســعه می دهــد، کــه یــک عمــل را بــه 

ــد:  ــف می کن ــل توصی ــک عم ــوان ی عن
ــده؛  ــیس ش ــی تأس ــانی تعاون ــت انس «... فعالی
ــرای  ــالش ب ــیر ت ــت در مس ــكل از فعالی آن ش
دســتیابی بــه  اســتانداردهای برتــری کــه 
مناســب و تــا حــدی قطعــی تحقــق می یابــد و 
در نتیجــه قدرت هــای انســانی بــرای دســتیابی 
بــه تعالــی، و تصــورات انســانی از اهــداف و 
کاالهــای مربوطــه، بــه طــور سیســتماتیک 
گســترش می یابــد« )فرانســیس 1۹۹۰، ص 

 .)18۷
بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد کــه عناصــر 
اخالقــی حســابداری رایــج کــه نقــش بــرآوردن 
ــت  ــدگان اس ــی تصمیم گیرن ــای اّطالعات نیازه
ــر  ــدگان را از نظ ــداف تصمیم گیرن ــد اه و نبای

ــدم  ــوا  1۹8۶(. ع ــرد )چ ــی ک ــی ارزیاب اخالق
ــا  ــه آنه ــه حســابداری ب ــی ک ــه اهداف توجــه ب
بــرای  کــه  ارزشــی  در  می کنــد،  کمــک 
اســت؛  شــده  قائــل  حرفــه  در  بی طرفــی 
منعكــس می شــود و بــه نزدیک بینــی اخالقــی 
مشــترك کمــک می کنــد. بــا ایــن حــال، یــک 
ــه  ــه ب ــا بی توج ــاد ی ــد بی اعتم ــه نمی توان روی
ــل  ــط عوام ــابداری توس ــد. حس ــش باش اهداف
را  زندگــی  کــه  اعمــال می شــود  اخالقــی 
شــكل می دهــد و بــر آن تأثیــر می گــذارد. 
ــه  ــد آنچ ــی موّظفن ــر اخالق ــابداران از نظ حس
را کــه فرانســیس )1۹۹۰( تشــخیص اخالقــی 
بــه نمایــش بگذارنــد و نگرانــی  می نامــد، 
ــه  ــه آنچ ــد و ب ــام می دهن ــه انج ــداوم آنچ م
کــه کمــک می کننــد. ممكــن اســت ایــن 
ســؤال مطــرح شــود: »حســابداری در دنیــا چه 
ــد،  ــكل می ده ــد، ش ــاد می کن ــزی را ایج چی
ــه ایجــاد  ــن ب ــا ای مشــروعیت می بخشــد، و آی
جهانــی بهتــر، فراگیرتــر، محترمانــه و کــم 

خطرتــر کمــک می کنــد؟
" لزومــاً پاســخ بایــد فراتــر از توجــه صــرف بــه 
تكنیــک باشــد. وقتــی دانشــجویان حســابداری 
ــرای  ــده ب ــه ای آین ــابداران حرف ــوان حس به عن
شــناخت کامــل ابعــاد حســابداری، بایــد درك 

کننــد کــه چگونــه اخــالق در عمــل آنهــا 
نقــش اساســی دارد و چــرا حســابداری را 
ــک کار  ــوان ی ــی به عن ــدازه کاف ــوان به ان نمی ت
صرفــاً ابــزاری یــا فنــی تصــور کــرد. یــک عمل 
ــردی  ــوان عملك ــه عن ــوان ب ــی را می ت اخالق
ــل آن،  ــدم عم ــا ع ــال ی ــه اعم ــرد ک درك ک
ــر  ــده، ب ــه در آین ــر و چ ــال حاض ــه در ح چ
دیگــران تأثیــر می گــذارد. بــه شــكل گیری 
ــک  ــع کم ــازمان ها و جوام ــی س ــم اخالق نظ
ــای  ــر رفتاره ــود ب ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــد ک می کن

ــذارد.  ــر می گ ــازمانی تأثی ــردی و س ف

 2020 ســال  در  حســابداری  تعریــف 
چیســت؟

ــر  ــال حاض ــابداری در ح ــه حس ــی ک در حال
ــی  ــترده تر و تعامل ــده ای گس ــوان پدی ــه عن ب
اجتماعــی در دنیــای امــروز شــناخته می شــود، 
ــه  ــت ک ــی اس ــد تعریف ــوز فاق ــته هن ــن رش ای
ــه  ــزار دســتیابی ب ــه طــور دقیــق هــدف و اب ب
بنیانــی  کنــد. حســابداری  منعكــس  را  آن 
حاکمیتــی،  متمرکــز  فرایندهــای  بــرای 
ــم  ــخگویی ه ــرل و پاس ــتراتژی گذاری، کنت اس
ــش  ــم در بخ ــرکتی/انتفاعی، و ه ــش ش در بخ
ــه همیــن علــت   ــت اســت ب غیرانتفاعــی و دول
مالحظــات پاســخگویی در هــر دو جنبــۀ مالــی 
بــر می گیــرد. همچنیــن  و غیرمالــی را در 
بیــن  گفتمــان  و  تعامــل  منعكس کننــدۀ 
بســیاری از ســهامداران اســت. همیــن دالیــل 
کافــی اســت تــا حســابداری بــه پدیــده ای چند 
ــا  ــن ت ــف« متخصصی ــر از آنچــه »تعاری بعدی ت
ــود.  ــل ش ــد، تبدی ــه کردن ــال از آن ارائ ــه ح ب

چرا این مسأله مهم است؟ 
اســتدالل می شــود کــه عــدم شــناخت در 
مــورد ایــن پدیــدۀ اجتماعی بــرای دانشــجویان 
ــد   ــه ای متعه ــابداران حرف ــابداری و حس حس
دانســتن  به جــای  اســت.  مــادی  ضــرر 
»چگونگــی انجــام حســابداری«، مهم تــر از 
ــام  ــابداری انج ــه حس ــه »آنچ ــد ب ــه، بای هم
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می دهــد« و همچنیــن از دیــدگاه اخالقــی، 
ــد«  ــام ده ــد انج ــه کاری بای ــابداری چ »حس
بپردازیــم. همانطــور کــه بیانیــۀ مأموریــت یــا 
اساســنامۀ یــک ســازمان می توانــد شناســه های 
و  هویــت  بــرای  قدرتمنــدی  مفهومــی 
جهت گیــری اســتراتژیک باشــد. درك تــازۀ مــا 
ــۀ مهمــی  از ماهیــت حســابداری امــروزی، پای
بــرای جهت گیری هــای آینــدۀ حســابداری 
ــت  ــی اس ــی و اخالق ــی، اجتماع ــاظ فن از لح
کــه پیامدهایــی بــرای عملكــرد و توســعۀ 
ایجــاد می کنــد. در  ســازمانی و اجتماعــی 
اینجــا بــا تعریــف جدیــدی از حســابداری بایــد 
ــا  محدودیت هــای تاریخــی را کنــار بزنیــم  و ب
ابعــاد کامل تــر  نــو ظهــور حســابداری  در 

ــویم.  ــر  ش ــر درگی ــای اخی دهه ه
حســابداری  از  بالقــوه  تعریــف  یــک  مــا   
بــرای بررســی بیشــتر پیشــنهاد می کنیــم: 
ــی و  ــی، اجتماع ــۀ فن ــک روی ــابداری ی »حس
اخالقــی اســت کــه بــا اســتفادۀ پایــدار از منابــع 
و پاســخگویی مناســب بــه ذینفعــان بــه امــكان 
شــكوفایی ســازمان ها، مــردم و طبیعــت کمــک 
ایــن تعریــف  می کنــد«. چگونــه می تــوان 

ــرد؟ ــش ک ــنهادی را آزمای پیش
بــرای تأمــل و بحــث بیشــتر در مــورد تعریــف 
پیشــنهادی، شــش فرضیــۀ اولیــه را بــه عنــوان 
ــرح  ــل مط ــز« در ذی ــث برانگی ــؤاالت بح »س
پاســخ های  اســت  ممكــن  کــه  می کنیــم 
ــد.  ــت کن ــی از مشــارکت کنندگان دریاف متفاوت

ــش و  ــان دادن نق ــه نش ــاز ب ــا نی 1. آی
ارتبــاط حســابداری در جامعــه مــدرن 

ــود دارد؟ وج
ــه  ــات در جامع ــد اّطالع ــا تولی ــابداری ب حس
ــابداری  ــلماً حس ــد. مس ــش می کن ــای نق ایف
خالقیــت  فاقــد  و  قراردادهــا  بــر  مبتنــی 
تــا حــدودی کهنــه شــده اســت؛ اکنــون 
و  فعــال  ابــزاری  عنــوان  بــه  حســابداری 
تأثیرگــذار بــر تجــارت و جامعــه شــناخته 
ــق  ــل  و عمی ــرای بررســی کام ــه ب می شــود ک

اســتفادۀ فعاالنــه از حســابداری ضــروری اســت. 
ــد  ــابداری بای ــوع حس ــال، موض ــوان مث ــه عن ب
ــدی در  ــر از تجــارت باشــد و  نقشــی کلی فرات
ــكالت  ــل مش ــزرگ و ح ــؤاالت ب ــه س ــخ ب پاس
ایفــا کنــد  اقتصــاد و جامعــه  پیچیــده در 
)اینهــا قلمروهــای مســتقلی نیســتند(  و بــرای 
دســتیابی بــه راه حل هــای جدیــد بــرای حفــظ 

ــد.  ــک کن ــیاره کم ــت از س و حفاظ

2. آیــا تعاریــف ســنتی حســابداری ایــن 
حرفــه را کمتــر از ارزش واقعــی آن 

معرفــی می کننــد؟
تعاریــف ســنتی حســابداری بی شــک ایــن حرفه 
را بــه درســتی معرفــی نمی کنــد کــه پیامدهایی 
ــنتی  ــف س ــی آن دارد. تعاری ــرد و ارزیاب برعملك
ــه  ــه عنــوان حســابداری »تاریخــی« متعلــق ب ب

دوران مقدماتــی حرفه ای ســازی اســت کــه 
از  حاصــل  پیشــرفت های  منعكس کننــدۀ 

ــرد نیســت.  ــش و عملك دان
در حــال حاضــر حفاظــت و نگهــداری محیــط 
زیســت یكــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه 
ــه دلیــل اینكــه  ــه آن پرداختــه شــود ب بایــد ب
و  ارزش گــذاری  قابلیــت  دارای  حســابداری 
ــن  ــل جایگزی ــع غیرقاب ــر مناب ــذاری ب تأثیرگ
ــر  ــذاری ب ــی تأثیرگ ــوه روش های ــت و بالق اس
دولتــی  یــا  ســازمانی  شــخصی،  عملكــرد 
فعالیت هــای  بهتــر  گســترش  بــه  نســبت 

ارائــه دهــد.  را  زیســت محیطی 

ــن تعریــف   3. بازنگــری و بروزرســانی ای
ــرای حرفــۀ حســابداری  چــه مزایایــی ب

ــه دارد؟ و جامع
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ــا  ــه را ب ــابدار فرهیخت ــک حس ــای ی  ویژگی ه
توجــه بــه مفروضاتــی کــه داریــم بایــد ارزیابــی 
ــت و  ــر هوی ــوه ب ــی کــه بالق ــم، ویژگی های کنی
اثربخشــی حســابداران حرفــه ای تأثیرگــذار 
اســت. حرفــۀ بین المللــی حســابداری بــه 
ــه  ــا روح آیین نام ــی اســت کــه ب ــال اعضای دنب
ــد.  اخــالق بین المللــی حرفــه ای مطابقــت دارن
ارزیابــی حســابداری از بعــد منحصــراً فنــی آن، 
ــی در  ــئولیت اخالق ــاظ مس ــابدار را از لح حس
ــازمانی   ــای س ــی از فرهنگ ه ــی انحراف موقعیت
قــرار می دهــد. اغلــب زمانــی کــه چنیــن 
می شــوند   ایجــاد  ناکارآمــدی  رفتارهــای 
ســمت   بــه  به شــدت  عملكــرد  شــاخص 
ــازمان ها و  ــی در س ــای اخالق ــش رفتاره کاه
ــور  ــه ط ــت می شــود. ب ــع  هدای سراســر جوام
خالصــه، اقدامــات حســابداری، و چگونگــی 
انجــام آنهــا، ممكــن اســت منجــر بــه رفتارهــا 

و اقداماتــی شــود کــه خــارج از مرزهــای 
ــک  ــالم در ی ــی س ــرای زندگ ــه ب ــی ک اخالق
جامعــه عادالنــه مطلــوب تلقــی می شــوند، 

قــرار می گیرنــد. 

4. آیــا حســابداری می توانــد شــیوۀ 
ــد؟ ــود بخش ــه را بهب ــه جامع ــت ب خدم

ــابداری در  ــه حس ــم ک ــتدالل می کنی ــا اس  م
ــورت  ــه به ص ــابداری ک ــات حس ــال اصالح قب
بــرای  یــا  می شــود،  پیشــنهاد  مطلــوب 
پذیرفتــه شــدۀ طوالنــی  مفاهیــم  حفــظ، 
ممكــن  کــه  مرســوم  رویه هــای  و  مــدت 
ــرده  ــن ب ــا ســهم خــود را از بی اســت نقــش ی
مثــال،  بــرای  می شــود.  پاســخگو  باشــد، 
ــات  ــای مؤسس ــی مجموعه ه ــذاری پول ارزش گ
میــراث فرهنگــی عمومــی و غیرانتفاعــی بــرای 
مقاصــد گزارش گــری مالــی، بــرای ایجــاد درك 

روشــنی از مأموریت هایــی کــه چنین مؤسســات 
عمومــی، میــراث و مجموعه هــای علمی شــان را 
ــابداران  ــط اســت. حس ــد، بی رب ــت می کنن هدای
حرفــه ای، بــه طــور خــاص، و حرفــۀ حســابداری 
بین المللــی بــه طــور کلــی، تمایــل ندارنــد کــه 
ــی  ــای غیرمال ــت ارزش ه ــواع و اهمی ــاً از ان واقع
ــا را درك  ــاً آن ه ــا اساس ــی ی ــه قدردان در جامع
اســتعداد  آنهــا احتمــاالً  کننــد. در عــوض، 
)و حسابرســی(  مالــی  ارزش  بــرای  غریــزی 
ــر از  ــرف نظ ــد، ص ــوع را دارن ــه ن ــیاء از هم اش
ــران قیمــت در نظــر  ــوان گ ــه عن ــا ب اینكــه آنه
ــه از  ــزی ک ــا چی ــر. آی ــا خی ــه می شــوند ی گرفت
نظــر مالــی بــه طــور قانونــی قابــل اندازه گیــری 
ــفانه،  ــت؟ متأس ــی اس ــل حسابرس ــت، قاب نیس
ــدگاه در حــال  ــک دی ــه ی ــه نظــر می رســد ک ب
ــه وجــود دارد کــه پاســخ  ــن حرف توســعه در ای
ــای  ــی از رویه ه ــع، برخ ــت. در واق ــت اس مثب
حســابداری اجبــاری در ایــن زمینه هــا احتمــاالً 
بــا آنچــه کــه افــراد خارجــی حرفــه حســابداری 
ــاد  ــد در تض ــه می دانن ــل توجی ــب و قاب مناس
ــتم های  ــه سیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
ارزش گــذاری را بــه روش هــای غیرمالــی نادیــده 

می گیرنــد. 

5. آیــا نــوع نــگاه بــه حرفــۀ حســابداری 
تغییــر خواهــد کــرد؟

بــا »کســب   حرفــۀ حســابداری مســتقیماً 
و کار" مرتبــط اســت، و بــه عبارتــی دیگــر 
تجــارت  حالیكــه  در  تجارت"اســت.  »زبــان 
ــوان »ســرمایه داری" در  ــه عن ــی ب ــه طــور کل ب
ــه ای  ــابداران حرف ــود و حس ــه می ش ــر گرفت نظ
می تواننــد »عاملیــن ســرمایه داری" باشــند، 
ــه  ــی اســت ک ــط طبیع ــا محی ــان مواجــه ب جه
ــه طــور قابل توجــه ای توســط انســان ها دچــار  ب
آســیب می شــود مشــكالتی ماننــد آتش ســوزی 
اینهــا  جنگل هــا،...  و  مراتــع  گســترده 
نشــانه هایی از طبیعــت هســتند کــه شــروع بــه 
ــراد،  ــو از اف ــان ممل ــد. جه ــا می کنن ــرل م کنت
ســازمان ها )ماننــد مؤسســات عمومــی فراگیــر، 
نهادهــای غیرانتفاعــی، ســازمان های اجتماعــی، 
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میــراث  مؤسســات  مذهبــی،  مؤسســات 
فرهنگــی و بناهــای تاریخــی، و مؤسســات 
تغییــر رفتــار( و جوامــع مختلــف اســت. دنیــای 
مــا بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه اســت کــه 
حرفــۀ حســابداری ســازمان یافته و حســابداران 
ــت  ــن رقاب ــدی در ای ــز نقــش کلی ــه ای نی حرف

ــد.  ــا دارن ــه تهدیده ــی علی جهان
حســابداری بــا یــک مأموریــت اجتماعــی 
ــد  ــارت می توان ــه تج ــت ب ــترده تر از خدم گس
ــت  ــج و اهمی ــده از نتای ــای پیچی ــن دنی در ای
بیشــتری برخــوردار اســت. »اخبــار" ایــن 
مشــارکت مثبــت حســابداری مســتلزم تغییــر   
ــت  ــزی اس ــان چی ــن هم ــت و ای ــرش اس نگ
ــت از آن  ــرای حمای ــف پیشــنهادی ب ــه تعری ک
ــث و  ــتار بح ــا خواس ــت و م ــده اس ــم ش تنظی

ــتیم.  ــورد آن هس ــره در م مناظ

آیــا شــاخه های مختلــف حرفــه   .6
ــد؟ ــد ش ــجم تر خواهن ــابداری منس حس
بین المللــی  ســطح  در  حســابداری  حرفــۀ 
از  پــس  به ویــژه  اســت،  شــده  نهادینــه 
ــابداری  ــتانداردهای حس ــۀ اس ــكیل کمیت تش
ــال 2۰۰۰،  ــال 1۹۷3 )از س ــی در س بین الملل
معــروف بــه هیئــت اســتانداردهای حســابداری 
بین المللــی- )IASB )کامفــر و زف ،2۰۰۷( و 
ــال  ــابداران در س ــی حس ــیون بین الملل فدراس

1۹۷۷)آیفــک،2۰۰۷(. 
ــا چشــم اندازی  ــه ســوی موقعیتــی ب حرکــت ب
ــی  ــد(، نوع ــای جدی ــا حوزه ه ــده )ی ــرای آین ب
»اختــالل« مثبــت و به موقــع را در حرفــۀ 
ارائــه می کنــد؛ کــه می توانــد  حســابداری 
ــه و ذینفعــان آن شــامل   ــن حرف ــرای ای هــم ب
افــراد، جوامــع، اقتصادهــا،  محیــط طبیعــی، و 
همــۀ موجــودات مفیــد باشــد. مســلماً بســیار 
ــالت شــخصی خــود را  ــه تمای ــت دارد ک اهمی
رهــا کنیــم و از طریــق یــک برنامــۀ حســابداری 
ــرام  ــر و احت ــا درکــی عمیق ت ــه و ب ــر یافت تغیی
بیشــتر بــه آن احاطــۀ بیشــتری ایجــاد کنیــم. 

به سوی تعریف مجدد
در حالــی کــه تعاریــف حســابداری تكامــل 
ــاد حســابداری  ــوز تمــام ابع ــی هن ــد ول  یافته ان
را بــه عنــوان یــک عمــل اجتماعــی و اخالقــی 
بــه انــدازه کافــی نشــان نمی دهنــد، بلكــه 
بــا وجــود کار ارزشــمند محققــان بــزرگ 
حســابداری به ویــژه در طــول چهــار دهــۀ 
گذشــته، همچنــان حســابداری بــه عنــوان یک 
عمــل فنــی در نظــر گرفتــه می شــود. تعاریــف 
فعلــی یــا جدید حســابداری، نیــاز به شناســایی 
و بازتــاب مفهــوم چنــد وجهــی حســابداری بــه 
عنــوان یــک عمــل فنــی، اجتماعــی و اخالقــی 
دارنــد. اگــر حســابداری بخواهــد به شــكل دهی 
و ایجــاد دنیایــی بهتــر بــرای گونه هــای مختلف 
حیــات روی ســیاره زمیــن کمــک کنــد، ایــن 
ــر از  ــدی اســت. مهمت ــک نقطــه شــروع کلی ی
ــرای  ــی ب ــه از تالش های ــن مرحل ــه، در ای هم
ــزی حســابدار  ــر کشــیدن »چــه چی ــه تصوی ب
ــت می شــود  ــد؟" حمای ــف می کن ــردا را تعری ف
)پرنســلو، 2۰2۰(. تاکنــون تــالش شــده اســت 
تــا تعریــف پیشــنهادی حســابداری بــر جایــگاه 
ــای آن  ــود و مرزه ــز ش ــان متمرک آن در جه
ــر آن،  ــئولیت ها و تأثی ــا مس ــد ت ــترش یاب گس
ــه  ــدار، و هم ــعه پای ــداری و توس ــه پای از جمل
ذینفعــان، از جملــه محیط زیســت طبیعــی 
را منعكــس شــود، نــه تمرکــز اصلــی یــا 

ــهامداران.  ــر س ــاری ب انحص
از   ...،1۹ کوویــد  هوایــی،  و  آب  تغییــرات 
ــا  ــده ای اســت کــه  جهــان ب مشــكالت پیچی
آن روبــرو اســت. پتانســیل کامــل حســابداری 
ــی و  ــی، اجتماع ــل فن ــک عم ــوان ی ــه عن ب
راه حل هــای  بــه  کمــک  بــرای  اخالقــی 
ــت.  ــده اس ــر نش ــوز ظاه ــكالت هن ــن مش ای
ــابداری  ــدد حس ــف مج ــارۀ تعری ــث درب بح
ممكــن اســت بتوانــد، حتــی بــه میــزان 
ــوذ  ــا و نف ــت دادن قابلیت ه ــه حرک ــی، ب کم
دنیایــی  ایجــاد  بــرای  ذاتــی حســابداری 
بهتــر منطبــق بــا دیــدگاه متعادل تــر در 
ــد.  ــک کن ــود کم ــردم و س ــیاره، م ــورد س م

ــه  ــت ک ــزی اس ــش از آن چی ــابداری بی حس
بســیاری فكــر می کننــد. گــری کارنگــی 
ادعــا می کننــد کــه  و همــكاران )2۰18( 
ــل خــود  ــه پتانســیل کام ــوز ب حســابداری هن
نرســیده اســت و یــک تعریــف واضــح و بســیار 
مربــوط و »متحول کننــده" می توانــد پایــه 
ــد.  ــم کن ــتاورد فراه ــرای آن دس ــی ب و اساس
ــک عمــل خنثــی، ســاده  ــاً ی حســابداری صرف
ــه درك  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــی نیس و فن
و  کاربردهــا  نقش هــا،  ماهیــت،  کامل تــر 
ــای  ــكل دهی دنی ــه ش ــابداری ب ــرات حس تأثی

بهتــر کمــک می کنــد.                    
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بهره وری خود را حداکثر کنید

ترجمه و تلخیص: 
 

مسعود صادق پور

مقدمه
خیلــی از اوقــات ممكــن اســت احســاس کنیــد 
کــه 24 ســاعت در روز کافــی نیســت و همــۀ 
روش هــا و تكنیک هــای افزایــش بهــره وری 
ــد داد. الزم  ــر نخواه ــز آن را تغیی ــا نی در دنی
ــه  ــاً ب ــره وری لزوم ــه به ــادآوری اســت ک ــه ی ب
ــه  ــه ب ــت، بلك ــتر نیس ــام کار بیش ــی انج معن
معنــی انجــام کارهــا بــا کارایــی بیشــتر اســت. 
در ادامــه، چهــار اســتراتژی اثبــات شــده بــرای 
کمــک بــه اینكــه شــما خروجــی بهتــری را از 
زمــان محدودتــان بگیریــد، ارائــه می شــود کــه 

ــود.  ــرای شــما مفیــد خواهــد ب حتمــاً ب

11. . جلســات خــود را در یــک زمــان 
کنیــد.  دســته بندی  مشــخص، 

دشــوار اســت در زمانی کــه می دانیــد قــرار 
ــه دلیــل جلســه ای،  اســت هــر یــک ســاعت ب
ــت  ــر فّعالی ــوید، ب ــت ش ــه و گسس ــار وقف دچ
ــز شــوید و آگاه و ســیال  جــاری خــود متمرک
ــات  ــۀ جلس ــارۀ هم ــذف یک ب ــا ح ــد. ب بمانی
ــرای کار  ــی را ب ــدون مزاحمت ــان ب ــود، زم خ
متمرکــز بــر روی وظایــف خــود خواهیــد 
هوشــیار تر  صبح هــا  شــما  اگــر  داشــت. 
ــده جلســات را در  ــد عم ــالش کنی هســتید، ت
ــا را  ــد از ظهره ــد و بع ــام دهی ــان انج آن زم
بــرای ســاعت های کاری بــا آرامــش بــرای 

ــد.  ــص دهی ــز تخصی تمرک

22. . تــالش کنیــد کلیدهــای میانبــر 
ــد.  ــاد بگیری ــد را ی ــه کلی صفح
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ایــن موضــوع می توانــد میــزان اتّــكای شــما بــه 
مــوس و پــد کامپیوتــر را کاهــش دهــد. ممكــن 
ــا  ــا ب ــد اّم ــر برس ــه نظ ــت ب ــم اهمی ــت ک اس
گذشــت زمــان، تفــاوت زیــادی ایجــاد می کنــد. 
افــراد  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  یــک 
ــه  ــه ب ــر دقیق ــه در ه ــط دو ثانی ــور متوس به ط
واســطه کار کــردن بــا مــاوس بــه جــای اســتفاده 
ــت  ــد از دس ــه کلی ــر صفح ــای میانب از کلیده
ــال.  ــت روز از س ــی هش ــن یعن ــد. ای می دهن

33. . از محیــط پیرامــون خــود بــرای 
تغییــر عــادات مخــّرب اســتفاده کنیــد. 
اگــر در طــول روز بــه دلیــل تماس هــای 
دســت  از  را  خــود  وقــت  تلفنتــان  مكــّرر 
می دهیــد، آن را در اتــاق دیگــری بگذاریــد تــا 
ــان کار  ــا جری ــر ایمیل ه ــد. اگ ــز بمانی متمرک
ــا  ــد، اعالن ه ــارج می کنن ــیر خ ــما را از مس ش
را متوقــف کنیــد. اگــر می خواهیــد کتــاب 
ــرار  ــاب ق ــاق، کت ــر ات ــد، در ه ــتر بخوانی بیش

دهیــد عاداتــی کــه می خواهیــد تغییــر دهیــد 
شناســایی کنیــد و محیــط خــود را بــرای 
ــد.  ــر دهی ــد تغیی ــای جدی ــت عادت ه تثبی

ــدای  ــا ص ــود را ب ــت، کار خ 44. . در نهای
ــد.  ــد بخوانی بلن

مهــم نیســت شــغل شــما چیســت، بــه احتمــال 
زیــاد روزانــه حداقــل یــک ایمیــل می نویســید و 
ارســال می کنیــد. گــوش دادن بــه کلماتــی کــه 
ــد،  ــپ می کنی ــا تای ــید ی ــذ می نویس روی کاغ
شــّفاف  و  تســریع  را  شــما  نوشــتن  رونــد 
ــه  ــی ک ــد کلمات ــن کار می توانی ــا ای ــد. ب می کن
خوانــدن آن مشــكل اســت بــا زبــان ســاده تر و 

ــد.               ــان کنی ــر بی ــل فهم ت قاب

مســعود صادق پــور: کارشناســی ارشــد 
MBA و کارشناســی مهندســی صنایــع اســت 

ــب و کار ــت کس ــری مدیری ــجوی دکت و دانش
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

معرفی مؤّسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤّسسات حسابرسی

1

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

• حسین طالبی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مجید مختار نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حمیدرضا اصغری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• سردار بارگاهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• امیررضا رهبری مقدم )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

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

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1511643937

abtinravesh@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤّسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند. 

4

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

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

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

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

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

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

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

تلفن: 19-88937317 و 88899826 و 88901549
فاکس: 88901834                 تلفکس: 88899962

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

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

مؤّسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

تلفن: 88480966 و 88384770
فاکس: 88480854

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

Email: Arshinhesab@iacpa. ir

آرمان اندیش آگاه ۳

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

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

•  رامین جهانگیری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
•  یوسف غیاسوند )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•  حسین مشهوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی 
و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی
دفتر تهران: میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، 

کوچه آذری، پالک 17، واحد 4  کدپستی: 1574846715
تلفن: 18-88342817             فاکس: 88329665

دفتر ارومیه: خیابان جهاد، کوی اول )هجرت(، کوچه سوم، پالک 25
 کدپستی: 5714717595         

  تلفن: 32228222-044          فاکس: 89783615

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

مؤّسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

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

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

طبقه 4، واحد 15
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198396  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-15875          کدپستی: 1968953691

۶

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی. 
تلفن: 88528195 و 88176101-2

فاکس: 88520679
نشانی: تهران- خیابان سهرودی شمالی- کوچه مهاجر- پالک 41- واحد 10

info@atiehNegarAudit. ir

۵

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

instagram. com/iica_ir
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حسابدار

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

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

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

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

تلفن: 88105367- 88105472- 88105436      
فکس: 88105390                    کدپستی: 1433634666 

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

مؤّسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 1۲

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

مؤّسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

تلفن: 88939513-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی 
)آبان جنوبی( شماره 52- طبقه دوم 

صندوق پستی: 14335-797
Email: info@azmoudegan. com

۷

مؤّسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

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

  • مسعود بختیاری )حسابدار رسمی(

  • علی اصغر فرخ )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •اسداله درخشانی )حسابدار رسمی(

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

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

  • احسان شیروانی هرندی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

تلفن: 22925905-22925901-22925910
نشانی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- نبش یخچال- 

بن بست شریف- پالک 5 
Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir

۸

1۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

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

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

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

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

 صندوق پستی: 5935- 15875
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

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

مؤّسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 88443423- 88444668
فکس: 88452862

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

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

10

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

مؤّسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

  • حسین قاسمی روچی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
بازرس  مالیاتــی،  حسابرســی  عملیاتی،  حسابرســی  خدمات: 
قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار 

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

واحد 8
تلفن: 77537944-77637730 

فاکس: 77527458
صندوق پستی: 15745/149

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

تلفن: 22035160
تلفکس: 22035205

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

11

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

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • اسفندیار گرشاسبی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی رضایی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل رضایی )حسابدار رسمی(

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

  • سید محمد طباطبایی )حسابدار رسمی(

  • علی گشتاسب )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •حسن معلومات )حسابدار رسمی(

  • مهناز خشنودنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل میرزایی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •محمدحسین ملکیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •  

  • حجت رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس اسماعیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس حیدری کبریتی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

مدیریت 
نشانی: 

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

کدپستی: 1419993511                فاکس: 66920876  
تلفن: 3-66932021 و 66420263 و 66432218

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

                                          تلفن: 05136092092-3
شعبه شمال - قائم شــهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 25                                   تلفن: 03136635798
Email: : info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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حسابدار

1۶            مؤّسسه حسابرسی بهنود حساب

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

  • محمد رضا ابراهیمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مهران فرجی )حســابدار مســتقل، حسابدار رســمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
  • محمود واحدی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

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

 کدپستی: 1415673499

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA مؤّسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان

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

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

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

تلفن: 8-88504586 و 8-88307927      فاکس: 88502045

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

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

مؤّسسه حسابرسی بیات رایان ۲0

مؤّسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-88305391 و 10-88843708               فاکس: 88844685

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه 3
تلفن و فاکس: 03136633956، 03136642578

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

            مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 )حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 88306911-88829761-88835207
فاکس: 88831681

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 
کدپستی: 15757-35664

مؤّسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

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

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

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

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

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

نظارت برای تصفیه شرکت ها. 

نشانی دفتر تهران: بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان شهید 
حمیدصدر، پالک 35، واحد 10، طبقه 2

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

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

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: 36010914-36025480-051  فکس: 051-36018594

www. Arkansystem. co

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

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

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

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

    • مجیدرضا بیرجندی )حسابدار رسمی(

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

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

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

کدپستی: 1589783116                               صندوق پستی: 15875/5551
Email: info@behradmoshar. com

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

1۹            مؤّسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

و ارائه گزارشات مربوطه. 
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، شماره 61، واحد205

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

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

instagram. com/iica_ir
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حسابدار

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

مؤّسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲۵

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

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

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

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

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

خیابان عبده، ساختمان سپهر )شماره 5(، واحد 302
تلفکس: 021-88806876

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

دورنگار: 041-33330555

مؤّسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام ۲۶
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

تلفکس: 22270981، 22270949، 60- 22912159
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان مصدق جنوبی- کوچه تابان- 

پالک 10- واحد 15                            کدپستی: 1549833139
 hafezgam@yahoo. com :پست الکترونیکی

مؤّسسه حسابرسی خبره ۲۷

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • نعمت اله علیخانی راد )حسابدار مستقل، حسابدار 
رسمی(

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

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804519
فاکس: 88902340

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

 کدپستی: 15948

مؤّسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل
عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمود آقاجعفری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حمید حسینیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• مرتضی مصدری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حمیدرضا آقایی قهی )حسابدار رسمی(

• مصطفی هاشمی )حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی )حسابدار رسمی(

    خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88902999-88909144       فاکس: 88908837 

نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 
72- واحد 4

Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo. com 

۲۳

مؤّسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی )حسابدار مستقل، حسابدار 
رسمی(

• سعید صدرائی نوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(   
• ناصر صلحی )حسابدار رسمی(

• منوچهر سرمدی )حسابدار رسمی(
• مهدی شربتی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 
و ویژه، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 

تلفن: 88937396-88938158        فاکس: 88937396 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- مقابل 

خیابان ایتالیا- کوچه آبادیان- پالک 8- واحد 2
Email: hoonamcpa@yahoo. com 

۲۲

مؤّسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  مراد مومنی )حسابدار رسمی(

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرســی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشخیص شورای عالی، مشاوره مدیریت مالی، ارزیابی سهام و سهم 

الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

شماره  های تماس: 021-88561704      021-8856089    
فاکس: 021-88683826

نشانی: تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، شهید قیصری )32 شرقی(، پالک 
20، واحد 3

email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

۲1

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

مؤّسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان 27 ۲4

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

•سعید رضائی قدیم )حسابدار رسمی(

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

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

فاکس: 44976815
نشانی: تهران- بزرگراه ستاری جنوب، روبه روی مجتمع تجاری کوروش، ابتدای 

خیابان پیامبر غربی، پالک 106/7، مجتمع پندار، طبقه سوم، واحد 11
کدپستی: 1471953264

Email: Pam. audit@yahoo. com
                   

 

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

رایانامه: 
info@iica. ir 

وبگاه: 
http: //iica. ir 

کانال آپارات: 
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام: 
https: //t. me/iica_ir

instagram. com/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

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

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

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

اّطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 4175- 14155

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

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

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

  •  احمد ظفر پرنده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی جاللی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • غالمرضا شجری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مختار موسوی پور )حسابدار رسمی(
  • محمدکاظمی )حسابدار رسمی(

  • ناصر ایران نژاد )حسابدار رسمی(
  • علی حیدری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مهدی میرحسینی )حسابدار رسمی(
  • محسن آل آقا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مسعود آل آقا )حسابدار رسمی(
  •علی موسی زاده )حسابدار رسمی(

  • مهدی قنبری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتــر مرکزی: بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پالک 152 )برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی: 19679-35976 
تلفن: 5-22037213                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 152 )برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 123 کدپستی: 1967936111 

تلفن: 22037215                                    نمابر: 22037214
دفتر 2: خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 1661684843     تلفن: 22861830        نمابر: 22899690

دفتر 3: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 15- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1558617541
تلفن: 1-88745250                                        نمابر: 88177639

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 9376156185

تلفن: 5-88740973                                       نمابر: 88740860
Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
              samanicpa@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
 )حسابدار رسمی(

۳۲

مؤّسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۳0

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

  • عباسعلی دهدشتی نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 
حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 

اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 
مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای

تلفن: 22137707 )10 شماره(
فاکس: 22137708

نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 
سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 15

کدپستی: 1998146613
www. rymand. com

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

instagram. com/iica_ir

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

• داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری(
•محمد جعفر دهقان )حسابدار رسمی(

•فرید منصوری )حسابدار رسمی(
•میالد شادی )حسابدار رسمی(

• سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(
• حسن طهرانی )حسابدار رسمی(

• فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشاوره مالی و 
حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلی، حسابرســی های خــاص )ویژه(، 
رسیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای. 
تلفن: 90 الی 88601988 

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

کدپستی: 1435843811
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
 )حسابداران رسمی(

۲۸

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

مؤّسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۹

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

• بهروز دارش )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سید حسین عرب زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• منوچهر انوری زاده نائینی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه 
خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، طراحی 
سیســتم های مالی، حسابرسی وی ژه داخلی، داوری مالی و ارزیابی سهام 

و سهم شرکت 
تلفن: 44846601-10

فاکس: 44846612
نشانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن غربی- 

خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 14185/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

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

رایانامه: 
info@iica. ir 

وبگاه: 
http: //iica. ir 

کانال آپارات: 
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام: 
https: //t. me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

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

    • سیروس گوهری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی )حسابدار رسمی(

  • مهسا فرخی )حسابدار رسمی(

  • ام البنین خوش نام )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-88717651-88717650

فاکس: 88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216، پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo. com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 15875-6666

۳۳

مؤّسسه حسابرسی شهود امین ۳۵
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• حسن حاجیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدصفا دهقان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین )حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری )حسابدار رسمی(

• ابراهیم تیموری )حسابدار رسمی(
• حسین جعفری )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی مســتقل و بــازرس قانونی، حسابرســی داخلی، 
ســایر خدمات اطمینان بخشــی )اجرای روش های توافقی، رســیدگی به 
 Due( نظارت بر امور تصفیه، خدمات راســتی آزمایی ،)اّطالعات مالی آتی
Diligence(، ارزیابی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر 
اســتانداردهای حســابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه 
صورت های مالی تلفیقی، خدمات حسابداری، مشاوره مالی و مالیاتی، طراحی 

و پیاده سازی سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس: 44049063
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210 )ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 15
کدپستی: 1481875359

صندوق پستی: 14515-1359
F. audit@shohoodamin. ir :پست الکترونیکی

مؤّسسه حسابرسی کاشفان ۳۶

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

• جعفر عوض پور )حسابدار رسمی(
• شهراد عوض پور )حسابدار رسمی(

  • قاسم ضرغامی )حسابدار رسمی(
• اکبر منفرد )حسابدار رسمی(

• سعید زندیه )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی، مالیاتی، مشاوره، خدمات مالی )از جمله 

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی، صورت برداری 
دارایی های ثابت، ثبت و نگهداری حساب ها، امور تصفیه و... (

تلفن: 88861131-88835213- 88861130
فاکس: 8827556

نشــانی: تهران، خیابان میرزای شــیرازی، خیابان فریدون نژادکی، 
شماره 6، ساختمان کاشفان    
کدپستی: 1585766513

info@kashefan. com :پست الکترونیکی
www. kashefan. com

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

۳4

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

  •محمدتقی منصوری راد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • عبدالهادی بحرانی اصل )حسابدار رسمی(

  • لیال رضایی جهقی )حسابدار رسمی(
  • فاطمه صالحی )حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 44264957 و 44218049
کدپستی: 1464654916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

instagram. com/iica_ir

مؤّسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۶

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

  • معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

  •  مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  فروغ رشتچیان )حسابدار رسمی(

  •  خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 

و سهم الشرکه، داور مالی، طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 
کارشناسی مالی 

تلفکس: 88905647- 88890619- 88902389
نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 463، ساختمان 

شماره 55، طبقه 4، واحد 18 
amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

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

  • محمدحسین بدخشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • بیژن کریمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • احسان اسدی )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 
سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا )جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 1967935853
تلفن: 22023544

فاکس: 22038244
Email: karbord. argham@gmail. com

۳۹

مؤّسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۸

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

    • پرویز صادقی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • مصطفی دیلمی پور )حسابدار رسمی(

  • نریمان ایلخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • فریبرز حیدری بیگوند )حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند )حسابدار رسمی(
  • وحید پورمشرقی )حسابدار رسمی(

    • عبداهلل قلعه ء )حسابدار رسمی(
    • حسن یاسور علیپور )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان نلسون ماندال شماره244- مجتمع اداری الهیه 
- طبقه 6- واحد 606   کدپستی: 1966743888

تلفن: 26213137-26213102-26212852-26212887-26212800
دفتر مشهد: مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار هاشمیه- نبش هاشمیه 

6- برج آبان- طبقه 5- واحد 510
تلفن: 051-91001851، 051-91007603-051-91006074

E-mail: info@farazmoshaver. com

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

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

رایانامه: 
info@iica. ir 

وبگاه: 
http: //iica. ir 

کانال آپارات: 
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام: 
https: //t. me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت27
هشت

4۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• رامین معانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محسن محمودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •غالمرضا جهانگیریان )حسابدار رسمی(
  •صالح ضیائی )حسابدار رسمی(

  • هادی نجاری )حسابدار رسمی(
  • فرخ حیدری نوری )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 44022976-44022577           
نشانی: تهران - آیت اهلل کاشانی، بلوار ابوذر نبش فهیمی- پالک 2/2- ساختمان 

پارت - طبقه اول- واحد 4 
کدپستی: 1471634185                   

 

مؤّسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 27
مدیریت مفاهیم حساب جامع )حسابداران رسمی( 

41

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی دارابی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 

داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن: 88559370-88559316   فاکس: 88550897

کدپستی: 1433894175
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 

طبقه چهارم، واحد 406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

4۲

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • داریوش کیان آسا )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 88895377- 88901547- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1598685517 
Email: Momayez_co@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی مختار و همکاران27 40

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

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤّسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

  • محمد محققی ریاض )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • روح اله امینی مصلح آبادی )حسابدار رسمی

  •هادی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 
مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 

سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 
مربوطه

تلفن: 88800268-9، 88909718
فاکس: 88903496

نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤّسسه حسابرسی و خدمات مالی

4۵

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

• منصوره منصفی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(
• شهاب )حسابدار رسمی(

• مژگان علیپور )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 

مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی
تلفن: 1- 66565290                 فاکس: 66900940

نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک 54 جدید، طبقه دوم، 
واحد 4                         

  صندوق پستی: 14155/1643
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

44

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده مؤّسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  
•  مجید مهرابی جیرهنده )حسابدار رسمی(

•  حمیدرضا کیهانی )حسابدار رسمی(
•  علی کیهانی )حسابدار رسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابدار رسمی(
• عباس جباری )حسابدار رسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابدار رسمی(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 15 
تلفن: 021-88443634                فکس: 88472660-021 

Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com 

            مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 4۳
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس قانونی، 

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی. 
تلفکس: 77873519-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا )رشید شمالی( انتهای 174/1 
غربی ساختمان پارس پالک 20، طبقه سوم

 کدپستی: 1653937365              
صندوق پستی: 16765-1137

tehrannikraveshan@yahoo. com      :پست الکترونیک

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

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
انجمن حسابداران خبره ایران شروع 

راه حرفه ای شدن شما... 

رایانامه: 
info@iica. ir 

وبگاه: 
http: //iica. ir 

کانال آپارات: 
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام: 
https: //t. me/iica_ir

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• مهدی معین پور)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• غالمحســین مالئی )حســابدار مستقل، حســابدار رسمی، 

کارشناس دادگستری(
• مهدی غفوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشــاوره مالی و مدیریت، خدمات 
حسابداری، تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حساب، طراحی سیستم های 
مالی،  تهیه صورت های مالی بر مبنای IFRS و بررســی مالی پروژه های 

سرمایه گذاری
 

تلفن: 66921064   فاکس: 66920877          
 نشانی: تهران، ستارخان، خیابان کوثر دوم، پالک 1)ساختمان دلگشا(، طبقه 

پنجم واحد 34    کدپستی: 1457678157
hnp. audit@gmail. com

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت 
هوشمند نگر پویا

4۷



119
مهر و آبان  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصّوب ۲۳ تیر 1۳۹۳( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود. 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن
*68 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 69 منوچهر                             انوری زاده نائینی                44846605 
*70 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*71 نریمان                            ایلخانی                           88892036 
*72 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*73 احمد                              بابائی                            66929268  
*74 مصطفی                          باتقوا                              88843704 
*75 جواد                              باغبان                           88843705 
*76 حمید                             باغدوست                       88901496
  77 رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  78 همایون                          باقری طادی                    88794646
*79 علی                              بخشی                          88061990
*80 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  81 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*82 محمد                             بدیعی جاریانی                  88905316  
*83 سعید                              براتی                             88344609

*84 سعید                              برهانی                           22367783  
*85 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       88757260
*86 جواد                              بستانیان                        88087796
  87 عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*88 محمد علی                      بشارتی                           66597753 
*89 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*90 جبرائیل                           بهاری                            55533570  
*91محمدرضا                        بهاری مهربانی                  88791437  
* 92 راضیه                             بهفروزی                         88802932 
*93  فتاح                          بهزادیان                     22601483
*94 امیرحسین                       بهرامیان                         22137707
*95کیانوش                          بهلولی                           66485063
*96 اصغر                              بهنیا                                6621345 

*97 منوچهر                           بیات                               88504587  
*98 مهدی                           بیرانوند                          44470084
*99 حمزه                              پاک نیا                             9975383 
*100 هادی                          پارسان                         22431388

*101 اصغر                             پارسایی                         88705508  
*102علی                              پازوکی                          88305393
*103 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*104 مهناز                         پرافکنده حقیقی            44288816
*105 مهربان                            پروز                              88493171
  106 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*107جمشید                            پیک فلک                      44012536
*108 کبری                          پورقنبری قره شیران      88544590
*109 عبدالحسین                       تجلی                            77873519
*110سیدهدایت                         تشکرحسینی                    22767233 
*111 مجید                              ترکمان                         88305391 
*112 محمد                           ترامشلو                         44292813
*113 شاهین                          ترکمندی                      88559316
*114 محمدرضا                         تقوایی                           88523816
* 115سیدرضا                          تقوی تکیار                     88547075
*116 محسن                          تنانی                            88523059
*117 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*118 سعید                            تیمورنژاد                        88901547
*119 سید علی اکبر                  تیموریان                        88673767
*120سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*121 سید جواد                        توکلی                           88230731
*122 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  123 محمد مهدی                      ثابتی                    031-36621345  
*124 علی اصغر                      ثامنی                      77809640
*125 مجتبی                             ثقفی                          88774225
  126 سید امیر                        جان نثاری                     88673767                  
*127 احمد                             جبرئیلی                  0311-6695461
*128 رضا                              جمالی                         88547439
 *129  کامبیز                        جامع کلخوران             88305392
*130 حبیب                             جامعی                           88757261
*131 مصطفی                           جان نثاری                       88937317 
*132  اسماعیل                       جانثاری                         66591157
*133 ابراهیم                           جعفریان                         88355017 
*134 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               22037213
*135 محمد                             جم                               88901246
*136 فریدون                          جمشیدی                       44022975
*137 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤّسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              88305391
*3 شهریار                              آذری سلمانی                   88799365
*4 علی اکبر                          آراسته                              7278858

*5 محمدرضا                         آرون                              88465043 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       88305391
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     88690830
*10علیرضا                           آقائی قهی                       88934352
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            22023544
  13 آرارات                            آواکیان                          88323630
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*15 محمد رضا                  ابراهیمی                    88957329
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88309100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   22903758 
*18  بنفشه سادات              ابطحی نائینی                22903758 
 19 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-3369740
*20  حمید                          ابولحسنی              0511-8442677
*21حسن                              احمدی                   0511-6024461
 22  بهارک                       احمدی امیرزاده            88230731

*23مرتضی                            احمدی شیرازی                 88745141 
*24 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      66932021
*25 سویل                        احمدزاده                     22912159
   26 دانیال                            احمدیار                          88901547
  27 عباس                            اختیاری                         88504586
*28 حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
* 29   پرویز                         آزاد پیما                      88826059
* 30 علي                               ارشدي                           44269485 
* 31 مجتبی                           اسدی                   0261-32545170
*32 مسعود                           استحمامی                       77514575
* 33عباس                             اسرار حقیقی                    88835207 
*34 جمشید                           اسکندری                        88754218
*35 علی                             اسکندری                         44210105

*36 یداهلل                             اسالمی                         88780234  
 37 عبدالجواد                        اسالمی                          66381151
*38علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*39 ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* 40 حسن                            اسمائی                            88721269
*41سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*42 عباس                            اسماعیلی                         66932021
  43 نصرت اله                        اسماعیلی                       88843704
*44 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 45 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  46 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*47 ارمیا                                 اصفهانی                     01144227635
*48 منصور                            اعظم نیا                          88538234
*49 محمدعلی                         اعتمادیان                         88520505
*50 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 88446856
  51 حسن                               افشار                               22137707
*52 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*53 امید                           افخمی                     8854456638
*54 ابوالفضل                           اکبری                             66573506
*55 علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  56 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*57 حمیدرضا                        المعی                      0813-8241872
*58 مجید                             اله وردی                          88707924
*59 علی                               امانی                              82134000  
*60 تورج                              امجدیان                         88754088
*61 امیرجمال                       امیدی                             88528194 
*62 محمد مهدی                  امیدوار                           88581437
*63 میترا                              امیری اقدم                      88544591
  64 مهران                             امیرسهامی                      88326528

*65 فریبرز                            امین                               22137707  
*66 سعید                             امینی                            88515134 
*67  داریوش                          امین نژاد                          44611722 

*138 مصطفی                          جهانبانی                        88503918 
*139 رامین                            جهانگیری                 04432228222
*140 مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               88419152 
*141 حسن                            حاجیان                         44008177
*142 فرزین                           حاج محمد علی               66597644
*143  عباس                           حاجی آقاپور                    44012536
*144 احمد                              حاجی زاده                       66413463  
*145محمدامین                         چمک                  02634459312
*146 حسین                            حریری                          22091320 
*147 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      88985751
*148 حسین                           حسنی                          88909718
*149 عباس                             حسنی کبوترخانی              44264957
  150 ولی                                حسنی طالقانی                 88901547 
  151هومن                              حسنی طالقانی               88901547
*152 کریم                              حسین آبادی                    22137707 
*153 محمد                            حسین آبادی                   66932023
*154 موسی                            حسینی                         88109418
*155 سید مسعود                     حسینی                          88705508
*156 حمید                             حسینیان                         88102987
  157 بهاره                            حقیقی طلب             051-32286801
  158 وحید                              حمیدیان                         88901547
*159حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*160 عباس                            حیدری کبریتی                  66932021
*161مهدی                            خاکبازمقدم                    88581437
*162 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*163 حمید                            خادمی                          22270949
*164 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*165 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271571 
   166علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*167 حسن                             خدائی                           88899804 
*168 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  169  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  170  زهرا                             خسروی                       88901248
*171  وحید                              خسروی                 0513-2286801
*172 علي                               خسروي لرگاني                88690830
*173 مهناز                            خشنودنیا                       66591158
*174 علی اصغر                         خلفی                            88023729
*175 علیرضا                          خلیلی                            88703352
*176 حسین                            خطیبیان                         88773828 
*177حسین                             خمسه                           88309100
  178 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 *179همایون                    خوبان عنبران               88544590
 *180محمدعلی                       دارابی                           88559316
 *181 بهروز                             دارش                            44846601 
*182 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    88937318 
  183 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*184 حسن                            دانشور                          88471279
*185 محمدنبی                        داهی                            88895377 
*186 غالم رضا                        درباری                           09121939036
*187 فرشید                           درویش                         88703351
*188 محمد                            دل آرام                           88901496 
  189 حمید                            دل داده                     09127238022
*190 محمد                            دلیرانی                           88754218 
*191 رسول                          دوازده امامی                   88305391
*192 بابک                            دورگلی                         88444668
*193 غالمحسین                      دوانی                           82134000 

*194محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*195محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88342817

*196 علی                               دهدشتی                         22011374  
*197غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*198عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   22137707 
*199مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
  200 رضا )شهروز(                     دیلم صالحی                    44299340
  201 رضا                               دیوان علی                      88104614
*202جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*203جواد                                راثی                               88937317 
*204 علی                            رادکیا                       33513029

*205 محمدعلی                         رادمان                          88613810 
  206 مصطفی                          رافتی                            88305391 
*207 محمد                            رامین فر                       22341493 
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حسابدار

   
ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*208 محمود                           رجایی                         88899962 
*209 روح اله                           رجبی                           88835213 
*210 مرتضی                          رحمانی یگانه                 88425209 
  211 علی                          رحمتی                     88305392

*212 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*213 نظام الدین                      رحیمیان                      22840423
*214  نادر                             رستگاری                     88320131        
*215 محمدتقی                  رستمی                       88549910
*216 رامین                            رضا زاده                      88806876
*217حسین                            رضائی                         88820123  
*218 محمد تقي                      رضائي                         66932021
*219 فرید                              رضائی                        44012536
*220 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*221 حسین                            رضایی نویس                88309100 
* 222 حسن                             رضوی                         88403618 
*223 سید علیرضا                     رضی                          88671349
*224 حجت                            رهبری                         66932021
*225 عبدالحسین                      رهبری                         88504586 
  226 خشایار                          رئیس دانا                     88309100

*227 علی                             رمضان نژاد                    44013955  
228 محمد حسین                   رنجبر                    07633354304
*229 مهربان                           ریحانی                         22912368 
  230  عباس                          روح نواز صلوات               22137707
*231  حسن رضا                    زارعی                          33329886
*232 محمد                             زادحیدر                        88908454 
   233 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*234 محسن                            زرعی                         66591157

*235 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              44436021  
*236 محمد                           زمانی                     03137750144
  237 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*238 محمدحسین                      زواریان                        88937396 
*239 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889316 
*240 منوچهر                           زندی                         88721269 
*241 محمد                        زهیری                     26753126
  242 هاشم                            ساالر محمدی               22863011
  243 مسیح                            ساالریان                      88705508
   244 بابک                             سامی                         88901547

*245حمیدرضا                          سبزه اي                        77520148  
*246عباس                            سالک                          66485063
*247 محمد                            سخائی فر                     88843704 
*248 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88326527 
  249 سید محی الدین               سراج                          88842273
 250  عباس                           سرلک                         88020434
*251 علی                               سعادت                         22909557 
*252 نصراله                            سعادتی                       88705508 
*253 محمدحسن                      سعادتیان                      88503527
*254 فرشید                           سلطانی لرگانی               44297185
*255 کامران                          سلیمی                        88575475
*256 سعید                             سلیمی                       44250494

*257 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66565290 
*258 مهدی                            سوادلو                         44611723 

*259سیاوش                           سهیلی                          88902316  
  260 فتح اله                          سهرابی                        22912368
*261 حسین                            سیادت خو                     88801904 
*262 مسعود                          سورانی                       22925910
   263 سیدمهدی                       سیدمهدی                     66704425 

*264 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
*265 شهریار                     سیفی                          22256940
   266 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*267نوشین                       شاپورزاده                    44288816
*268علیرضا                           شایان                         22902484

  269 رضا                               شاهرخی                       77516634 
*270 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         8450807
*271 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   88938158
*272 تیرانداز                           شکیبا                          77873521
*273 احد                               شله چی                        22904200 
   274  سیدمجید                         شجاعی                        88791437 
*275غالمرضا                        شجری                        22861830
*276 معصومه                          شعبان                          88905647 
*277 سعید                         شعبانی                      88316897
*278 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         66704425 
*279 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88305392

*280 مهرداد                            شریعت زاده             0311-6644852  
*281 نریمان                            شعربافی                       66565291 
*282 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942

 *283 سیروس                          شمس                          88937317  
*284 منصور                            شمس احمدی                88309100 
*285 رضا                               شمس زهرایی               88675992  
*286  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*287 محمد                             شوقیان                         88804941 
*288 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*289 فرزاد                              شهدادفرد                     88503527  
   290 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*291 شهره                                شهالئی                          88794646
*292 منصور                         شهالیی                       88886230 
*293 امیر                               شهالئی مقدم                88903949

*294 صغری                           شهراسبی                     88773828  
*295 قاسم                             شیخانی                        66932021
 *296 حسین                            شیخی                         22270949
*297 فریده                             شیرازی                        88343235  
*298علی                           شیرازی باصری           88736447
   299 رضا                               شیروانی                       22353129 
  300 احسان                          شیروانی هرندی              22925910
*301 زهیر                              شیرین                         88728600 

*302 محمد رضا                     صابونچی                     88708234 
*303 پرویز                             صادقی                         88890236
*304 سید سعید                       صادقی                        22270198
  305 حمیدرضا                        صادقی                       77498403
*306 پیام                           صادقی جزی              88613810
* 307 رحمت اله                            صادقیان                       88678351
*308 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*309 محمدرضا                      صداقت تفرشی               88305918 
*310 سعید                            صدرائی نوری                88502855 
*311 مجید                           صفاتی                         88503917 
*312 محمدجواد                      صفار سفالیی                    88726665 
*313 امیر محمد                  صفری                        22882048
*314 ولی اله                        صمدی                          88305391
*315 مهدی                          صولتی                    0311-6283962 
*316 قاسم                           ضرغامی                          88827556 
  317 امیرحسین                     طباطبایی                031-32660211 
*318 حمید                           طبائی زاده فشارکی            22228452 
*319 امیرحسین                      ظهرابی                          88504586 
*320 اصغر                            طهوری                           88903900 

*321 احمد                            ظفرپرنده                         22011374  
*322 مرتضي                         ظله جوبي                       88847525 
*323 قاسم                         عباسی                          88918963 
*324 بیژن                            عبداللهی نمین                  77873519 
*325 محمدرضا                      عبدی                             88326527 
  326 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  327 مهدی                         عسجدی                         22904199
*328 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*329 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*330 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420311
*331 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* 332 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*333 مریم                           عربی مزرعه شاهی              44846631
*334 حمیدرضا                       عرفی                             88952289 
*335 محمدرضا                      عزیزی                           44975513
*336 فرید                            عزیزی                          88901246
  337 مام                             عزیزی                          88800267 
*338 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*339 علیرضا                         عطوفی                           88785765  
*340 سعید                       عظیم زاده آرانی             88305391
*341 اکرم                           علیاری                           88109418 
  342  محمد                    علیاری اردی                 22912418
*343 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022377
 *344 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902316   
* 345 فریدا                            عطایی                            88799365 
*346جعفر                             عوض پور                        88827556  
* 347  شهراد                           عوض پور                        88847525 

*348  عالءالدین                      غفاری                            88937317  
*349 جعفر                           غالمی                          88514363
*350 بهرام                            غیائی                            88909718  
  351 کامبیز                            غیائی                           88038379 
*352 هوشنگ                        غیبی                             88985751  
*353 علیرضا                        فاضلی                           77514576
*354 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               88939513
*355 محمدحسن                   فامیلی                           44299340
*356 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728565  
* 357 محمد                           فدایی حسینی                   88673149 

*358 بهمن                          فدوی رودسری                 88835207
*359حسین                           فرج الهی                         88306911  
*360 مهران                         فرجی                            88951930

*361 علی اصغر                       فرخ                               22925910  
* 362 فرهاد                           فرزان                             88929709 
*363 مهدی                       فرزانگان                       88504586
*364 مهرداد                       فصیحی                        88197706

*365 مصطفی                       فضلی                            88843704 
  366 مرتضی                        فالح                             88802901

* 367 مرتضی                          فالح موحد                         22056835 
*368 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88522096
*369 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*370 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*371 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*372  سینا                         قاسمپور انارکی                88800267
*373 یاسین                         قاسمی                           88105367
*374 حسین                          قاسمی روچی                    22035160 
*375 سید حسام الدین              قائم مقامی                 03116695429
*376 محمد                       قبول                     0511-7237460
*377 حسین                         قربانی                           88980402
*378 ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*379حبیب                        قوتی                           88246341

*380 افشین                         قوی اندام               05138846584-5 
* 381 رضا                             قندی                             88032969  
  382 حسین                           کاموسی                          88900528  
*383 مزدک                         کاظم زاده                     22497229

*384 ناصر                           کاظمی                          88514457 
*385 حمید                          کاظمی                          88515133
*386 فرهاد                         کاظمی موقر                 22925910
 387 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88309100
*388  بیژن                           کریمی                         44846602
*389 محمدحسن                    کریمی                            44971639
  390 حیدر                           کریمی                     0263445930012
 391 عطااهلل                            کریمی                       02634459312
*392 فرشاد                         کریمی حجباری            22031476
   393 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*394  فریدون                         کشانی                           88000871   
*395 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271571  
*396 سید محمد                    کشاورزیان                 03516228139
* 397 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            88717650
*398 کریم                           کهندل مغانلو                   88230734 

*399 مهدی                          کیانی                             66274991  
*400 حمیدرضا                   کیهانی                         88443634
*401 رمضانعلی                    کیوانی                        88712792
*402 مهدی                         کوکبی                          88172563

*403 عباس                          گرجی                           26705336 
* 404 اسفندیار                        گرشاسبی                         66932021

*405 محمدرضا                      گلچین پور                       88791437  
*406 سیدرضا                        گلستانی                          88713809 
*407 سعید                          گل محمدی                    88105367
*408 خلیل                          گنجه                            88806876
*409 خیراهلل                        گلناریان                     06134445132

  410 شهاب                         گودرزی                         22137707 
* 411 سیروس                        گوهری                           88717650 

*412 مهدی                         گوهری                          88172560 
   413محمدرضا                    گیتی نژاد                      886037001

*414 مسعود                          مبارک                            66565290  
 415 الهه                              محب رباني                      22353129  

*416محمدمهدی               محب محمدی              882182730
*417موسی                           محسنی                           2222892  
* 418عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*419 محمد                          محققی ریاض                 88580488
420 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*421 نادر                              محمدپور                         99987654 
*422 رضا                              محمدخانلو                     44047590
   423 جهانگیر                        محمدی فر                      22924843 

  424 محسن                        محمودی چوینلی               44022577 
*425 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد         88981569 

*426 محمود                         محمدزاده                        88781759  
 *427علی                        محمدی فر                       6693222
  428 میثم                           محمودزاده                       22023544
*429 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  430  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*431 سید مجید                      مختارنژاد                         66568553 
 432 بیژن                             مدیري                           88843704 
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*510 پدرام                         ولی خوجین                22016494
* 511 اکبر                               وقار کاشانی                     44289456
*512 مهدی                           وکیلی                           22366611
*513 عادل                             ویسی                           44151135

*514 علی                                هاشم نژاد شیرازی          66565290  
* 515 ایرج                              هادوی                           88782096 
*516 محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*517 عباس                            هشی                             88843704 
*518 هومن                           هشی                            88305391
*519 محمد رضا                     همتی                            44221149
*520 محمد                           همتی                           88806065
*521 بهرام                        همتی                        65010496

*522 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  523  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 524 قاسم                             یاحقی                            88504159  
*525 محمدرضا                      یادگاری                         88799365  
*526 رضا                               یارمحمدی                     22341880
*527 مهدی                           یاری                            88662593
*528 رسول                          یاری فرد                       88980448

*529 حمید                             یزدان پرستی                  88843704  
 530 محمدسلیمان            یگانه خوشحال             66932021

*531 هادی                            یوسف زاده                      88528194 
*532 ابوالفضل                       یوسفی                           88520505 
*533 رضا                               یعقوبی                           88493172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200592
 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809

* 3  ابراهیم                          اسفندیاری             09131027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
5 امید                                    افشار                      09121598557
 6 بهروز                              امیدعلی                        8554102
 7 حمیدرضا                            اعظمی چهره برق    09125779766
*8 محمود                               بابایی رهنی              09123098322
* 9 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  10 علي                                  بهروزي                     09123026834
11 فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*12 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  13عزیز                                حیدرنژاد                  09121448565
  14 رحیم                               جباری دارستانی        09125045089
*15 سعید                             جمشیدی فرد                22251920
  16 سیدمحسن                        حجازی                          22044005
  17مرتضی                             حجازی                          22885599
  18 حسن                              حسین پور فرد         09123869677
*19 علی                                 حیدری                    09188660340
*20 سیدحسین                         خاتمی                       09123864057
*21 ابراهیم                               خبیری                       09151114370
  22 مسعود                             دادگر                            44607914
  23  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  24 اسکندر                             رجبی                       09121059283
*25 ایوب                          رستمی سلطان احمدی 09131418660
*26 قدرت اله                         رهگذر                           22002605
  27 محمود                             زائری امیرانی           09122001195
 28محمدرضا                          سالمی                     09124056094
* 29 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*30 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*31 علی                                   صحرائی                     09122501569
  32 مهدی                        شهرستانکی           09155142098
  33 احسان                         شریفی                  09188414643
  34 ارسالن                         شریفی                       09123571984
*35 محمد                             صفری کوپائی                66499299
*36 محمدکاظم                      ضیاءپور                         44352860
  37 علیرضا                               کریمی طار              09121252871
  38 بختیار                                  علیپور                       09121391611
 39 مرتضــی                     قلــی زاده           09143431000
  40 جمشید                            فراروی                         22550569
*41 علی کامیار                      گیالنپور                         88250817
  42 عباسعلی                           مفتاح پور                 09141511122
*43 زهرا                                 مطلب زاده                 09121176124
 44 حسین                              مرجوی                    09126788015
45محمد علی                           نوری                       09128408660
 46  عیسی                        نورانی فر             09125764176
*47 محمدعلی                          نوذری                       09123174861
   48  امیر                          هداوند                 09121066800

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

  49ارژنگ                      واحد میاندواب           09141450663

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      09123026340
*2  جعفر                                باقری                              2241795
* 3حسین                              بجنوردی                        82182734
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 5 بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182520
*8 محمود                               شالی                             82182730
*9 علیرضا                         صفایی                  09123061592
*10 غالمرضا                      صرام                            88713790

*11حمید                              طاهرپور                         82182520 
 12 فهیمه                              عیسی                            82182313
*13 غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182525
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              09126136303
 15 مهرداد                          قدیمی                         82182732
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    09123011361
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726308
  20  حمید                      وحدت جمیل          09126201647
*21 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         09122893814

*3 بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      09123396260 

 5 محمدحسن                           استحقاری                  09121185789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
7 سید محمد                            باقرآبادی                   09125504263 
*8 حمیدرضا                             بنی اسدی                 09126445471
*9 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*10 بابک                                 پوربهرامی                 09122105100

*11 ایرج                             پورحسین  اکبریه            88903190  
*12 خسرو                            پورمعمار                          88030644 
*13 سعید                                تاج بخش                   09123688315  
* 14هوشنگ                           تسلیمی                      09121591841
  15 احمد                             جاللی  کله سر         09123701504

*16  پرویز                             جوادی بوسجین              88798023  
*17 عباس                                  جهانی                          09122991984
*18  یحیی                             حساس یگانه            09121881850  
*19 مصطفی                         حقدوست                        88769043  
*20 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*21 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*22  امیرعلی                           خانخلیلی                         88798023  
* 23 فریده                          خلعتبری                      66427539 
24 جمال                               دامغانیان                        60992015
  25  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*26 سیروس                         رحمانی                           88783323 
  27 مهرداد                      رحیمی               09122990543
 *28محمدعلی                       زاهدی                      09121019332
  29 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 *30  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       09124353808
  *31 محمدباقر                  محمدی                     88803660  
*32 رسول                            محمدی سالک                22548549  
  33 سیامک                      سامی                         83879000

*34 غالمرضا                     سالمی                         88882243  
* 35 ناصر                         ساالر                         88904226
*36 فرامرز                       شایگان                       66436391
*37 سیامک                      شهریاری                     88751909  
 *38 عباس                              شوقانی                      09124113511
*39 غالمرضا                    شوندی                       22906751
* 40 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*41  علیرضا                           صالحی                     09126041540
*42 احمد                             عبائی کوپائی                   22075218 
*43 خسرو                       فخیم هاشمی              66720236 
  44 رحیم                              فیروزی                          66801062

  45 محمود                    قدس                     
  46 صالح الدین                    قوی پنجه                       88663272  
*47 محمدابراهیم                قربانی فرید                   775 08463  
   48 سهراب                            کارگرمعمولی رفتار       )103(-49772
49 ادریس                           کریمی قره عمر        9122763654

*50 بهرام                         کالنترپور                         22055093  
* 51 جو اد                            گوهرزاد                         09121026941
*52 محمود                       گلرخی                           22944360

 433 سید محمد سعید              مدیحی                          88328313
*434 ابوالقاسم                       مرآتی                            88504587 
*435 حسن                      مرادقلی                    88452862

*436 طاهر                            مراغه پور                         6283764  
* 437 علیرضا                         مستغائی                          88538234  
*438 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   44646485 

 *439 علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
*440مهدی                     مسجی                      88334644
  441 شهرام                         مشتاقی                         66591157

*442 علی                             مشرقی آرانی                   88305392 
*443 همایون                        مشیرزاده                        22137707
*444 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*445 مرتضی                     مصدری                         88902999

*446 رضا                           مظاهری                         88061990  
*447 رامین                     معانی                        44022975
*448 رضا                         معجزاتی                      88581439
*449 محمدجواد                  معصومی                       88320131

*450علیرضا                           مسعود خورسندی             22228445  
* 451 پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
 452 مهدی                      معین پور                     66040306

*453 محمدباقر                    ملکی                             88703351 
*454 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*455 فرهاد                         مصفا                       04432228222

*456حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  457 بهزاد                             مقرب کلخوران               22925910
*458 اکبر                          منفرد                            88572024  
*459 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*460 ابراهیم                       موسوی                          88452963  
*461 سید مصطفی             موسوی                         88446856 
*462 سیدکمال                    موسوی                          88581437  
*463 سیدیاسر                موسوی                      88103018
*464 علیرضا                         مهدی بابایی              01144227635
*465 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*466 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*467 رویا                            مهدی زاده                      88843704
*468 سید علی                   مهدیان                         44542499
*469 پویا                             مهدوی فر                     88690830

*470 مسعود                       مهرآبادی                      88933832 
*471حسین                       مهربانی                         22840423
  472عطاءاهلل                    مهربانی                     88323912
*473 منصوره                     منصفی                          66565290
   474 پرویز                         میرآرمندهی                    88804519 

*475 عبداالمیر                    میرآب                            88312248  
 476 رضا                              میرآفتابزاده                     88663132
*477 منصور                         میرزاخانی نافجی                6631390 
*478 سیدمهدی                میرحسینی                 22037214
*479 ابوالفضل                     میرزائی                   0311-6691921
*480محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*481 محمدعلی                  ناظری                          88843704
* 482 حمید                         ناموری                           88901246 

*483 ایرج                           نجفیان                           88015042  
  484 محمدعلی                  نجفیان                         88013175
*485 بیژن                         نجفی                           88326527 
*486 علی اصغر                       نجفی مهری                    22035160
*487 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*488 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  489 بیژن                             نصیری                          22925910
*490 فرامرز                            نوروزی                         44299340
*491حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*492 علی                               نظاری                            88274746  
  493 جعفر                            نعمتی                           88938528
*494 عبدالرضا                         نوربخش                         22035160
*495مرتضی                          نوبخت                            88905647
*496 سعید                             نوری                           88107264
*497 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*498 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*499حمیدرضا                          نیکخواه                          22056835 
  500 محمدرضا                        نیکخواه                         88559316
  501 شهرام                            نیک بخش                     82182100
502 فرهاد                             نیلی                             88305392
*503 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*504 محمدحسین                    واحدی                            6621345
*505 محمود                            واحدی                           88961042  
*506 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 507 کاظم                             وادی زاده                       22136905 
*508 سجاد                            وجاهت                         88521678

*509 سعید                             وطنی                           88528194 
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حسابدار

  

*53 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*54 رضا                           مستاجران                       88845466 
*55 ایرج                           مشتری دوست         09122581678
*56 محمدرضا                        مجدرضایی                09123089866  
*57 امین                         محبوبی                  604676-7677 
 58 سیدحسین                     مروستی                        888843670
*59 محمود                         ملکی پورغربی                  77637057
*60 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  61 مجید                              میراسکندری             02822223937 
  62 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928360

*63 ژانت                          نصیری                          66414861  
*64 ایرج                            نیک نژاد                         66463395 
  65 فریدون                            وحدتی نیکزاد                   88833855  
*66 بهروز                         وقتی                             22267223
*67 ناصرعلی                      یاوری                       09121711863

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند. 

حسابداران مدیریت خبره

1  مهران                      آقایی                    09121892823
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
3 ناصرالدین                     ابراهیمی              09144618172
4 اردشیر                       احمدیان               09122955347
5 اصغر                         اطمینان              09122133681
6 سعید                        اکبری  ارزنانی         09139028291
7 فریدون                            امجدیان                   09122496804
8 محمد                       امیرآتشانی            09125846040
9 هادی                           امیر آتشانی             09122408036
10 بهمن                       امیری                  09127998235
11 حامد                              امینیان                     09133463090
12 هادی                             اوالد                       09121554178
13 سهیال                       الهیاری               09123217184
14 حجت اله                        بابایی                      09122309756                  
15جواد                           باغبان                 09127987435
16 ستوده                     باقری                 09129451916

17سید محمد                      باقرآبادی                  09125504263 
18 هاجر                              باطنی                      09122786469
19 داود                            بهادر                      09123164670
20 علی                            بیات                       09121304357
21 احمد                           بیابانی                     09121542507
22مهدی                          بیرانوند                  09125724120
23سید امیر                     بهادر علوی           09104069282
24 فاطمه                             پوریعقوبی                 09127059909
25 جمشید                         پیک فلک                09132829098
26 داود                        پناهی                 09144529379
27 محمود رضا                  توحیدنژاد              09111622386
28 علی اصغر                ثامنی                  09126095674

29 رضا                              چالنی ترکمانی        09123128245                   
30 ساسان                        حدادی                    09122027727
31 محمد                          حسین پور                09153159311
32 حمید                            حق نویس                09121364827
33 اسداله                             حمیدی                     09171713402
34 داریوش علی                 حیدری                09121033960
35 محمدتقی                 خادمی جبلی         091322522695
36 سعید                      خان محمدی        09192026809
37 رحمان                         خانی گنبد                 09122773758
38 حسین                       خلیل زاده               09123081031
39 مهناز                            خشنودنیا                  09123630148
40 محمدنادر                      خمجانی                   09122019656
41 مسعود                        خوروین                 09123182334
42 نوشان                         خوشبخت فشتمی    09122893206
43 روح اله                           خلج                   09124195401
44 محمد                            جعفر ناسوتی         09121591359
45 فاطمه                              دادبه                 09126051927
46 فریدون                              داودوندی                09121942912
47 محمود                             زائری امیرانی        09122001195
48 غالمحسین                   دوانی                     88866025
49 زهرا                                دشتی                09120873668
50 هادی                            رستگار                09120620422
51 هایده                            رحیمی علی آبادی   09122877335
52 عبدالرضا                       رمضانی               09127344894
53 مهدی                             زینالی                 09144565854
54 رحمت اله                            صادقیان                       88678351
55 نظرعلی                        صالحی نژاد        09121236823

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

56 محسن                             ژاله آزاد زنجانی     09124353808
57 لیال                               ستاره                  09305593335
58 مهدی                           سلیمی                09126147470
59 محمدعلی                        سلیمانیان             09122114379
60 عباس                                    سخاوت                   09123166744
61 آزاده                               سوری                 09128340978
62 محمد مهدی                            شاطرزاده                  09177150467
63 احسان                         شریفی               09188414643
64 ارسالن                          شریفی                09191060560
65 منصور                                شمس احمدی               88309100
66 محمود                            شه بخش            09033037003
67 غالمعباس                           عزتی شالقونی        09123594514
68 غالمعباس                              عالیشوندی              09177161355
69 عبداالحد                         عباشی                 09119642678
70 محسن                         عالیخانی              09125436723
71 محرمعلی                         علیخانی               09125459784
72مرتضی                           علیزاده               09131422925
73 احمد                            غفاری                09213680165
74 محمدحسن                    فامیلی               09155033067
75 آزاد                                    فرح افزون             09376301800
76 محسن                              فالحی                  09192336547
77 امیر                                  فلکی طرازکوهی    09121959415
78 علیرضا                              فلکی طراز کوهی    09122858725
79 محمد                          قبول                  09128630035
80 شهریار                            قهرمانی زهرایی     09122205112
81 سیدمحمد                               طباطبایی                  09123028071
82 جواد                                    طهماسبی              09126858349
83 مزدک                            کاظم زاده            09123795360
84 حیدر                            کریمی               09123423118
85 عطاء اهلل                         کریمی               09124411932
86 ادریس                             کریمی قره عمر     09122763654
87 اسفندیار                       گرشاسبی            09123380144
88 سودابه                                گودرزی                 09123380214
89 محمدرضا                      گیتی نژاد           09121396097
90 کورش                             مروتی                 09189840528
91 روح اله                           مردان واجاری       09113428556
92 بهزاد                                محمدی                09122170035
93 مهدی                           محمدی مالحاجلویی 09127929637
94 محمد                            محمودی               66932021-5
95جعفر                                     مددی قراکلک         09148224514
96 حسین                                  مرجوی                   09126788015
97 علی                                       مصدر                      09123383872
98 هنگامه                                 مقدس پور               09123464917
99 سید احمد                      موسوی              09126823289
100سید حسین                      موسوی               09122465042
101 محمد مهدی                   مقامی                  09120766284
      مهدی                      معین پور               09124670173
102 پویا                                مهدوی فر           091223707863
103حسین                             مهدیان               09132914573
104مجید                                  میراسکندری          02822223937 
105محمدجعفر                          ناسوتی                  09121591359
106آرمان                                 نقشبندی               09184746174
107 اشکاندخت                             نمسه چی                  09122203696
108 اباذر                              نیکخواه              09123729544
109 مهدی                              نیرومند                 09123116096
110کاظم                           وادی زاده           09128383679
111پیمان                               ویسه                    09125331704
112 امیر                                هداوند                  09121066800
113علی                                  یساولی شراهی       09123121367
114 فرشید                             یزدانی                  09125051088

حسابداران مالی خبره

1 علی                              ابوطالبی کذرجی        09124964387
2 سمانه                         آدینه                     09124333029
3 احمدرضا                      اسدیان                   09153050620
4 حسین                          اسماعیل پور             09151335403
5 حسین                        اسمعیلی کمارعلیا      09122284882
6 محمود                       آل حبیب               09127650779
7 بهمن                            امیری                     09127998235
8 محمد                           امیرآتشانی              09125846040
9 جلیل                            ایوانی                   09188877532
10 سید محمد                            باقرآبادی                   09125504263 
11جواد                           باغبان                 09127987435

12 مجید                          باقیات                  09123117505   
13 مهدی                            بیرانوند                  09125724120

14 سعید                          پرتو                      0912539202
15 فاطمه                         پور یعقوبی              09127059909
16  علی                         پیوندطلب             09151227263
17 جمشید                        پیک فلک               09129746907

18 عبدالرضا                   تاالنه                       88659982
19علی اصغر                     ثامنی                    09126095674
20 اسحاق                     جانباز                   09151153458
21 محمد                       جان نثاری الدانی    09131882320
22 خسرو                       چهاردولی              09123627275
23 میثم                         حاتمی                 09129724117
24 احمد                        حاتمی                  09152455197
25 خدیجه                      حکیمان                09133518501
26 محمدتقی                       خادمی جبلی             09132252695
27 سعید                           خان محمدی            09192026809
28 امید                           خسروی جاوید       09383395800
29  همایون                             خوبان عنبران              09127924713
30 فاطمه                            دادبه                    09126051927
31 حمید                          داراب                 09132758455
32 محمد حسین                   دهقانی تفتی          09121958159
33 محسن                      رحیمی                  09120281014
34 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
35 بهرام                         رستمی                09123802153

36 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124353808 
37  سامان                             ساعدی                  09107606401
38  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114379
39  مهدی                           سلیمی                  09126147470
40 میثم                           سوری                 09122884805
41 مجید                           شاهرخی چمن آبادی 09391367338
42 ارسالن                         شریفی                09123571984
43 مهدی                          شفاعت تکلدان      09126992960
44 بهنام                          شیری                  09125500096  
45رحمت اله                            صادقیان                       88678351
46 سعید                           صادقلو               09109210947
47  ندا                            صادقی پور           09133061869
48 حمیدرضا                      صالحی               09131521010
49 علی                            فتوحی                09132546398
50 محمد                          قبول                  09128630035
51 ناصر                           قربانی                09122902057
52 شهریار                            قهرمانی زهرایی       09122205112
53 الهه                           عالئی ابوذر          09127353428           
54  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
55 غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182525  
56  مریم                               علیشیری                 09122635478
57  مرتضی                      علیزاده                09123452935
58  ژوزف                         عیسوی                09121227948
59 محسن                       غالمرضایی           09122878932
60 مزدک                         کاظم زاده            09123795360
61 ادریس                         کریمی               09122763654
62 زانیار                           کریمی               09189714810
63 عطاءاهلل                       کریمی                09124411932
64 جاوید             لشگری               09126992757
65 عباس                          مباشری               09124958821
66 علی                                  محمدی فر              09126194956
67 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
68 روح اله                             مردان واجاری          09113428556
69 فریبرز                         موسی رضائی        09125767411
70  ضیاءالدین                    معصومی               09125112253
      مهدی                      معین پور               09124670173
71  محمدجعفر                   ناسوتی                09121591359
72 ابراهیم                       نوروزبیگی             09125001757
73 فریبا                          نوروزی               09142188094
74 مهیار                         نیازیان                 09129337597
75 کاظم                          وادی زاده           09128383679
76 بابک                          وهابی                  09122134214
77 فاطمه                         هادلوند                09132884380
78 امیر                           هداوند                09121066800
79  فرشید                         یزدانی                  09125051088
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

14۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

13384- حمیدرضا شاه نظری

133۷4- جواد یوسف نژاد

1338۰- فاطمه حسینی آشتیانی

13383- ثریا مرادی

133۷3- محمد فاضلی

133۹۰- محمدعسگری شمس آبادی

133۷۹- امید وزیری پور

13382- نفیسه سوری

133۷2- سید محمد رضا سجادی

13388- رضا حیدری 1338۷- ابوالقاسم عندلیبی

133۷۷- آرش گل محمدی

1338۹- محمدرضا آینه وند

 133۷8- سیداحمد حسینی

1338۵- مهدی دوستی

133۷۵- سهراب حق خواه

133۹1- مینا محمدی نسب

13381- علیرضا خدائی

133۷۶- سهراب ولی پور

1338۶- عرفان صفری
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

134۰۶- وحید کریمخانی زندی134۰۵- سالومه باغجری134۰4- لیال تراب نژاد134۰2- کریم گالبی 134۰3- زهرا تراب نژاد

134۰1- محمد حسن خواجوی134۰۰- محسن نوری خواه133۹۹- بهاره قدیمی133۹8- یاسر شاندیزی133۹۷- مصطفی قناد

133۹۶- مرضیه چگینی133۹۵- سهیال خلیلی133۹4- شراره عامل محرم زاده133۹3- قاسم وارسته 133۹2- آبتین ملک پور

134۰۷- علی نوری علمی

13412- فهیمه میرابی

134۰8- پونه ایران پور

13413- معصومه رفیعی

134۰۹- مائده زین الدینی

13414- جالل یحیایی

1341۰- محمد ساالر

1341۵- زهرا یارمحمدی

13411- هدی آقاخانیان

1341۶- مریم سادات حسینی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

1341۷- مریم مشایخی

13422- نیما جان نثاری

13418- فرید خان محمدزاده

13423- سیاوش مافی

1341۹- علی ملكی

13424- سجاد نصرت

1342۰- علی قاسمی

1342۵- مسعود نئی مارانی

13421- نیما خوش اخالق

1342۶- شهرام کاظم پور

1343۰- فاطمه عباسی مشرفی 1342۹- مهسا فیض منش13428- امید بخشی 13431- میالد خدا بخش1342۷- فرزانه تقی بیگلو

1343۵- مصطفی ایمانی 13434- هادی صادقی13433- محبوبه کریمی 1343۶- کسری امیر عابدینی13432- علی سعادت ورنوسفادرانی

13441- زهره داود1344۰- رضا بروزمند شاد1343۹- آذر عزیزی فارسانی13438- آتنا خازن1343۷- بنت الهدی نورپناه
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

1344۵- احمد احمدی 13444- نوراهلل فرامرزی بابادی

134۵۰- جواد نصرالهی1344۹- زهرا کثیری 13448- مسعود محمدی نیا 1344۷- حامد مسیب زاده

1344۶- حبیبه سادات موسوی13443- علیرضا نبی نیا

134۵1- محمد میرزا پلنگی

13442- شیما شاه محمدی

134۵۵-  کیانوش رضوی نسب134۵4- مجتبی حیدری ویری 134۵3- اسماعیل بادافره 134۵۶- اسماعیل باوان پور134۵2- مهدی رضایی

134۵8- مصطفی سردار شهرکی134۵۷- حامد صالحی

134۶۵-  سیدمحمد سادات 134۶4- مانیا جوکار

134۶1- محمدرضا رهبری134۶۰- حسن عبدی134۵۹- پریچهر نصیری

134۶۶- حسین مشرقی134۶3- محمدتقی نجفی 134۶2- سارا کاظمی اصل دوانی زاده
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

134۷۰- علی نوری134۶۹- علی شبانی 134۶8- امیر سهرابی 134۷1- سعید زارع خاکستر134۶۷- مهناز صفری

134۷۶- حسین لشكری 134۷۵- مهسا زنگنه134۷4- زواره یزدانی134۷3- فرهاد شمسی 134۷2- شاهین زاهدی ثمرین

13481- رضا خدایاری1348۰- یاسر بخشی 134۷۹- محسن سرائی 134۷8- کوروش افیونی 134۷۷- امیر محمدی احمدی

13484- علی عسكری بلوکی 13483- محمد بنانی ثمرین 1348۵-  یزدان رستمی13482- زهرا صالح پور

134۹1- مثیاق آخوندی134۹۰- مهدیه مؤیدی شاهرودی 1348۹- سروش مالیی 13488- محمد حسین صالحی مقدم 1348۷- میالد ابراهیمی ثابت

1348۶- سارا گودرزی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

134۹۶- محمد هدایت134۹۵- مصطفی عطاری 134۹4- نسیم ثریایی 134۹3- میالد شادی 134۹2- مجتبی بهرو

 13۵۰۶- حمیدرضا ابراهیمی

13۵۰1- پگاه صابری

13۵۰3- علی اکبر اصغری

134۹8- محمدباقر هوشمند نژاد

13۵۰4-  نغمه نظری

134۹۹- علیرضا عبد الرحیمی

13۵۰۵- حسین کمالی

13۵۰۰- حسن صالحی

13۵۰2- لیال ساالری

13۵۰۷- مجید معتمدزاده

13۵12- زهرا قاهری

13۵۰8- پونه نوع پرورساروی

13۵13- امیر شعبانی

13۵۰۹- ابوالفضل پیروز

13۵14- محمد حنیفه شیرزاد کلوچه

13۵1۰- شهین شبونی کوکی

13۵1۵- عبداله حیدری

13۵11- علی رادمهر

13۵1۶- ریحانه طاهری

134۹۷- نگار ثابتی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

13۵21- علی اصغر احمدپور13۵2۰- حامد مهدوی 13۵1۹- امیرحسین جلیل پور 13۵18- هادی قربانی 13۵1۷- راحله خلیقی

13۵31- سعید بهزادی

13۵2۶- مهدی متین

13۵28- مجتبی نجاتی فر

13۵23- فرهاد مقدم

13۵2۹- احمد دودانگه

13۵24- سیدرضا مطلبی

13۵3۰- مسعود شیوایی

13۵2۵- مرضیه کاظمی

13۵2۷- رقیه سیفی

13۵32- سید میالد مختاری

13۵3۷- علی ترابی کمال

13۵33- پیام همتی

13۵38- مهدی نعیمی

13۵34- مهدی یادگاری

13۵3۹- الهام یزدان خواه

13۵3۵- رضا رضازاده

13۵4۰- حمیدرضا بایمانی

13۵3۶- مهدی آقا عابدی

13۵41- زهرا قدیمی

13۵22- مجید ملک نیا
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳45

حسابدار

13۵4۶- امید معتمدی13۵4۵- نظام الدین محمدی 13۵44- پویان محمدی 13۵43- میثم جعفری 13۵42- شاهین شیرابی

13۵۵۶- وحید ناظری

13۵۵1- سمیه رضائی

13۵۵3- امیرحسین محمدی

13۵48- کامران پاکیزه

13۵۵4- مهری علمدار

13۵4۹- بهروز جابری نسب

13۵۵۵- غالمرضا رضوانی

13۵۵۰- علیرضا شربتی

13۵۵2- رضا عزیزی

13۵۵۷- پیمان نادعلی

13۵۶2- پریا حبیبی

13۵۵8- هایده کوهی مقدم

13۵۶3- سجاد رفیعی

13۵۵۹- حمید سجادی

13۵۶4- رضا جستجوی خوئی

13۵۶۰- رامین رضایی مقدم

13۵۶۵- آتوسا فرشچی تبریزی

13۵۶1- رامین یاسمنی

13۵۶۶- الهام زارع

13۵4۷- امیررضا ملكی
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h e s a b d a r . i i c a . i r۳45 شمارۀ

حسابدار

13۵۷1- زهرا شاه حسینی13۵۷۰- محمود رضا عسكرزاده 13۵۶۹- حمیدرضا صانعی پور 13۵۶8- رخشان جاویدی 13۵۶۷- سمانه عطائی ستن

13۵81- پریسا دالور

13۵۷۶- مجتبی بیگدلی

13۵۷8- نرگس باقری

13۵۷3- علی ترکاشوند

13۵۷۹- احمد کیانی مهر

13۵۷4- ساسان باقرپناه

13۵8۰- زهرا خزائی

13۵۷۵- سعید یزدانی رستم

13۵۷۷- فریبرز فرزان

13۵82- حسن هادیزاده

13۵8۷- سعید نوری حسین آبادی

13۵83- مسعود مالكی راد

13۵88- میالد شعبانپور

13۵84- رضا گودرزی

13۵8۹- علی اکبر یوسفی

13۵8۵- حسین صارمی

13۵۹۰- حمید فتاحی

13۵8۶- عاطفه محمدی

13۵۹1- آیدا گلپایگانی

13۵۷2- پریسا حسین زاده
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