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 سرمقاله

-ها و مانـ سال تولید، پشتیبانی  

  روش های افزایش سرمایه

تواننسد رنس   ها با طی کردن یکسرری مراحسق نسانونی می شرکت

ها را افزایش دهند که  سرمایه ثبت شده خود نزد اداره ثبت شرکت

شسود  افسزایش سسرمایه  گفتسه می فسرایش سسرمایهابه این فرایند 

 :ها عموماً به یکی از دو دلیق زیر است شرکت

 های شرکت (تامین منابع مالی جدید برای گرترش فعالیت1

 ( اصالح ساختار سرمایه شرکت2

ها حائز اهمیت است، محسق  نکته ای که در افزایش سرمایه شرکت

   تامین این مبلغ است

  روش زیر است ۴روش تامین مالی یا افزایش سرمایه 

  ( از محق سود انباشته1

 های شرکت ( از محق تجدید ارزیابی2

 ( از محق آورده نقدی ومطالبات حال شده3

 ( از طریق صرف سهام ۴

در زمان افزایش سرمایه به هر یک از روش ها، نیمست سسهام آن 

  نماد کاهش یافته می شود

بر اساس روش محاسبه نیمت تئوریک هر سه  جدید، با کاهسش 

نیمت سهام پس از افزایش سسرمایه، ارزش دارایسی افسراد بعسد از 

کند زیسرا بسه همسان مسیزان )درصسد  افزایش سرمایه تغییری نمی

شود   گذاران نبلی اضافه می افزایش سرمایه( بر تعداد سهام سرمایه

در وانع اگر بخواهی  خیلی شفاف بیان کنی  مثق ایسن اسست کسه 

 25۱۱سسه   2۱ریالی دارید و یسا  5،۱۱۱سه   1۱بگویی  شما 

ریسال خواهسد  5۱،۱۱۱ریالی  در هر دو حالت ارزش دارایی شسما 

فرمول های ارائه شده برای محاسبه نیمت تئوریک سه  پس   بود

 از افزایش سرمایه است و پیش بینی می شود که سه  پس از 

دست آمسده بازگسشایی  های به افزایش سرمایه در محدوده نیمت

بدیهی است با توجه به روند عرضه و تقاضا در بازار ممکسن   شود

دسست  هسای به است نیمت جدید سه  بیشتر یا کمستر از نیمت

سهامداران پس از شرکت در افزایش سرمایه از  آمده معامله شود

روز  ۰۱محق آورده نقدی، در ملهت تعیین شسده )کسه معمسو ً 

توانند در صورت تمایق مبلغ مطالبه شده را در مهلست  است( می

مقرر به حراب شرکت واریز می کنند )تا در زمان مشخص حق 

های آنها تبدیق به سه  شود( و یا اینکه از طریسق سسامانه  تقدم

ها اندام نماینسد  معمسو  در   معامالتی نربت به فروش حق تقدم

ایران این روش کاربرد بیشتری دارد ودر این حالت سهامدار باید 

به ازای هر سه  جدید، مبلغ یک هزار ریال )نیمت اسمی سه ( 

را به حراب شرکت واریز کند تا در زمان مشخصی حسق تقسدم 

های آن تبدیق به سه  شود  البته باید توجه داشت که در برخی 

موارد اگر سسهامدار مطالبساتی از شسرکت داشسته باشسد )مثسالً 

تواند از محسق مطالبسات ایسن  مطالبات ناشی از سود سهام(، می

  مبلغ را پرداخت کند

گیرد که در تاریخ اجسرای  افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می

مصوبه مجمع عمومی فسو  العساده شسرکت مبسنی بسر افزایسش 

سرمایه، مالک سهام شرکت باشد و اصطالحا در مجمع عمومسی 

  فو  العاده افزایش سرمایه، شرکت نماید

یکی از موارد خیلی مه ، وجود بحث جذابیت یا عسدم جذابیست 

برای حضور در افزایش سرمایه است  نگاه متداولی کسه در بسازار 

ایران وجود دارد این است که افراد به محض شنیدن اینکه سهام 

افزایش سرمایه دارد مشتانانه به دنبال خرید ایسن سسه   شرکت

 و گاها حتی صف های خرید  هرتند
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سنگینی به وجود میاورند بدون آنکه تأمق و تحقیقسی روی 

علت این کار انجام دهند و یا حتی ممکسن اسست بعسضا در 

برخی سهام ونتی علت خریدن یک سه  را از کسری جویسا 

میشوید به شما میگوید که شرکت افسزایش سسرمایه دارد و 

پیشنهادشان به شما نیز این اسست کسه از فسردا وارد صسف 

  خریداران شوید

اما وانعیت امر چیرت؟ همانطور که در توضسیحات ابتدایسی 

ها بنا به د یق مختلسف از جملسه نیساز بسه  ارائه شد، شرکت

ای و یا تصحیح سساختار مالسی  های توسعه منابع جهت طرح

طبق فرمسول   کنند  اندام به افزایش سرمایه می…  شرکت و 

های ارائه شده نرار است ارزش دارایی سهامداران در زمسان 

بازگشایی سه  بعد از افزایش سسرمایه تغیسیری نکنسد و در 

وانع بر اساس محاسبات تئوریک، ارزش دارایسی سسهامداران 

همان ارزش دارایی در روز نبق از افزایش سرمایه باشد )بسه 

سه   1۱۱تومانی برابر است با  1۱۱۱سه   5۱عنوان مثال 

تومانی(  پس باید به این نکته توجه ویسهه داشست کسه  5۱۱

های تئوریک نرار نیرت بعد از افزایش  طبق تعاریف و فرمول

های شما اضافه شود، در این میسان  سرمایه چیزی به دارایی

کمسی …  شاید شنیدن برخی کلمات مثسق سسهام جسایزه و 

گمراه کننده باشد در این شرایط مهمترین سوالی که باید از 

خود بپرسی  این است که چه عاملی موجس  رببست افسراد 

شسود و آیسا ورود مسا توجیسه  گونه سهام می برای خرید این

 خواهد داشت یا خیر؟

 

گونه سهام معمسو  بعسد از برگسزاری مجمسع  از آنجایی که این

افزایش سسرمایه بسدون محسدودیت دامنسه نوسسان بازگسشایی 

 :شوند ممکن است با سه حالت مواجه شوید می

الف( افزایش نیمت و باز شدن نماد بیسشتر از نیمست تئوریسک 

های مثبست  )چون دامنه محدودیت ندارد ممکن است پتانسریق

موجود در سه  به یکباره نمایان شود و این رشد نیمست نابسق 

 توجه باشد(

 عدم وجود اختالف میان نیمت بازگشایی و نیمت تئوریک  ب(

ج( کاهش نیمت و باز شدن نماد کمتر از نیمت تئوریک )چون 

های منفی موجسود  دامنه محدودیت ندارد ممکن است پتانریق

در سه  به یکباره نمایان شود و این افست نیمست نابسق توجسه 

 باشد(

به طور کق بر اسساس نسانون عرضسه و تقاضسا نیمست سسهام  

شسوند و هسر کسس بسر اسساس  ها دستخوش تغیسیر می شرکت

کنسد  فسر   های خود ارزش یک سه  را مشخص می استد ل

کنید فردی بر اساس شرایط موجود و چش  انسدازی کسه بسرای 

تومان برآورد  5۱۱یک شرکت متصور است، ارزش یک سه  را 

کند  حال اگر نیمت کمتر از این عدد باشد تمایق به خریسد  می

سه  دارد و اگر نیمت این سه  بیشتر از ارزش برآوردی خسود 

باشد تمایلی به خرید نخواهد داشت و چسه  5۱۱یعنی با تر از 

و با تسر  5۱۱برا اگر ایسن سسه  را داشسته باشسد در نیمست 

شود که یکی از سه  فروشنده باشد  حال همین عامق موج  می

 حالت با  رخ دهد 

 هازداییها و مانعسال تولید، پشتیبانی  
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 لطفا خود را برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید؟ 

 .  از شهرکرد ۸۷۳۱ساله، متولد سی ام بهمن ماه  ۲۲آرمان بهرامی هستم. 

 از خودتان بگویید. از اینکه چطور وارد این حیطه شده اید؟  

ابتدا نسبت به حسابداری شناختی نداشتم و اما چون رشته ی مالیی بیود و در مسیییر 

کمک می کرد، آن را انتخاب کردم و خداراشکر از اینکیه  ه ام رسیدن به اهداف ایند

 این مسیر را انتخاب کردم راضی هستم. 

-قبل از اینکه وارد دانشگاه بشوم با فضای کریپتوکارنسی آشنا بودم ولی فعالیت حرفه

کوین و اتریوم داشتم اما جدی تر این مسیر را ادامه دادم ای نداشتم، فقط مقداری بیت

و اطالعات زیادی را از حوزه ی های مختلف ارزدیجیتال کسب کردم، ابتدا فعالیییتیم  

ی قراردادهای هوشمنید و فقط در حد ترید و کسب درآمد بود، اما کم کم به مطالعه

ها و مدیریت بالکچییین کیه امیروزه در بسیییاری از میدار  تیجیارتتنظیم آن

(business school )   مطرح دنیا در حال تدریس است مشغیول شیدم و ق ید

دارم خیلی جدی تر به عنوان یک توسعه دهنده بالکچین در امور میالیی و تیجیاری 

فعالیت کنم . بسیار زیاد به مطالعه و پیگیری در حوزه های نوین مثل بالکچین، زیست 

فناوری و... که به خلق مسیرهای کارا تر و پویاتر برای حل مشکالت بشر میییپیردازنید 

عالقه مند هستم. همچنین به همراه تیمی مدتی است که در مسیر عملی کردن اهیداف 

 خود قدم برمیداریم و به آینده ی این فعالیت ها بسیار امیدواریم .

 اصال چرا ارز دیجیتال؟ 

اصوالً بشریت در از زمان پیدایش حیات متمدن خود همواره دنبال تمرکی  زداییی و 

استقالل فردی بوده و در طول تاریخ تالش نسل های مختلف انسان برای تبدیل حیوزه 

های متمرک  به غیر متمرک  کامال مشهود است. برای مثال در گذشته اغلب ت میمات 

گرفته و حیتیی در میورد امیورات  توسط رئیس قبیله یا ب رگ یک قوم صورت می

شده اما امروزه هر فرد مستقیما تواناییی  شخ ی افراد مثل ازدواج نی  ت میم گیری می

ت میم گیری و تعیین مسیر زندگی خود را دارد که این نوعی تمرک  زدایی در حوزه 

 ی زندگی اجتماعی بشر است .

در حوزه ی سیاست تقریبا تمام حکومت ها در گذشته سلطنتی بودند، یعنی یک فیرد 

 گرفت. یا یک خانواده برای زندگی میلیون ها نفر ت میم می

اما انسان نیاز به مشارکت را در تعیین سرنوشت خود به طیور فیطیری حیس کیرد،  

حکومت ها را از سلطنتی به جمهوری و دموکرات تغییر داد. بحث ایجاد استقالل هیر 

چه بیشتر و غیر متمرک  سازی  در همه ی ابعاد زندگی بشر ملمو  اسیت و مسیائیل 

 مالی و اقت ادی به عنوان یکی از شریان های حیاتی انسان از این قاعده مستثنی نیست.

ه اران متخ ص در مورد اینکه چگونه سیستم مالی رو به وجود بیاورند که اوال نیییاز 

 به نظارت سازمان های متمرک  مثل بانک در آن وجود نداشته باشد 

 ثانیا از نظر امنیت و ساختار قابل اعتماد باشد .

پروژه های متعددی اجرا شد اما همه ی این پروژه ها بخاطر مشکیالت بینیییادی کیه 

 داشتند مثل :

 (Boat strap) یا عدم پذیرش عموم  (Double spending)دوبار خرج شدن پول دیجیتال 

L.منجبر به شکست  می شد 

فرد یا گروهی به اسم ساتوشی ناکاماتو به فعاالن ایین حیوزه اعیالم ۲۰۰۱تا اینکه سال 

کرد که از طریق پیاده سازی ایده های قبلی روی بستری به اسم بالکچین که مشکالت 

 ذکر شده رو حل میکرد موفق به ایجاد نوعی دارایی شده و نیام آن را بیییت کیویین

 این ترتیب اولین ارزدیجیتال به وجود آمد.گذاشت به 

و بیت کوین چه فراز و نشیب هایی را طی کرد تا بیه جیاییگیاه اینکه بالکچین چیست 

توضیح مف ل دارد که در این بحث نمیگنجد، امیا فیکیر کنونی خود رسیدخود جای 

 دهد. سوال شما را )که چرا ارزدیجیتال؟) را میمی کنم مطالب مذکور پاسخ 

 ی بشر است. ده به طور خالصه ارز دیجیتال آین

که از هدف اولیه ی خود فراتر رفته است.امروز با تلفییق چی ی فراتر از یک بازار مالی 

اینترنت اشیا، واقعیت مجازی و ...روز به روز دریچه هیای بالکچین با حوزه هایی مثل 

 سرمایه گذاری برای انسان  می گشاید.جدیدی از فناوری های قابل 

 چه شد که به سمت ارز دیجیتال رفتید ؟ 

های مالی عالقه مند بودم در مورد کسب و کارهای جدید مطالیعیه به فعالیت در حوزه 

 سال پیش)  ۷واسطه با فضای کریپتوکارنسی آشنا شدم. )حدود میکردم و به این 

به شدت حال این فضا تب و تاب نداشت و اکیثیر افیراد اطیالعیی در البته آن زمان 

موردآن نداشتند وبرایشان قابل درک نبود، چون دارایی را فقط ییک شیم میلیمیو  

 میدانستند.

توضیح اینکه بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال چیست، مقداری سخت بود ولی بعد  

از رشد قیمت بیت کوین و روی آوردن بسیاری از پیشگامان فناوری مثل ایالن ماسک 

 ومارک زاکربرک، توجهات بسیاری به این فضا جلب شد.

دانیم کیه  طور که گفتم من فضای کریپتورو چی ی فراتر از یه بازار مالی را میی همون 

م یت های بسیار زیاد نسبت به بازار های مثل فارکس و بور   داراست. فضایی پیوییا 

که پیگیری تحوالتش هم می تواندموجب شگفت زدگی شود و این عوامل باعث شید 

 این حوزه را برای فعالیت انتخاب کنم.

 روش های کسب درآمد در این حوزه چیست ؟ 

روش های زیادی برای کسب درآمد در این حوزه وجود داره کیه بیعیضیی از آنیهیا 

تخ  ی است و بعضی هاهم بخاطر تحریم در دستر  ما ایرانی ها نیست. اما بیا ایین 

وجود  روش های درآمدی قابل دستر  زیادی وجود داردکه بطور مخیتی یر بیه آن 

 اشاره میکنم :

به معنای تبدیل شدن به یک نود و دریافت پاداش فعالیییت :(staking)) استیکینگ ۸

 به عنوان یک نود اعتبار سنج در شبکه رم  ارز مربوط .

به بیان ساده تر یعنی شما دارایی خود را در اختیار یک کیف پول یا صرافی قیرار میی 

دهید و در آزاری این کار سود ساالنه دریافت میکنید، که البته خود استییکییینیگ بیه 

 دونوع تقسیم میشود:

۸(flexible  

۲ (lock 

در نوع یک شما به دارایی دسترسی دارید ولی سود کمتری دریافت میکنید. و درنیوع 

دوم دارایی شما تا مدت تعهد شده قفل میشود.  شما میتونید از طریق صرافی های میثیل 

 بایننس و پنکیک سواپ و همچنین کیف پول هایی مثل تراست ولت استیک کنید.
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شما میتونید از طریق صرافی های مثل بایننس و پنکیک سواپ و همچنین کیف 

 پول هایی مثل تراست ولت استیک کنید

ماینینگ )استخراج ارز دیجیتال): استخراج به وسیییلیه ی دسیتیگیاه هیای  ) ۲

مخ وصی مثل ماینرها یا کارت های گرافیک انجام میییشیه کیه روش هیای 

استخراج برحسب نوع ارزدیجیتالی که ق د استخراجشو دارید متفاوته ورود بیه 

تواند به صیورت  این حوزه تخ ص و مهارت خاص خودش را الزم دارد و می

 مستقل یا همکاری با موسسات فعال در این حوزه انجام بشود.

ترید کردن : ترید یعنی کسب سود از نوسانات قیمت مثال ارز را در قیییمیت  ) ۷

پایین تر بخریم و در قیمت باالتر بفروشیم، البته چون بازار کریپتوکارنسی بیازار 

دو طرفه است میشود از ری ش بازار هم سود گرفت برای ترید کردن شیمیا بیه 

علم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارید که منابع متفاوتی برای یادگیری هیر 

 کدوم وجود دارد.

البته بنظرمن تحلیل از طریق پرایس اکشن در بازار کریپتو بخاطر نوسانات زییاد   

بازار بسیار کارا تر از تحلیل با اندیکاتور هاست که البتیه هیر تیحیلیییل گیری 

استراتژی خودش رو دارد.امکان صحبت به طور مطلق در مورد ایین میوضیوع 

وجود ندارد. اما تحلیل فاندامنتال در این حوزه مقداری متفاوته زیرا که میا در 

این حوزه مثل بور  ایران چی ی به اسم صورت مالی نداریم و برای تیحیلیییل 

فاندامنتال باید به خوبی چرخه ی رفتار ب رگان بازار درک بشودکه این تحلیییل 

از طریق داده های درون شبکه فعالیت ماینرها ورودی و خروجی کیف پول هیا 

بیررسیی  FACSو  TVNبا دارایی های ب رگ و بررسی شاخص هایی مثل 

 میشود.

)اوربیترانژی : در این روش افراد از تفاوت نرخ یک ارز بین دو صرافی سیود  ۴

به می گیرند که البته زمانی به صرفه است که تیعیداد زییادی از ییک ارز را 

 موجود داشته باشید.

روش های دیگری مثل برنامه نویسی قرار دادهای هوشمند ساخت سیرمیاییه  ) ۵

نی  وجود دارد که نیاز به گذراندن دوره هیای NFTگذاری روی پروژه های 

 آموزشی ویژه خود است.

 برای دانشجویان حسابداری چه فرصت هایی در این حوزه وجود دارد؟

در مورد راه های کسب درآمدصحبت کردیم اما اگه بیخیواییم از رابیطیه ی 

حسابداری با این حوزه حرف ب نیم، امروزه متخ ص هیای زییادی در حیال 

مطالعه در مورد گسترش فناوری بالکچین و تاثیر آن بر مشاغل مختلف هستنید 

که یکی از این مشاغل حسابداری است چرا که با گسترش ارزهای دییجیییتیال 

کند دوسیتیانیی کیه  بسیاری از مفاهیم و مبادالت مالی تعریف متفاوتی پیدا می

 عالقمند به این حوزه هستند میتونن با مطالعه ی کتابهایی مثل : 

انقالب بالکچین نوشته ی دان تاپ اسکات و الکس تاپ اسکات  واسیتیانیدار 

  بیت کوین نوشته ی سیف الدین امو  به درک عمیقی از این فناوری برسند 

سپس طرح ها و ایده های خود را در خ وص تلفیق این دو علم ارائه دهند و 

سازی ایده ی خود و )حتی ساخیت تیوکین ارز دییجیییتیال  اگر نیاز به پیاده

توانند با ارائه ی ایده ی خود با شیرکیت  مخ وص پروژه)خود را داشتند می

 های دانش بنیان فعال در این حوزه آن را اجرایی کنند.

 ما را با چند اصطالح رایج و کاربری این حوزه معرفی کنید ؟

زیادی را توضیح دادم چند اصطالح رایج ایین در مطالب مذکور اصطالحات 

حوزه عبارتند از:

 آلت کوین: ) ۸

بیت کوین معرفی شیدنید بیا هیدف ارائیه ی تمام ارزهای دیجیتال که بعد 

 کوین خدمات بهتر و نواقص بیت 

 استیبل کوین: )۲

توانه ی ارزفیات که ارزشی میعیادل ارزهیای رسیمیی ارزهای دیجیتال با پش

 که معادل یک دالر است. usdtمثل تتر با نماد کشورها دارند: 

 :walletپول کیف )۷

برای نگهداری دارایی شما مورد استفاده قرار میگیرد و شامل دونوع سیخیت 

 باشد.  اف اری و نرم اف اری می

 که البته امنیت ولت های سخت اف اری بیشتر است.

 شت کوین : )۴

 ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه که عمدتا فاقد ارزش ذاتی می باشند.

 )ساتوشی :۵

 بیت کوین است.۰/۰۰۰۰۰۰۰۸کوچکترین واحد شمارش بیت کوین 

 اصطالحات رایج

 چند توصیه برای کسانی که ق د ورود دارند به این حوزه دارند ؟

اغلب کسانی که در این حوزه فعال هستند، دارایی خود را در کیف پیول  ) ۸

های آنالین نگه میدارند. یادگیری نکات امنیتی این حوزه بسیار مهیم اسیت. 

الخ وص اگر ق د ترید و جابجایی دارایی خود را بین صرافی های خارجی 

 دارند.

مدیریت سرمایه با توجه به نوسانات زیاد این بازار بسیار قابل توجه است و  ) ۲

 الخ وص اگر ق د انجام معامالت فیوچرز را دارند.

کالهبرداری ها به نحوه های متفاوتی صورت میگیرد بیه هیییا سیاییت  )   ۷

 خارجی برای سپردن دارایی خود و ترید کردن به جای آنها اعتماد نکنند.

 در پروژه های پامپ و دامپ شت کوین ها به هیا عنوان شرکت نکنند.  )۴

 از دادن کلید خ وصی کیف پول خود به افراد امتناع کنند. )۵

و در پایان به نظر من هیا راهی ج  وقت گذاشتن و آموزش صحیح دیدن و 

تمرین مداوم برای کسب سود وجود ندارد هر کس به شما وعده ی سود هیا 

چنده ار درصدی رو با دیدن یک دوره ی آموزشی یا یک کانال سیییگینیال 

 دهی داد به راحتی اعتماد نکنید.

در آخر برای همه ی فعاالن این حوزه و یا کسانی که ق د ورود به این حوزه 

 رو دارند آرزوی موفقیت میکنم.

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما و مخاطبان مان قرار دادید
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سازمانی است که در آن محصو ت از طسریسق  یبازاریابی شبکه ای ساختار

یک شرکت تولیدی بیرمتمرکز توسط فروشندگان مرستسقسق بسه فسروش 

ها به جای استخدام و اسستسفساده از  رسند  در این نوع بازاریابی شرکت می

کارمندان تمام ونت، محصو تشان را به وسیله فروشندگان مرتقق عسرضسه 

کنند  معمو  در این نوع بازاریابی، فروشندگان محصو ت را بسه صسورت  می

عمده از تولید کننده دریافت و سپس بدون واسطسه آنسهسا را بسه فسروش 

های خانوادگی و یا دوستانه به معرفی محصسو ت  رسانند  مثال در مهمانی می

 پردازند  می

های مختلف تسولسیسدی از جسمسلسه  این نوع از شرکتهای بازاریابی در زمینه

کنسنسد  در مسورد  محصو ت آرایشی، پوشاک و کا های خانگی فعالیت می

میزان سود دهی به فروشندگان در این حوزه از بازاریابی انتسقسادات زیسادی 

وجود دارد بنابراین اگر نصد عضویت و یا عدم عضویست در یسک شسرکست 

ای را دارید مه  است ابتدا به درستی درباره آن تحقیق کرده  بازاریابی شبکه

 تا دچار ضرر و زیان نگردید 

به منظور فعالیت در سازمانهای بازاریابی شبکه ای، دو روش وجود دارد کسه 

ها آنها را بسررسسی  باید نبق از تصمی  گیری در مورد عضویت در این شبکه

کنید  اولین روش آن است که باید درک خود را نربت به چگونگی عملکسرد 

ای با  ببرید و میزان موفقیت و منصفانه بسودن  یک سازمان بازاریابی شبکه

کار آنها را مورد بررسی نرار دهید  همچنین نحوه رسیدگی و تسالش آنسهسا 

برای نمایندگان شان را ارزیابی کنید در روش دوم  زم است از وانعی بسودن 

ای اطمینان حاصق کنید و مران  باشید در دام  های بازاریابی شبکه شرکت

هایی که نصد کالهبرداری و سوء استفاده از شما را دارند نیسفستسیسد   شرکت

ای آن است که محصو ت با کیفیت  آل یک سازمان بازاریابی شبکه نظ  ایده

را در اختیار فروشندگانی نرار دهند که بتوانند با فروش آنها سود مناسبی را 

 عاید شرکت کنند 

به منظور چنین عملکردی  زم است که تشولید کنندگسان بسا نسیسازهسای 

مخاطبان آشنایی داشته باشند و محصو ت را متناس  با آن تولید کنند  از 

گذاری شوند که عالوه بر سود رسانسی بسه  ای نیمت طرفی دیگر باید به گونه

شرکت، برای مصرف کنندگان نیز مقرون به صرفه باشد  در چنین سازمانی، 

کنند  آنها رئیس خود هرتند و توانایی کنستسرل  فروشندگان مرتقال کار می

شان را دارند  از طرف دیگر، استقالل کاری تی  فروش بساعسث  ساعات کاری

های بازاریابی شرکت شده و از این طریق بسه شسرکست سسود  کاهش هزینه

 رسانند می

های مشابه بسا  ای از استاندارد های بازاریابی شبکه متاسفانه بریاری از شرکت

 ساختار سازمانی فو  برخوردار نیرتند 

های مبتدی به فسروشسنسدگسان  ها فقط اندام به فروش برته برخی از شرکت

کنند  این روش هر چند منجر به کرس  در آمسد  تجربه می تازه کار و بی

کند )زیسرا  شود اما ابل  فروشندگان را دچار ضرر و زیان می ها  می شرکت

شود که در آن سود بریار کمی عاید فروشندگسان  باعث ایجاد سیرتمی می

گردد ( این موضوع در حالی است که سایر فروشندگان در حسال  مبتدی می

تالش برای جبران خرارت و یا بازگرداندن پول و سرمایه خود از شسرکست 

هرتند بریار مه  است که ابتدا اطمینان حاصق کنید که یسک شسرکست 

بازاریابی شبکه ای سابقه ای موفق و عملکردی عاد نه در برابر فروشندگان 

 خود داشته و تا پیش از اثبات این امر، اندام به عضویت در آنها کنید 

رسد زیرا در این کار شمسا  آل به نظر می ای بریار ایده کار در بازاریابی شبکه

تان را مرتقال معسیسن  توانید ساعات کاری و اهداف رئیس خود هرتید و می

کنید  اما تنها در صورتی این کار برای شما خوشایند خواهد بود که بتوانیسد 

 به اندازه کافی از آن کر  درآمد کنید

ها تحقیقات  زم را انجام دهید  به مدیر عامسالن و سسایسر  در مورد شرکت

رهبران شرکت نگاه کنید  درباره محصو ت یا خدماتی که شسرکست ارائسه 

دهد تحقیق کنید  از استخدام کننده سوال بپرسید  نرارداد خود را بسا  می

 دنت بخوانید  مران  خط نرمزها باشید 

در مورد محصو ت خود مطالعه کنید و  -2مربی مناس  را انتخاب کنید  -

های آمسوزشسی شسرکست  در جلرات و برنامه -3آنها را به خوبی بشناسید  

 مشتریان بالقوه جدید را پیدا کنید  -۴کنید  

به جسذب  -1بازدیدکنندگان و عالنمندان به کار خود را پیگیری کنید  -5

 اعضای جدید بپردازید 

کمیریون هسای  -3افراد منتخ  خود را به طور موثر راهنمایی کنید   -2

در مورد تجارت خود با متخصسصسیسن  -۴خوبی به اعضای تی  خود بدهید  

 مشورت کنید 

 نکات بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ

اگر به دنبال یک شبه ثروتمند شدن باشید، شرکت در این طرح به شسمسا 

ای مرتلزم صسرف زمسان  شود  زیرا عضویت در بازاریابی شبکه توصیه نمی

 زم و تعهدات اساسی است  حتما از افراد با تجربه در بازاریابی شبکسه ای 

راهنمایی بگیرید  از نو آباز نکنید بلکه به دنبال افرادی باشید که در نیسمسه 

توانند به شما کمک کنند  مطالعات خود را افزایش دهید و  راه هرتند و می

به خاطر داشته باشید که اگر استراتهی خاصی برای فردی نتیجه مطسلسوب 

 داشته است دلیق بر آن نیرت که برای شما نیز مفید وانع شود 
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یکی از فرو  مه  حرابداری واحد پسول        

با یک مثال تقریبی نیمت خسودروی پسهو است  

با یکدیگر مقایرسه  ۱۱و  ۱1استیشن را در سال 

میلسیسون بسه  1۱کنی ؛ ارزش این خودرو از  می

میلیون تومان رسیده که با توجه به تغییسر  1۱۱

هسزار  3۱نرخ ارز از د ر سه هزار تومانی به د ر 

تومانی متوجه ثبات نیمت این خودرو در عسدد 

شوی ! اما این تغیسیسر  تقریبی شش هزار د ر می

که حرابداری بسرخسی ی ایننیمت را به واسطه

ها مبتنی بر پول ملی نیرت، مردم کامسال شرکت

 کنند حس می

گیری ارزش و  پول، مقیاس مشترک اندازه      

ی مبادله در تمامی مباد ت انستسصسادی  وسیله

ست  در حرابداری نیز معامالت و رویسدادهسای 

مالی بر حر  واحد پول به عسنسوان مسقسیساس 

شود  )فسر    مشترک اندازه گیری و گزارش می

واحد  پول به این معنی است که آثار و نستسایس  

ی معامالت و عملیات مالی موسرات بسایسد کلیه

گیری و گزارش شسود( برحر  پول  واحد اندازه

اگرچه تغییر  ارزش  واحد  اندازه گیری بر حرس  

حرابداران است امسا در پول مورد تایید تمامی 

مورد روش های نظری و عملی تسعسدیسق ایسن 

  تغییرات هیچ توافقی صورت نگرفته است 

 

در مثال نیمت خسودرو وابرستسگسی       

سیرت  انتصادی ایران به د ر هویداسست 

آید  ی تورم به وضوح به چش  می و پدیده

ی  رویسه تعریف تورم افزایش دائس  و بسی

نیمت کا ها و خدمات که باعث کساهسش 

شود اما تورم حاد را  ندرت خرید عموم می

ها تا جایی که انتظسار  افزایش مداوم نیمت

در افسکسار  افزایش هرچه بیشتر نیسمست

کنند که مسا  عمومی بال  شود تعریف می

نسام با آن روبرو هرتی   صف شلوغ ثسبست

اینترنتی در سایت خودروسازان بسر ایسن 

 گذارد  مدعا صحه می

های مسالسی  در شرایط تورمی صورت      

بازتاب دنیقی از وضعیت مالی و عملسکسرد 

واحد انتصادی نیرتند، چرا که ارزیابی و 

ریزی ناممکن شده و بسرای بسرون  برنامه

ای باید انسدیشسیسد   رفت از این تنگنا چاره

چه در شرایط تسورمسی در  ست آنبدیهی

های مالی منتشر شده و به تسایسیسد  صورت

رسد ابل  انباشتسی از  حرابرسان نیز می

 ارنام نامربوط است 

ی  ترین اثر تورم افزایش هزینه ابتدایی      

معامالت و به تبع آن کساهسش مسیسزان 

 معامالت است که منجر به عدم بروز 

شود و رکود را در پی  ی انتصادی می توسعه

دارد  جابجایی آنی نیمت ها حاشیسه امسن 

  ذهنی را از سرمایه گذاران خواهد گرفت و

و آنها رفته رفته از سرمایه گذاری خودداری 

 دهد  کنند و رکود تورمی رخ می می

از دیگر آثار تورم ایجاد حس تسرجسیسح       

های شسان بسه  داری دارایی عموم برای نگه

صورت بیرنقدی است  همچنین تسغسیسیسر 

وجوه نقد از واحد پول محلی به د ر نسیسز 

 ست  ی نابق انتظاری پدیده

گرد کوتاه به این جمسلسه  اکنون با یک عق 

گیری گردی : تغییر  ارزش  واحد  اندازه باز می

بر حر  پول مورد تایید تمامی حرابداران 

است، اما در مورد روش نظری و عسمسلسی 

تعدیق این تغییرات توافقی صورت نگرفستسه 

 است 

تسر ایسن تسوافسق صسورت شاید اگر پیسش

های  گرفت با تابلوی سرخ بورس، سرمایه می

رفت، این تورم بیشینه بر  مردم به یغما نمی

ی کشسور تسحسمسیسق  شکرته انتصاد  چرخ

  شد و هزار اگر و احتمال دیگر    نمی

توان نشرت و نه بسه اما متاسفانه نه در اگر می

توان دل خوش کسرد  رفسع شاید و باید ها می

وابرتگی پول ملی به د ر از همین امروز هس  

 دیر است 

 یک اثر مشهود تورمی
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المسلسلسی  بانک جهانی یک موسره مالی بین

هسای  است که به منظور پسیسگسیسری پسرو ه

های کشورهای ک  درآمد  ای به دولت سرمایه

کند این مرکز شسامسق  و متوسط وام اعطا می

المللی بازسسازی  )بانک بینIBRDدو موسره،

السمسلسق(  )انجمن توسعه بیسنIDAو توسعه(و

 است

تاسیس شسد و 1۱۴5بانک جهانی در سال 

با تصوی  مجمسع عسمسومسی  1۱۴۱درسال 

سازمان ملق متحد به صورت رسمی درآمد و 

های تخصصی سازمسان مسلسق  به جرگه نهاد

متحد پیوست هدف اصلی این بانک اعسطسای 

وام برای توسعه و گرستسرش طسرح هسای 

تولیدی آن دسته از کشسورهسای درحسال 

توسعه است که عضو بانک هرتند ایسن وام 

ها برای مقاصدی مانند آمسوزش و پسرورش 

وهمچنین اجرای برنامه های کلی عمرانی از 

جمله واردات کا های صنعتی است  تسنسهسا 

تواند بسه  اعضای صندو  بین المللی پول می

عضویت بانک جهانی درآید واز طرف دیسگسر 

نخرتین شسرط عضسویست در مسوسسرسه 

المللسی  المللی توسعه و موسره مالی بین بین

 عضویت در بانک جهانی است 

های اولیه فعالیت خسود  بانک جهانی در سال

به دو دلیق آباز کند داشت: کمبود بودجه و 

اختالف رهبری بین مدیر اجسرایسی ایسا ت 

 متحده و رئیس سازمان وجود داشت 

 

 1۱۴۱هنگامی که طرح مارشال درسال  

های اروپایسی  اجرایی شد بریاری از کشور

آباز به دریافت کمک از مسنسابسع دیسگسر 

کردند در مواجهه با این رنسابست بسانسک 

جهانی توجه خود را به کشورهای بسیسر 

 اروپایی معطوف کرد

ای  بانک جهانی پول پس از بررسی پسرو ه

که برای آن درخواست وام شسده تسوجسه 

خودرا به اعتبار و خوش حرابسی دولست 

دارد زیسرا بسانسک  متقاضی معطوف مسی

دهسد واز  جهانی تنها به دولت ها وام مسی

آنجایی کسه امسکسان سسوخست شسدن 

هسا بسا  بازپرداخت وام وجسود دارد وام

تضمین دولت کشورهسای عضسو اعسطسا 

شود ودرصسورت وجسود ریرسک از  می

سرمایه بانک که حاصق سهام کشورهسای 

 گردد عضو است تامین می

کشور دعوت شده به  ۴۴جزو  ایران دولت

بسود  1۱۴۴کنفرانس برتون وودز در سال 

و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در 

های مربوط به تهیه اساسنسامسه  کمیریون

بسانسک  السمسلسلسی پسول و صندو  بسیسن

 شرکت داشتند  جهانی

نخرتین استفاده ایران از منسابسع مسالسی 
در اثر مشسکسالت  133۱صندو  در سال 
بود  ملی شدن صنعت نفت ارزی حاصق از
 ریالی معادل  های سفته که دولت بر پایه

 

درصد سهمیسه اعستسبساری خسود در  25

صندو ، د ر به دست آورد   بسه دلسیسق 

کوتاهی مدت اعتبارات صسنسدو ، دولست 

ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتسبسار 

مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خسود بسه 

 د ر را بازخرید کند 

از نتای  عضسویست ایسران در صسنسدو  

المللی پول و بانک جهسانسی، مسوظسف  بین

شدن دولت به محاسبه جسداول مسوازنسه 

بار بسنسا  های کشور بود که نخرتین پرداخت

به درخواست صندو  انجام گرفت و دولست 

متعهد به ارائه اطالعات انتصادی  زم بسه 

 صندو  شد 

آمیزتریسن  به عنوان موفقیت *طرح مارشال

سیاست خارجی ایسا ت مستسحسده  پرو ه

است، ایسن  جنگ جهانی دوم پس از آمریکا

اروپسای  طرح به بریساری از کشسورهسای

کمک کرد تا انتصاد خود را پسس از  بربی

 جنگ بازسازی کنند

 وئسسیسسه  در *کسسنسسفسسرانسسس بسسرتسسون وودز

برای تعیین ساختار و نظ  انتصادی  1۱۴۴

بسر پسایسه  جنگ جهانی دوم جهان پس از

سیرت  آمریکایی انتصاد آزاد جهانی شکق 

 گرفت

 میدونی چی به چیه؟
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 خراج

 ضرب المثل های حسابداری

 سازمان امور مالیاتی ایران

این سازمان زیر مجموعه وزارت امور انتصسادی و 

دارایی می باشد  از جمله وظایف ایسن سسازمسان 

اصالح ودگرگونی نظام مالیاتی ومکانیزه نسمسودن 

سیرت  مالیاتی ایران واجرای مالیسات بسر ارزش 

 باشد افزوده می

نانون بسرنسامسه سسوم 5۱در راستای اجرای ماده 

توسعه انتصادی، اجتماعی، فرهنگی جسمسهسوری 

اسالمی ایران به منظور افزایش کسارایسی نسظسام 

مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنسیسن 

تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیسات در یسک 

سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی ایران در سسال 

به صورت یک موسره دولتی و زیر نسظسر  1331

وزیر امور انتصادی و دارایی ایجاد گردید  با ایجاد 

این سازمان کلیه اختیسارات، وظسایسف، نسیسروی 

انرانی،امکانات و تجهیزات موجسود وزارت امسور 

انتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش 

 و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقق گردید 

این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمسان هسای 

تا کنون با پیش  ۱۴دولتی در ایران بوده و از سال 

گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننسده بسه 

خزانه ایران میباشد  به طوری که در بودجه بندی 

سالیانه درصد بریار با یی از درآمد هسای وزارت 

امور انتصادی و دارایی و بودجه جاری ایسران بسه 

 وسیله این سازمان حاصق می شود 

 تشکیالت سازمان امور مالیاتی :سازمان امور 

مالیاتی زیر نظر رئیس کق سازمان که مسعساون 

بساشسد  وزیر امور انتصادی و دارایی نسیسز مسی

فعالیت می کند  رئیس کسق سسازمسان امسور 

مالیاتی با ترین مقام اجرایی سازمان است کسه 

بنا به پیشنهاد وزیر امور انتصادی و دارایسی و 

تایید هیات وزیران و حک  وزیر به این سسمست 

 شود  منصوب می

معاونان سازمان نیز به پیشنهاد رئیس سازمسان 

وتایید وزیر امور انتصادی و دارایی و با حسکس  

 رئیس کق سازمان منصوب می شود 

 تعریف مالیات :

از مالیات تعاریف مختلفی ارائه شده و در هر 

کدام از تعاریف بر ویهگی خاصی توجه شده 

 است 

میرابو معتقد است که مالیات عبارت از پیش 

پرداختی است که افراد برای استفاده از 

 دهند  خدمات عمومی می

پرودون در کتاب تؤری مالیات می 

گوید :همانطور که بین اشخاص مبادله خدمات 

گردد مالیات نیمت خدمات ارائه شده  انجام می

اگر بخواهی  تعریف جامع از مالیات ارائه .  است

دهی  :مالیات عبارت است از برداشت نرمتی 

از دارایی یا درآمد افراد بر حر  توانایی 

پرداخت آنها که برای تامین مخارج عمومی به 

 کار گرفته می شود 

 !بینهشیت میکار، خواب تای  حرابرس بی (1

 کارن!()الکی مثال حرابرسا خیلی ک 

 الراس که تشخیصی نیس!  با تر از علی (2

الراسیه که ممیزش ه  گریه   چه علی (3

 فهمن(هاش میکرده)پاس     !کنه  می

 کنه پاچه مالیات رو دو برابر می  حرابدار  دست (4

 شمارن!  انبارها رو آخر زمرتون می  (5

آسوده کریه که موسره نداره/ از بیمه و   (6

 !مالیاتش خبر نداره

ست که موسره نداره/ از کنترل آسوده کری (7

 !کیفیت اش خبر نداره

دار عمده که دو تا شد، شرکت یا منحق سهام  (8

 شه یا ورشکرت :(  می

 از گیر حرابرس در اومد، گیر ممیز افتاد   (9

ندر مسمسیسز دیده که حرابدار شده اون  - (10

 )ممیز خورده افعی شده!!!(

دست، بالندگی و های حرابداری هفتانجمن (11

 ارتقا هیچی!!!

 !!!گیره تا به مشروط راضی شه به مردود می   (12

از این سمینارهای حرابداری کری معجزه  (13

 بینه  )ندیدم که میگ ( نمی
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