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 توسعه 
آموزش حسابداران 

الهام شبکی سازی
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جدیدترین اخبار اقتصادی ایران و جهان در

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

امید به انسجام فعاالن حسابداری
و هو اسرع الحاسبین

 جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگی رشته حسابداری بود؛ 
دختر و پسر، همه حسابداری خوانده بودیم. عده ای از همان دوران 
دانشجویی رفته بودند سرکار، تعدادی هم به فکر ادامه تحصیل، 
گروهی حسابرسی را انتخاب کرده بودند و چند نفری هم اشتغال 
در ادارات دولتی و بانک ها را، بعضی ها هم هنوز در حال و هوای 
دانشجویی و جوانی بودند  و به فکر اشتغال نبودند. گذشت زمان، 
شغل ها و مسوولیت های مختلف، هریک از ما را به سویی برد، 
عده ای پی کار مالی و حســابداری رفتند و بعضی دوستان وارد 
دنیای اوراق بهادر و بورس  و مباحث تکنیکال بازار سرمایه شدند، 
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی جایی بود که بیشترین  
فارغ التحصیالن را به خود جذب کرد ، کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری مرجعی بود جهت متخصصان مالی که از دانش و تجربه 
خود برای احقاق حقوق مردم می خواستند استفاده کنند، مباحث 
بهای تمام شده و حسابداری صنعتی  بازار پرکشش و جذابی را 

برای عالقمندان فراهم کرده بود.

تفاوت های حسابداری در ایران و جهان
 چرا نتوانسته ایم هویت سیستم حسابداری 

موردنیاز کشور را پیدا کنیم؟ 

 اصوالً حسابداری یک علم اجتماعی محسوب می شود؛ زیرا 
که توسط انسان ها انجام می شود و برای رفع نیازهای اطالعاتی 
انسان است. مهم ترین نقشی که صاحب نظران برای حسابداری 
قائل شــده اند، نقش تهیه اطالعات برای تصمیم گیری اســت. 
فرآیندتصمیم گیری از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد و نیازهای 
اطالعاتی افراد و گروه های استفاده کننده از اطالعات حسابداری 
متفاوت است. همچنین نقشی که حسابداری در جوامع مختلف 
ایفا می کند متفاوت اســت. در جوامع صنعتی و جهان اول به 
دلیل رقابت تنگاتنگ شرکت ها با یکدیگر تصمیمات اساسی تر و 
حیاتی تر است و نیاز به سیستم ها حسابداری بروز و پیشرفته تر 

بیشتر احساس می شود.
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رویای حسابداری جهانی
نگاهی به چالش های جهانی شدن 

استانداردهای حسابداری 

 صفحه 6 

 صفحه 8 

حسابداران، کلیددار رشد و 
توسعه اقتصادی 

بررسی راهکارهای توسعه آموزش و اشتغال 
حسابداران کشور 

سوگ حالج تا سوگ سیاوش
ابراهیم كريمي هسنیجه، ســال 1335 در روستاي هسنیجه 
نجف آباد زاده شد، اما خشکسالی خانواده اش را به اصفهان كشاند. 
به موسسه علمی احمديه رفت و از دبستان تا دبیرستان را  آنجا 
گذراند.  سال 1354  وارد مدرسه عالي تلويزيون )دانشکده صدا و 
سیما( شد تا  كارگرداني فني بخواند اما اخراج شد به سربازی رفت. 
وقتی هم برگشت، دبیر رياضی شد اما طاقت نیاورد، عشق به هنر 
نمايش او را  تا مقطع فوق لیسانس نمايش دانشگاه تربیت مدرس 
كشاند. كريمی هسنیجه به  آموزش هنرمندان و  تدريس رشته تئاتر 
در دانشگاه مشغول شد و نمايشنامه های متعددی نوشت. از آثار او 
در زمینه تئاتر مي توان به سوگ حالج، دايره گچي قفقازي، نبرد 

حطین ، راز كبـري يا سوگ سیاوش اشاره كرد. 
او در زمان خود آغاز كننده بازيگری به سبک تکنیک تقطیع بود كه 
البته منتقدان خود را داشت. از آثار او، هنبان عشق، غلغلۀ پريشان، 
استغاثۀ هشتم، باكرۀ ساعت و از نیمراهۀ عشق، توسط حوزه هنری 
منتشر شده و بناست تا رونمايی شوند. اين هنرمند و نمايشنامه نويس 
سعی در تلفیق فرم و رئال را در كارهای خود داشت كه بسیاری در 
گذشته مخالف آن بودند. ابراهیم كريمی هسنیجه، 18 آذر سال 87 

در اصفهان درگذشت . روحش شاد و يادش گرامی.

چهره های هفته 
ماندگار

آقای پروفسور
پروفسور محسن دستگیر، بیست سالی است كه 
در اصفهان وطن كرده است، او كه 66 سال پیش در 
بندر خرمشهر زاده شد، كارشناسی خود در رشته 
حسابداری را در  دانشگاه تهران پیش از انقالب گذراند 
و برای تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد به دانشگاه 
منچستر در بريتانیا رفت، اما دكتر شدن دستگیر، از 
سال 72 خورشیدی شروع شد كه او با بورس دولتی 
دانشــگاه اهواز دوباره به انگلســتان برگشت و در 
دانشگاهEssex تا مقطع دكترا به تحصیالت خود 
ادامه داد. او كه يکی از اولین متخصصان حسابداری 
در ايران است، سال ها در دانشگاه چمران در كسوت 
عضو هیات علمی به خدمت خود ادامه داد تا در سال 
83 برای راه اندازی اولین دوره ارشد حسابداری به 
دانشگاه آزاد مباركه رفت. دستگیرمی گويد: به غیر 
از واحد علوم و تحقیقات مركز، اين رشته برای اولین 
بار خارج از تهران در دانشگاه آزاد تدريس شد! پس 
از آن هم در سال 86، اولین دوره دكترا در دانشکده 
علوم و تحقیقات اصفهان كار خود را شروع كرد كه باز 
هم اين نام دكتر دستگیر بود كه شنیده می شد. از  
ايشان تا كنون 15 كتاب مانند مبانی مديريت مالی در 
دو جلد يا مديريت ريسک پروژه در داخل و بیش از 
100 مقاله علمی مرتبط با حسابداری در نشريات معتبر 

بین المللی به چاپ رسیده است.

!

!

اقتصادی

بانوی آواز پرکشید
در اصفهان شــهره است و قديمی ها با صدايش 
خاطره دارند، موسیقی سنتی را همواره در كنارش 
داشته و از آن جدا نشده است، با همه سختی ها طی 
اين سال ها آموزش می دهد تا دختران اصفهانی با 
موسیقی اصیل ايرانی آشنا شوند. ناهید دايی جواد 
در حالی كه 75 سال از زندگی اش می گذشت، اما 
لحظه ای از موسیقی دور نشده حتی همین روزها 
كه ســرطان هم به سراغش آمده بود ولی او همچو 
سروی ايستاد در كنار موسیقی اصیل ايرانی ايستاد 
و از او جدا نشــد. می گويد طی اين سال ها گاهی 
برای خودش در خانه می خوانده چون بانو اســت 
نمی توانسته كاری بیرون بدهد ولی به قول خودش 
يادگاری كه می شود بگذارد. پس از انقالب در سال 
1381 سه كنسرت در تهران برگزار كرد و تاالر وحدت 
در آن سال برای شنیدن صدايش كامال پر شد. آخرين 
اجرای وی در خارج از كشور در بزرگداشت پیرنیا در 
لندن بوده است كه به همراه گلپايگانی با همديگر 
برنامه اجرا نموده است. او 92 قطعه را قبل از انقالب 
اسالمی در راديو اصفهان با بهترين موسیقی دانان 
ايرانی ضبط كرده اســت. ولی خبر ناگوارتر از آن 
است كه باوركردنی باشد، شامگاه 19 آذرماه 96 او 
در خیابان مرداويج اصفهان بر اثر تصادف درگذشت، 

روحش شاد و يادش گرامی.

هنری

بانوی نامه های پیگیری
به نماينده پیگیر اصفهانی ها معروف است و سعی 
می كنــد هیچگاه پايگاه رای و جامعــه هواداران را 
فراموش نکند. او ناهیــد تاج الدين، بانوی نامه های 
پیگیری است. در فراكسیون امید جزو نمايندگان فعال 
است و خاستگاه اصالح طلبی خود را فراموش نکرده 
است. به همین خاطر وقتی از او دعوت می شود تا در 
تاالر شريعتی برای روز دانشجو سخنرانی كند، همه 
دغدغه های نمايندگی اش را كنار می گذارد و در جمع 
دانشجويان حاضر می شود، او هرچند از نمايندگان 
همراه دولت به حساب می آيد، اما در همین دانشگاه از 
ريیس جمهور و قول هايش سخن می گويد و خطاب به 
آقای روحانی از اينکه همچنان فضای دانشگاه بايد بازتر 
باشد انتقاد می كند. هرچند پس از آن در دفاع از دولت 
اعالم می كند دغدغه امروز دانشجويان ما بايد دغدغه 
توسعه باشد و اين كه چرا وضعیت اقتصادی نابسامان 
اســت، اين كه چرا مشکالت اجتماعی رو به افزايش 
است، شما دانشجويان بايد به اين چراها پاسخ دهید 
و به مسوالن و دولت مردان كمک كنید. حوزه فعالیت 
تاج الدين فقط به مسائل سیاسی محدود نمی شود. 
هرچند او با نامه نگاری فعالیت هايش را پیش می برد 
و از زنان قدرتمند فراكسیون زنان است، اما به وقتش 
در شنزارهای شرق به فکر تاالب می افتد يا در میان 

زنان كارتن خواب حضور پیدا می كند.

سیاسی اجتماعی

شاه ماهی نقل و انتقاالت رسانه ای
زير فشارهای رسانه ای تاكنون دوام آورده است، راه 
طول و درازی را برای رســیدن به امروز پیموده است 
و حاال همچون فوالدی آب ديده در برابر مشــکالت 
محکم می ايستد، مشکالت هرچه هم قوی باشند اما 
قد خم نمی كند. او، زهرا محمدی، بانوی 32 ساله رسانه 
اصفهان است كه شايد در جوامع رسانه ای كمتر ديده 
شود ولی نامش در میان رسانه ای ها و مديران با سابقه 
جزو موفق ها و حرفه ای هاست. سال ها را كه حساب و 
كتاب كنیم 9 سال از سردبیری اش بر ايسنای اصفهان 
گذشته است. 9 سال پر از مشکالت عديده و فراوان....
بارها تالش كردند تا خسته اش كنند، ولی او همچنان 
سردبیر ايسنا بود و ماند و به تعهدات و اصول حرفه ای 
خبر و آگاهی پايبندی تمام داشت. حاال در اين روزهای 
دشوار اصالح طلبان اصفهان، مديريت شهری او را به 
میدان جديدی خبری می خواند. محمدی روزگاری دبیر 
صفحه اجتماعی اصفهان امروز و از فعاالن اجتماعی شهر 
اصفهان بوده است. از آنها كه برای جلوگیری از عبور 
مترو از زير چهارباغ به هر دری زدند، حاال او شده است 
شاه ماهی فصل نقل و انتقاالت رسانه ای در مجموعه 
شهرداری و قرار است مديريت شهری او را مدير مجموعه 
خبرگزاری خود يعنی ايمنا كند. آن دختر 23 ساله پر 
شور كه خبرنگاری عشقش بود، شده است مديری كه 

امید جريان رسانه ای شهرداری اصفهان است.
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  توسعه بازار سرمایه
سرمایه گذاری و سیستم تأمین مالی اسالمی در گفت و گو با علی صادقی همدانی

رضا صنعتی زاده، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« مطرح کرد

هدف ما آموزش و توسعه
 اشتغال حسابداران است
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رابطه اخالق حسابداري با توان 
تصمیم گیري و رفتار مدیران

حسابداری پاسخگو و شفاف 
ایران در مسیر افشای 
اطالعات و شفافیت مالی

اصفهان زیبای آلوده!
کاهش آلودگی هوای اصفهان

 الزامی برای نجات یک تمدن است

كارآفرين، منابع مالی می خواهد و بانک يا سرمايه گذار بدون وثیقه و تضمین اصل وفرع آن، منابع مالی را در اختیار آن ها 
نمی گذارد. اين گونه همه ريسک بر دوش كارآفرين می ماند و پای كارآفرينی لنگ! چگونه می توان آن گونه كه معمول كشورهای 

توسعه يافته است، ريسک را مديريت كرد. دكتر علی صادقی همدانی در گفت وگويی كه باضمیمه » دنیای اقتصاد« داشت، 
از راهکارهايی گفت كه می توان به تعادلی بین منابع مالی، سرمايه گذار و ريسک دست يافت...

 صفحه 4 

 صفحه 3 
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2 خبر و گزارش

بانک ها بیشتر از قراردادهای 
تأمین مالی بدون ریسک استقبال  
می کنند اما در مقابل ممکن است 
در شرایط بحران ارزش وثیقه ها 

دستخوش نوسان شود یا 
با توجه به درجه پایین نقد 

شوندگی وثایق امکان وصول 
مطالبات وجود نداشته باشد

بانک مرکزی در ابالغیه جدید 
خود در تاریخ 11/ 06 /96 تالش 

خوبی را برای ممانعت از اینکه 
بانک ها از طریق صندوق های 

سرمایه گذاری وابسته کاهش 
نرخ سود را دور بزنند شروع کرده 
و به نظر می رسد با جدیت آن را 

دنبال می کند

مهدی برزين- كارآفرين، منابع مالی می خواهد و 
بانک يا سرمايه گذار بدون وثیقه و تضمین اصل وفرع 
آن، منابع مالی را در اختیــار آن ها نمی گذارد. 
اين گونه همه ريسک بر دوش كارآفرين می ماند 
و پــای كارآفرينی لنگ! چگونه می توان آن گونه 
كه معمول كشورهای توسعه يافته است، ريسک را 
مديريت كرد. دكتر علی صادقی همدانی در گفت 
وگويی كه باضمیمه » دنیای اقتصاد« داشــت، از 
راهکارهايی گفت كه می توان به تعادلی بین منابع 
مالی، سرمايه گذار و ريسک دست يافت، صادقی 
همدانی از سیستم تأمین مالی اسالمی می گويد 
كه اگر به ظاهر برای بانک ها ريسکی است اما وقتی 
پای ركود پیش بیايد از دامنه و عمق آن می كاهد 

و در دوره رونق به هر دو طرف منفعت می رساند.

کارآفرین برای تأمین سرمایه موردنیاز همیشه با وام هایی 
با سررسیدهای ثابت در پرداخت سود یا بهره روبروست 
البته وقتی خود پولی ندارد و مجبور اســت تسهیالت 
دریافت کند بار ریســک احتماالت بازار را هم بر دوش 

می کشد! حل این معضل راهکاری هم دارد ؟
ســرمایه گذاری به صورت تغییر در موجودی سرمایه 
باهدف انجام فعالیت مشخص اقتصادی اعم از تولیدی، 
خدماتی یا بازرگانی قابل تعریف است که سرمایه را تبدیل 

به کلیدواژه سرمایه گذاری می کند.
موجودی سرمایه به دودسته تقسیم می شود که اولی 
سرمایه انسانی و دیگری سرمایه فیزیکی نام دارد؛ تغییر 
در مورد اول، مستلزم آموزش دانش و مهارت و نیز درگرو 
مولفه های انســانی است و مورد دوم از قبیل تجهیزات، 
ماشین آالت و مواد اولیه است که هر دو مورد برای تشکیل 
یک خط تولید به کار می رود. ســتاِد این خط تولیدی 
می تواند کاال یا خدمات باشــد. کاال ستاِد خط تولیدی 
است که از سرمایه فیزیکی استفاده می کند و خدمت ستاِد 
خط تولیدی است که از سرمایه انسانی استفاده می کند.

خصوصیت بارز سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی 
این است که با ریسک مواجه است و معلوم نیست در پایان 
آن فعالیت به سود منجر می شود یا زیان! وقتی کارآفرین یا 
صاحب ایده بخواهد سرمایه گذاری کند و عوامل تولید را 
گرد هم بیاورد نیاز به وجوه مالی دارد. اغلب او وجوه مالی 
الزم برای سرمایه گذاری و کارآفرینی را ندارد. به خصوص 
در کشور ما که بخش خصوصی ضعیف است. درنتیجه 
باید از صاحبان وجوه مالی کمک بگیرد. بانک ها و بازارهای 

مالی )بورس( ازجمله این بخش ها هستند.
در سیستم تأمین مالی مرسوم کارآفرین یا سرمایه گذار، 
طرح توجیهی خود را به بانک ارائه می دهد و بانک بر اساس 
آن با یک نرخ سود قطعی و از پیش مشخص شده، پروژه را 
تأمین مالی می کند. در این حالت کارآفرین ازیک طرف با 
درآمد نامطمئن و از سوی دیگر با بدهی قطعی روبروست. 
او همه ریسک ها را می پذیرد و موظف است درهرصورتی 
طلب صاحب وجوه را بپردازد. دقیقاً اینجاست که تفاوت 
سیستم تأمین مالی اسالمی با روش تأمین مالی متداول 
مشخص می شود در این بحث تنها به دو روش آن یعنی 

قراردادهای مشارکت و مضاربه اشاره خواهم کرد. 
 در قرارداد مشارکت طرفین پس از پایان فرآیند تولید 
و فروش، بسته به توافقشان، سودی را که حاصل می شود 
بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده تقسیم می کنند، 
در این روش تنها شاخصی که قطعیت دارد سهم طرفین 
از سود یا زیان است که از قبل از شروع فعالیت در قرارداد 

تعیین می شود.

درروش مضاربه نیز مانند روش مشارکت صاحب وجوه 
یا تأمین کننده مالی و کارآفرین آورده خود را باهدف کسب 
سود در کنار یکدیگر قرار می دهند؛ با این تفاوت که در این 
حالت آورده کارآفرین تنها سرمایه انسانی است. در این 
روش اگر فعالیت اقتصادی منجر به سود شد سهم هر یک 
از طرفین طبق قرارداد پرداخت می شود ولی اگر منتهی 
به زیان شد کارآفرین متحمل زیانی نخواهد شد و تنها 
ضرری که می کند آن است که کار خود را از دست می دهد. 
صاحب وجوه زیان مالی پروژه را تحمل خواهد کرد. این 
قرارداد در موارد بسیاری مانند حمایت های مالی از ایده های 

دانش بنیان یا تولید محصوالت کشاورزی کاربرد دارد.
قراردادهای مضاربه و مشــارکت در این خصوصیت 
اشــتراک دارند که موجب تقسیم ریسک بین صاحب 
وجوه و کارآفرین می شــوند. برخالف این دو قرارداد که 
ریسک و نا اطمینانی فعالیت های اقتصادی رابین بانک و 
کارآفرین توزیع می کنند در سیستم تأمین مالی متداول، 
قراردادهای مبتنی بر ربا کل ریسک را مستقیماً به دوش 
کارآفرین منتقل می کنند آنچه این قراردادهای تأمین 
منابع مالی را با دیگر انواع مرســوم متفاوت می سازد و 
خاصیت اصلی آن ها است، مشارکت در ریسک و بازدهی 

فعالیت های اقتصادی است.
سیستم تأمین مالی اسالمی و به خصوص قراردادهای 
مشارکت در سود و زیان دغدغه های بنگاه ها و کارآفرینان 

را به خوبی درک می کند و برای آن ها راه حل دارد.
سال ها پیش از آن بحران، بانک ها با شعار هر آمریکایی 
یک خانه به شهروندان وام های مسکن اعطا کردند که با 
ظهور رکود در اقتصاد آمریکا و ناتوانی وام گیرندگان در 
بازپرداخت اقساط، مجبور شدند امالک و مستغالتی که در 
رهن خود داشتند  را به فروش برسانند. همین امر موجب 
شد تا بازار امالک و مستغالت با مازاد عرضه روبرو شود 
و قیمت امالک به شدت سقوط کند. در بسیاری اوقات 
ارزش وثیقه ها و درجه نقد شوندگی آن ها به اندازه ای نبود 
که مطالبات بانک ها از وام گیرندگان را جبران کند و باعث 
شکل گیری هسته بحران بانکی شد که در عرض مدت 
کوتاهی به تمام بازارهای مالی معتبر دنیا تسری پیدا کرد.
پس ازاین وضعیت، بانک هــا یا از دادن وام و پرداخت 
تسهیالت خودداری کردند و یا آن را سهمیه بندی کردند 
که خود این موضوع رکود را عمیق تر کرد، اتفاقی که در 
کشور ما نیز رخ داده و با رکود بازار امالک، بانک های مبتنی 

بر سیستم متداول کشور را دچار مشکل کرده است.
حال اگر به جای انتقال همه ریسک بر دوش وام گیرنده یا 
کارآفرین، تسهیالت در قالب قراردادهای مشارکت، ریسک 
رابین بانک یا صاحب وجوه تقسیم کند، در زمان رکود و 
بحران که بسیاری درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا 
نمی کنند، تعهد ثابت هم برای کارآفرین وجود نخواهد 
داشت ولی در دوره موفقیت، هر دو طرف از سود متنفع 

خواهند شد که سیستم بانکی را هم در بر خواهد گرفت.
سیســتم بانکی مبتنی بر سود، کار پرداخت سود به 
سپرده های شهروندان را هم بر عهده دارد! اگر قرار باشد 
تأمین مالی پروژه ها به این صورت باشــد آنگاه تکلیف 
سپرده گذاری که خواهان سود ثابت و بدون ریسک است 

چه می شود؟
طبیعی است بانک ها بیشتر از قراردادهای تأمین مالی 
بدون ریسک استقبال کنند اما در مقابل ممکن است در 
شرایط بحران ارزش وثیقه ها دستخوش نوسان شود یا با 
توجه به درجه پایین نقد شوندگی وثایق امکان وصول 

مطالبات وجود نداشته باشد.
 از ســوی دیگر در سیستم تأمین مالی اسالمی نیز 
قراردادهای بدون ریســک مانند قراردادهای مبادله ای، 
فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک هم وجود دارند 
که با اســتفاده از آن ها صاحب وجوه می تواند از بازدهی 
مطمئن برخورد شود و نگران ریسک نباشد. سیستم تأمین 
مالی اسالمی با بازدهی بدون ریسک درصورتی که بر اساس 
یک فعالیت واقعی اقتصادی باشد، مخالفتی ندارد، بلکه 

معامالت آلوده به ربا را نهی می کند.
مشکل اینجاست که در سیستم تأمین مالی مرسوم 
مبتنــی بر ربا پول دارای ارزش ذاتی اســت؛ یعنی پول 
فی نفسه باعث به وجود آمدن پول می شود اما در سیستم 
تأمین مالی اسالمی پول در خدمت کارآفرینی و تولید 
اســت و در شرایط سخت کارآفرین و تولیدکننده تنها 
رها نمی شــود. در قراردادهای مبادله ای نوعی فعالیت 
اقتصادی رقم می خورد. ریســک آن برای بانک صفر و 
به حال دریافت کننده تســهیالت نیز مفید است. بهره 
تعلق گرفته به قراردادهای مبادله ای مانند فروش اقساطی 
بدون ریسک و حالل هستند. پس در سیستم تأمین مالی 
اسالمی مدیریت بانک ها می توانند با تخصیص بهینه منابع 
بین قراردادهای مشارکتی و مبادله ای ریسک را به حداقل 
برسانند و از این طریق تحقق یک بازدهی مطمئن بدون 
ریسک را برای سپرده گذاران امکان پذیر کنند. این هنر 

مدیریت آنان است.
مشکل اینجاست که برخی از مدیران سیستم بانکی 
اعتقاد عملی و قلبی به سیستم تأمین مالی اسالمی ندارند 
و عــدم آموزش صحیح کارکنان و مدیران بانکی در این 
مورد مانع تحقق بانکداری اسالمی شده است. برای مثال 
در زمان دریافت تســهیالت از متقاضی تقاضای فاکتور 
می کنند و اگر این فاکتور به اصطالح صوری هم باشــد، 
توجه نمی کنند پس عمالً هیچ فعالیت اقتصادی صورت 
نمی گیرد و همان سیستم متداول اجرا می شود یعنی بانک 
ظاهراً قرارداد مبادله ای فروش اقساطی با مشتری منعقد 
می کند اما در عمل به دلیل صوری بودن فاکتور هیچ اتفاق 
اقتصادی وجود ندارد و بهره تسهیالت مصداق ربا می شود.
البته باید مراقب بود که سیستم تأمین مالی اسالمی در 

عمل با تهدیدات و چالش هایی مواجه است که باید به آنها 
توجه کافی شود. اگر در درون یک سیستم مکانیزم کنترل 
و اصالح وجود نداشته باشند، به مرور به سمت اضمحالل 

و فروپاشی حرکت خواهد کرد.
یکــی از چالش های نظام بانکداری اســالمی، وجود 
اطالعات نامتقارن بین بانک و متقاضی تسهیالت می باشد. 
به طور مثال ممکن است کارآفرین توان مالی یا انسانی 
خود را بیشتر از حد واقعی تظاهر کند! به دلیل اهمیت 
باالی سرمایه انسانی در قراردادهای مضاربه ممکن است 
بانک فریب داده شود، به این صورت که طرح توجیهی 
سرمایه گذاری بر اساس اطالعات غیرواقعی با نرخ بازدهی 
باالتر و ریسک کمتری تدوین شود و همین مساله، در 

ادامه سیستم بانکی را دچار بحران می کند.
نکته بعدی این اســت که تأمیــن مالی در چارچوب 
قراردادهای مشــارکت شــباهت زیادی بــه بازارهای 
سرمایه دارند. در کشوری که دغدغه اسالمی شدن دارد 
باید بازار ســرمایه گسترش پیدا کند اما در عمل عکس 
آن رخ داده است و پس انداز جامعه به جای آنکه از طریق 
بازارهای مالی به تولید اختصــاص پیدا کند، از طریق 
سرمایه گذاری های ســفته بازی و سوداگری دائماً باعث 
ایجاد عدم تعادل در بازارهای مختلف و نوســان شدید 

قیمت ها می شود.
در کشورهای پیشرفته دنیا بانک ها کمتر از 10 درصد 
تأمین مالــی را بر عهده دارند و عمده بار تأمین مالی بر 
عهده بازار ســرمایه است، اما در کشور ما به دلیل اینکه 
بانک ها بیشــترین سهم در این مورد رادارند پس در پی 
کاهش ریسک خود هستند و چنین روندی باعث می شود 
از قراردادهای مشارکت استقبال چندانی نشود و به سمت 
قراردادهای مبادله ای گرایش داشته باشند که در بسیاری 
موارد به علت صوری بودن عمالً آلوده به ربا می شــوند. 
توسعه بازار سرمایه فشار بر سیستم بانکی را کمتر می کند.
در یک مطالعه که در ســال 2006 انجام شد، حجم 
مشــتقات مالی دنیا 12/5 برابر کل GDP دنیا برآورد 
شده یعنی اگر کل تولید دنیا به عدد یک نرمالیزه شود، 
12/5 معاملــه در بازارهای مالی صورت گرفته اســت. 
این نشــان می دهد بخشی از بازدهی سهام در بازارهای 
مالی به صورت حباب اســت و ما بــه ازای واقعی ندارد. 
بــرای مثال در برخی بازارهــای مالی معامالت نفتی با 
سررسیدهای یک ماهه، دوماهه، شش ماهه، یک ساله و ... 
انجام می شوند. این قراردادهای آتی ممکن است چندین 
بار مورد معامله قرار بگیرند و هر بار قیمت های متفاوتی 
را خواهند داشت. پس ممکن است نوعی حباب به وجود 
آید که در صورت ترکیدن آن، شاخص افت شدید پیدا 
کند و به سرعت به دیگر بازارها سرایت کند. این نگرانی در 
خصوص بازارهای مالی در سیستم تأمین مالی اسالمی نیز 
وجود دارد ترکیدن حباب، باعث کاهش ارزش سرمایه ها، 

خروج ســرمایه گذاران و تشدید رکود می شود که نوعی 
چرخه باطل را به وجود می آورد. با همه این آسیب ها که 
ذکر شد، سیستم تأمین مالی اسالمی چه راه کارهایی در 
پیش دارد؟ می توان آن را در کنار سیستم متداول بانکی 

به کار گرفت؟
در کشورهایی مثل مالزی، ترکیه یا امارات متحده عربی 
و حتی برخی کشورهای غربی، در کنار سیستم متداول 
بانک های اسالمی نیز حضور دارند که انصافاً اسالمی عمل 
می کنند و به دنبال دور زدن و قراردادهای صوری نیستند. 
ایــن بانک ها به صورت موازی پیــش می روند اما همان 
خطرات سیستم متداول هم آن ها را تهدید می کند که 
پیش تر ذکر شد. من فکر می کنم اصالح وضعیت موجود 
بانک ها با آموزش و درک بهتر مفاهیم بانکداری اسالمی، 

گزینه بهتری از ایجاد سیستم موازی باشد.
یک مســاله مهم دیگر، مالکیت دولتی یا شبه دولتی 
بانک ها در ایران است که باعث شده در تخصیص منابع، 
کارآ عمل نکنند و باعث شود هزینه بانک ها افزایش پیدا 
کند که موجب می شود بهای تمام شده پول باال برود. این 
مساله بانک ها را وادار به افزایش نرخ سود تسهیالت در 

عقود مبادله ای می کند.
پیامد این وضعیت این اســت که با افزایش نرخ سود، 
بازی پونزی رقم زده می شود یعنی بانک ها برای پرداخت 
تعهدات خود مدام به دنبال حداکثر کردن بدهی خود یعنی 
جذب سپرده حرکت می کنند و دیگر رقبای خود را وادار 
می کنند برای ماندن در رقابت، همین کار را بکنند؛ یعنی 
یک رقابت شوم بین بانک ها برای جذب سپرده از طریق 
حداکثر کردن بدهی در هرلحظه شکل می گیرد. پس بهتر 
است مجوز تأسیس بانک برای شخصیت های حقوقی و 

حقیقی که دارای اهلیت هستند صادر شود و نه دولت.
صندوق ها سرمایه گذاری قرار بود بخشی از این مشکالت 
که گفتید را حل کند اما ظاهراً با سپرده گذاری منابع در 
بانک های خود، بیشتر به ابزاری برای دور زدن نرخ سود 
تکلیفی سپرده ها تبدل شده اند! این موضوع را می توان 

اصالح کرد؟
بانک مرکزی در ابالغیه جدید خود در تاریخ 96/06/11 
تــالش خوبی را برای ممانعت از اینکه بانک ها از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری وابسته کاهش نرخ سود را دور 
بزنند شروع کرده و به نظر می رسد با جدیت آن را دنبال 
می کند اما باید پذیرفت در اقتصاد نمی توان با ابزارهای 
تکلیفی اجرای سیاست کرد و نیاز به طراحی زیر-سیستم 
یا مکانیسم های کنترل و اصالح خودکار در درون خود 
نظام بانکی وجود دارد. پس درنتیجه کدام رویکرد به نفع 
اقتصاد، بازار و کارآفرین خواهد بود؟ تداوم سیستم متداول 

یا حرکت به صورت تأمین مالی اسالمی؟
سیستم متداول به صورت خشک و غیرقابل انعطاف 
با کارآفرین برخورد می کند، اما رفتار سیســتم اسالمی 
منعطف است که باعث ایجاد ارتباط بین بخش مالی و 
بخش واقعی اقتصاد می شود. در حوزه کالن هم وقتی رکود 
رخ می دهد و قدرت بازپرداخت کم می شود، سیستم بانکی 
متداول به جای یاری و همراهی با کارآفرین، بسیار محکم 
وجوه خود را مطالبه می کند اما سیستم اسالمی در حالت 
رکود با کارآفرین مدارا می کند و در عوض در شرایط رونق 
هم سود بیشتری به دست می آورد. پس می شود نتیجه 
گرفت که در سیستم متداول مبتنی بر ربا، رکودها عمیق تر 
و رونق ها پردامنه تر می شود اما در مقابل در سیستم تأمین 
مالی اسالمی دامنه رونق کمتر می شود و رکود نیز عمق 
کمتری خواهد داشت. پس از نوسانات و عدم تعادل در 

بازار و اقتصاد کاسته خواهد شد.

یادداشت

پایان مداخله جویی
سرمایه گذاری در شهر نیازمند حضور بخش خصوصی

شهرام رئیسی دهکردی- در رویارویی با رشد سریع شهر و 
شهرنشــینی، دولت های محلی در شهرها و یا به تعبیری مدیران 
شهری به طور فزاینده ای مورد پرسش پیرامون وضعیت خدمات 
شهری و نحوه توزیع آن در گستره  شهر در مقابل شهروندان قرار 
می گیرند. فارغ از اندازه  شهر و یا موقعیت مکانی شهر که می تواند 
یک کالن شهر چند ده میلیون نفری باشد یا شهری کوچک تر در مرکز 
کشور و یا در فواصل دورتر از پایتخت، اما مدیران شهری هیچ گاه 
ازاین گونه سؤاالت گریزی ندارند. در چنین شرایطی و همراه با روند 
افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت، نواحی شهری باید به سرعت با 
اتکا به سرمایه گذاری های راهبردی در زیرساخت های جدید و بهبود 
وضعیت های موجود برای خدمت به شهروندان تالش مضاعفی را 
انجام دهند. دسترسی به سیســتم های آب و فاضالب، مدیریت 
بهینه  پسماند و زباله، حمل ونقل عمومی درون شهری، دسترسی 
به محل های عرضه و توزیع کاالها و خدمات و بسیاری موارد دیگر 

نمونه هایی از نیازهای شهروندان در شهرها را شامل می شود.
در این شرایط تنها با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های پایدار، 
شهرها قادر خواهند بود تا با ارتقای وضعیت اقتصادی در مسیر فرآیندهای 
اجتماعی و زیست محیطی نیز گام بردارند. همچنین در چنین شهری 
که اقتصاد شــهر از توانمندی باالیی برخوردار باشد این انتظار می رود 
تا با شمار زیادی از چالش های اجتناب ناپذیر شهری ازجمله گسترش 
غیرمجاز شهری و تراکم جمعیت، افزایش فقر، حاشیه نشینی و سطوح 
بــاالی آلودگی آب وهوا که باعث کاهش کارایی و تأثیر آن بر کیفیت 

زندگی ساکنان می شود نیز مبارزه کرد.
متأسفانه در بسیاری از شهرهای جهان و به ویژه در کالن شهرهای 
کشــورهای درحال توسعه، دولت های محلی اغلب با ناکارایی در ارائه 
خدمات شــهری مناسب مواجه می شوند که عمده دالیل آن به عدم 
دسترسی به تخصیص های مالی کافی و هزینه های بسیار باالی نگهداری 
و حفظ وضعیت موجود زیرســاخت ها ازیک طرف و وجود هزینه های 
سرســام آور ارائه خدمات شهری و عدم کفایت درآمدها از طرف دیگر 

مربوط می شود.
راهکار شناخته شده برای غلبه بر این چالش همه گیر در شهرهای دنیا 
که دارای تجربیات موفق در بسیاری از شهرها خصوصاً در کشورهای 
درحال توســعه است، تغییر جهت سیاســتی در مدیریت شهری از 
رویکردهای مداخله جویانه به ســمت استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی است. این موضوع در بسیاری از شهرها مورد تجربه قرارگرفته 
که با رعایت الزامات نظارتی و قانونی، زمینه های ارائه برخی خدمات و 
مسئولیت ها از کانال بخش خصوصی فراهم شده که کمک شایانی به 
بهبود سیستم های تحویل کاالها و خدمات شهری داشته و درنتیجه با 
کاهش بار تحمیلی بر مدیریت شهری، کار آیی افزایش یافته و همچنین 

منابع بالقوه  ای را برای هدایت به سمت اهداف دیگر آزاد می شود.
یکی از مهم ترین مدل های شناخته شــده برای ســرمایه گذاری در 
پروژه های شهری و ارائه خدمات عمومی، مشارکت بخش های عمومی و 
خصوصی )Public Private Partnership( است. البته مشارکت 
بخش های عمومی و خصوصی مفهوم جدیدی نبوده و در اروپا نمونه های 
بسیاری از ایجاد حتی زیرساخت هایی مانند پل ها و جاده ها اغلب ازسوی 
سرمایه گذاران خصوصی ساخته شد و هزینه های آن ازسوی کاربران و 
تحت نظارت دولت بازپرداخت می شد. ایجاد راه آهن در بسیاری از مناطق 
با تأمین مالی ناشی از فروش اوراق قرضه و سهام شکل گرفت و همین طور 
در ایجاد شبکه های تلگراف، برق نیز از این رویکرد استفاده شده است.

امروزه بار دیگر ضرورت اســتفاده از مزایای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی در زیرساخت ها برای مدیران شهری آشکارشده و شاید این 
تنها روش برای به سرانجام رساندن پروژه های شهری باشد. به طورکلی، 
مشــارکت خصوصی عمومی یا )PPP( ابزاری است که از طریق آن 
مدیریت شهری و یا مقامات محلی می توانند شرکای بخش خصوصی را 
برای توسعه زیرساخت های شهری و خدمات مرتبط درگیر کنند. طبیعی 
اســت در این روش ریسک های مختلف بین شرکای بخش عمومی و 
خصوصی به اشتراک گذاشته می شود که خود این مساله می تواند در 
مدیریت بهتر ریسک ها اثرگذار باشد. اگرچه شریک بخش خصوصی 
متقبل هزینه های اصلی ساخت وســاز می شــود اما قطعا بازپرداخت 
سرمایه گذاری از طریق عایدی پروژه پرداخت می شود و سرمایه گذار 
خصوصی منافع خود را می برد و طبیعی است که اهداف توسعه ای شهر 
نیز حاصل شده است. نکته مهم دیگر آن که مشارکت عمومي-خصوصي 
تنها با هدف تأمین مالي پروژه انجام نمي شــود و بهره گیري از دیگر 
ظرفیت هاي بخش خصوصي مانند دانش و تجربه تخصصي، مهارت هاي 
مدیریتي، انگیزه برای مصرف بهینه منابع نیز مي تواند مورد توجه باشد.

برای نیل به اهداف پیش بینی شــده در ذیل سرمایه گذاری با قالب 
مشارکت عمومی - خصوصی الزم است تا زیرساخت های نرم افزاری الزم 
در هر دو بخش خصوصی و عمومی ایجادشده باشد. در اولین گام باید 
یکپارچگي و انسجام در قوانین و سیاست هاي و از همه مهم تر اراده قطعی 
در بین مدیران دولتی برای انجام سرمایه گذاری با این ساختار ایجاد شود. 
در گام دوم وجود چارچوب هاي قانوني، قراردادي و حقوقي که از منافع 
بخش عمومي و خصوصي حمایت کند، ضروری است. یک نکته مهم 
دیگر باید در سمت بخش خصوصی تقویت شود و آن به ظرفیت سازي 
و فرهنگ ســازي در بخش خصوصي برای انجام پروژه در بازه  زمانی 

مشخص و تعیین شده و در قالب ساختارهای تکنیکی مربوطه است. 
در چنین شرایطی یکی از مهم ترین اقدامات و پیش بینی هایی که 
بخش خصوصی باید به آن توجه کند تعریف سازوکارهای تامین منابع 
مالي پروژه است. از مهم ترین زیرساخت های نرم افزاری و به تعبیری 
مهم ترین پیش نیاز در اقدام به مشارکت در پروژه  سرمایه گذاری وجود 
مطالعات امکان سنجي و تحلیل هاي توجیه مالي و اقتصادي دقیق و 
واقعی اســت تا بتواند ترسیم دقیقی از ســودآوری طرح در دوره های 
زمانی و توان بازپرداخت هزینه ها ارائه دهد. بنابراین با پذیرش رویکرد 
مشارکت عمومی- خصوصی به منزله  روشی برای تقویت سرمایه گذاری 
در شهر الزم است تا زیرساخت ها، رویه ها، قوانین و پروژه های پیشنهادی 
با حداکثر شفافیت و در باالترین سطح نظارت و تحت مدیریت واحد 
به بخش های خصوصی توانمند و دارای صالحیت معرفی و واگذار شود. 
در اولین قدم باید سازوکارهای قانونی و رویه های معرفی پروژه ها تبیین 

و بازمهندسی شده و اعالم شود. 
در گام دوم باید ذیل یک مدیریت واحد تمام پروژه ها و فرصت های 
سرمایه گذاری شهری شناسایی شده و در نهایت نسبت به معرفی پروژه ها 
به بخش خصوصی توانمند اقدام کرد. بدیهی است که در این مسیر ارائه  
بسته های تشویقی و حمایتی شفاف و پایدار و قانونی می تواند در ایجاد 

جذابیت برای سرمایه گذاران موثر واقع شود. 
در پایان الزم اســت بر این موضوع تاکید شود که قطعا راهی برای 
کاهش پدیده هایی مانند بیکاری یا اشتغال کاذب و پیامدهای آن مانند 
فقر وجود ندارد مگر این که با تاکید بر سرمایه گذاری آن هم با استفاده 
از توان بخش خصوصی در مدیریت شهری اقدامات نوین و تأثیرگذاری 

را دنبال کنیم.

توسعه بازار سرمایه 
 سرمایه گذاری و سیستم تأمین مالی اسالمی در گفت و گو با علی صادقی همدانی 

شانزدهمین نمايشگاه بین المللی جامع كشاورزی اصفهان 
)مکانیزاســیون، آبیاری، زراعت و باغبانی( از 24 تا 28 دی در 
محل نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد. 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی اصفهان )مکانیزاسیون، 
آبیاری، زراعت و باغبانی( اصفهان، امسال با برگزاری نخستین کنگره ملی و 
پاویون ویژه تکنولوژی های نوین در فضای سبز شهری همراه خواهد بود.
بر اساس تفاهم نامه شرکت نمایشگاه ها با سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان، رویداد مذکور همزمان با شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی جامع کشــاورزی اصفهان )مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و 
باغبانی( از 2۴ تا 2۸ دی در محل نمایشــگاه های بین المللی اســتان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این 
باره گفت: تمام فعالیت های تخصصی و علمی این رویداد و همچنین 
همکاری الزم در خصوص ایجاد و تأسیس دبیرخانه دایمی نمایشگاهی 
فضای سبز برای اولین بار در کشور، دعوت از شرکت های مرتبط با فضای 
سبز و تولیدکنندگان گل و گیاه و نهاده های کشاورزی خاص فضای سبز، 
اطالع رسانی و انجام تبلیغات گسترده با حداکثر ظرفیت و توان، تعیین 

اعضای کمیته های تخصصی و علمی، دعوت از کلیه مدیران عامل فضای 
سبز شهرداری های کشور، کارشناسان و متخصصان مربوطه، حمایت در 
خصوص جذب حامی مالی و معنوی برای کنگره و بخش پاویون ویژه 
تکنولوژی های نوین در فضای سبز شهری بر عهده سازمان پارک ها است.

دکتر فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: محورهای این کنگره شامل مدیریت 
پایدار منابع آب، گونه های کاربردی در فضای سبز بر اساس نوع اقلیم، 
دستاوردهای نوین در مکانیزاسیون فضای سبز شهری، طراحی پوشش 
گیاهی فضای سبز شهری با رویکرد اقلیم های خشک و نیمه خشک، 
گیاهان زینتی مقاوم به خشکی، کاربرد گیاهان دارویی در فضای سبز، 
کاربرد بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در فضای سبز، تکنولوژی نوین در 
زمینه بذر و گل های فصلی، تکنولوژی نوین در بسترهای کشت و اثرات 

زیست محیطی فضای سبز شهری خواهد بود.
همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
گفت: محورهای این پاویون نمایشگاهی شامل تکنولوژی های نوین در 

فضای ســبز شهری همچون آبیاری، مکانیزاسیون فضای سبز، تغذیه، 
بذر، اندام های تکثیر، سم، ادوات و بسترهای کاشت است و همچنین 
کارگاه های آموزشــی و تخصصی نیز در حاشیه این نمایشگاه برنامه 

ریزی خواهد شد.
علی یارمحمدیان اعالم کرد: 260 متر مربع از فضای نمایشگاه ها به 
صورت اختصاصی در اختیار غرفه های مربوط به فضای ســبز شهری 

قرار خواهد گرفت.  
وی تأسیس دبیرخانه دایمی نمایشگاهی فضای سبز برای اولین بار در 
ایران، دعوت از شرکت های داخلی و خارجی برای حضور در نمایشگاه 
و اطالع رسانی و انجام تبلیغات گسترده با حداکثر ظرفیت و توان را از 
جمله اقدامات شرکت نمایشگاه اصفهان در راستای این تفاهم برشمرد.

گفتنی است این کنگره در سال آینده به صورت بین المللی برنامه ریزی 
و پاویون تکنولوژی های نوین در فضای سبز شهری نیز به نمایشگاهی 

مستقل تبدیل خواهد شد. 

برگزاري اولین کنگره و پاویون تكنولوژي هاي نوین فضاي سبز شهري همزمان با نمایشگاه کشاورزي اصفهان

سازمان آگهی های  روزنامه دنیای اقتصاد استان اصفهان
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تفاوت های حسابداری در ایران و جهان
چرا نتوانسته ایم هویت سیستم حسابداری موردنیاز کشور را پیدا کنیم؟ 
دكتر محســن دستگیر- اصوالً حســابداری یک علم اجتماعی 
محسوب می شود؛ زیرا که توسط انسان ها انجام می شود و برای رفع 
نیازهای اطالعاتی انســان اســت. مهم ترین نقشی که صاحب نظران 
برای حسابداری قائل شده اند، نقش تهیه اطالعات برای تصمیم گیری 
است. فرآیندتصمیم گیری از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد و نیازهای 
اطالعاتی افراد و گروه های استفاده کننده از اطالعات حسابداری متفاوت 
است. همچنین نقشی که حسابداری در جوامع مختلف ایفا می کند 
متفاوت است. در جوامع صنعتی و جهان اول به دلیل رقابت تنگاتنگ 
شــرکت ها با یکدیگر تصمیمات اساسی تر و حیاتی تر است و نیاز به 
سیستم ها حسابداری بروز و پیشرفته تر بیشتر احساس می شود. در 
این گونه جوامع از حسابداری به عنوان ابزاری مهم در اداره امور شرکت ها 
و سازمان ها، تصمیمات سرمایه گذاری ها و کنترل امور استفاده مؤثر و 
بهینه ای صورت می گیرد. به نحوی که رشته حسابداری در کشورهای 

پیشرفته جزو رشته های مهم و جزو سه رشته مهم تلقی می شود.
با توجه به بافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران طبعاً نقشی که 
حســابداری در ایران ایفا می کند، متفاوت از نقش آن در کشورهای 
صنعتی اســت. به دلیل دولتی یا شبه دولتی بودن بیشتر شرکت ها و 
صنایع ایران، رقابت بین آنها کم و  بیشتر بر اساس تصمیمات مدیران با 
کمترین نیاز به اطالعات حسابداری اداره می شوند. در این شرایط عمدتاً 
شرکت ها روی ضرورت قانونی دفتر و حساب وکتاب نگه می دارند؛ یعنی 
حسابداری مالی انجام می دهند، چون قانون تجارت از تاجر می خواهد 
دفتر نگه دارد. این گونه شرکت های اگر هم تولیدی باشند، برای داشتن 
یک سیستم بها یابی احساس نیاز نمی کنند و قطعاً سیستم حسابداری 
مدیریت هم ندارند. شاید از حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در 
این گونه شرکت ها خبری نباشد. حسابرسی خارجی هم روی ضرورت 
قانونی انجام می شود و کالً حسابداری و حسابرسی نه بر اساس نیاز به 

ارائه اطالعات مالی بلکه برای رفع تکلیف است.
 مسلماً ویژگی های حسابداری در این شرایط با ویژگی های حسابداری 
در کشــورهایی که حسابداری را ابزاری برای رشد و ترقی شرکت ها 
و مؤسســات خودکرده اند، تفاوت های اساســی دارد. این وضعیت تا 
حدود زیادی به نیازهای اطالعاتی اســتفاده کنندگان از گزارش های 
مالی بســتگی دارد. در کشــورهای صنعتی تا همین چند دهه  قبل 
استفاده کنندگان اصلی از اطالعات صورت های مالی را سرمایه گذاران 
)سهامداران( و اعتباردهندگان مخاطب قرار داده بودند. امروزه دیدگاه 
ذینفعان به عنوان استفاده کنندگان اطالعات مالی مطرح است. یکی از 
مهم ترین ذینفعان در مسائل شرکت ها و مؤسسات تولیدی، تجاری و 
خدماتی در یک کشور را جامعه تشکیل می دهد. شرکت ها از امکانات و 
منابع کشور برای تولید کاال یا ارائه خدمات به جامعه استفاده می کنند 
و در این رهگذر ســود منطقی معقولی را نیز باید به دست آورند. در 
این شــرایط مردم یک کشور حق دارد از طریق گزارش های مالی و 
غیرمالی خود شرکت ها دریابند که در ازای این کاالها و خدماتی که 
شرکت ها ارائه می دهند، هزینه های اجتماعی و زیست محیطی به جامعه 
وارد می کنند. مباحث مربوط به حســابداری اجتماعی؛ حسابداری 
زیست محیطی؛ حسابداری سرمایه فکری؛ فرهنگ و حسابداری سبز 
مباحث جدیدی هســتند که در کشورهای غربی به سرعت در حال 
تکوین اســت و در ایران گزارشگری مالی و سیستم های حسابداری 

رایج در این زمینه ها حرف چندانی برای گفتن ندارند.
کمی تخصصی تر بحث کنیم باید گفت اصوالً سیستم های حسابداری 
در دنیا دو نوع هســتند. یک نوع سیســتم حســابداری کشورهای 
آنگلوساکسون )عمدتاً انگلیسی زبان ها( که سیستمی است اساساً مبتنی 
بر اصول پذیرفته شده حسابداری و دوم سیستم حسابداری کشورهای 
قاره اروپا به جز کشورهای جزیره ای اروپایی مثل انگلستان، ایرلند و غیره 
که سیستم حسابداری یکپارچه است. در سیستم حسابداری مبتنی 
بر اصول پذیرفته شده، آزادی عمل حسابداران زیاد و درنتیجه قابلیت 
مقایسه ای گزارش های مالی کم است. برعکس در سیستم حسابداری 
یکپارچه که یک سیستم یونیفورم حاکم است؛ آزادی عمل حسابداران 
محدود درنتیجه گزارش های مالی دارای قابلیت مقایسه ای زیاد است. در 
سیستم مبتنی بر اصول که حسابداران گاهی برای ثبت یک رویداد مالی 
واحد، شیوه های قابل قبول متفاوتی را می توانند انجام دهند؛ بنابراین 
نیاز به داشتن استانداردهای حسابداری مالی برای اعمال یکنواختی 
از ضروریات اســت. اما در کشــورهای قاره اروپا، به دلیل استفاده از 
سیستم حســابداری یکپارچه نیاز به ارائه استاندارد حسابداری ملی 
احساس نمی شود. ناگفته نماند شعب شرکت های چندملیتی که در 
کشورهای مختلف فعالیت می کنند، نیاز به پیروی از یک استاندارد 
حسابداری واحد دارند که در موقع تهیه صورت های مالی تلفیقی در 
شرکت اصلی )مادر( دچار مشکل چندگانگی بافت صورت های مالی 
شرکت های فرعی خود نشوند. بدین دلیل هیات تدوین استانداردهای 
حسابداری مالی بین المللی در دهه  هفتاد میالدی تشکیل و شروع به 

ارائه استانداردهای حسابداری بین المللی کرد.
در کشــور عزیز ما ایران هیچ گاه این سؤال مطرح نشد که پس از 
انقالب و تحوالتی که در جنبه های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
ایران رخ داده اســت چه سیستم کلی حسابداری ملی نیاز است؟ آیا 
مانند کشــورهای انگلیسی زبان سیستم حسابداری مبتنی بر اصول 
پذیرفته شده حسابداری نیاز داریم یا مانند کشورهای قاره ای اروپایی 
سیستم یکپارچه؟ می توان گفت بدون طرح و پاسخ گویی به سؤال فوق 
تلویحاً سیستم حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری 
تحمیل و به دنبال آن تدوین استانداردهای حسابداری ملی ضرورت 
شــد. در امر تدوین استانداردهای حسابدار ملی هم به ترجمه همراه 
با جرح و تعدیل اســتانداردهای حسابداری بین الملل اکتفا کرده ایم. 
اکنون که پس از برجام زمزمه ســرمایه گذاری و حضور شرکت های 
بین المللی در ایران مطرح شــده است، جامعه حرفه ای و دانشگاهی 
حســابداری ایران روی به بررســی و ایجاد آمادگی برای استفاده از 
استانداردهای حسابداری بین المللی )SAI( و استانداردهای گزارشگری 

مالی بین المللی )SRFI(؛ کرده است.
معتقدم ما می توانســتیم پس از انقالب اسالمی، برای حسابداری 
شرکت های فعال در ایران یک سیستم حسابداری فراگیر و یکپارچه 
داشته باشــیم؛ اما برای شرکت های ایرانی فعال در خارج از کشور و 
شــرکت های خارجی فعال در ایران که حســابداری خود را به ریال 
انجــام می دهند و نهایتاً باید صورت هــای مالی تلفیقی تهیه کنند، 
استانداردهای حسابداری بین المللی را اعمال کنیم. اکنون وجه تمایز 
عمده سیســتم حسابداری در ایران با سیستم حسابداری جهان آن 
است که نتوانسته ایم هویت سیستم حسابداری موردنیاز کشور را پیدا 
کنیم. سال هاست اســتاندارد حسابداری تدوین می کنیم ولی هنوز 
مسائل اساسی حسابداری ایران حل نشده است. صورت های مالی برخی 
شرکت های ایرانی به دلیل تورم مزمنی که در اقتصاد ایران بوده است 
ارقام و اطالعات گمراه کننده ارائه می دهند ولی هنوز یک استاندارد 

حسابداری تورمی تدوین نکرده ایم.

* رئیس هیات مديره انجمن صنفی كارفرمايی

حسابداری3

یادداشت

یکی از پیشرفته ترین کشورها 
در عملکرد سیستمی، کره جنوبی 

است، در چنین کشوری کسی 
نمی تواند بر اساس عالیق خود 

عمل یا نظر شخصی اش را اعمال 
کند،به همین دلیل کمترین 
فساد و جعل صورت در کره 

جنوبی رخ می دهد

رضا صنعتی زاده، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« مطرح کرد

هدف ما آموزش و توسعه اشتغال حسابداران است  

z همایش روز حسابدار با چه هدفی اجرا می شود و چه
کسانی در همایش شرکت می کنند؟ 

فلسفه برگزاری همایش به تصمیمی برمی گردد که 
فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( سال2007 در 
سی امین سالروز تاسیس خود مقررکرد که دوم تا هشتم 
دسامبر هر سال را به عنوان هفته حسابدار انتخاب و به 
تمام اعضای خود در سراسر جهان پیشنهادکرد که در 
این هفته روز حسابدار و هفته حسابدار را گرامی بدارند. 
به دنبال تصمیم فدراسیون جهانی، دو نفر از مسووالن 
جامعه حسابداران رسمی در تهران و انجمن حسابداران 
خبره در سال 2007 تشکیل جلسه دادند و 11 تا 17 
آذر را به عنوان هفته حسابدار و15 آذر را به عنوان روز 
حسابدار تعیین کردند، سپس از سال 93، انجمن های 
مرتبط با مدیران مالی، حسابرسی حسابداری،  تصمیم 
گرفتند این رویداد در اصفهان برگزار شود. در این میان 
اعضای انجمن مدیران مالی اصفهان پیشگام برگزاری این 
رویداد شــدند. این انجمن رسالت خود را در آموزش و 
پژوهش و ارتقای استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
می داند و تالش کرده تا بزرگداشت روز حسابدار تبدیل 
به روزی ملی در تقویم رسمی کشور شود. مخاطبان این 
همایش اساتید دانشگاه، دانشجویان کارشناسی و باالتر، 
مدیران مالی، حسابرسان و افرادی هستند که در سیستم 

بانکی یا سازمان های مالیاتی مشغول به کار هستند.

z ،شما چهار دوره دبیری این همایش را عهده دار هستید
اهداف این رویداد در بعد کمی و کیفی چیست؟

 اولیــن دوره  همایش در اتــاق بازرگانی با موضوع 
اصلی فعالیت های حسابداری، کامپیوتر و سیستم ها 
و با مشارکت شرکت الکترولیزا برگزار شد. این شرکت 
که در  چهار سال گذشته در مباحث سخت افزار و نرم 
افزارهای رایانه ای با برگزارکنندگان همایش همکاری 
داشته، ابتدا تصمیم گرفته شد فعالیت های مجموعه 
در قالب انجمن های صنفی، متشکل و تجمیع شود که 
انجمن های اصفهان یعنی انجمن شرکت ها و موسسات 
حسابداری و حسابرسی اصفهان و انجمن حسابداران 
افتخار ریاســت این انجمن را به من دادند. رسیدن به 
شعار اندیشه، نوآوری، تحول، انسجام حسابداران و آینده 
پژوهی، و دیگری ثبت روز حسابدار در تقویم ملی ایران 
از اهداف این همایش به شــمار می رود. برای ثبت روز 
حسابدار از طریق همین انجمن ها در اصفهان، جلسه ای 
با حضور دکترحیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی برگزارشد که در نتیجه، ایشان 
نامه ای به شورایعالی انقالب فرهنگی کشور فرستادند 
و درخواست کردند که این موضوع راپیگیری کنند. این 
شورا نیز برای پاسخ به تقاضای ما فرصت خواسته است.
از دیگــر اهداف ایــن مجموعه، آموزش و توســعه 
اشتغال برای حسابداران و ترغیب انجمن حسابداران به 

گسترش مسایل آموزشی و آشنایی با استانداردهای بین 
المللی)IFRS(  است. فرض کنید، شرکت بزرگی مثل 
فوالد مبارکه اصفهان که محموله های بزرگ و کوچک 
را به نقاط مختلف دنیا می فرستد، از یک طرف مواد اولیه 
خریداری می کند و از سوی دیگر حقوق چند هزار نیرو 
را به صورت مستقیم پرداخت می کند. برای هماهنگی 
این مجتمع صنعتی با تجارت داخلی و خارجی یا ارتباط 
با سرمایه گذاران به یک زبان استاندارد مشترک نیاز است. 
از زمانی که تحریم ها برداشته شده، شرایط برای آشنایی 
با زبان مشترک حسابدارها مهیا شده و اکنون مخاطبان 
این استانداردها در حال پیگیری ارتقای سطح آمورزش ها 
در کشور و نزدیک شدن به سطح بین المللی آن هستند.

z روند برگزاری و مهمانان این رویداد در سال های
گذشته و امسال را توضیح می دهید؟ 

این همایش در ســال اول در سالن اجتماعات اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزارشــد و 700 نفر درآن شرکت 
کردند، از تهران، دکتر عزیز علیوند، آقای بهرامی مدیر 
بانک صادرات، اســاتید دانشــگاه مانند دکتر ایزدی و 
همچنین هفت پروفسور رشته حسابداری مثل آقای عالی 
بخشی، پویانسب، دکتر علی مرادی و دکتر شهشهانی 
در این همایش حضور یافتند. شخصیت های بزرگی در 
حسابداری کشور فعال هستند که هر کدام 35 تا ۴0 سال 
در این حوزه سابقه دارند و همزمان در دانشگاه تدریس 
می کنند. سال گذشته نیز این همایش در سالن کوثر با 
حضور دکتر دستگیر، دکترشهشهانی و دکتر قاسمی راد 
از انجمن حسابداران نخبه و دکتر فروغی، رییس دانشگاه 
آزاد خوراسگان برگزار شد. در این رویداد ازسوی کمیته 
ای مرکب از یک مدیرمالی، یک نفر از حسابداران و یکی 
از اساتید دانشگاه بر اساس مولفه های مشخص، دو مدیر 
مالی، دو حسابدار و دو حسابرس به عنوان چهره های 
ماندگار حسابداری برگزیده شدند که در آن همایش از 

آنها تقدیر به عمل آمد.
امسال نیز این اقدام دنبال خواهد شد، با این تفاوت که 
از هر شاخه یک نفر انتخاب و از او تقدیر خواهد شد و 
از آنجا که آقای مسعود صرامی در همایش سال گذشته 
حضور داشته و سخنرانی کرده اند، تصمیم گرفته شد تا 
همایش امسال در سالن اجتماعات سیتی سنتر اصفهان 
برگزار شــد. در همایش پیش رو، خانم زهرا حجازی از 
اســاتید دانشگاه تهران و شهید بهشتی، دکتر سالمی 
مشاور وزیر مسکن، دکتر قاســمی، غالم رضا داوری، 
عضو شورای حسابداران و دکتر نظام الدین بخارایی به 

عنوان مدعو حضور خواهند داشت.

z به نظر شما فعالیت های حسابداری چگونه می توانند در
توسعه اقتصادی موثر باشند؟ 

چارچوب حســابداری که برای همه مشخص است، 

نگهداری حساب هاست. سیستم حسابداری پیشرفته که 
در اختیار حسابدارها قرار می گیرد و دیگر فعالیت های 
مالی، به یک نتیجه گیری منجر می شود که ممکن است 
سود یا زیان باشد! اما در کل، فعالیت های حسابداری 
می تواند اقتصاد کشور را جهانی ساخته و در عرصه های 
بین المللی رقابت پذیرکند. به نظرم حسابداری باید در 
همه رشــته ها حضور فعال داشته باشد، اگر سیستم 
حســابداری برتمامی رشــته ها حاکم باشد، احتمال 
اختالس و بروز خطا کمتر می شود، چراکه اولین وظیفه 
یک حســابدار، قانونمداری است و اولین کاری که یک 

حسابدار باید انجام دهد، تمرکز بر اجرای قانون است.

z استان اصفهان صاحب رتبه اول در صنایع کشور
است، با این حجم از مراودات اقتصادی، وضعیت جامعه 

حسابداری استان از نظر کم و کیفی چگونه است؟
جامعه حسابداری به جز بانک ها و انجمن های مالی 
و شرکت های خدماتی و سازمان های مالیاتی و دیوان 
محاسبات جمعیت باالیی دارد، بر اساس برآوردها ۸0 
هزار حســابدار در اصفهان و در کشــور نزدیک به یک 
میلیون نفر حســابدار وجود دارد. بیشترین جمعیت 
حسابدار در تهران قرار دارند و این شهر پایتخت کشور، 
بارانداز و دارای بیشترین موسسات مالی و حسابرسی 
است، اما از این دست موسسات در اصفهان نیز فراوان 
اســت، حدود 26 موسسه حسابداری و نزدیک به 30 
موسسه حسابرســی در اصفهان فعالیت می کنند. در 
دنیای توسعه یافته، هر شرکت یک پزشک مخصوص 
دارد، یک وکیل، و یک حسابدار! اجرایی شدن این مساله 
در ایران و اصفهان نیز ضروری است تا جایی که به تقریب 
جامعه حسابداری در استان، کمترین دانش آموخته بیکار 

را نسبت به دیگر رشته ها دارد.

z با توجه به نقش گسترده و وظایف حساس حسابداران، آنها
چه خدمتی به اقتصاد استان و کشور می توانند انجام دهند؟

آمار مشــخصی از میزان بهره وری حسابداران وجود 

ندارد، اما اگر بر نقش آنها متمرکز شــود به طور قطع 
بهره وری بیشــتری به دســت خواهد آمد. اما به یک 
نکته می توان اشاره کرد که اصفهان، رتبه دوم مالیات 
دهی در کشور است اما در بازگشت آن، رتبه 2۸ کشور 
را دارد! حســابدار با نقش ســازنده خود می تواند رفاه 
را به کشــور بازگرداند. البته تمام کســانی که با دانش 
و علم ســرو کار دارند، می توانند کمک کنند تا کارها 
به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده پیش برود.
یکی از پیشرفته ترین کشورها در عملکرد سیستمی، 
کره جنوبی اســت، در چنین کشوری کسی نمی تواند 
بر اساس عالیق خود عمل یا نظر شخصی اش را اعمال 
کند،به همین دلیل کمترین فساد و جعل صورت در کره 

جنوبی رخ می دهد.
حســابداری باید با فناوری عجین شــود که در این 
صورت مهندسی مالی به وجود می آید و کشور به سمت 
سیستماتیک شدن پیش می رود. در صورتی که به نظم و 
قانون اهمیت داده شود، جایگاه اصلی حسابداران مشخص 
خواهدشــد، اما اکنون آنها از هر طرف تحت فشار قرار 
دارند و این مساله به ضرر حرکت اقتصادی کشور است.
با این حال امروزه نقش حسابدار در سیستم های مالی 
در حال شــفاف شدن است چون سیستم ها به دنبال 
نظم هستند و برای آن به حسابدار نیاز دارند. در استان 
اصفهان که رتبه اول صنعتی کشور است، حسابداری و 
حسابرسی نقش مهمی در شفافیت اطالعات اقتصادی 
و اتخــاذ تصمیمات صحیح دارد کــه باید مورد توجه 

بیشتر قرار بگیرد.
با حسابداری صحیح، تحقق عدالت اجتماعی و رفع 
 تبعیض آسان تر می شــود و یکی از اهداف مجموعه 
انجمن های حسابداری، حسابرسی و مدیران مالی در 

اصفهان و کل کشور، تحقق عدالت اجتماعی از طریق 
انجام درست وظایف حسابداری است.

z یکی از مشکالت سیستم های مالی، جلوگیری از
پولشویی از طریق مهندسی نادرست و مبهم مالی است، 

حسابداران برای جلوگیری از آن چه تدابیری دارند؟
انجمن هایی که اشاره کردم، عالوه بر وظایف معمول 
خود ساالنه چند سمینار برگزار می کنند که همیشه 
حداقل یکی از آنها با مسائل حقوقی بانک ها در ارتباط 
اســت، مبارزه با پولشــویی یکی از مباحث اصلی این 
سمینارها محسوب می شود تا شرکت کنندگان با این 
مساله و راهکارهای مقابله با آن آشنایی بیشتری پیدا 
کنند. امروزه در اســتان و رشته حسابداری، جوانان با 
مهارت و با اســتعداد بسیاری حضور دارند که حتی در 
خارج از کشور نیز مشاغل مهمی برعهده دارند، آنان در 
صورتی می توانند به بهترین شــکل کار کنند که زبان 
استاندارد حسابداری در سراسر دنیا را آموخته باشند. برای 
رسیدن به درک مشترک از زبان جهانی حسابداری باید 
بر روی جوانان سرمایه گذاری بیشتری انجام شود و به 

آنها اهمیت داده شود.

zنقش رسانه ها را در این زمینه چگونه می دانید؟
از رسانه ها انتظار می رود با پرداختن کارشناسانی به 
نقش حسابداری و بها دادن بیشتر به جامعه حسابداری، 
نقش مغفول آنها را احیا و محقق کنند، حســابداری 
پیشرفته، دقیق و نوآور نقش مهمی در سالمت اقتصادی 
 و عملکــرد صحیح اجــزای آن را دارد، به همین دلیل 
رسانه ها می توانند در این زمینه یار و همراه حسابداران 

باشند.

رویای حسابداری جهانی  
 نگاهی به چالش های جهانی شدن استانداردهای حسابداری  

احسان انصاری، دانش آموخته حسابداری- 
زمانی که سخن از حسابداری به میان می آید، شاید 
اولین تداعی در اذهان، دفتر، حساب و سیاهه باشد. در 
زمان های نه چندان دور مبحث حسابداری به صاحب 
کار و حسابدار خالصه می شد اما بعد از پیدایش روش 
نوین حسابداری و ثبت دو طرفه )بدهکار- بستانکار(، 
پیشرفت علم حسابداری، پیدایش حرفه حسابداری و 
سرانجام تدوین رهنمودها و استانداردها، حسابداری 
بــه معنای واقعی بــه زبان تجارت تبدیل شــده و 
اســتفاده کنندگان از خدمات حسابداران )ذینفعان( 

درحال گسترش است. 
در ایران نیز با تأسیس جامعه حسابداران رسمی بر 
اساس قانون و پدیدار شدن حسابدار رسمی به عنوان 
یک حرفه قانونی و تشــکیالتی، بیش از پیش شاهد 
پیشرفت و رونق این علم هستیم. تحوالت چند دهه 
اخیر سبب شده که حرفه حسابداری خود را با محیط 
پیرامون تطبیق دهد و به عنوان یک تخصص در علوم 
انسانی مطرح و به عنوان یک رشته دانشگاهی به صورت 
آکادمیک در دانشگاه ها تدریس شود. این دگرگونی 
ناشی از تغییرات است، تغییراتی که در جامعه امروزی 
پدید آمده و عدم پاسخ مناسب و به موقع در جامعه 

می تواند نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
در صحبت از زبــان تجارت، معنا و عناصر ارتباط 
نیز تداعی می شــود. امروزه ارتباط و تجارت به یک 
موقعیت جغرافیایی محدود نمی شود و به بیرون از 
مرزها گسترش یافته است. دردنیای امروز، فرامرزی 
شدن بازارهای سرمایه و افزایش سرمایه گذاری های 
مشترک در کشــورهای مختلف، مفهوم و ضرورت 
ارکان مربوط بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن 
اطالعات و گزارش های مالی چندملیتی را بیش از پیش 

کرده است. بنابراین به نظر می رسد مهمترین توجیه 
اقتصادی در مورد مطلوبیت جهانی شدن حسابداری، 
تفاوت ها درراه و روش حســابداری است که به ایجاد 
مانعی برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در سایر 

کشورها مبدل شده است.
طی سال های اخیر گام های موثری برای جهانی 
شدن حســابداری برداشته شده است. هیات تدوین 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هیات 
اســتانداردهای حسابداری مالی، بر ایجاد همگنی و 
همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده اند. 
البته می توان گفت در بیشتر کشورها، استانداردهای 
حسابداری شبیه هم هستند. بدون شک، جهانی شدن 
استانداردهای حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی خواهدشد. به عنوان 
مثال افزایش سرمایه گذاری خارجی با قابلیت مقایسه 
با شرایط یکسان، فراهم شدن زیرساخت تشکیل بورس 
های بین المللی و از همه مهم تر استفاده از تجربیات 
جهانی برای بهبود محیط کســب و کار می تواند از 
جمله مهم ترین پیامدهای پذیرش اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری باشد. اما تا کنون یکپارچه 
ســازی آنها به غیر از معدود کشــورها، درتمام دنیا 
عمال امکانپذیر نشده است. دلیل آن را می توان به این 
شکل عنوان کرد که تدوین استانداردهای حسابداری 
تابعی ازشرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و ... هرکشوراست. 
بیان می شــود اگر اســتانداردهای حسابداری بر 
اساس شرایط داخلی یک کشورتدوین نشود، ممکن 
است منجر به بروز پیامدهای نامساعد شود. به بیان 
دیگر استفاده از استانداردهای  بین المللی حسابداری 
درجامعه ای که بازار ســرمایه آن ناکارآمد اســت و 

مالکیت دولت بیشتر از بخش خصوصی است، نمی 
تواند ضمانت اجرایی داشــته باشد و در صورت اجرا، 

قاعدتاً نمی تواند سودمند باشد.
برای حســابداران نیز تدوین استانداردهای جدید 
حســابداری می تواند تبدیل به چالشی بزرگ شود. 
بسیاری از مولفه های تولید اطالعات مالی برای شرکت 
ها به عرف، عادت و مقررات داخلی تبدیل شده است که 
تغییر این شرایط برای حسابداران به آسانی صورت نمی 
گیرد. بنابراین اضافه شدن استانداردهای جدید جهانی 
نیز می تواند دامنه این قوانین، مقررات، دستور العمل ها 
و استانداردها را بیش از پیش کند و برای ایشان تبدیل 
به کالف ســر در گم شود. اما علی القاعده، تغییرات 
دارای ترس و ریسک است برای برخورد چالشی با این 
تغییرات باید مزایا و معایب در کنار هم مقایسه شود.

روش ثبت بهای تاریخی که در زمان پیدایش ثبت 
دوطرفه پدید آمد و تاکنون به عنوان روشی قابل اتکا 
مورد اســتفاده اســت، می تواند یکی از چالش های 

پیش رو باشد. 
با تورم مثبت یا منفی در اقتصاد ارزش هر دارایی 
یا بدهی تحت تاثیر قرار می گیرد و از بهای تاریخی 
در زمان شکل گیری آن فاصله می گیرد و باعث غیر 
واقعی شــدن ارزش یک واحد تجاری شود. بنابراین 
برای حل این معضــل، نیاز به روش ثبت جایگزین 
است. صاحبنظران علم حسابداری روش های گوناگونی 
پیشــنهاد کرده اند اما روش ثبــت ارزش منصفانه 
طرفداران بیشتری دارد و مربوط تر خوانده می شود. 
هیات تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری مالی 

نیز بر این روش اجماع کرده است. 
طرفداران این روش معتقدند تهیه صورت های مالی 
بــا روش ثبت ارزش منصفانه باعث پر بار و واقعی تر 
شدن این اطالعات مالی می شود، ولی از سوی دیگر 
مخالفان این روش اشاره به ارزیابی های سلیقه ای و 
بدون مبنای مناسب برای این روش دارند و این روش 

را بر خالف بهای تاریخی غیر قابل اتکا می دانند.
شــرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
از دیگــر چالش های پیش رو برای جهانی شــدن 
استانداردهای حسابداری است. به عنوان مثال مالکیت 

اقتصاد یک کشــور در دست دولت است و در کشور 
دیگر در دست بخش خصوص، اقتصاد یک کشور تابعی 
از سیاست آن کشور، و اقتصاد کشور دیگر مستقل از 
سیاست، تجارت کاال و خدماتی در یک کشور هنجار 
اســت و در کشور دیگر ناهنجاری و سرانجام میزان 
افشــا و محافظه کاری در فرهنگ های مختلف می 
تواند متفاوت باشد. بنابراین همان طور که مشاهده 
می شود چالش های جهانی شدن برای علم حسابداری 

فراوان است.
از سوی دیگر بیان حسابداری به عنوان یک حرفه 
بدون ذکر حسابرسی ناقص است. زمانی که صحبت 
از شــفافیت در اقتصاد می شــود، اولین شفافیتی 
که خودنمایی می کند، شــفافیت مالی است. حرفه 
حسابرســی به صورت ذاتی در خدمت شفاف سازی 
است. گزارش حسابرس از وضعیت یک واحد اقتصادی، 
گزارشی برای شفاف سازی عملکرد و وضعیت مالی 
واحد اقتصادی است. گســترش قلمرو حسابرسی، 

فرهنگ حسابرسی و حسابرس به عنوان یک حرفه 
در تمامی ســطوح اقتصادی بزرگ، متوسط و حتی 
کوچک به صورت یک باید قانونی باعث یکپارچگی و 
قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی می شود، همچنین 
در سطح اقتصاد خرد و کالن و در بعد مدیریتی و اداره 
بنگاه های اقتصادی در دولت به لحاظ شفافیت، باعث 
افزایش کارآیی، اثر بخشــی و بهره وری و سرانجام 
توجه و دقت مدیران ارشــد سیاسی و غیر سیاسی 
می شــود که این امر به نوبه خــود موجبات ارتقای 
 سیســتم های اطالعاتی مالی، کنترلی و مدیریتی را 

فراهم می کند. 
بنابراین حرفه حسابداری در کنار حرفه حسابرسی 
باعث شفاف سازی اطالعات مالی می شود و با ایجاد 
سیستم خود کنترلی از انجام اقداماتی نظیر قصور، سهل 
انگاری، تخلف و جرم جلوگیری می کند و سرانجام به 
ارتقای سالمت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی 

جامعه کمک می کند.

دوره حسابداری با قلم و دوات مدتهاست گذشته همانطورکه چرتکه های چوبی، جای خود را به ماشین حساب های دیجیتال داده اند، قلم قرمز و سیاه برای سود و زیان 
هم جزو خاطرات پدربزرگان حرفه ای است که حاال عددها و رقم ها را در پیوند با صفر و یک سیستم تمام دیجیتال تعریف می کند؛ تا عمق صندوق cash ، لمس اسکناس 
های جدید و کارت های اعتباری تا آنجا که سود یک تک برگ سهام محاسبه می شود، حسابدار همه جا هست و یک لحظه بدون او، حساب کار و کارگر از دست کارفرما، 

تولید و فروش و موجودی انبار از مدیران داخلی، داده و ستاده ها و بدتر از همه ارتباط تک تک آدم ها با داشته ها و نداشته هایشان خارج می شود.
اهالی حساب از چهل سال پیش، تشکیالتی را پایه گذاری کرده اند با نام فدراسیون جهانی حسابداران)IFAC( که ارتباطات بین المللی حسابداران و  اطالع رسانی به اعضا 
از یافته ها و روش های جدید را تسهیل می کند و پیشنهادهایی هم به اعضای خود در سراسر جهان ارایه می کند، یکی از همین پیشنهادها، تعیین هفته و روز حسابدار 
است که 10 سال پیش ارایه شد. امسال که برای چهارمین بار، این رویداد در شهر اصفهان با نام همایش روز حسابدار گرامی داشته می شود، صنعتی زاده، رئیس هیات 
مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان )انجمن ملی حسابرسی( نیز برای چهارمین سال دبیری این همایش را به عهده دارد. او به همین مناسبت در گفت وگو با دنیای اقتصاد 

اصفهان به تشریح چرایی ها و ضرورت توجه به حسابداری پرداخت که از نظر مخاطبان می گذرد.
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توسعه

یادداشتیادداشت

امید به انسجام فعاالن حسابداری
و هو اسرع الحاسبین

شادمان امینی، نايب ريیس انجمن مديران مالی اصفهان- جشن فارغ 
التحصیلی دانش آموختگی رشته حسابداری بود؛ دختر و پسر، همه حسابداری 
خوانده بودیم. عده ای از همان دوران دانشجویی رفته بودند سرکار، تعدادی هم 
به فکر ادامه تحصیل، گروهی حسابرسی را انتخاب کرده بودند و چند نفری 
هم اشتغال در ادارات دولتی و بانک ها را، بعضی ها هم هنوز در حال و هوای 
دانشجویی و جوانی بودند  و به فکر اشتغال نبودند. گذشت زمان، شغل ها و 
مسوولیت های مختلف، هریک از ما را به سویی برد، عده ای پی کار مالی و 
حسابداری رفتند و بعضی دوستان وارد دنیای اوراق بهادر و بورس  و مباحث 
تکنیکال بازار سرمایه شدند، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی جایی 
بود که بیشترین  فارغ التحصیالن را به خود جذب کرد ، کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری مرجعی بود جهت متخصصان مالی که از دانش و تجربه 
خود برای احقاق حقوق مردم می خواستند استفاده کنند، مباحث بهای تمام 
شده و حسابداری صنعتی  بازار پرکشش و جذابی را برای عالقمندان فراهم 
کرده بود، ادارات دولتی مانند اداره امور مالیاتی، دیوان محاسبات و سازمان 
تامین اجتماعی نیز پذیرای همکالسی هایی شد که  اشتغال در بخش دولتی 

را می پسندیدند.
 این مسیرهای متفاوت، اتفاقات جالبی را رقم زد، دو دوست همکالسی و 
هم اتاقی خوابگاه که اکنون یکی شده مدیر مالی و دیگری حسابرس، و امروز 
مدیر مالی باید جوابگوی حسابرس باشد و این مسئولیت ها باعث شده دوستی 
های قدیمی فراموش شود. حسابرس در فکر موشکافی و تکمیل پرونده های 
جاری و دایمی، و مدیر مالی در حال مستند سازی و توجیه عملکرد خودش، 
همکالسی دیگر که االن مامور مالیاتی است از راه می رسد، او هم در مسیر 
اجرای مسوولیت خود به عملکرد حسابدار و مدیر مالی خرده گرفته و برگ 

تشخیص مالیاتی را به دست مدیر مالی می دهد و....
 این تفاوت مسیرها و مسئولیت ها به حدی زیاد شده که بعضا خاطرات 
قدیمی را تحت تاثیر قرار داد و آن، انسجام الزم را از فعاالن حرفه حسابداری 
گرفته و فراموش  کردیم که همه  حسابداری خوانده ایم ، این باور در سال 
1393 جمعی از فعاالن رشته حسابداری را دور هم جمع کرد تا با برپایی یک 
همایش، این دوستان قدیمی را گرد هم بیاورد تا خارج از محیط کار و بدون 
همراه داشتن عناوین شغلی خود مانند  استاد دانشگاه، حسابرس، مامور مالیاتی، 
مدیرمالی، حسابدار و.... خاطرات قدیمی را مرور و از تجربیات اساتید بزرگ 

حرفه حسابداری استفاده کنند و انسجام از دست رفته را به حرفه برگرداند.
 استقبال از اولین همایش بزرگداشت روز حسابدار در سال 1393 ، ثابت کرد 
که جایگاه چنین همایشی به چه میزان در بین دوستان قدیمی خالی بوده و 
دانشجویان و افرادی که به تازگی وارد بازار کار شده اند، تا چه حد عالقمند 
شنیدن تجربیات بزرگان حرفه هستند،  تاثیر مثبتی که اولین گردهمایی  روز 
حسابدار اصفهان بر جامعه حسابداری اصفهان گذاشت، ما را بر آن داشت تا 
ضمن انجام اقدامات اجرایی برای تاسیس انجمن های تخصصی در اصفهان، 
همزمان همایش سال بعد را وسیع تر و جامع تر برنامه ریزی و برگزار کنیم. به 
گونه ای که در سومین سال برگزاری عنوان »بزرگترین گرد همایی حسابداران 

کشور«  به »همایش بزرگداشت روز حسابدار اصفهان« اختصاص یافت. 
در همایش سال 1396 هم که با محوریت آموزش و اشتغال برنامه ریزی 
شده است، در خدمت اساتید نام آور حرفه حسابداری و مهمانان عزیزخواهیم 
بود . امیدواریم همایش امسال هم با کیفیت مناسب برگزار شود تا باعث انسجام 

بیشتر فعاالن رشته حسابداری گردد . 
همچنین در همایش امسال از تمبر یادبود بزرگداشت روز حسابدار که  مزین 
به عکس پدرحسابداری نوین کشور مرحوم سجادی نژاد است رونمایی خواهد 

شد. به امید انسجام هرچه بیشتر فعاالن رشته حسابداری. 

توسعه حسابداری 
در گرو  بهبود فضای کسب و کار

واکاوی وضعیت حسابداری در ایران در مقایسه با تحوالت بین المللی
 ســعید خواجه دهاقانی، كارشناس رسمی دادگستری و دبیر انجمن 
مديران مالی اصفهان- حرفه حسابداری و مدیریت مالی همواره در حال رشد و 
نمو است، رشدی که در ایران و به خصوص در سال های آتی سرعتی شتابنده خواهد 
داشت، نقطه عطف اعتالی این حرفه، ترکیب بیشتر آن با علوم رایانه و آی.تی است 

که محصول آن تبلور قابلیت ها و تأثیر آن بر فضای کسب وکار و رشد آن است.
نیاز مبرم جامعه حرفه ای حسابداری ایران، ایجاد و تقویت و هدایت سرمایه های 
فکری بکر در انجمن های تخصصی است، محلی که می تواند جایگاه اتصال و ارتباط 
دانشگاه با صنعت باشد. زیرا انجمن های حرفه ای با نگاه قانون مدار می توانند تابلوی 
راهنمای تازه واردان عالقه مند به حرفه و چراغ راهنمای شاغالن بی ادعا بوده و با 
تعیین اهداف متعالی ازجمله شفاف سازی، طبیب سالمت جامعه و باعث امنیت 

اقتصادی کشور شوند.
از سوی دیگر نیاز به دعوت از متخصصان بین المللی حرفه حسابداری و حسابرسی 
به منظور برگزاری سمینارهای تخصصی در ایران و حضور دانش آموختگان ما در 
سمینارهای بین المللی بسیار ضروری است، فاصله جایگاه حسابداری در ایران و جهان 
فاصله ای قابل تأمل است که نمود آن در علوم اقتصادی به وضوح دیده می شود. باید 
بپذیریم فرمول های اقتصاد دستوری و قابل دست کاری نیست، از این رو ناچاریم 
همگام با تغییرات بین المللی حسابداری گام برداریم تا شرایط رقابت داشته باشیم، 
تفاوت در شرایط اقتصادی ما با دنیا مانع بزرگی در این راه است و راهکار برون رفت 
از وضعیت فعلی بومی ســازی است، به ویژه بومی سازی استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی یکی از راه های همگام شدن با اقتصاد بین الملل است.
فراموش نباید کرد که نظارت ابزاری قوی در تدوین زیرساخت های الزم و موجب 
یکسان سازی و هدفمند ساختن نگرش های متفاوت در حرفه حسابداری و حسابرسی 
است و نقطه شروع نظارت در قلب سازمان است که با پیاده سازی ساختارهای داخلی 
علمی می توان به این مهم دست یافت. الگوسازی از ساختار سازمان ها و شرکت های 
هدفمند بین المللی مسیر رسیدن به هدف را کوتاه خواهد ساخت. در مسیر پیش 
رو همواره نیاز به امنیت داریم، شــفافیت ضامن رسیدن به امنیت و امنیت باعث 

جذب سرمایه است.
دانش حســابداری در ایــران و در عمل دچار چالش های فــراوان و دلیل آن 
پیچیدگی های نهفته در دل این دانش اســت از دیدگاه دکتر ثقفی »حسابداری 
شنوا، گویا و بیناست.« گویا ما با یک موجود زنده روبرو هستیم که نیاز به مراقبت 
دارد مراقبان این حرفه نه دانشگاه ها هستند و نه صاحبان صنایع، مراقبان اصلی، 
انجمن های حرفه ای هستند که علم را با عمل تلفیق کنند و درک درستی از شنوایی، 
گویایی و بینایی حسابداری ارائه دهند. در ایران پژوهش و تحقیق حرفه ای کم و 
این امر دانش حسابداری را مهجور ساخته است، باید بپذیریم حتی پیرو خوبی از 
پیشتازان بین المللی این حرفه هم نیستیم. راهکار برون رفت از این وضعیت، برقراری 
ارتباط با جوامع بین المللی حرفه ای و تقویت زبان انگلیسی است، ضعف زبان تا جایی 
مشهود است که به ندرت سفیر حسابداری مسلط در جوامع بین المللی دنیا داریم 
و باید به دنبال راه حل در مقاطع بعد از تحصیالت دانشگاهی باشیم. در حقیقت 

انجمن ها جایگاهی است که علم و عمل باهم منطبق شده است.
روز بزرگداشت مقام حسابدار در شهر اصفهان، روز اتحاد حسابداران، حسابرسان، 
استادان و دانشجویان دانشگاه ها، مدیران، سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و 
سایر ارگان های ذیربط است، روزی که علمداران سالمت اقتصاد کشور با همبستگی 
و همفکری می توانند انسجام و اقتدار خود را نشان داده و به ثبت برسانند. امیدوارم 
انجمن مدیران مالی اصفهان که با اهداف متعالی به ثبت رســیده است و یکی از 
اعضای فعال کمیته برگزاری چهارمین همایش بزرگداشت روز حسابدار است، با 
رعایت اصول و موازین اخالقی گامی موثر در توسعه اهداف خود برداشته و نقش 

اطالعات حسابداری و نقش حسابداران را در فضای کسب وکار بهبود بخشد.

نبض حسابداری در دست بانوان می زند
 بررسی راهکارهای موفقیت شغلی و آموزش زنان در حسابداری

حسابداری از دیرباز به دلیل 
حساسیت باال، با ساعات کاری 
بسیار زیاد و مأموریت های 
طوالنی همراه بوده و جزو 
مشاغل متناسب مردان 

محسوب می شده که به همین 
دلیل اکثریت شاغالن این حرفه 

را آقایان تشکیل می داده اند

باتوجه به اینکه یکی از اهداف 
انجمن های صنفی تشکیل شده 

گسترش، پیشبرد و ارتقای 
علمی اعضا و هم چنین پرورش 

نیروهای متخصص است، 
زنان می توانند با عضویت در 
انجمن ها به تثبیت و تحکیم 

موقعیت حرفه ای خود بپردازند

فاطمه هادلوند، عضو 
هیات مديره انجمن 
مديران مالی اصفهان 
و دانشجوی دكتری 
حسابداری-  موضوع 
از  اشــتغال همــواره 
مباحث اساسی و بسیار 
مهمی بوده که ذهن جامعه، افراد و دولت ها را به 
خود معطوف ساخته است. هرچند داشتن شغل 
و درآمــد، ظاهراً به بعد مالی و معیشــتی افراد 
برمی گردد، اما با ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
زندگی افراد نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از طرفی 
مســاله کسب موفقیت و ارتقای شغلی ازجمله 
مسائلی است که همواره ذهن شاغالن را به خود 

مشغول کرده است.
 حسابداری از دیرباز به دلیل حساسیت باال، 
با ســاعات کاری بســیار زیاد و مأموریت های 
طوالنی همراه بوده و جزو مشــاغل متناســب 
مردان محســوب می شــده که به همین دلیل 
اکثریت شــاغالن این حرفه را آقایان تشــکیل 
می داده اند. این در حالی است که امروزه با توجه 
به ضرورت اشتغال و افزایش عالقه مندی زنان به 
حضور فعال در موقعیت ها و نقش های اجتماعی 
و همچنین افزایش تعداد زنان فارغ التحصیل در 
مقاطع مختلف رشته حسابداری، به ویژه در سطوح 
تحصیالت تکمیلی، به رغم وجود موانع متعدد بر 
سر راه پیشرفت زنان تحصیل کرده این رشته که 
بعضاً موجب می شود زنان حسابدار، باوجود داشتن 
دانش و توانایی های بســیار خوب و متناسب با 
تصدی رده های مختلف شغلی حسابداری، غالباً 
از رسیدن به جایگاه درخور و شایسته، بازمانده و 
متأسفانه توانمندی ها و استعدادهای آنان شکوفا 
نشود، به نحوی که زنان زیادی پس از فارغ التحصیل 
شــدن در این رشته، به موقعیت ایده آل دست 
نیافته و اغلب مغلوب این شرایط شده و دست از 

تالش برمی دارند. در این زمینه عواملی همچون 
عوامل فرهنگــی و اجتماعی، قوانین و مقررات 
حاکم، عوامل جنسیتی، تعهدات خانوادگی زنان 

نیز تأثیرگذارند.
 ازآنجاکه بخشی از نیروی جوان و فعال جامعه 
و نیمی از فارغ التحصیالن رشته  حسابداری را زنان 
تشکیل می دهند که می توانند به رشد و ارتقای 
کشور کمک کنند، جامعه و سازمان ها هم باید 
شرایط و زمینه الزم را برای حضور فعال زنان در 
پست های سازمانی و پیشرفت شغلی متناسب 
با شرایط آنان فراهم کنند. در رشته  حسابداری 
و حسابرســی نیز، به دلیل وجود شرایط بسیار 
سخت برای ارتقای شغلی زنان، افراد موفق، غالباً 
مراحل بسیار دشواری را برای رسیدن به موفقیت 
طی کرده اند، زیرا بیشتر افراد شاغل در سطوح 
مدیریتی را مردان تشکیل می دهند و اغلب زنان 
برای رسیدن به سطوح باالی سازمانی، با وجود 
برخورداری از توانمندی های برابر با مردان، باید 

تالش های مضاعف داشته باشند.
 یکی از عوامل مشــهود بر عدم ارتقای شغلی 
زنان این اســت که زنان عالوه بر کار، مسئولیت 
 زندگــی را نیــز دارا بوده و با چالش اساســی 
» ایجاد توازن و تعادل بین کار و زندگی« مواجه 
هستند. چالش هایی ازجمله ساعت کار نامنظم 
و طوالنی، وابســتگی های خانوادگی، تعهدات و 
تعلقات زنانــه، وظایف مادری و... موجب کند و 
متوقف شدن مسیر حرکت شغلی زنان می شود. 
از طرفی باورهای فرهنگی موجود در جامعه 
و سازمان ها و همچنین نگرش و دیدگاه بیشتر 
مدیران نســبت به مهارت هــا و توانمندی های 
مدیریتی زنان، مانع از موفقیت و دستیابی آن ها 

به امتیازات و جایگاه شغلی مناسب می شود.
 بااین وجود،راهکارهایی نیز برای دستیابی به 

موفقیت شغلی زنان حسابدار وجود دارد. بدون 
شــک یکی از مهم ترین عوامــل تأثیرگذار در 
موفقیت هر کســب  وکار داشتن برنامه و هدف 
از پیش تعیین شــده است و الزمه دستیابی به 
موفقیت در رشــته  حسابداری نیز این است که 
افراد، برای رسیدن به اهداف خود دارای برنامه و 
خط مشی بوده و از توانمندی ها، دانش و استعداد 

خود به خوبی استفاده کنند.
 عوامل و ویژگی های فردی زنان در موفقیت 
آنان تأثیرگذار بوده و ازآنجاکه زنان نیز از هوش، 
جسارت، دانش، قاطعیت، پشتکار، اعتمادبه نفس و 
استقالل برخوردار هستند، می توانند با به کارگیری 
صحیح توانمندی های خود در زمینه شغلی نیز به 
موفقیت دست یابند. وجود یک الگو و مربی در 
جایگاه راهنما و استاد، که زنان بتوانند از تجربیات 
و تخصص آن استفاده کنند، در این زمینه مؤثر 
خواهد بود. از دیگر راهکارهای هم افزایی و ارتقای 
جایگاه شغلی حسابداران و به ویژه زنان، عضویت 
و مشــارکت فعــال در انجمن هــای تخصصی 
و تشــکل های حرفه ای شــکل گرفته در رشته  

حسابداری می باشد.
 باتوجه به اینکه یکــی از اهداف انجمن های 
صنفی تشکیل شده گسترش، پیشبرد و ارتقای 
علمی اعضا و هم چنین پرورش نیروهای متخصص 
است، زنان می توانند با عضویت در انجمن ها به 
تثبیت و تحکیم موقعیت حرفه ای خود بپردازند. 
همچنین حضور موثردر شبکه های اجتماعی و 
تسلط بر استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، با تأکید 
بر این موضوع که اکنون، حسابداری بزرگ ترین 
صنعت اطالعاتی دنیاست، ازجمله راهکارهای 
مفید در بهبــود و اعتالی جایگاه حرفه ای زنان 

خواهد بود.
 ازآنجاکه حســابداری و قوانین مرتبط با آن 

ازجمله قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی، قانون 
تجارت، قانون کار، اســتانداردهای حسابداری 
و حسابرسی، ورود اســتانداردهای گزارشگری 
بین المللــی )IFRS( به ســاختار گزارشــگری 
مالی کشــور و ســایر تغییرات مرتبــط با این 
حرفه به صورت مســتمر در حال به روزرسانی و 
تطابق ســاختار اقتصادی و کسب وکار کشور با 
دنیا اســت؛ لذا آگاهی و آشنایی مستمر با این 
تغییرات، اجتناب ناپذیر اســت که این مهم به 
دلیل سرعت باالی تغییرات، جز با مطالعه مستمر، 
شرکت در دوره های آموزشی، پیگیری مسائل روز 
اقتصادی، آشنایی و پیگیری نوسانات بازار سرمایه 
و شرکت در بحث ها و مجامع گروهی و اظهارنظر 
در خصوص مسائل و تحوالت اقتصادی و مالی 
روز، میسر نخواهد بود. زنان می توانند با عضویت 
در هیات مدیره شرکت های کوچک و متوسط و 
یا مؤسسات غیرانتفاعی، به کسب تجربه پرداخته و 
در بلندمدت، با قرار گرفتن در جایگاه مدیران ارشد 
کسب وکار، توانایی تجزیه وتحلیل خود از مسائل 

روز اقتصادی و مالی را افزایش دهند.
به نظر می رســد باگذشــت زمان و علیرغم 
همه موانع موجود بر ســر راه پیشرفت زنان در 
رشته حسابداری، امروزه مدیران ارشد بیشتری، 
تمایل به بکارگیری زنان در موقعیت های شغلی 
حسابداری دارند، به نحوی که تعداد زنان شاغل در 
رشته حسابداری، در رسته های مختلف حسابدار، 
حســابرس، مدیر مالی و سایر طبقات شغلی رو 
به افزایش بوده که این موضوع ناشــی از دقت، 
صداقت، قابلیت انعطاف، افزایش اعتمادبه نفس، 
باال رفتن انگیزه پیشــرفت و سخت کوشی زنان 
اســت که توانسته اند تا حدودی مدیران ارشد و 
صاحبان کســب وکارها را به ارائه جایگاه شغلی 
متناســب با آنان متقاعد کنند. به امید اعتال و 
 ارتقای هر چه بیشــتر زنان در جامعه و به ویژه

 در حرفه حسابداری.

محمدرضا صادقی- هدف كلي گزارشگري 
مالي، فراهم آوردن اطالعاتي است كه 
آثار مالي معامله ها و رويدادهاي مالي 
مؤثر بر وضعیت مالي، نتايج عملیات و 
جريان های نقدي يک واحد اقتصادي را 
منعکس كرده و از اين راه در قدم اول، 
مديران، سرمايه گذاران، اعطاكنندگان 
تسهیالت مالي و ساير اســتفاده كنندگان را در قضاوت و 
تصمیم گیری نسبت به امور يک واحد تجاري ياري دهد و سپس 
در سطح كالن تر دولت را براي برنامه ريزی ها و پیشبرد اهداف 
رشد و توسعه اقتصادي كمک كند. در اقتصاد امروز دنیا، ارائه 
اطالعات مالي و ساير اطالعات اقتصادي صحیح و قابل اتکا به 
مراكز تصمیم گیری، داراي اهمیت بسیاري است. حسابداري 
به عنوان بخشي از نظام اطالعاتي، نقش بارزي را در تصمیم 
سازی برای تصمیم گیران اقتصادی كشور ايفا می كند. درواقع 
می توان گفت اقتصاد و حسابداری بر روی هم تأثیرات فراوانی 

دارند كه در ادامه به اين اثرات پرداخته می شود.

zتأثیر اقتصاد بر حسابداری
نظر به گستردگی مباحث علوم اقتصادی، زمینه های مختلفی وجود 
دارد که از آن ها در حسابداری استفاده می شود. حتی مفاهیم بااهمیتی 
چون درآمد، هزینه، سود، سرمایه و ارزش در هر دو رشته به تفصیل 
موردبحث و بررسی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین تأثیرات اقتصاد بر 

حسابداری، نقش تئوری اثباتی است. 
معرفی مفاهیم و نظریه های اثباتی در حوزه علوم و دانش های بشری 
مرهون تالش های همیشگی اقتصاددان برجسته ای همچون میلتون 
فریدمن است. فریدمن مجموعه ای با عنوان »مباحثی در اقتصاد اثباتی« 
انتشار داد و به این ترتیب بستر ال زم را برای به کارگیری این نظریه ها در 
حیطه علوم اقتصادی فراهم کرد. بر اساس نظریه های فریدمن، علوم 
اثباتی دربرگیرنده مجموعه ای منظم و ساخت یافته از آگاهی و دانش 
در مورد دنیای واقعی و عالم بیرونی )غیر ذهنی( است. پس از معرفی 
تئوریهای اثباتی در اقتصاد، به وسیله فریدمن، دامنه توجه به تئوری 
اثباتی از عناصر اقتصادی فراتر رفت و به تدریج در حوزه های مالی نیز 
مطرح شد. مورتون میلر و فرانکو مودیلیانی با استفاده از تحلیل های 
اقتصادی برای پاسخگویی و حل وفصل دشواری های مالی، پیشرفت های 
بســیاری در حوزه تخصصی خود پدید آوردند. تداوم اجرای چنین 
تحقیقات و پژوهش هایــی درنهایت منجر به طرح فرضیه بازار کارا 
و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شد. شکل گیری چنین 
جریانی و اجرای تحقیقات مربوط به فرضیه بازارهای کارا در عرصه 
مالی، اثر چشمگیری بر تحقیقات حسابداری داشت و پایه های اولیه 

شکل گیری تئوری اثباتی را در حسابداری بنا گذاشت.

zتأثیر حسابداری بر اقتصاد
در سطح واحدهای اقتصادی، بسیاری از مفاهیم اساسی اقتصاد درواقع 
از عملیات حسابداری مشتق شده و بسیاری از روش های حسابداری 
به منظور پاسخگویی به سؤاالتی مطرح شده که اصوال ً جنبه اقتصادی 

داشته است. امروزه واحدهای اقتصادی، بدون بخش مالی )حسابداری( 
قادر به ادامه حیات نیستند. بخش مالی، واسطه کارآمد پول و سرمایه 
اســت و رابطه آن با بخش های حقیقی اقتصاد دارای اهمیت فراوان 
است و چنانچه این ارتباط به خوبی برقرار شود درجه کارایی و اثربخشی 

سیاست ها و فعالیت های اقتصادی، توسعه و ارتقا می یابد.
در ســطح اقتصاد ملی نیز یکی از عوامل مهم توســعه اقتصادی 
کشورهای درحال توســعه، استفاده از نظام های حسابداری به عنوان 
نظام اطال عاتی اســت. نظام اطال عاتی حسابداری نیازهای اشخاص 
ذینفــع، ذی حق و ذی عالقه در تصمیم گیری های اقتصادی ازجمله 
تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری را برآورده می کند. توسعه اقتصادی 
معموال ً پیامدهای مثبتی با خود به همراه دارد. ازجمله این پیامدها، 
باال  رفتن سطح زندگی افراد جامعه، ترویج نظارت بین المللی، ایجاد 
ارتباط اقتصادی بین کشــورهای مختلف و افزایش ظرفیت تولیدی 
کشورهایی است که از برتری نسبی برخوردارند. از سوی دیگر، نبود 
منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص، بی ثباتی سیاسی، وجود بازار 
انحصاری و نظام های مالی اطال عاتی نامطمئن ازجمله عواملی است 
که سبب ازهم پاشیدگی وضع اقتصادی و توقف یا کند شدن توسعه 

اقتصادی می شود.
 در این قسمت به عوامل مهم دیگري که بر بهبود شرایط اقتصادي 

کمک می کند و یا به صورت عامل منفي وجود دارند اشاره می شود:

1- تأثیر تورم بر اطالعات حسابداری
در شــرایط تورمی که قیمت ها به طور مــداوم افزایش می یابد یا 
به عبارت دیگر، پول در مقابل کاالها و خدمات به طور مســتمر ارزش 
خود را از دســت می دهد، خودبه خود یکی از مفروضات حسابداری 
متزلزل می شود، یعنی اندازه گیری در دوره های مالی مختلف یکسان 
نیست هرچند که دارای همان نام است. برای حل مشکل حسابداری 
در شرایط تغییر در ارزش واحد پول پیشنهادشده است که آثار این 
تغییرات در روش های حســابداری دخالت داده شود. این پیشنهاد 
مستلزم رها کردن اصل بهای تمام شده تاریخی نیست، بلکه حاکی 
از این است که اندازه گیری ها همچنان بر مبنای بهای تمام شده انجام 

گیرد اما به تناسب تغییر واحد اندازه گیری، تعدیل شود.
2- نبود جايگاه مناسب استانداردهای ملی حسابداری

ازآنجاکه تفاوت های اقتصادی، سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 
در میان کشــورها، ملت ها یا جوامع وجود دارد، بنابراین هر کشــور 
به طور احتمالی به اســتانداردهای حسابداری متفاوتی نیاز دارد. این 
تفاوت های یادشده در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، بسیار 
پویاتر اســت؛ زیرا در این کشورها این گرایش وجود دارد که الگوی 
توسعه اقتصادی خود را از میان الگوهای تجربه شده به وسیله کشورهای 
توسعه یافته انتخاب کنند، بنابراین با توجه به اینکه الگوهای مزبور بر 
اساس زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و اهداف خاص کشورهای 
مزبور تدوین شده است به هیچ وجه نمی تواند اهداف متفاوت کشورهای 

درحال توسعه را برآورده سازد.
3- عدم توجه به مباحث و تکنیک های روز حسابداری

در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه، حسابداری هنوز در حد وظیفه 
ابتدایی خود یعنی نگهداری اطالعات تاریخی برای تنظیم صورت های 
مالی باقی مانده است و به عنوان ابزار مدیریت برای مقایسه، ارزشیابی و 
تصمیم گیری در رویدادهای اقتصادی به کار گرفته نمی شود. شاخه های 

دیگری از حسابداری همچون حسابداری بهای تمام شده و حسابداری 
مدیریت درزمینه های بهبود و بهره وری در تولید، تعیین سیاســت 
قیمت گذاری، تخصیص مناسب هزینه ها، بهره برداری مطلوب از انواع 
ماشین ها، سوددهی عوامل تولید، تصمیم گیری در شرایط اطمینان و 
نبود اطمینان و...به برنامه توسعه کمک می کند. در ایران به بسیاری 
از تکنیک های روز حسابداری مانند حسابداری مدیریت، حسابداری 
منابع انسانی، هزینه یابی بر مبنای هدف، حسابداری سنجش مسئولیت، 
حسابداری مسئولیت های اجتماعی، تولید به هنگام، هزینه یابی بر مبنای 

فعالیت، هزینه یابی استاندارد و بودجه بندی هاو ... توجهی نمی شود.
4- اطالع نداشتن مديران از ارزش اطالعات حسابداری

مدیریت بنگاه ها و مدیران اقتصادی بعضاً از ارزش اطالعات حسابداری 
مطلع نیســتند و در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود از این 

اطالعات استفاده بهینه نمی برند.
5- عدم توجه جدی دولت به اطالعات حسابداری

باید قبول کرد که اقتصاد کشور ما دولتی و شبه دولتی است و در 
این شرایط، دولت به عنوان بزرگ ترین تصمیم گیرنده برای برنامه های 
رشــد و توســعه اقتصادی و همچنین به عنــوان بزرگ ترین مدیر، 
سرمایه گذار، اعتباردهنده، تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف کننده 
و... در کشور به مقوله حسابداری توجه جدی نمی کند، ضمن اینکه 
حسابداری سازمان ها و شرکت های دولتی ایران با ضعف های زیادی 

روبه رو بوده است.
6- ارائه نشدن اطالعات درست و به موقع

به علت ارائه نشدن اطالعات درست و به موقع و نبود شفافیت الزم، 
بازارهای پولی و مالی پویا نیســتند و بازارهای مالی ما ازنظر کارآیی 
در درجه بندی ضعیف و بسیار ضعیف دسته بندی می شوند. در این 
شرایط، سرمایه گذاران از شرایط یکسانی برای به دست آوردن اطالعات 
برخوردار نیستند و معموالً این دارندگان رانت های اطالعاتی هستند که 

به سودهای سرشار دست می یابند.
7- عدم كار آيی نظام آموزشی حاكم در دانشگاه ها و به روز 

نبودن فارغ التحصیالن آن
دانشگاه ها در آموزش حسابداری با ضعف های زیادی روبه رو هستند. 
در بیشــتر دانشگاه های کشور در رشته حسابداری، دانشجویان را با 
مباحث روز حسابداری آشنا نمی کنند که این امر باعث می شود زمانی 
که دانشجویان فارغ التحصیل شده و در موسسه ها و شرکت ها به کار 
مشغول شــدند از تکنیک های روز حسابداری در تهیه گزارش های 

مالی استفاده نکنند.
8- كم رنگ بودن نقش مجامع حرفه ای در حسابداری ايران

مجامع حرفه ای در ایران کم فروغ و کم اثر هستند و همچنین در 
حسابداری ایران نقش کمی را ایفا می کنند. ما در حال حاضر یک نهاد 
قانونی به نام جامعه حسابداران رسمی ایران و یک مرجع تخصصی 
تدوین اســتانداردها به نام سازمان حسابرســی راداریم که باوجود 
تأثیرات مثبتی که در جامعه داشته اند اما هنوز با جایگاه اصلی خود 

فاصله زیادی دارند.

zراهکارهای عملی برای اصالح وضعیت موجود
1- پذيرش و همگرايی با اســتانداردهای بین المللی: باید 
شــرایطی را در کشــور فراهم کرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند 
اطالعات مالی شرکت های ایرانی را با سایر کشورها مقایسه کنند که 

در راستای تحقق این امر باید به سمت استانداردهای بین المللی حرکت 
کنیم. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در سال 95 با ابالغ مصوبه ای 
از بانک ها، بیمه ها و برخی از شــرکت های بورسی خواسته است تا از 
استانداردهای بین المللی حسابداری استفاده کنند.به زودی با هماهنگی 
سازمان حسابرسی و سازمان بورس با بالغ بخشنامه های جدید، اغلب 
شرکت ها باید با اجرای این استانداردها در تهیه صورت های مالی خود 
زمینه را برای اجرای کامل استانداردهای بین المللی فراهم کنند. هرچند 
بانک ها شروع کننده این همگرایی بودند اما امیدواریم همه بخش های 

اقتصادی کشور به تدریج به این همگرایی بپیوندند.
2-ضرورت استقرار كامل حسابداری تعهدی در سازمان ها 
و نهادهای دولتی:  اکنون در بیشتر سازمان های دولتی، بدهی ها و 
درآمدهای دولت پس از تحقق ثبت می شود، درحالی که بسیاری از 
پروژه ها و طرح های دولت تعهداتی است که مصوب شده و با این بودجه 
شاید 20 سال دیگر هم محقق نشود، اما در هیچ جا به عنوان بدهی 
دولت ثبت نشــده است. شایان ذکر است برقراری حسابداری تعهدی 
نیز برای اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور تکلیف قانونی 
همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است که وزارت بهداشت اولین 

وزارتخانه ای است که به این کار مبادرت کرده است.
3- لزوم اســتقرار سیستم كنترل های داخلی كارآمد:  در 
جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از مفاسد اقتصادی، حسابداران 
و حسابرســان باید در ایجاد و افزایش کیفیت کنترل های داخلی، به 
شرکت ها و سازمان ها و نهادهای دولتی کمک کنند. در حال حاضر 
در جهت بهبود کنترل های داخلی شرکت های بورسی منشور کمیته 
حسابرسی، حسابرسی داخلی و نمونه گزارش مدیریت در خصوص 
کنترل هــای داخلی به شــرکت های تحت نظارت ســازمان بورس 
ابالغ شده است که می تواند معیار خوبی برای سایر شرکت ها، نهادها و 
سازمان ها باشد. شاید بتوان عوامل و راهکارهای دیگری را نیز برشمرد 
اما به هرتقدیر در صورت اهمیت دادن دولت مردان و فعاالن اقتصادی 
به مقوله حسابداری و قبول جایگاه واقعی حسابداران و تأثیر به سزای 
گزارش های استخراجی از سیستم های حسابداری بر تصمیم سازی و 
تصمیم گیری بنگاه ها و اقتصاد، می توانیم منتظر تحول در حسابداری 

در راستای کمک هر چه بیشتر به رشد و توسعه اقتصاد باشیم.
 بدیهی است حسابداران نیز با به روز کردن خود و تالش دست جمعی 
برای ارتقای خود و حرفه، آرام آرام می توانند جایگاه واقعی حرفه را در 
جامعه تبیین و تحکیم کنند. امیدوارم این همایش ها بتوانند در این 

راستا نقش به سزایی ایفا کنند.

حسابداران، کلیددار رشد و توسعه اقتصادی   
 بررسی راهکارهای توسعه آموزش و اشتغال حسابداران کشور   

به علت ارائه نشدن اطالعات درست و به موقع 
و نبود شفافیت الزم، بازارهای مالی ما ازنظر 
کارآیی در درجه بندی ضعیف و بسیار ضعیف 

دسته بندی می شوند .
 در این شرایط، سرمایه گذاران از شرایط 

یکسانی برای به دست آوردن اطالعات 
برخوردار نیستند
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 رابطه اخالق حسابداري 
با توان تصمیم گیري و رفتار مدیران

رضابصیری- کلید حفظ اعتماد مراجعان و عموم یک 
جریان اخالقی و حرفه اي اســت که عمل حسابداران را با 
درستی، بی طرفی و استقالل شکل می دهد. در این راستا 
هر شرکت باید یک منشور اخالقی داشته باشد تا به وسیله 
آن بتواند خطر را به حداقل برساند. پژوهش های بسیاری 
انجام شــده تا به بررسی اثرات اخالق حسابداري به عنوان 
ساز و کاري در جهت افزایش تصمیم گیري ها و رفتارهاي 
اخالقی در حسابداران، مدیران مالی و مدیران عامل دربخش 

خصوصی بپردازد.
نتایج تحقیق ها نشان داده که اخالق حسابداري بر بهبود 
تصمیم گیري و رفتار مدیران در بخش خصوصی تأثیر دارد 
و با تقویت اخالق در شرکت می توان به اخذ تصمیم ها و 
رفتارهاي اخالقی امیدوار بودو نگرانی هاي مربوط به رسوایی 

اخالقی در شرکت را رفع کرد.
باتوجه به رابطه اخالق حسابداري و بهبود تصمیم گیري 
و رفتار مدیران، به نظر می رسد ضروري است که نهادهاي 
حرفه اي به فراهم کردن منشــور اخالقی که ضمن جامع 
بودن، از ضمانت اجرایی مناســب برخوردار باشــد، همت 
گمارند تا بدین وســیله بتوان از وقوع رسوایی هاي مالی و 

کم شدن اعتبار حرفه پیشگیري کرد.
 اعمال اخالقی محصول تصمیم گیري هاي فردي هستند. 
هنگامی که شرکت با استفاده از صورت هاي مالی نامناسب 
سرمایه گذاران را راهنمایی غلط می کند، باعث می شود 
هیات مدیره و سایر کارکنان تصمیم آگاهانه اي براي عمل 
غیر اخالقی بگیرند و به صورت مشــابه، رفتار غیراخالقی  
در یک شــرکت نتیجه مستقیم عملکرد و تصمیم گیري 

کارکنان شرکت است.
تصمیم گیري اخالقی  از دو سطح دالیل رفتاري  ناشی 
می شود: 1- احساســات و نظرات شخصی افراد راجع به 
درست و یا نادرست بودن یک موقعیت مشخص2- سطح 
ارزیابی انتقادي که متشکل از قضاوت منطقی و ارزیابی از 
وضعیت است.ارزیابی انتقادي تصمیمی است که فرد به آن 
می رســد.به وسیله اجراي تئوري اخالقی، اصول اخالقی، 
مقررات، )استانداردها و دستورالعمل ها پس از رسوایی هاي 
مالی که به بسیاري از صنایع مشهور آسیب رساند، ضرورت 

وجود استانداردهاي اخالقی مطرح شد.
اســتانداردهاي اخالقی  به عنــوان چارچوبی که روابط 
کارکنان، مشــتریان، تجارت وعموم را مشخص می سازد، 
کار می کند، سیستم حسابداري به عنوان یکی از مهم ترین 
منابع اطالعاتی ســازمان به مدیران یاري می رساند که با 
دارابودن اطالعات ســالم و رقابتی در بازار حضور داشته و 
رفتار حرفه اي تري از خود ارائه دهند. این اطالعات باعث 
بهبود تصمیم گیري مدیران و بروز رفتار اخالقی می گردد.
یکی از شکست هاي اصلی حسابرسی از دهه 19۸0تاکنون 
به دلیل ارزش هاي اخالقی نامناســب بوده است. بنابراین 
حضور یک دســتور العمل اخالقی خروجی هاي مالی را 
ساماندهی خواهد کرد. هر مرحله از اجراي چرخه حسابداري 
باید در سطح باالیی از مراقبت اخالقی انجام شود. اخالق را 
مجموعه اي از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند 
که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات  درونی انسان 
ناشی می شود، بروز ظاهري پیدا می کند. ارزش هاي اخالقی، 
زیربنایی را فراهم می کند که یک جامعه متمدن و متعالی 
فرهنگی و رفتاري بر آن بنا می شود اخالق حسابداري  نیز 

از این مقوله مستثنی نیست.
 برخی از محققان دو تعریف از اخالق حسابداري ارائه داده 
اند: یک تعریف محدود و یک تعریف گسترده. تعریف محدود 
آنها بر این داللت دارد که اخالق حسابداري متضمن روشی 
است که به وسیله آیین رفتار حرفه اي  تشریح شده و تعریف 
گســترده تر، شامل تصمیم گیري هاي اخالقی و تصمیم 
گیري هاي مربوط به انتخاب روش ها و سیاستگذاري ها 
در حسابداري می شود. در این میان افراد حرفه حسابداري 
باید سطح باالیی از صحت و درستی را در خدمات حرفه اي 
خود رعایت کنند و تصمیم گیري اخالقی آنان براي کسب 
بازار سرمایه کارآ و منصفانه و تخصیص بهینه منابع ضروري 
است. انتخاب هاي حسابداري به علت تأثیر بالقوه اي که بر 

جامعه می گذارد، انتخاب هاي اخالقی است. 
در حوزه سازمانی از جمله حسابداري به دالیل گوناگون 
ممکن اســت مادي گرایی به یک بحــران اخالقی منجر 
شــود، افزایش ارزش شــرکت، انگیزه حرفه اي در جامعه 
دانشگاهی و حرفه حسابداري حاکی از این بوده است که 
تفــاوت معناداري بین دو گروه مرد و زن در رعایت اخالق 
حرفه اي وجــود ندارد. در تحقیقی دیگر به الگوســازي 
 مفهوم اخالق در حسابداري و پیمایش دیدگاه حسابداران 

پرداخته شده است. 
درسایرکشــورها نیز تحقیقاتی انجام شــد و مشخص 
گردید که اخالق حسابداري ، تاثیر معنی داري بر تصمیم 
گیــري و رفتار مدیــران دارد  بنابراین هدف اثبات رابطه 
اخالق حسابداري با بهبود تصمیم گیري و رفتار حرفهاي 

مدیران است. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین اخالق حسابداري 
و بهبود تصمیم گیري، همچنین بین اخالق حســابداري 
و بهبود رفتار مدیران رابطه اســت. از طرفی از یافته هاي 
پژوهش ها نتیجه گیري می شــود که بین بهبود تصمیم 
گیري و بهبود رفتار مدیران نیز ارتباط مثبت وجود دارد. 
این نتایج، یافته هاي محققان دیگر را که به نوعی مستقیم 
یا غیرمستقیم برروي این ارتباط مطالعه کرده بودند، مورد 

تایید قرار داد.
 در پایان پیشــنهاد می شود سایر عوامل موثر بر اخالق 
حسابداري، بهبود تصمیم گیري و رفتار مدیران در سطحی 
وسیع تر مانند حسابداران شــرکت هاي پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران به بررسی و مقایسه سهم مدیران 
و حسابداران در وقوع تخلفات مالی پرداخته شود. همچنین 
می توان نتیجه گرفت که ایجاد بســتر مناسب اخالقی که 
منجر به ارائه اطالعات مالی مناسب تري براي مدیران می 
شود، زمینه ارتقاي مکانیسم تصمیم گیري بهتر ازسوی آنها را  
فراهم می سازد.به طوري که اخالق حسابداري مستقیما باعث 
بهبود تصمیم گیري و رفتار اخالقی مدیران سازمان می شود.
* رئیس هیات مديره انجمن صنفی كارفرمايی

توسعه آموزش حسابداران
 تفاوت های رفتاری و استانداردهای حسابداری

 در ایران و جهان

الهام شبکی ســازی- این روزها بحث جایگزین شدن 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی  IFRS به جای 

استانداردهای ایران، به صورت جدی مطرح شد.
مبانــی تهیه صورت های مالی از اهمیت باالیی برخوردارند. 
از آنجا که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن درحرکت 
هســتند، اختالفات بین دو مجموعه اســتانداردهای ملی و 
بین المللی به موضوعی بااهمیت تبدیل شده است. حسابداری 
زبانی مشترک، و جهانی سازی فعالیت های مالی نیازمند استفاده 
از این زبان مشترک است. استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی همان زبان مشــترک برای جهانی ســازی و یکپارچگی 
فعالیت های مالی اســت. اما به طورکلی نحوه و دامنه کاربرد 
مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران و بین المللی مشابه است و 
تفاوت های چشم گیری بین استانداردهای گزارشگری های مالی 
بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران وجود دارد. این تفاوت 
در تمامی صنایع به خصوص بانک و بیمه، تغییرات چشمگیری 
را حاصل خواهد کرد. درک این تفاوت ها موضوع بسیار مهمی 
است که باید توسط حسابداران، مسئوالن و همچنین فعاالن بازار 

سرمایه صورت گیرد و همچنین آموزش الزامی شود.
باوجود مشــکالت و ســختی های فــراوان در به کارگیری 
استانداردهای IFRS، با توجه به مزیت هایی همچون یکپارچگی 
صورت های مالی برای سرمایه گذاری های خارجی و قابل استفاده 
بودن اطالعات در ســطح بین المللی، شــفافیت بیشــتر در 
صورت های مالی و ... پیمودن این مسیر برای بهبود اوضاع بازار 

سرمایه می توان مفید واقع شود.
تفاوت های رفتاری حسابداری ایران و جهان

حسـابداری فعـالیتي انسـاني است که تحت تأثیر برداشت ها، 
ه نحـوه به کارگیــری مفاهیم  وط ـب تفسیرها و قضاوت های مرـب
و اسـتانداردهای حسـابداری قـرار می گیــرد. وجود گروه های 
ـاد برداشت ها  ـابداری باعـث ایج ـای حس ف در دنی فرهنگي مختـل
مفاهیم حسابداری  و  روابط  مورد  در  متفاوتي  قضاوت های  و 
خواهـد شـد. نسبي بودن فرهنگ  در حسابداری، یکنواختی و 
هماهنگيدرقضاوت، تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری 
و حسابرسيرا تحتتاثیر قرار خواهد داد، به گونــه ای که به نظر 
می رســد توسعه حسابداری مانند هر جریان اجتماعی دیگر، 
از فرهنگ ملی و محیط ســازمانی تأثیــر می پذیرد و تدوین 
اســتاندارد در هر کشوری تابعی از اقتصاد، سیاست و محیط 
اجتماعی )فرهنگ( آن کشور است. فرهنگ هر جامعه به طور 
ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطال عاتی موجود 
در شرکت ها و سازمان های مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد. 
به عبارت دیگر، اختال فات فرهنگی موجود در جوامع را می توان 
به علت تفاوت های موجود در فرهنگ های ســازمانی دانست 
که خود عامل اصلی تأثیرگذار بر عملکرد تجاری آن ســازمان 

)شرکت( است. 
بااین حال آیین رفتار حرفه ای تنها آیینی هست که برای رفتار 
اخالقی و حرفه ای حسابداران رسمی تدوین شده است، متغیرهای 
سن، تخصص، تجربه کاری ازجمله موارد تحت کنترل برنامه 
ریزان حســابداران کشور هست تا بتوان بدین طریق آینده ای 

اخالقی تر را در فضای حرفه ای فراهم ساخت.
به طورکلی دســتکم سه عامل در کنار هم موجب تشکیل، 
رشد و گسترش حرفه های مختلف در طول تاریخ تمدن بشری 

بوده است:
  الف- تشکل های حرفه ای فراگیر 

ب- آیین رفتار حرفه ای
 ج-  فلسفه، مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه ای

تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر 
جامعه، انجمن و ســازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی 
ثبت شده در ایران است. حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا 
مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد. بنابراین با 
ایجاد و حمایت از این تشکل ها می توان این تفاوت های رفتاری 
را روز بروز کمتر ساخت تا با تقویت زبان بین المللی حسابداری و 
به کارگیری استانداردهای همسو شاهد انسجام بیشتر حسابداران 

در دهکده  جهانی باشیم.

zنقش حسابداران در رفع مشکالت اقتصادی
حسابداران با فراهم سازي اطال عات مالي قابل اعتماد، مربوط، 
قابل مقایسه و به موقع، یکی از مهم ترین  ابزارهای ایجاد شفافیت 
برای صاحبان سرمایه، تأمین کنندگان منابع مالی و سازمان های 
امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و نهادهای متولی حساب های 
ملی و... به شمار می آیند. این شفافیت و اعتمادی که از فرآیند 
گزارشگری مالی حاصل می شــود، می تواند به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل ایجاد فضای رقابتی برای گسترش فعالیت های 
اقتصادي، خصوصي سازي شرکت های دولتي، جذب سرما یه های 
خارجی و تعامل با اقتصاد بین المللی و سرانجام توسعه اقتصادی 

تلقی شود.
به طورکلی سیاســت های کلی اقتصاد، محورهایی را مطرح 
می کند که حســابداران و حسابرسان نقش اساسی در تحقق 
آن می توانند ایفا کنند، ازجمله آن »فعال سازی کلیه امکانات و 
منابع«، »رشد بهره وری«، »سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره 
تولید و تولید تــا مصرف«، »اصالح و تقویت همه جانبه نظام 
مالی کشور«، »برنامه ریزی تولید ملی«، »افزایش ارزش افزوده«، 
»صرفه جویی در هزینه های عمومی کشــور«، »اصالح نظام 
درآمد دولت«، »شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن«، »شفاف 
و روان سازی نظام قیمت گذاری«، »به روز سازی شیوه های نظارت 
بر بازار« را می توان نام برد. خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی 
در جهت رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به 
اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور ارزنده و قابل توجه است. 
بدیهی است ایفا کردن نقش مؤثر در این زمینه ها، در تقویت 
جایگاه حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و افزایش قابلیت 

اتکای آن برای ذی نفعان، کمک کننده خواهد بود.

آینده  پژوهی

یادداشت چالش دارایی های نامشهودیادداشت
  جدال استارتاپ ها و دانش بنیان ها با روش های قیمت گذاری سنتی باالگرفته است

اطــرج، گروه  محمــد 
نــوآوران-  نرم افزاری 
نوپا  موضوع کسب وکارهای 
رفته رفته به یکی از مهم ترین 
مســائل اقتصــادی جوامع 
تبدیل می شود تا جایی که 
در نگاه های پیشرو، از اقتصاد 
دانش بنیان و مقیاس پذیر استارتاپی به عنوان تنها راه 

رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم ذکر می شود.
امروزه نوآوری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی 
شناخته می شــود. اقتصاددانان محاسبه کرده اند که 
حدود 50 درصد از رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 

آمریکا فقط ناشی از نوآوری بوده است.
در  نــوآوری  محــوری  نقــش  چرایــی  درک 
سیاستگذاری های اقتصادی کار سختی نیست. همه 
محصوالت و خدمات دارای چرخه عمر مشــخصی 
هستند، برخی کوتاه تر و برخی بلندتر. بدین ترتیب 
همه محصوالت و خدمات دوران بلوغ و افول را تجربه 
می کنند. بنابراین، اقتصادی می تواند به رشد واقعی و 
پایدار برسد که خلق محصوالت و خدمات جدید در 
آن به یک جریان دائمی تبدیل شده باشد. کشوری که 
نتواند به صورت پیوسته به بازار خود و دیگر کشورها 
محصوالت و خدمات نوآورانه ارائه کند بی شک یا در 
جا می زند و یا ورشکست می شود. در چنین شرایطی 
و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد 
دانش بنیان حرکت می کند و در چند سال اخیر شاهد 
حضور بیشتر کسب وکارهای نوپا واستارتاپ ها در بازار 
هستیم، بازنگری در روش های قیمت گذاری شرکت ها 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در عصر حاضــر این واقعیت که گزارش های مالی 
سنتی قادر به فراهم کردن تمامی اطالعات الزم برای 
تحلیل، بررسی و تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران 
نیست، چالشی پیش روی حسابداران است. مدیران 
دیگر نمی توانند با معیارهای ســنتی مالی به عنوان 
مبنایی مطلق برای تصمیم گیری اکتفا کنند، به همین 
دلیل سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های 
نامشهود و فکری در صورت های مالی و بررسی تأثیر 
آن ها بر عملکرد شرکت ها بیش ازپیش افزایش یافته 
است. مواردی نظیر سرمایه های فکری، سرمایه های 
انسانی، سرمایه مشتریان و سرمایه نوآوری همه ازجمله 

دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان هستند.
در بیشتر شرکت ها دانش بنیان، میزان دارایی های 
نامشهود بسیار بیشــتر از دارایی های مشهود آن ها 
است. برای مثال بزرگ ترین شرکت تاکسیرانی دنیا 
اوبر، خود صاحب یک ماشین نیست. همان طور که 
اسنپ، تپ سی و سایر تاکسی یاب های اینترنتی در 
ایران این گونه هستند. اسنپ امروز با 7 میلیون کاربر 
فعال و 700 هزار سفر در روز و 150 هزار راننده تحت 
پوشش، روزانه حدود 1/2 میلیارد تومان فروش دارد 
و فروش ساالنه نیز بیش از ۴00 میلیارد تومان است. 
شرکت آمازون در دنیا یک خرده فروشی محصوالت 
است که شــرکت هایی نظیر دیجی کاال در ایران از 
همان الگو اســتفاده می کنند. دیجی کاال حدود ۸0 
درصد خرده فروشی کشور را در دست دارد که فروش 
ســاالنه ای حدود 2 هزار میلیارد تومان دارد. آژانس 
مســافرتی آنالین علی بابا اکنون سالیانه حدود 300 
میلیارد تومــان فروش بلیط دارد، درحالی که فضای 
فیزیکی آنچنانی نداشــته و عمده فعالیت ها با ابزار 

فناوری اطالعات مدیریت می شود.
در سال 2006 پنج شرکت بزرگ دنیا از نظر بازار 
سرمایه شرکت های اکسون موبیل، جنرال الکتریک، 
مایکروسافت، بریتیش پترولیوم و سیتی گروپ بودند 
که فقط یکی از این شرکت ها یعنی مایکروسافت در 
حوزه تکنولوژی بود. ولی در فصل اول سال2017 پنج 
شرکت برتر به ترتیب اپل، گوگل، مایکروسافت، آمازون 
و فیس بوک هستند که همگی در حوزه تکنولوژی 
بوده و بدین ترتیب مبانی ارزش گذاری شرکت ها در 
حال تغییر هســتند. اگرچه در ایران در لیست صد 
شرکت برتر در رتبه 1۴ شرکت مخابرات ایران است 
که آن هم شرکتی در حوزهICT بوده و شبه دولتی است 
و مابقی عمدتــاً در حوزه غیر تکنولوژی و به جز 13 
شرکت، مابقی دولتی یا شبه دولتی هستند ولی با توجه 
به روند دنیا این معادله در ایران به زودی به هم خواهد 
خورد. آنچه مهم است آمادگی فعاالن حوزه حسابداری 
برای ارزش گذاری و ارزیابی این گونه شرکت ها است که 
اتفاقاً بسیارهم پیچیده است. در ارزیابی شرکت ها به 
روش سنتی چون همه ارزیابی ها بر اساس دارایی های 
مشهود بود درصد خطا و از بین رفتن سرمایه کم بود 
ولی در ارزیابی شرکت های دانش بنیان با لحاظ کردن 
دارایی های نامشهود در صد خطا می تواند زیاد باشد. 

برای مثال بحران دات کام را به یادآورید:
خوش بینی بیش ازحد کارآفرینان درباره پتانسیل 
درآمدزایی اینترنت و تخمین های نادرست منجر به 
شکل گیری پدیده اقتصادی »حباب دات کام« در نیمه 
دوم دهه 90 میالدی شد که به نام »حباب اینترنت«، 
»حبــاب تکنولوژی« و یا »حباب فناوری اطالعات« 
هم شناخته می شــود. از نقطه نظر اقتصادی، حباب 
به پدیده ای اشاره دارد که در آن ارزش سهام صنایع، 
بازار و شرکت ها به دلیل برخی هیجانات حواشی آنها 
به میزان بسیار زیاد افزایش پیدا می کند. این هیجان 
در ســال 2003 میالدی با ترکیدن حباب دات کام 
و در پی آن، ورشکســتگی بســیاری از شرکت های 

اینترنتی پایان یافت.
بالفاصله و تنها باگذشــت یک روز، ارزش ســهام 
فناوری تحت تاثیر ترکیدن حباب دات کام به شدت 
سقوط کرد. طرح اتهاماتی علیه شرکت مایکروسافت 
مبنی بر سوءاستفاده مایکروسافت از انحصار خود در 
بازار کامپیوتر و فناوری هم باعث کاهش10 درصد در 
مدت10 روز شد و درنهایت با انتشار عمومی یافته های 
رســمی در مورد مایکروسافت در آوریل همان سال، 

بورس آمریکا با سقوط ناگهانی عظیمی روبه رو شد.
 از ســوی دیگر در بعضی شرکت های دانش بنیان 
خروج دسته جمعی نیروی انسانی متخصص و یا مسائل 
سیاسی و یا بروز یک مساله اجتماعی به راحتی موجب 

سقوط آن شرکت شده است.

به همین دلیل ارزیابی این شرکت ها باید با لحاظ 
همــه این مولفه هــا انجام گیــرد. همچنین تأمین 
ســرمایه در ایــن حوزه ها نیز از طریــق روش های 
معمول نظیر گرفتن وام انجام نمی شود. اصوالً گرفتن 
وام ازســوی یک شــرکت دانش بنیان یا استارتاپ، 
نوعی خودکشــی و یا به قول دکترسورنا ستاری، وام 
دادن به اســتارتاپ ها خیانت به آنها است و در دنیا 
صندوق های سرمایه گذاری جســورانه )V.C( این 
مســئولیت را بر عهده  دارند. در این صندوق ها یک 
کمیته سرمایه گذاری وظیفه ارزیابی طرح ها و ایده ها 
را بــر عهده دارد و در صورت تأیید طرح صندوق در 
آن مشارکت می کند. امیدوارم یکی از دستاوردهای 
چهارمین همایش بزرگداشت روز حسابدار که به حول 
و قوه الهی جایگاه خود را در اســتان اصفهان تثبیت 
کرده و با توجه به ترکیب جدید مدیریتی استان که 
توجه ویژه به حوزه های دانش بنیان و کسب وکارهای 
نوپا دارد، این باشد که فعاالن حوزه حسابداری بیش  
ازپیش به این موضوع ورود پیداکرده و با ایجاد اولین 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه در سال جاری آمادگی 
الزم برای ارزیابی شــرکت ها و کسب وکارهای نوپا و 
نحوه نگهــداری و ثبت و ضبط اطالعات مالی آن ها 
به وجود آید. همچنین نحوه برخورد ادارات مالیاتی، 
تأمین اجتماعی و کار با این گونه کسب وکارها دچار 
ابهامات زیادی است که حسابداران باید راهکارهای 

مشخصی برای این امور ارائه کنند.

حسابد اری و چالش مسوولیت و پاسخگویی   
 چگونه دانش حسابداری تصمیم گیری آگاهانه را برای بهره مندان خود به ارمغان می آورد؟   

هادی موسويون- بشر که همواره به دنبال تسلط 
و غلبه بر محیط پیرامون خود بوده، نیاز داشــت تا 
بتواند به علوم مختلف دســت پیدا کند. از آنجا که 
هــر علمی، هدفی خاص را دنبــال می کند، دانش 
حسابداری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در سال 
 )AAA( 1966 میالدی انجمن حســابداری آمریکا
تعریفی از حسابداری با مضمون »فرآیند تشخیص، 
اندازه گیری و گــزارش اطالعات اقتصادی که برای 
اســتفاده کنندگان از این اطالعات امکان قضاوت و 

تصمیم گیری آگاهانه را فراهم سازد«ارائه کرد.
در ایــن تعریف، هدف دانش حســابداری فراهم 
ســاختن اطالعاتی است که بتواند امکان قضاوت و 
تصمیم گیری آگاهانه را برای اســتفاده کنندگان از 
این اطالعات فراهم سازد.اما چگونه دانش حسابداری 
تصمیم گیری آگاهانه را بــرای بهره مندان خود به 

ارمغان می آورد؟
به عنوان مثال در یک شرکت تولیدی، سود ده یا 
زیان ده بودن خطوط تولید، به دســت آوردن رقم 
دقیق و صحیح بهای تمام شــده کاالی تولیدشده، 
تهیه و تنظیم بودجه ها، ارائه گزارش هزینه ها به منظور 
کنترل هزینه های فرا رفته از بودجه تعیین شده و یا 
منفعت آفرینی هزینه ها و بسیاری دیگر ازاین دست، 
همگی نیازمند به کارگیری دانش حسابداری است. 
به بیان دیگر این دانش حسابداری است که با فراهم 
آوردن اطالعات ازآنچه ذکر شد، امکان تصمیم گیری 
را برای استفاده کنندگان خود فراهم می سازد. البته 
تصمیم گیری صرفاً به استفاده کنندگان درون سازمانی 
محدود نمی شود و استفاده کنندگان برون سازمانی 
نیز نیازمند تصمیم گیری آگاهانه هســتند. مانند 
ســرمایه گذار بالقوه ای که به دنبال یافتن محیطی 
مناسب برای ســرمایه گذاری است، با کمک دانش 
حسابداری می تواند به بررسی صورت سود و زیان، 
آگاهی از EPS و DPS، بررســی روند سودآوری هر 
شرکت در چند سال اخیر و مقایسه این گونه موارد 
در شرکت های تحت بررسی، بهترین شرکت را برای 

سرمایه گذاری خود بیابد.
امــا تصمیم گیــری آگاهانه تنها هــدف دانش 
حسابداری نیســت. در ســال 19۸2 پروفسور یو 
جی ایجیــری با ارائــه مقاله ای در بــاب چارچوب 
مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی 
که در دانشگاه هاروارد ارائه شد، هدفی جدید از این 
دانش را بیان کرد که این هدف جدید پاسخگویی نام 
گرفت. که پس  ازآن شماری از متفکران حسابداری 
نظیر روبرتسون و اسکاینر  و ویلیام  اعالم کردندکه 
در حسابداری بخش عمومی، استفاده از چارچوب 
مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر چارچوب 

مفهومی مبتنی بر تصمیم، برتری دارد.
پروفسور ایجیری در اثرش جهت گیری صریحی 
را درباره اســتفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر 
مسئولیت پاسخگویی در حسابداری بخش عمومی 

یا بخش خصوصی ارائه نکرده و به تعبیری کاربرد آن 
را در هر دو بخش امکان پذیر دانسته است.

اگرچه، در پاســخگویی همواره دو رکن اساسی 
پاسخ گو و پاسخ خواه مطرح می شود: بشر در تقابل 
با خطرات ناشــی از حمله حیوانات درنده و حوادث 
طبیعــی و امکان تأمین معیشــت بهتر به زندگی 
اجتماعی روی آورد)غالمحسین دوانی –حسابداری 
مالیاتی( این همزیســتی اجتماعی بشر را مستلزم 
پذیرش اقداماتی ســاخت که همزیستی برایش به 
وجود آورده بود. در ابتدا اعضای جامعه با در اختیار 
قــرار دادن نیروی بدنی خود بــرای انجام وظایف 
اجتماعی، ابتدایی ترین شــکل مالیــات را با عنوان 
بیگاری که درواقع نوعی مالیات غیر نقدی محسوب 
می شود، ترســیم کردند. از آنجاکه بسیاری از افراد 
جامعه همانند کهنســاالن، کودکان و زنان توانایی 
ارائه بیگاری را به حاکمان خود نداشــتند، بیگاری 

جای خود را به مالیات کاالیی داد.
پس از تکامل جوامع و تمدن های بشری و مرسوم 
شــدن پول در مبادالت، مالیــات نقدی در جوامع 
متداول شــد که نوعی هزینه اجتماعی اســت که 
افراد جامعه به تناســب اســتفاده از خدمات و رفاه 
اجتماعی باید آن را بپردازند. بسیاری از کارشناسان 
و متخصصان در حوزه اقتصاد بر این باورند که مالیات 
مناسب ترین نوع درآمد و مهم ترین ابزار برای اعمال 

سیاست های مالی دولت به شمار می آید.
 بر اساس چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت 
پاسخگویی می توان دولت را پاسخ خواه و مؤدیان را 

پاسخگو تصورکرد.. 
حال سؤالی که در ذهن تداعی می شود این است 
که مسئولیت این پاسخگویی به عهده چه شخص 
یا اشــخاصی گذاشته شده است؟ با توجه به مطالب 
ذکرشده تنها با استفاده از دانش حسابداری می توان 

بر مسئولیت پاسخگویی فائق آمد
 برای کســب دانش حســابداری سال ها مطالعه 
تخصصی و کســب تجربه در این موضوع راهگشا 
خواهد بود و بســیاری از مدیــران فرصت یا عالقه 
کافی برای فراگیری این دانش را ندارند. بر اســاس 

بند 7 اســتاندارد حســابداری شــماره 1 مبنی بر 
اینکه مســئولیت تهیه و ارائــه صورت های مالی با 
هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری 
اســت، صورت های مالــی گزارش های تلخیصی از 
فعالیت های واحد تجاری اســت که بر اساس آن ها 

می توان پاسخگو بود.
زمانی که یــک واحد تجاری حســابداری را به 
استخدام خود درمی آورد، در قبال حقوقی که به وی 
پرداخت می کند، خواهان انجام یک سری وظایف در 
حوزه مالی و حسابداری است. آن حسابدار نیز تمام 
تالش خود را به کار خواهد گرفت تا وظایف محوله 
را به درســتی و بدون هیچ ایرادی به انجام رساند تا 
در کنار جایگاهی که در واحد تجاری کسب کرده، 
این جایگاه را حفظ کند و ارتقا بخشد. تا این جای 
کار هیچ مشــکلی وجود ندارد، مشــکل از آنجایی 
شروع می شود که برخی از کارفرمایان به دنبال فرار 
مالیاتی و عدم پرداخت مالیات قانونی خود هستند. 
زمانی که حســابدار این چنین واحدهای تجاری با 
این موضوع مخالفت می کند، کارفرما با اشــاره به 
بند 7 اســتاندارد شماره 1 مسئولیت این موضوع را 
به خود می سپارد. حسابداران این چنین واحدهایی 
چه می توانند بکنند؟اســتعفا و از دست دادن شغل 
و یا پذیرش درخواستی که مطابق با استانداردهای 
ســازمان حسابرسی هیچ مســئولیتی در قبال آن 

نخواهد داشت؟
بر طبق ماده 27۴ قانون مالیات های مســتقیم 
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب 
یا مرتکبان حســب مورد به مجازات درجه شــش 

محکوم می شوند.
1-تنظیم دفاتر، اســناد و مــدارک خالف واقع و 

استناد به آن
2- اختفــای فعالیت اقتصــادی و کتمان درآمد 

حاصل از آن
3-ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات 
مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای 
ماده 1۸1 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی 
مبنی بر ارســال اطالعات مالی موضوع مواد 169 و 

169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردکردن 
زیان به دولت با این اقدام

۴-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های 
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول 
یاکسرمالیات مؤدیان دیگروایصال آن به سازمان امور 

مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
5-تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران 
یــا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود 

برخالف واقع
6-خــودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص 
تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات 

درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7- اســتفاده از کارت بازرگانی اشــخاص دیگر 

به منظور فرار مالیاتی
و همچنین بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسالمی 

مجازات درجه 6 شامل:
1-حبس بیش از شش ماه تا دو سال

2-جزای نقدی بیش از بیســت میلیون ریال تا 
هشتاد میلیون ریال

3-شالق از 31 تا 7۴ ضربه وتا 99 ضربه درجرایم 
منافی عفت

۴-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال
5-انتشار حکم قطعی در رسانه ها

6-ممنوعیــت از یک یا چند فعالیت شــغلی یا 
اجتماعی برای اشــخاص حقوقی حداکثر تا مدت 

پنج سال
7-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه 

برای اشخاص حقوقی حداکثرتامدت پنج سال
۸-ممنوعیت ازاصدار برخی از اسناد تجاری توسط 

اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ســازمان امور مالیاتی با وضــع ماده 27۴ و 276 
قانون مالیات های مســتقیم این گونه حسابداران را 
مجرم شناخته به حداقل مجازات مباشر جرم از نوع 

مجازات درجه شش محکوم می کند.
با وضع چنین قوانینی جایگاه و موقعیت پاسخ گو 
)مودی مالیاتی( در قبال پاســخ خواه )سازمان امور 
مالیاتی به نمایندگی از دولت( بسیار شفاف تر و عاری 
از فرار مالیاتی خواهد بود. این تأثیری بلندمدت در 
جایگاه حســابداری و مالیات دهی خواهد داشت. 
بسیاری دیگر از واحدهای تجاری نیز به دلیل عدم 
اطالع از تخصصی بودن حسابداری بر این باور هستند 
که خود به تنهایی از پس امور مالیاتی خود بر خواهند 
آمد؛ اما این ذهنیت اشتباهی است که پس از گذشت 
مدتی کوتاه و ایجاد جرائم و تشخیص مالیاتی به مراتب 
فراتر از میزان واقعی مؤدی را از این ذهنیت منصرف 
خواهد ســاخت. با توجه به موارد ذکرشده می توان 
گفت حضور حسابداران توانمند و متعهد به رعایت 
قوانین و مقررات در جامعه موجبات ایجاد یک نظام 

مالیاتی پویا و عادل را فراهم خواهد ساخت.
 منابع در دفتر نشريه موجود است
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مالی

یادداشت

استاندارهاي بین المللي گزارشگري مالي
برخي عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری  استاندارهاي بین المللي گزارشگري مالي

  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان:
انجمن صنفی، راهی برای استیفای حقوق حرفه ای حسابداران

امین رستمی- استاندارهاي بین المللي گزارشگري 
مالي )IFRS(، مجموعه اي از اصول است که با هدف 
منظم کردن گزارشگري مالي و ایجاد مجموعه اي از 
قوانین حسابداري که در سرتاسر جهان مورد پذیرش 
قرار گیرد، تدوین و منتشر شده است. از دیدگاه هیئت 
استانداردهاي بین المللي حسابداري )IASB( هدف 
اصلي انتشار استانداردهاي بین المللي گزارشگري مالي 
قادر ساختن شرکت ها به ارائه اطالعات مالي قابل اتکا و 
شفاف به استفاده کننده گان است. از جمله دیگر مزایای 
مهم استاندارهاي بین المللي گزارشگري مالي می توان 
به موارد ذیل اشــاره کرد : ممانعت از زیان اســتفاده 
کنندگان صورت هاي مالي خصوصا سرمایه گذاران در 
اثر عدم ارائه اطالعات گمراه کننده و ناکافي، کاهش 
هزینه تدوین و توســعه استانداردهای ملی، افزایش 
قابلیت مقایسه گزارش های مالی، بهبود جهانی سازی 
بازارهای سرمایه، افزایش کارایي بازار سرمایه، افزایش 
کیفیت اطالعات، افزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن 

اطالعاتي، و افزایش جذب سرمایه های خارجی.
تا کنون بیش از 120 کشور استفاده از استانداردهاي 
بین المللي گزارشگري مالي را الزامي کرده یا مجوز آن را 
داده اند. در ایران نیز بکارگیري استانداردهاي بین المللي 
گزارشگري مالي در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره 
سازمان بورس اوراق بهادار رسید، و طبق ابالغیه هاي 
مورخ آبان ماه 1395 و تیرماه 1396، کلیه بانک ها، 
موسسات اعتباري، شرکت هاي بیمه کلیه شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران که دوره مالی آن ها از تاریخ 95/01/01 و بعد از 
آن شروع می شود و سرمایه ثبت شده آن ها 000ر10 
میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه 
دو مجموعه صورت های مالی ساالنه حسابرسي شده، 
بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و همچنین 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )6 ماه پس 
از تاریخ انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده همان 
سال ناشر طبق استانداردهاي حسابداري ایران( هستند.
در این مطالعه به بررسي مختصر برخي عومل موثر بر 
پذیرش و بکارگیری استاندارهاي بین المللي گزارشگري 

مالي پرداخته می شود. 

1- عوامــل موثر بــر افزایش مزایــاي پذیرش و 
IFRS بکارگیری

بســیاری از کشــورهای در حال توسعه به دنبال 
بکارگیري IFRS و دست یابی به مزایاي آن هستند، 
اما شرایط داخلي و برخي عوامل خارجی مانع جدي 
بر سر راه تحقق این هدف به شمار مي آیند. طرفداران 
IFRS در ایران، عمدتا بر دو عامل جذب سرمایه هاي 
خارجي و دست یابی به استانداردهاي گزارشگري مالي 
با کیفیت تر، با صرف وقت و هزینه کمتر تاکید دارند. به 
همین دلیل به نظر مي رسد که گرایش ایران به سمت 
این استانداردها ضرورتي انکار ناپذیر است، ولي عوامل 
مختلفي می تواند بر میزان این گرایش تأثیرگذار باشد، 
که از مهمترین آن ها می توان به وضعیت فرهنگی و 
اقتصادی اشــاره نمود. تاثیرگذاري فرهنگ بر تفاوت 
بین استاندارد ملي و بین المللي بیشتر در زمینه افشا، 
نمود پیدا کرده است، به عنوان مثال افشاي حقوق و 
مزایاي مدیران که طبق IFRS الزامی می باشــد. در 
بعد اقتصادی می توان به توســعه بــازار بورس اوراق 
بهادار در سال های اخیر، و نیاز به جذب سرمایه های 
خارجی اشاره کرد که نیازمند استفاده از استانداردهای 
گزارشگری مالی با کیفیت تر و با قابلیت مقایسه بیشتر 
می باشد، لیکن اعمال تحریم ها علیه ایران موجب گشته 
که سرمایه گذاري خارجي صورت گرفته در ایران پایین 
باشد. بعالوه، در راه هماهنگي با استاندارد بین المللي 
حســابداري موانعی وجود دارد که از مهمترین آن ها 
حرکت بسوي اســتفاده از ارزش هاي منصفانه و نیز 
ارتباط نزدیک بین سیستم اندازه گیري سود حسابداري 

و سود مشمول مالیات در ایران می باشد.
طبق برنامه ریزي هاي اقتصادي گسترده و بلند مدتي 
که مسئولین اجرایي کشور انجام داده-اند، انتظار بر این 
است که ایران در سال هاي آتي رشد اقتصادي مطلوبي 
داشته باشد. ایران در حال گذار از اقتصاد تک محصولي 
و وابستگي به درآمدهاي نفتي است و براي گذر هرچه 
ســریع تر از این مرحله نیازمند جذب ســرمایه هاي 
 IFRS خارجي می باشد. در همین راستا، بکارگیري
براي ناشــران بزرگ بورسی الزامی شده است. اگرچه 
طبق نتایج برخی پژوهش ها جامعه حسابداری ایران 
با پذیرش استانداردهای بین المللی موافق است، لیکن 
عدم توجه به نظرات و دیدگاه هاي استفاده کنندگان 
اصلی صورت های مالی )شامل حسابرسان، مدیران، 
و سرمایه گذاران حرفه ای(، این شائبه را بوجود خواهد 
آورد که این اســتانداردها بصــورت اثربخش و کامل 
اجرا نشود و مزایای متصور از پیاده سازی آن حاصل 
نگردد. برخی از عوامل اثرگذار بر افزایش مزایای ناشی 
از پذیرش و بکارگیری IFRS در ادامه اشاره شده است.

zIFRS آگاهي از
چنانچه آگاهی استفاده کنندگان اطالعات مالی مبنی 
بر مفید بودن IFRS و تسهیل تبادل اطالعات در آینده 
افزایش یابد، می توان امیدوار بود که همکاری و پذیرش 
اکثریت آن ها، راه اجرا و پیاده سازی این استانداردها 
را هموارتر و ســرعت را افزون تر نموده، و لذا منجر به 

افزایش مزایای پیاده سازی و اجرای آن شود.

zIFRS )سودمندی )هزینه-منفعت
ساختار پیچیده و تکنیکي IFRS، عدم وجود افراد 
مطلــع و آموزش دیده در زمینه IFRS، مشــکالت 
ناشــي از روش ارزش منصفانه و مباحث مالیاتی، از 
 IFRS جمله موانع موجود بر ســر راه پیاده ســازی

اســت که عدم توجه و تالش در جهت رفع آن، خود 
سبب افزایش هزینه ها و کاهش سودمندی بکارگیری 
IFRS می گردد. انتظار بر این است که با فزونی منافع 
بر هزینه های پیاده سازی IFRS، مزایاي مورد انتظار 

این استانداردها نیز افزایش مي یابد. 

zIFRS فهم و تفسیر یکسان از
به منظور ایجاد تفسیری یکسان از IFRS ، نهادهاي 
حسابداري ملي به عنوان مثال سازمان حسابرسي و 
جامعه حسابداران رسمي، بایستی پیشقدم گردند. بدین 
منظور بایستی برنامه زمانی پیشرفت کار تدوین و در 
راستای تفسیر صحیح و یکسان استانداردها، و برگزاری 
گردهمایی ها و کارگاه های هم اندیشی، به صورت ادواری 
اقــدام نمایند. از آنجایي که یکي از چالش هاي پیاده 
ســازي IFRS، الزامات مالیاتي مي باشد، لذا بایستي 
تهیه یک دستورالعمل جامع مالیاتي توسط نهادهای 
مختلف از جمله سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران 
رسمي، بانک مرکزی  و بیمه مرکزي ایران با سازمان 
امور مالیاتی در خصوص تفاوت هاي موقت مالیاتي که 
مورد پذیرش تمامي نهادهاي مزبور قرار گرفته به همراه 
آموزش کامل آن به جامعه حرفه اي مورد توجه خاص 
قرار گیرد. انتظار بر این است که تفسیر یکسان نهادهای 
متولی از IFRS خود سبب افزایش مزایاي مورد انتظار 

این استانداردها گردد.

zIFRS آموزش استفاده کنندگان برای بکارگیری
 ،IFRS بدون شک تســهیل پذیرش و بکارگیری
مســتلزم ارائه آموزش هاي الزم به استفاده کنندگان 
)ســرمایه گذاران، مدیران، و حسابرسان( مي باشد. 
آموزش نحوه بکارگیري IFRS می تواند توسط دولت، 
تدوین کنندگان استانداردها، مراکز دانشگاهی، مجامع 
حرفه ای و یا تالش های شخصی صورت پذیرد. انتظار 
بر این اســت که با ترجمه متون استانداردها، تدوین 
کتب راهنمای بکارگیــری و ارائه آموزش های کافی 
و مناســب، از تفاسیر متفاوت که موجب سردرگمي 
استفاده کنندگان صورت هاي مالي می شود جلوگیری 

به عمل  آید. 

2- برخي پیــش نیازها و وظایف ارکان مجري در 
IFRS بکارگیری

اجراي  IFRS در شــرکت ها مي تواند از طریق نرم 
افزار اکســل و تهیه کار برگ هاي مربوطه که روشي 
کوتاه مدت است، انجام گیرد؛ و یا از طریق طراحي و 
اجرای سیستم هاي مالي صورت پذیرد که روشي پایه اي 
و بلند مدت اســت. اگرچه روش پایه اي و سیستمي 
داراي مزایاي بیشــتري اســت،  لذا بر اساس تجربه 
نگارنده، براي شرکت هایي که قصد تهیه صورت هاي 
مالي بر اساس استانداردهاي مذکور در زمان کوتاه تر و 
همچنین پاسخ به الزام بورس در سال جاري را دارند، 
روش مبتني بر کاربرگ هاي اکسل پیشنهاد مي گردد. 
در این راستا الزم است تفاوت های بین استانداردهاي 
ایران و اســتانداردهاي بین المللي، شامل تفاوت هاي 
مربوط به شناخت و اندازه گیري و تفاوت هاي مربوط 
به طبقه بندي اقالم صورت هاي مالي شناسایی گردد و 
 IFRS به عالوه اطالعات مرتبط با الزامات افشا طبق

نیز تهیه و ارائه گردد.
بکارگیــري هر دو روش نیازمند برخي پیش نیازها 
به صورت عام و به صورت خاص است. از جمله پیش 
نیازهاي عام مي توان پذیرش و حمایت مدیریت ارشد و 
عدم مقاومت در برابر تغییر پرسنل مالي را نام برد. پیش 
نیازهاي خاص شامل طراحي نقشه راه، تشکیل کمیته 
IFRS و جذب و آموزش پرسنل مورد نیاز مي باشد. در 
ادامه به صورت مختصر به برخي وظایف کمیته و تیم 

پروژه پیاده سازي IFRS  اشاره شده است:
- تعیین ارزش منصفانه یا مبلغ تجدید ارزیابي برای 
امالک، ماشین آالت و تجهیزات جهت مشخص نمودن 
استفاده از روش بهاي تمام شده مفروض در تاریخ گذار.

- برآورد مدیریت از عمرمفید دارایي هاي ثابت و ارزش 
باقي مانده آن ها جهت محاسبه استهالک دارایي ها.

- بــرآورد مدیریت در خصوص تعیین ارزش فعلي 
ذخیره  مخارج برچیدن و بازســازي محل اســتقرار 
ماشــین آالت و تجهیزات و همچنین ذخیره مزایاي 

پایان خدمت مبتني بر محاسبات اکچوئري. 
- تعیین ارزش منصفانه ســرمایه گذاري هاي غیر 

بورسي.
- تعیین ارزش منصفانه تسهیالت پرداختي برای 

محاسبه هر گونه کاهش ارزش. 
- تعییــن ارزش منصفانــه خالــص دارایي هاي 
شــرکت هاي فرعــي در تاریخ تحصیــل و درنتیجه 
تعیین مبلغ ســرقفلي تحصیل شده در صورت هاي 
مالي تلفیقي به همراه آزمون کاهش ارزش سرقفلي 

ترکیبي و تلفیقي.
- اطالعــات مربــوط بــه ارزش منصفانه خالص 
دارایي هاي شــرکت هاي فرعــي در تاریخ تحصیل 
ترکیب هاي مرحله اي جهت تجدید اندازه گیري دارائي ها 

و مبلغ سرقفلي قبلي.
- تغییر سیستم مکانیزه استهالک و ایجاد دوسیستم 
محاسباتي مبتني بر عمر مفید حسابداري و عمر مفید 

مبتني بر نرخ هاي مالیاتي.
- تعیین ریســک هاي اعتباري، بــازار، نقدینگي و 

تحلیل حساسیت.
- تعیین نــرخ و تنزیل حســاب هاي دریافتني و 

پرداختني.
- ارائــه اطالعات مربوط به هزینه حقوق و مزایاي 

هیات مدیره، مدیر عامل، و سایر مدیران کلیدي.
- ارائه اطالعات مربوط به تجزیه ســني مطالبات و 

زمان سررسید بدهي هاي واحد تجاري.

گروه گفت و گو- برگزاری اولیــن دوره همايش روز 
حسابدار در اصفهان در سال 93، فرصتی شد برای اهالی 
حسابداری تا بیشتر متشکل شوند و به نهادهای صنفی 
خود سر و سامان بدهند، يکی از تشکل های نوپا كه از دل 
همايش اول بیرون آمد، انجمن صنفی كارفرمايی شركت 
ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان 
است. اين نهادهای صنفی از آن پس تالش كرده اند تا به 
همراه دو تشکل ديگر، شرايط را برای ورود روز حسابدار 
به تقويم ملی و در كنار آن، ارتقای سطح دانش حسابداری 
و حركت به سوی استانداردهای بین المللی فراهم كند. 
در گفت وگــو با رضا بصیری، رئیس هیات مديره انجمن 
صنفی كارفرمايی شــركت ها و موسسات حسابداری و 
 حسابرسی استان اصفهان، اهداف تشکیل اين نهاد صنفی و
 ارزش های حاكم بر آن بررسی شده كه در ادامه می خوانید.

z انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حسابداری
و حسابرسی اصفهان از چه زمانی و با چه هدفی تشکیل شد؟

یکــی از اصنــاف بزرگ با ســابقه در ایران، صنف 
حسابداری با پیشینه ای بیش از 2500 سال، قبل از 

دوره هخامنشیان است. 
اما در سال های متمادی انجمن صنفی که حامی 
حسابداران باشد تاسیس نشده بود. با نظر سنجی از 
جمعی از حسابداران استان اصفهان و به استناد ماده 
131 قانون کار جمهوری اســالمی ایران و در اجرای 
آییــن نامه انجمن های صنفی کانون های مرتبط به 
منظور حفظ منافع مشــروع، قانونــی و بهبود وضع 
اقتصادی جامعه حســابداران که شامل حسابداران ، 
حسابرسان، مدیران مالی و روسای حسابداری نیز می 
 شود،در ادامه تشکیل اولین انجمن صنفی کارفرمایی 

شرکت ها ومؤسسات حسابداری وحسابرسی استان 
اصفهان، این انجمن در تاریخ 26 مردادماه سال 139۴ 
طی شماره 3/2/۴0۴-5 با مجوز وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی در اســتان اصفهان به ثبت رســید تا 
بتواند درکنار سایر انجمن هاي صنفي مرتبط انجام 

وظیفه کند.

zاین نهاد صنفی چه وظایفی برای خود تعریف کرده است؟ 
بخشــی از وظایف اختصاصی و عام انجمن صنفی 
حسابداران استان اصفهان کوشش در جهت استیفای 
حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا از طریق  
فراهم کردن زمینه های مســاعد رســیدن به اهداف 
انجمن اســت کــه می توان به بررســی و تحقیق در 
خصوص مشــکالت، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، 
افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادها به اعضا، مدیران و 

مسووالن مربوطه اشاره کرد.  
این انجمن همچنین وظیفه حمایت و دفاع از حقوق 
و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد 
و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی 

را برای خود قائل است.
 همچنین انجمن تــالش می کند ضمن همکاری 
و مذاکره با نهادها و ســازمان های گوناگون از جمله 
سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان 
حسابرســی و دیگر ســازمان ها، به دنبال ارتقای کار 
حســابداران و همکاری اعضا صنف با ســازمان های 

مربوطه باشد.
بیــن  مجامــع  ارتباط بــا  ایجــاد  و  همــکاری 
المللی حســابداری و انجمن های حسابداری ایران، 
دانشگاه ها، شرکت های حسابداری و حسابرسی و مراکز 
آموزشی حرفه ای؛ همکاری در برگزاری سمینارها، دوره 
های آموزشــی و حرفه ای بابت ارتقای سطح دانش و 
کار حرفه ای اعضا از طریق مراکز و شرکت های مورد 

تایید انجمن هم از دیگر وظایف انجمن است.

z در عالم حسابداری عالوه بر رعایت  استانداردهای حقوقی
یا وظایف سازمانی، از شما و همکارانتان انتظار می رود 
آنچه ارزش های اخالقی خوانده می شود را رعایت کنند. 

محورهای این ارزش ها کدام است؟
 برای حسابدار پایبندی به قوانین و مقررات موضوعه 
و برنامه ریزی و سازماندهی الزم برای تامین نیازهای 
این حرفه از اهمیت باالیی برخوردار اســت، همچنین 
اعضــای این انجمن خود را متعهد به اشــاعه اخالق 
حرفه ای به عنوان مشخصه اصلی حرفه حسابرسی و 

حسابداری می داند. 
انجمــن در پی ایجــاد زمینه های رشــد علمی و 
حرفه ای مورد نیاز حرفه حســابداری و حسابرســی 
و همچنیــن همگرایی و هم افزایــی علمی- تجربی 
بین  اعضا، دانشــگاهیان و فعاالن حرفه حسابرسی و 

حسابداری است.
 آشنایی اعضای انجمن با دانشجویان فعال در زمینه 
های علمی- پژوهشی و جذب نخبگان هم در دستور کار 
اعضای انجمن قرار دارد؛ چنانکه آنان ایجاد هماهنگی 
بین علم و تجربه و یافتن راهکارهای جدید برای ارتقای 
حرفه ای و به وجود آوردن بینش در دانشجویان و دیگر 
اقشار برای حل معضالت این حرفه را جزو رسالت های 
خود می دانند.                                                                                                                                         
ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط برای 
بهبود، توسعه و گسترش فعالیت های حرفه هم از جمله 
مسائل مهمی است که کل انجمن با آن همراه هستند. 
در کنارهمه اینها یکی از مسوولیت های توامان قانونی 
و اخالقــی اعضا، ایفای نقش داوری در موارد اختالف 
کارفرمایان و اشخاص شــاغل در حرفه حسابرسی و 

حسابداری است. 
همچنان که ایفای تعهدات فرهنگی و مســئولیت 
اجتماعی به منظور مساعدت به جامعه و حسابداران و 
حسابرسان جزو مسولیت های نانوشته نهادهای صنفی 

و مدنی مانند این انجمن به شمار می رود. 

الهام شبکی سازی- افرادی در جامعه موفق ترند که به صورت گروهی 
در راهشان قدم می گذارند و از آن گروه ها، گروهی پیروز است که اعضای 
آن اتحاد و هماهنگی بیشتری دارند. برای مثال حمایت مثال زدنی جامعه 
پزشکان از یکدیگر، دستاورد نظام پزشکی آنهاست که از دیرباز با گردهمایی 

منسجم و هدفمندشان به دست آمده است.
 واژه انجمن به جز معنای لغوی آن، مفهوم  تالش گروهی برای رسیدن 
به اهداف مشترک را به ذهن متبادر می کند، دراین روند باید برای  پیشبرد 
صحیح و سریع اهداف قانونی دست از اهداف شخصی برداشت و برای اهداف 
گروهی تالش کرد. اســاس اصلی انجمن حســابداران بر تجمیع و متحد 
ســاختن اعضای جامعه حســابداران با هرعنوان، مقطع و رشته تحصیلی، 
به دور از هرگونه تفرقه و جدایی برای رســیدن به خواسته های مشروع و 

قانونی حسابداران است. 
تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنف جهت تالش برای بررسی 
و تحقیق درخصوص مشکالت، نارسایی های اقتصادی و مهارتی آنها است که 
موجب پیشبرد طرح ها و فعالیت ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی 

انجمن می شود. انجمن ها برای اعضای خود مقررات و آیین نامه رفتاری وضع 
می کنند، در برابر گســتره جهان، جبهه متحدی می سازند و تداوم رشد و 
توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از 

مهارت باالیی برخودارند، تضمین می کنند. 
 برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی برای  ارتقای سطح دانش حرفه 
ای اعضا، یکی از کارویژه های انجمن هاست اما به نظر نگارنده، آموزش نمی 
تواند هدف اصلی باشــد بلکه تامین بودجه برای نیل اهداف اصلی تشکیل 
انجمن ها، یعنی ارائه پیشــنهاد و جلب پشــتیبانی مراجع و سازمان های 
 دولتی و ملی، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی، همکاری و مذاکره با 
ســازمان های مرتبط برای ارتقای کار حســابداری و تعریف گرایش برای 
اعضا و سوق دادن عضو به بازار کار مرتبط با گرایششان است که باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
می توان با هدف برون سپاری، آموزش را تحت حمایت و مشورت انجمن 
 جهت آموزش موضوع های روز وحتی تامین اســاتید برجسته ولی توسط 
آموزشگاه های تحت نظارت فنی و حرفه ای یا وزارت علوم به نحوی مطلوب 

ارائه داد تا منجر به رضایت و همکاری و برد چندسویه شود. 
 حســابداران برای دســتیابی به جایگاه و منافع واقعی و قانونی، در ابتدا 
باید از انزوا، گوشه گیری و نگاه مغرضانه به یکدیگر دست بردارند و با ارج 
نهادن به اهداف واالی اجتماع و انجمن، برای فرهنگ ســازی و پیشــبرد 

اهداف  کلی تالش کرد.
 انجمن صنفی حســابداران استان اصفهان به عنوان اولین و تنها انجمن 
حرفه ای و صنفی در ســطح استان اصفهان در تاریخ 93/3/5 با استناد به 
ماده 131 قانون کار جمهوري اسالمي ایران و در اجرای آیین نامه انجمن هاي 
صنفي و کانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني 
و بهبود وضع اقتصادي اعضا که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ 
این انجمن صنفي تشکیل، و در طول این چند سال سعی در فرهنگ سازی 

و ایجاد همبستگی  بیشتر بین حسابداران داشته است. 
به عنــوان عضو کوچکی از انجمن صنفی حســابداران ازاعضا به عنوان 
ســهامداران بزرگ از جامعه وســیع حســابداران تقاضا دارم  با عضویت و 

همکاری مستمر در پیشبرد اهداف انجمن تاثیر گذار باشند.

علیرضا پويانسب- از آنجاکه حسابداری، زبان کسب 
و کار و تجارت اســت، در دهکده جهانی، نیاز واقعی به 
مجموعه ای از استانداردهای حسابداری جهانی وجود 
دارد که در مقام زبان مشــترک کســب و کارهای بین 
المللی انجام وظیفه کند. به عبارت دیگر، با توجه به رویه 
های موجود تجارت و کســب و کار، جهانی شدن امری 
اجتناب ناپذیر اســت؛ جهانی شدن به معنای پذیرش 
بدون چون و چرای دیدگاه های دیگران نیســت، بلکه 
حساسیت ها و نیازهای خاص بازار سرمایه کشور باید 
مورد توجه قرارگیرد. به منظور افزایش شفافیت اطالعاتی، 
بر حسب نیاز بازار سرمایه، اعمال الزامات بیشتری مورد 
نیاز اســت. برای به کارگیری استانداردهای بین المللی 
که موجب شفافیت اطالعاتی هرچه بیشتر بازار سرمایه و 
ارتقای جایگاه بین المللی کشور شود، باید با مشارکت همه 
فعاالن حرفه حســابداری و حسابرسی کشور، نقشه راه 
مطلوبی ترسیم شود که در آن راهکارهای بهینه دستیابی 
به چنین هدفی دیده شود. تجربه جهانی شدن نشان می 
دهد فرصت ها مهم اند و چالش ها، کم اهمیت و برطرف 
شدنی. در ایران، دولت، و سازمان های ضابطه گذار و ناظر، 
جهانی شدن را پذیرفته اند. امروزه به دلیل پیشرفت های 
زیر ساختی مخابرات، تجارت، و کسب وکار بسیار متصل و 
جهانی شده و اجرای استاندارد های بین المللی حسابداری 
نیازمند همفکری و همکاری متقابل سازمان ها و نهادهای 
مرتبطی چون ســازمان حسابرسی، جامعه حسابداران 
رسمی ایران، سازمان بورس، و سازمان امور مالیاتی است.
برای به کارگیری موفق این اســتانداردها باید نگاهی 
واقع بینانه، به چالش ها و وضعیت موجود داشت. به این 
منظور باید رویکردی یکپارچه با تعامل اثر بخش نهادهای 
حرفه ای به کار گرفته شود. در این راستا، برنامه ریزی 
و اقدام موثر برای رفع مسایل مالیاتی، ترجمه تخصصی 
استانداردها، آموزش و تدوین رهنمودهای مورد نیاز جهت 

بکارگیری استانداردها ضروری است.
در واقع اگر استانداردهای بین المللی در ایران پذیرفته 
شود کاهش ریسک کشور و افزایش جذب سرمایه های 

خارجی رخ خواهد داد.
 همچنین فراهم آوردن امکان تشــکیل بورس بین 
المللی، کمک به ســرمایه گذاران در تنوع بخشــی به 
ســرمایه گذاری در بورس های مختلف جهان، امکان 
پذیرش شــرکت ها در بورس سایر کشورها و پذیرش 
متقابل شرکت های خارجی در بورس ایران را موجب می 
شود، اما افشای صورت های مالی شرکت های بزرگ و 
دردسترس قرار گرفتن صورت های مالی موجب می شود 
که سهامداران اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند و 
خود را بیشتر در سود و زیان شرکت سهیم بدانند. این 

اتفاق شاید در سال های پیش کمتر در ایران رخ می داد 
اما طی ســال های اخیر این مهم در حال بهبود است و 
شرکت و سازمان های حسابداری بیشتر به سمت شفافیت 

و افشای اطالعات در حرکت هستند. 
در واقع ماهیت درونی افشــای شرکت تمایل دارد با 
فراهم کردن اطالعات مفید، شــفافیت عملکرد مالی و 
عملیاتی شــرکت را افزایش دهد تا اســتفاده کنندگان 
درون سازمانی و برون ســازمانی که بخش عمده آن ها 
را سهامداران تشکیل می دهند در تصمیمات تجاری و 

اقتصادی خود از آن بهره مند شوند. 
استانداردهای گزارشگری مالی به طور قابل توجهی 
 بر نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی تاکید دارد. 
اطالعات صورت های مالی کمک می کند تا سهامداران 
عملکرد گذشته شــرکت، توانایی، ضعف ها، نقدینگی، 
توانایی پرداخت دیون و اثربخشــی مدیریت را ارزیابی 
کنند. همچنیــن صورت های مالی به ســهام داران در 
ارزیابی جریان های نقدی موثــر بر تعیین ارزش ذاتی 
ســهام کمک مــی کند. پرابــوو و آنگوســو بیان می 
دارند شــفافیت صورت های مالی موجب حفظ حقوق 
ســهامداران می شود و به آنها و ســرمایه گذاران بالقوه 
که اطالعات دست اول درباره شرکت و چشم اندازهای 
 آن ندارند امکان می دهد تا به آگاهی الزم دست یابند. 

با افشــای اطالعات مالی، انتظار مــی رود عدم تقارن 
اطالعاتی به حداقل رسیده و احتمال تخلف کاهش یافته 

و یا کشف آن راحت تر شود. 
از نظر برگالف، مزیت اطالعاتی مرتبط با شــفافیت 
صورت های مالی این اســت که آگاهی سرمایه گذاران 
افزایش یافته و منجر به ایجاد اعتماد در بین سهامداران 
می شود و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می 
یابد. برای اینکه اطالعات مالی واضح و شفاف باشد، نباید 

به صورت گمراه کننده ارائه شود.
خوانندگان صورت های مالی باید بتوانند بدون تالش 

اضافی صورت های مالی را درک کنند. 
برای دســتیابی به این هدف صورت های مالی ساالنه 
باید افشــای کامل و میزان بیشتری از شفافیت را در بر 
داشــته باشد. همانطور که تامسون و یونگ تاکید کرده 
اند، برای این که اطالعات مالی یک شرکت شفاف باشد، 
اطالعات شرکت باید در بر دارنده میزان کامل و صریحی 

از فعالیت های مالی و عملیاتی شرکت باشد.
از طرفی پاســخگویی عبارت است از مجموعه ای از 
روابط اجتماعی که بر اساس آن شخص برای توضیح و 
توجیه رفتار و روابط خود با دیگران احساس تعهد می کند.
در این نوشته منظور از پاسخگویی اشاره به دو جنبه 
این مفهوم است: نخست، شفاف سازی که به عموم مردم 

مربوط می شود. دوم، مدیران که منابع را مصرف می کنند 
و در قبال آن باید جوابگو باشند.

مدیران که نماینده صاحبان ســهام هســتند، دارای 
عملکــردی در طی دوره مالی اند کــه باید در برابر آن 
به ذینفعان پاســخگو باشند. مهم ترین ابزار پاسخگویی 
مدیریت،گزارشگری مالی شــرکت است که به افشای 
اطالعات مورد نیاز ذینفعان می پردازد. اطالعات افشــا 
شــده باید دارای ویژگی هایی باشــد تا بتواند نیازهای 
استفاده کنندگان را برآورده سازد. مهم ترین ویژگی این 
اطالعات افشا شده شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.
درســتکاری و شــفافیت نقش موثری بر مسئولیت 
پاســخگویی دارد. به هر میزان که اطالعات افشا شده 
شــفاف باشد در اصل به همان میزان مدیریت پاسخگو 
بوده اســت. با وجود آن که تاکنون رویه های اطالعاتی 
گوناگونی برای افشای اطالعات ارائه شده ولی هیچ کدام 
نتوانسته است بستری را فراهم کند که موجب پاسخگویی 

بهتر مدیریت شود. 
استفاده کنندگان اطالعات مالی شرکت ها که همان ذی 
نفعان هستند، به اطالعاتی قابل اتکا، شفاف و مفید نیاز 
دارند. افشای اطالعات شفاف ازسوی مدیریت نشان دهنده 
پاسخگویی صحیح مدیریت به نیازهای افراد پاسخ خواه 
است. به منظور افشای اطالعات شفاف ازسوی مدیریت 
باید مــواردی از قبیل اعالم اهداف شــرکت، اطالعات 
سهامداران، اعضای هیات مدیره، ساختار حاکمیت شرکتی 
و... مد نظر قرارگیرد. شفافیت در افشاهای صورت گرفته 
ازسوی مدیریت دارای سطوح متفاوتی است که به تناسب 
آن سطح، مدیریت پاسخگو بوده است. شفافیت در سطح 
گزارش های ارائه شده، شفافیت در سطح افشای اطالعات 
عمومی و شفافیت در سطح گزارش های مدیریت، هر کدام 

به نسبتی پاسخگو بودن مدیر را نشان می دهد.
ایــن در حالی اســت که با وجود گام های اساســی 
حسابداری در ایران طی سال های گذشته برای رسیدن 
به شفافیت همچنان نسبت به کشورهای پیشرو جهان 
فاصله وجود دارد. نگاهی به شرکت های کوچک و بزرگ 
 جهان به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان 
می دهد که این شــرکت ها تمــام اطالعات مالی خود 
را منتشــر کرده اند تا همه ســهامداران از اتفاقات مالی 

شرکت آگاه باشند. 
در ایران نیز شرکت های بزرگ چند سالی است که این 
رویه را در پیش گرفته اند، اما موضوع در شــرکت های 
کوچک و شرکت های تازه تاسیس دانش بنیان همچنان 
رویه شفاف سازی کامل نیست و باید برای معرفی بهتر 
و شفاف تر شرکت های خود رویه شفاف سازی مباحث 

مالی را جدی تر دنبال کنند. 

حسابداری پاسخگو و شفاف 
ایران در مسیر شفافیت مالی

تشكیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنف است
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فوالد7

در همایش بزرگ شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان مبارکه مطرح شد

 تاکید بر وفاق و همدلی جامعه با صنعت برای توسعه پایدار

بنابر اعالم دانشــگاه صنعتی شریف به عنوان 
نمایندۀ سازمان جهانی MAKE در ایران، شرکت 
فوالد مبارکه موفق شد از بین 201 شرکت حاضر در 
ارزیابی جایزۀ سازمان های دانشی برتر قارۀ آسیا، در 

سال 2017 به جایگاه یازدهم صعود کند.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت 
فوالدمبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: عملکرد 
شــرکت فوالدمبارکه در دو محور از محورهای 
هشتگانه ارزیابیMAKE بسیار موفق ارزیابی شده 
است؛ به طوری که در محورهای »تسهیم دانش« 
و »فرهنگ دانش محور سازمانی« به ترتیب رتبۀ 

اول و دوم آسیا را به خود اختصاص داده است.
محمد ناظمی هرندی در ادامه افزود: دانشگاه 
صنعتی شریف زیر نظر بنیاد جهانی )MAKE( به 
طور رسمی از سال 2011 تاکنون جایزه سازمان 

های دانشی برتر را در کشور برگزار می کند.
وی با بیان اینکه شــرکت فوالد مبارکه نیز از 
شروع این فرایند در ایران، برای ارزیابی سطح بلوغ 
دانشی خود در ارزیابی جایزۀ مدیریت دانش محور 
)MAKE( شرکت کرده است، گفت: این شرکت 
در تمامی دوره ها به عنوان سازمان دانشی برتر 

کشور شناخته شده است.
ناظمی تأکید کرد: این ارزیابی ها در سه مرحله 
انجام می شــود؛ در نخستین مرحلۀ ارزیابی که 
در بهمن ماه ســال 1395 صورت گرفت، دکتر 

کالوس نورث مؤســس انجمن مدیریت دانش 
محور آلمان و مشــاور شرکتهای »لوفت هانزا«، 
»زیمنس«، »مرسدس بنز« و...  به عنوان ارزیاب 
بین المللی در محل شرکت فوالد مبارکه حاضر 
شد. در ادامه، پس از انتخاب این شرکت به عنوان 
یکی از پنج شــرکت برتر دانشی ایران، ارزیابی 
مرحلۀ دوم در اسفندماه 95 در سالن همایش های 
صداوسیما با ارائۀ رویکردهای دانش محور شرکت 
ازسوی مدیران ارشد سازمان برگزار شد و شرکت 
فوالدمبارکه موفق به دریافت جایزۀ برترین شرکت 
دانشی ایران شــد و به جمع نامزدهای برترین 

سازمان دانشی قارۀ آسیا راه یافت.
وی خاطرنشــان کرد: در مرحلۀ نهایی و پس 
از بررســی کمیتۀ داوران بنیاد MAKE آســیا، 
شــرکت فوالد مبارکه موفق شد پس از رقابت 
با سایر ســازمان های دانشی برتر این قاره نظیر 
»سامســونگ«، »کاپیتال«، »تویوتــا«، »تاتا« 
و... به عنوان یازدهم شــرکت دانشــی برتر آسیا 

دست یابد.
ناظمی از برگزاری مراسم تقدیر از شرکتهای 
دانشی برتر آسیا در چین و اهدای نشان سازمان 
دانشی برتر این قاره در اواخر اسفندماه سال جاری 

از طرف بنیاد جهانیMAKE خبر داد.
وی کســب این موفقیت بــزرگ را به جامعۀ 
صنعت کشور و همچنین به کارکنان فوالد مبارکه 

به عنوان ارزشمندترین سرمایۀ شرکت تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد: فوالد مبارکه همچنان 
رونــد تعالی و دانش محــوری خود را همچون 
گذشته ادامه دهد و قله های موفقیت در عرصه 
های بین المللی را یکی پس از دیگری فتح کند.
بنابر این گزارش، در پی کسب این موفقیت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ارسال نام های 
به مدیرعامل فوالد مبارکه از زحمات مدیریت و 
کارکنان شرکت در کسب این موفقیت بین المللی 

قدردانی کرد.
گفتنی است مؤسسۀ Teleos با همکاری شبکۀ 
جهانی دانش Network KNOW از سال 199۸ 
 MAKE Most Admired اقدام به طراحی مدل
Knowledge Enterprise و برگــزاری جایــزۀ 
سازمان دانشی برتر MAKE به صورت ساالنه در 
سراسر دنیا کرده است؛ ضمن اینکه در حال حاضر 
این جایزه به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرجع 
ارزیابی مدیریت دانش محور شناخته می شود که 
مبنای هدایت هزاران سازمان از چهار قاره در بیش 
از 130 کشور اعم از کوچک، متوسط و بزرگ از 
 بخش های خصوصی، دولتی و حاکمیتی نظیر
 BP ، Siemens، Tata، Samsung، Apple
 Google، Dell، Deloitte، IBM،McKinsey
 Sony، Citigroup،Microsoft، HP، Yahoo

POSCO، BMW، NASA و ... است.

 پیام تبریک مدیر عامل فوالد مبارکه 
آقای دکتر سبحانی به مناسبت توفیقات اخیر شرکت

باسمه تعالی 
در آستانه میالد پر نور و رحمت پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی )ص( و فرزند گرامی اش حضرت امام جعفر صادق )ع(، تالش خردمندانه کارکنان عزیز و شرکای گرانقدر فوالد مبارکه به کسب عنوان ارزشمند رتبه یازدهم سازمان های دانشی برتر در سطح آسیا و تحقق رکوردهای 

جدید در تولید فوالد منجر شد. این توفیقات بزرگ که حاصل همدلی و مشارکت یکایک همکاران است را ارج نهاده و سالمتی و توفیق افزون تر برای همه از خداوند متعال خواستارم. 
بهرام سبحانی - مدير عامل شركت فوالد مباركه

همايش بزرگ شوراهای اسالمی شهر و روستای 
شهرستان مباركه با حضور دكتر بهرام سبحانی 
مديرعامل فوالد مباركه، زهرا سعیدی نمايندۀ مردم 
شهرستان مباركه در مجلس شورای اسالمی، محمد 
محمودی شاه نشین عضو كمیسیون امور داخلی و 
شوراها و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی كشور، اعضای شــورای تأمین و رؤسا و 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان 
مباركه و جمعی از معاونان و مديران شركت فوالد 
مباركه در سالن همايش های مركز تحقیقات فوالد 

مباركه برگزار شد.

فوالد مبارکه از ابتدای دوران ســاخت، تعامل بسیار 
 ســازنده ای با منطقه، اســتان و کشــور داشــته است
به گزارش خبرنگار فوالد در بخش نخست این همایش 
مدیرعامل فوالد مبارکه از برگزاری این مراسم در شرکت 
فوالد مبارکه و تقارن آن با میالد خجســته نبی مکرم 
اسالم)ص( به عنوان فتح بابی ارزشمند برای تعامل سازندۀ 

هرچه بیشتر بین صنعت و منطقه یاد کرد.
وی در ادامۀ سخنان خود با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه 
از ابتدای دوران ساخت تعامل بسیار سازنده ای با منطقه، 
استان و کشور داشته و هیچ گاه عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود را به شــهر و منطقــه ای خاص محدود 
ندانســته، تصریح کرد: این شرکت در جای جای میهن 

اسالمی منشأ خدمات ارزنده و پایداری بوده است.
مدیرعامل گروه فوالدمبارکه با اشاره به عملکرد شرکت 
گفت: در سال 1371 که بخش های نخست فوالد مبارکه 
راه اندازی شــد، ظرفیت شرکت 2/۴ میلیون تن بود، اما 
با عملیاتی شــدن این تفکر امروز شاهد آن هستیم که 
ظرفیت فوالد مبارکه با رشد حدود سه برابر به 7/2 میلیون 

تن افزایش یافته است.
وی گفت: با به بهره برداری رساندن و توسعۀ مجتمع 
فوالد سبا با ظرفیت1/6  میلیون تن در منطقۀ لنجان، 
افزایش ظرفیت شــرکت فوالد هرمــزگان جنوب تا 3 
میلیون تن و سه مجموعه شــرکت ورق خودرو، فوالد 
سفیددشت و شرکت تولیدی ورق های پوشش دار تاراز 
در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین با مجموعۀ 
5 میلیون تنی گندله سازی و 5 میلیون تنی کنستانترۀ 
استان خراسان و با شرکت تولیدی الکترودهای گرافیکی 
در استان یزد و در نهایت با شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
گسترۀ فعالیت و اثربخشی گروه فوالد مبارکه به وسعت 
ایران معنی یافته و این شرکت به رسالت اولیۀ خود در 

توسعۀ صنعت فوالد کشور جامه عمل پوشانده است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه مجموعۀ 
فوالد مبارکه با ظرفیت 10/3 میلیون تن اکنون بزرگترین 
هلدینگ فوالد کشور، خاورمیانه و شمال آفریقاست گفت: 
همۀ دستاوردهای فوالد مبارکه به عنوان شرکتی که مولود 
انقالب است، از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی 

محسوب می شود.

وی ایجاد اشتغال پایدار را یکی از دستاوردهای شرکت 
فوالد مبارکه خواند و گفت: این شرکت با عملکرد خوب 
خود توانســته اســت به فرمایش مقام معظم رهبری 

درخصوص اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند.
دکتر ســبحانی تصریح کرد: فوالد مبارکه به منظور 
ارزآوری برای کشور، امروز بخشی از محصوالت خود را 
به بازارهای جهانی صادر میکند که این نیز افتخار دیگری 

برای کشور است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: در 
طراحی اولیۀ فوالد مبارکه طرح های زیادی اجرا شد تا 
این شرکت بتواند در منطقه آثار مثبت و ارزنده ای برجا 
بگذارد تا جایی که امروز این شرکت توانسته است بیش از 
350 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

مدیرعامــل فوالد مبارکه در ادامــه با تأکید بر اینکه 
شرکت فوالد مبارکه یک شــرکت ملی است و با بیان 
اینکه اکنون 30 درصد ســود شــرکت فوالد مبارکه به 
سهام عدالت یعنی آسیب پذیرترین اقشار جامعه و مابقی 
آن نیز به سایر سهامداران شرکت اختصاص دارد، گفت: 
با موافقت سهامداران در مجامع عمومی شرکت ساالنه 
بخشــی از درآمد شــرکت به انجام تعهدات شرکت در 
بخش مسئولیت های اجتماعی اختصاص می یابد و در 
این راه شــرکت همواره تالش کرده است با نگاه توسعه 
محور در منطقۀ همجوار، منشــأ خیروبرکت باشد و به 

جامعه خدمت کند.
وی در همین راستا از مساعدت های فوالد مبارکه در 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان، حسینیۀ بزرگ شهر مبارکه، 
احداث پایگاه امداد و نجات در سه راهی مبارکه، مشارکت 
در توســعۀ اورژانس بیمارســتان محمد رسوالهلل)ص( 
مبارکه، مشــارکت در نوســازی مــدارس و کمک به 
مددجویان بهزیستی به عنوان بخشی از فعالیتهای انجام 
شــده از ســوی فوالد مبارکه در بخش مسئولیت های 

اجتماعی شرکت یاد کرد.
دکتر ســبحانی ادامه داد: باید در نظر داشــته باشیم 
همه باید با نگاه توسعۀ پایدار و تعامل سازنده به صورت 
بلندمدت فکر کنیم. تصمیمات باید به گونه ای باشد که 
با نوسانات و تغییرات مقطعی نه تنها اشتغالزایی و توسعۀ 
پایدار دچار تزلزل و نقصان نشــود، بلکه به درآمدزایی 

بیشتر منجر شود.
وی در بخش پایانی ســخنان خود با تأکید بر اینکه 
فوالد مبارکه همچنان در عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خود پایبند است، گفت: امیدوارم نتایج این همایش به 
خیروبرکت هرچه بیشــتر برای جوانان این مرزوبوم و 

توسعۀ پایدار منجر شود.
 شرکت فوالد مبارکه برندی جهانی و مایۀ افتخار منطقه 

در ادامۀ این همایش، مهندس زهرا ســعیدی نمایندۀ 
مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی طی 
سخنانی از شرکت فوالد مبارکه به عنوان برندی جهانی 
و مایۀ افتخار منطقه و کشور یاد کرد و ضمن قدردانی از 
عملکرد و همکاری های فوالد مبارکه گفت: جای بسی 

خرسندی اســت که مدیرعامل این شرکت در صنعت 
فوالد کامال آگاه اســت و نگاه ویژه ای به مسئولیت ها و 

تعامالت اجتماعی دارد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بسیاری از شرکتها 
و سازمان ها در شرایط سختی به سر می برند، مدیریت 
شایسته و تالش کارکنان فوالد مبارکه شرایطی را فراهم 
کرده اســت که این کارخانــه نه تنها در بخش تولید با 
توقف همراه نشــود، بلکه روزبه روز به حضور موفق خود 

در بازارهای داخلی و خارجی ادامه داده است.
ســعیدی اظهار امیدواری کرد تعامل گستردۀ فوالد 
مبارکه و منطقه، رونق اقتصادی بیشتر فوالد مبارکه را 

به همراه داشته باشد.
این نمایندۀ مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به اوضاع بحرانی زاینده رود، 
از مدیرعامل فوالد مبارکه درخواســت کرد این شرکت 
خوشنام و موفق به سهم خود، با همکاری سایر مسئوالن 

برای رفع مشکل زاینده رود آستین همت باال زند.
سعیدی با اشــاره به آثار برگزاری همایش شوراهای 
اسالمی شهر و روستای شهرستان مبارکه در شرکت فوالد 
مبارکه گفت: اینکه شوراهای منطقه این انتظار را داشتند 
که با مدیرعامل فوالد مبارکه، راهکارهای تعامل هر چه 
بهتر منطقه با صنعت را در میان گذارند و فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد کشور و خاورمیانه 
میزبان رؤسا و اعضای شوراهای اسالمی شهرستان مبارکه 
بود و برای این تعامل، اهمیت و ارزش خاصی قائل است 
و اینکه درنهایت این همکاری می تواند موجبات توسعه 
پایدار را فراهم کند، ارزش برگزاری این همایش در فوالد 
مبارکه را دوچندان کرد. وی تأکید کرد: به طور قطع این 
مردم شــهر و روستاهای مبارکه هستند که از برگزاری 

چنین همایش هایی بهره مند خواهند شد.
 شــرکت فوالد مبارکه کانون انرژی و انگیزه اســت
در این همایش عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فوالد مبارکۀ اصفهان 
کانون انرژی و انگیزه اســت، اظهار کرد: امروز در بخش 
صنعت مدیون صنعتگران این بخش هستیم که در شرایط 
دشــوار تحریم برای 350هزار نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده اند.
محمد محمودی شاه نشین درخصوص نقش شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و نحوۀ تعامل آنها با صنعت گفت: 
ارتباط نهادهای مختلف کشور با یکدیگر امری ضروری 
است؛ به ویژه شوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها باید 

تعامل بسیاری با تولیدکنندگان ایجاد کنند.
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: 
بــه تازگی طرحی به منظور ایجــاد درآمد پایدار برای 
شهرداری ها تدوین شده و برای آن کمیسیون مستقلی 
در مجلس شورای اسالمی در نظر گرفته شده که در حال 
مطالعه هستند، تا با ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، 
وابستگی شان را به بخش هایی نظیر صنعت کم کنند و بار 

شهرداری ها از دوش صنایع برداشته شود.

شــاه نشــین ادامه داد: یکی از مهمترین اهدافی که 
شــوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها باید دنبال کنند 
این است که شرایط موردنیاز برای تسهیل فعالیت سرمایه 
گذاران را فراهم کنند؛ به گونه ای که ســرمایه گذاران 
حاضر به همکاری در منطقه باشند و در این خصوص از 
بخشی نگری بپرهیزند و نباید تنها به دنبال ایجاد درآمد 
مضاعفی برای شهر و شهرداری تحت مدیریت خود باشند.
وی تصریح کرد: شوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها 
باید شرایطی ایجاد کنند که سرمایه گذار احساس کند 
عده ای در این شهر حامی او هستند؛ به گونه ای که اگر 
صنعتی می خواهد در منطقه ایجاد شــود، شهرداری، 
محیط زیست، منابع طبیعی و سایر نهادها تمام تالش 
خود را در زمینۀ اعطای مجوز و تسهیل امور صرف کنند 
و در زمینۀ تسهیالت بانکی و مسائل منطقهای نیز نهایت 

همکاری صورت گیرد.
وی تأکید کرد: اگر شــهرداری ها تنها به دنبال کسب 
درآمد نباشند و شــرکتهای تولیدی نیز تنها به دنبال 
تولید نباشند، شاهد جهش اقتصادی کشور خواهیم بود.
به هــر میــزان که فــوالد مبارکــه موفق باشــد، 
نتایــج ایــن موفقیت هــا برای همــه مردم ایــران به 
 ویــژه برای منطقــۀ مبارکه نیز اثربخــش خواهد بود

این گزارش حاکی اســت در ادامــه این همایش، جواد 
سلطانی فرماندار شهرستان مبارکه نیز ضمن قدردانی 
از تالشهای فوالد مبارکه در برگزاری همایش شوراهای 
اسالمی شهر و روســتای شهرستان مبارکه، از شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان افتخار منطقه ای و فرامنطقه ای 
یاد کرد و گفت: فوالد مبارکه در سالهای اخیر که به واقع 

سخت ترین شرایط اقتصادی بوده است، نه تنها متوقف 
نشــد، بلکه طرح های توسعۀ خود را به خوبی اجرا کرد 
و با اشتغالزایی و تولید بیشتر، نقش ارزنده ای در توسعۀ 

اقتصادی کشور ایفا کرد.
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه در سنوات اخیر و به 
نوعی از همان دوران ساخت خود با مساعدت های خود در 
توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و ورزشی شهرستان 
و اســتان نقش ارزندهای داشته است، افزود: با توجه به 
شــرایط بحرانی که برای اکثر سازمان ها به وجود آمده 
است، انتظار می رود فوالد مبارکه همچنان یاری رسان و 

حامی مردم شهرستان باشد.
فرماندار شهرستان مبارکه با تأکید بر اینکه مسئوالن 
شهـــرســــتان مبارکه نیـــــــز با تمامی توان برای 
موفقیت روزافزون فوالد مبارکه تالش خواهند کرد، گفت: 
بدون شک به هر میزان که فوالد مبارکه موفق باشد، نتایج 
این موفقیت ها برای همۀ مردم ایران به ویژه برای منطقۀ 
مبارکه نیز اثربخش خواهد بود؛ بنابراین ما آماده ایم تا 

با تمام امکانات خود این صنعت بزرگ را یاری کنیم.
وجــود ایــن کارخانــه بــرای منطقــه و کشــور 
 همــواره منشــأ آثــار و بــرکات خیــر بوده اســت

به گزارش خبرنگار فوالد یکی دیگر از ســخنرانان این 
همایش سید محسن هاشمی شهردار مبارکه بود.

وی بــا تأکید بــر اینکه فوالد مبارکه یک شــرکت 
دانش بنیان اســت، با ارائۀ گزارشــی از وضعیت عواید 
شهرداری های شهرستان مبارکه و طرح برخی از مشکالت 
اقتصادی موجود در مدیریت شهری شهرستان، گفت: 
مجموعۀ شــهرداری ها و شــوراهای شهرستان مبارکه 

رسیدن به توسعۀ پایدار را خواستار هستند و در این راه 
از مدیریت شرکت فوالد مبارکه می خواهند تا مسئوالن 

و مردم شریف شهرستان را یاری کنند.
شــهردار مبارکه افزود: امروزه میزان مصرف فوالد به 
 عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی به حساب   

می آید؛ از این رو این صنعت می تواند در بسیاری موارد 
ازجمله توسعۀ فرهنگی، اشــتغالزایی، ارتقای دانش و 
تجارت و اقتصاد نقش مؤثری داشته باشد. وقتی ملتی 
برای توسعه مصمم میشوند، علیرغم وجود محدودیتها و 

کمبود منابع، هیچ مانعی را پیش روی خود نمی بیند.
وی ادامه داد: در این راه ارادۀ انسان و مدیریت صحیح 
اســت که می تواند دستیابی به توسعۀ پایدار را تسهیل 
کند که نمونۀ بارز این مدیریت صحیح و ارادۀ پوالدین را 

در فوالد مبارکه مشاهده می کنیم.
هاشــمی از افزایش ظرفیت فــوالد مبارکه از میزان 
2/۴به7/2 میلیون تن به عنوان شــاهدی بر اراده و عزم 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه یاد کرد و گفت: وجود 
این کارخانه برای منطقه و کشــور همواره منشأ آثار و 
برکات خیر بوده است. وی با اشـــــاره به کاهش عواید 
و درآمـــــد شهرداری های منطقۀ مبارکه گفت: امروز 
برگزاری این همایش فرصتی را فراهم آورده اســت که 
شــهرداری ها بتوانند از دانش و تجربۀ فوالد مبارکه به 
عنوان یک شرکت دانش محور و جهان تراز در امور خود 
و به ویژه در مدیریت شهری بهره مند شوند تا بتوانند به 
درآمدزایی پایدار در منطقه دست یابند. ضمن اینکه در 
این راه آماده ایم تا فوالد مبارکه را در راستای دستیابی 

به اهداف خود در مباحث مختلف یاری کنیم.

رشد چشمگیر تولید فوالد در ایران

طبق گــزارش ماه دســامبر اتحاديه 
جهانی آهن و فــوالد در فاصله ماه های 
ژانويه تا انتهای اكتبر سال 2017 میالدی، 
1/41میلیارد تن فوالد در دنیا تولید شد كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل5/6درصد 
رشد داشت. دنیا در دهمین  ماهسال جاری 
145/07میلیون تن فوالد تولید كرد و حجم 
تولید فوالد ماهانه دنیا هم با افزايش 5/7 

درصدی همراه بود.

ایــران که یکی از بزرگترین فوالدســازان 
خاورمیانه است و برای توسعه صنعت فوالد 

در سالهای اخیر سرمایه گذاری زیادی انجام 
داده است، در 10 ماه اول امسال17/9 میلیون 
تن فوالد تولید کرد که حجم تولید این کشور 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 20/9 درصد 

رشد کرد.
در دهمین ماه سال جاری یعنی ماه اکتبر 
تولید فوالد در ایران 2۴/2 درصد رشد کرده 
است. این کشور در دهمین ماه سال 2017 
میالدی 1/9۸ میلیون تن فوالد را وارد بازار 
مصرف کرد که بــازار مصرف داخلی اصلی 
ترین هــدف تولید کنندگان فوالد ایران بود 
ولی برای عرضه محصوالت خود به بازارهای 

بیــن المللی هم تالش های زیــادی را آغاز 
کــرده اند. در این ماه همچون ماه های دیگر 
ســال 2017 میالدی ،آسیا اصلی ترین بازار 

هدف محصوالت فوالدی ایران بود.
سرعت بازسازی فوالد بعد از توافق هسته ای
 نکته مهمی که بررسی این آمارها نشان می 
دهد سرعت باالی ایران در بازسازی صنعت 
فوالد نســبت به دیگر صنایع این کشور در 
سال های اخیر است. مطالعات نشان می دهد 
صنعت فوالد ایران بعد از توافق هسته ای ایران 
و غرب با باالترین سرعت بازسازی شده است  
و ضمن جذب سرمایه های کالن و برخورداری 
از تکنولوژی پیشرفته و توسعه یافته، توانست 

ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
ایران  توانست با کمک این تدابیر تولیدی 
و صنعتی حجم تولیــد ماهانه اش را از مرز 
یک میلیون تن در ماه  بیشتر کند و رقبای 
دیرینه اش یعنی کشورهای ترکیه و فرانسه را 

پشت سر بگذارد. 
در 10 ماه اول سال جاری هم ایران بیش 
از این دو کشور فوالد تولید کرده است. البته 
صنعت فوالد ایــران همچنان با چالش های 
زیاد دســت به گریبان است که حل کردن 
بخش زیادی از این چالش ها ازسوی فعاالن 
این صنعت میسر نیست بلکه نیاز به سیاست 

گذاری های کالن اقتصادی و کشوری دارد.

zسرعت در رشد تولید فوالد
مساله دیگری که در گزارش اخیر اتحادیه 
جهانی آهن و فوالد قابل توجه اســت، این 

است که سرعت رشــد تولید فوالد در ایران 
در سال جاری قابل مالحظه بوده است. این 
کشور آسیایی از نظر سرعت رشد تولید فوالد 
ماهانه در اکتبر سال جاری رتبه 15 دنیا و از 
نظر ســرعت رشد تولید فوالد در ده ماه اول 
سال 2017 میالدی رتبه دهم دنیا را به خود 
اختصاص داد. رتبه هایی که ظرف یک دهه 
اخیر در صنعت فوالد ایران بی سابقه بوده است 
و حتی در مقایسه با تعداد زیادی از  کشورهای 

رقیب هم موفقیت قابل مالحظه ای است.
باید در نظر داشت که ایران در ماه سپتامبر 
ســال جاری حجم تولید فــوالد خود را 30 
درصد افزایش داد ولی در ماه اکتبر نتوانست 
با همین سرعت تولیدش را افزایش دهد. به 
همین دلیل  اســت که در ماه اکتبر جایگاه 
ســیزدهمین فوالدســاز بزرگ دنیا را از آن 
خود کرد  و حجم تولیدش بیش از مکزیک و 
کمتر از اوکراین بود. این در حالیست که در 
ماه سپتامبر ایران دوازدهمین فوالدساز بزرگ 

دنیا بوده است.
ایران همچنان بزرگترین تولید کننده آهن 

اسفنجی در دنیا است.
در 10 ماه اول ســال جاری ایران 16/۴3 
میلیــون تن آهن اســفنجی تولید مرد که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد 
رشد داشــت. این کشور همچنان بزرگترین 
تولید کننده آهن اسفنجی در دنیا است. ایران 
در ماه اکتبر سال جاری2/09 میلیون تن آهن 
اسفنجی تولید کرد که نسبت به دهمین ماه 

سال قبل ۴6 درصد رشد داشت.

از بین 2۰1 شرکت و در سال 2۰1۷ صورت گرفت

صعود شرکت فوالد مبارکه به جایگاه یازدهم 
سازمان های دانشی برتر قاره آسیا
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هنر مدیریت عملکرد شهری
چگونه می توان ضریب تحقق دستیابی  به اهداف بودجه  شهری را افزایش داد؟

حســین نوريان- یکی از چالش های دیرآشــنا در ارگان های عمومی، 
محقق نشــدن منابع درآمدی اسناد بودجه یا ناپایداری آن است که طبیعتاً 
نابســامانی های فراوانی را به همــراه دارد. وقتی امــکان فراهم آوری منابع 
پیش بینی شده وجود نداشته باشد، برنامه های متناظر و مرتبط با آن نیز اجرا 
نمی شود، پروژه های در دست کار ناتمام می ماند، خدمات مناسبی به شهروندان 
ارائه نمی گردد و ارزش آفرینی برنامه ریزی شده برای ذینفعان اتفاق نمی افتد. 
اولویت ها به هم می خورد و عملکرد مدیران زیر سؤال می رود. اما  ریشه اصلی 
این معضل فراگیر، در نادیده گرفتن کدام یک از رویکردهای مدیریتی است و 
چگونه می شود با تمهیدات مناسب می توان ضریب تحقق دستیابی به اهداف 

بودجه ای را افزایش داد؟
پژوهش ســازمان APQC نشان می دهد که با ایجاد نظام جامع مدیریت 
عملکرد سازمانی و همسوسازی آن با بودجه سالیانه و استراتژی ها و تحلیل 
ریسک دستیابی به اهداف، در پایان دوره برنامه ریزی، انحراف از بودجه کمتری 
را شــاهد خواهیم بود و پایداری درآمدهــای عمومی به میزان قابل توجهی 

افزایش می یابد.
zقدم اول، ایجاد نظام مدیریت عملکرد سازمانی

به ایجاد و نگهداشت فرایند یکپارچه اندازه گیری و بهبود مداوم شاخص های 
متنوع و مرتبط در حوزه های مختلف سازمان، مدیریت عملکرد سازمانی گفته 
می شود. به شکل ساده و خالصه، تحلیل تجربه موفق ترین سازمان ها نشان 
می دهد، برای دستیابی به تحول و بهبود و حصول اطمینان از ارزش آفرینی پایدار 
برای ذینفعان، باید شاخص های متنوعی از مناظر مختلف عملکردی سازمان 
پایش، اندازه گیری و تحلیل شود. برخی از این شاخص ها مانند شاخص های 
مندرج در بودجه سالیانه از نوع شاخص های »نتیجه گرا« هستند و از حیث 
آنکه ماحصل ارزش آفرینی مالی تمامی فعالیت های سازمان را تبیین می کنند 

حائز اهمیت اند و طبیعتاً پایش و کنترل مستمر آن ها ضروری است.
 اما نکته مهم در آن است که شاخص های نتیجه گرا مانند ردیف های درآمدی 
بودجه محقق نمی شوند مگر آنکه شاخص های مرتبط در حوزه های دیگری 
قبل از آن محقق شده باشد. شاخص های نتیجه معموالً توصیفی از وضعیتی 
درگذشته را نشان می دهند و نه برآوردی از وضعیت آینده را و ازاین رو، پایش 
آن ها زمانی اتفاق می افتد که دیگر زمانی برای اصالح و تغییر جهت وجود ندارد. 
مثالً اگر در بودجه ردیف درآمدی از محل فروش یکی از خدمات شهری در 
نظر گرفته شده باشد، تحقق آن منوط به انجام اقداماتی مانند بازاریابی یا ترویج 
آن خدمت است که اگر این اتفاق نیافتد، طبیعتاً شاخص هدف اصلی در نظر 
گرفته شده نیز متأثر می شود و به میزان پیش بینی شده نمی رسد. پس در این 
مثال باید شاخص های بازاریابی و ترویج آن خدمت مانند شاخص میزان آگاهی 

شهروندان، هزینه صرف شده برای آگاهی رسانی و ... نیز زودتر پایش گردد.
طبیعتاً شــاخص اخیر نیز در صورتی به میزان هدف می رسد که فرآیند 
سازمانی مرتبط با آن تقویت شده و کارکنانی که وظیفه اجرای آن فرایند را 
بر عهده دارند هم توانمند شده باشد. پس اکنون نوبت به پایش شاخص های 
فرایندی و توانمند ساز منابع انسانی می رسد که هر چه این شاخص ها مؤثرتر 
و به موقع تر پایش و تحلیل شود، اطمینان از دستیابی به اهداف شاخص های 
نتیجه گرای اصلی نیز بیشتر می شود. بی توجهی به پایش و اندازه گیری هر یک 
از شاخص های پیش رو در حوزه هایی مانند رضایت و آگاهی شهروندان، کارایی 
و اثربخشی فرایندهای داخلی در سازمان های شهری، توانمندی، شایستگی و 
تعلق و رضایت کارکنان، شاخص های همکاری مشترک میان حوزه های عمومی 
و خصوصی، سرمایه های اطالعاتی و سازمانی در زیرمجموعه های مختلف شهری، 
نتیجه ای جز محقق نشدن شاخص های نتیجه مانند هدف گذاری های درآمدی 
نخواهد داشت. بدیهی است ایجاد نظام مدیریت عملکرد سازمانی مستلزم ایجاد 
نظام های زیرساختی دیگری مانند سیستم های اطالعاتی یکپارچه است تا بتواند 
داده های کافی و دقیق برای پایش و اندازه گیری شاخص ها را فراهم سازد و باید 
داشبوردهای مدیریتی قدرتمند و درعین حال ساده برای استفاده مدیران ارشد 

فراهم شود تا عملکرد مجموعه خود را به صورت مداوم پایش و تحلیل کنند.
zقدم دوم، ایجاد همسوئیی و توازن میان شاخص های مدیریت عملکرد

شاید در برخی از ارگان های دولتی ازجمله شهرداری ها، قدم اول برداشته شده 
باشد و شاخص های مختلف در حوزه های گوناگون عملکرد سازمانی پایش و 
اندازه گیری شود اما بازهم شاهد آن باشیم که شاخص های نتیجه ازجمله اهداف 
درآمدی به میزان هدف گذاری شده محقق نمی شود. یکی از چالش های معمول 
در ناتوانی دستیابی به این اهداف، همسو نبودن شاخص های عملکردی مختلف 
در سازمان است.  به تعبیر واضح تر بعضاً شاخص هایی اندازه گیری می شود که 
چندان بر روی نتیجه برنامه ریزی شده مؤثر نیستند و شاخص های اصلی معقول 
واقع می شوند، به عبارت دیگر حیطه هایی از عملکرد سازمان کنترل و تحلیل 
می شــود که در اولویت نبوده اند! مثالً درزمانی که یکی از اولویت های اهداف 
شهری افزایش درامد پایدار از محل عوارض شهری است، پایش و اندازه گیری 
کیفیت ارائه خدماتی که از محل آن ها عوارض اخذ می شود و میزان آگاهی 
شهروندان از چگونگی ارائه این خدمات، اولویت استراتژیک بیشتری می یابد و 
باید در کانون توجه مدیران ارشد قرار گیرد. جدای از همسوئی، وجود توازن 
میان شاخص های مختلف نیز یکی از الزامات مهم مدیریت عملکرد مناسب 
اســت. در هدف گذاری برای شاخص ها و نیز اختصاص منابع به برنامه های 
دستیابی به اهداف، باید به دقیق ترین شیوه مشخص شود که چه میزان بهبود 
کارایی در فرایندهای سازمانی موجب چه مقدار از دستیابی به اهداف درآمدی 
می گردد و چه اندازه ســرمایه گذاری بر روی پروژه های بهبودی منجر به چه 
تغییری در افزایش ردیف های درآمدی می گردد. متوازن نبودن این مؤلفه ها 
یا موجب ناتوانی در دستیابی به اهداف درآمدی می شود یا با تخصیص هزینه 

بیش از نیاز، منابع کمیاب مالی هدر می رود.
zقدم سوم، تحلیل ریسک دستیابی به اهداف

در برنامه ریزی تأمین درآمدهای شهری، اهداف درآمدی مشخص می شود 
و روش ها و گام های دســتیابی به آن تدوین می گردد. اما در محیط بســیار 
پیچیده شــهری، عدم قطعیت های فراوانی وجــود دارد که در صورت وقوع 
در حیــن اجرای برنامه ها، بر کیفیت و کمیت انجام آن ها تأثیرگذار خواهند 
بود، منشأ بروز این ریسک ها می تواند، عواملی مانند عملکرد پیش بینی نشده 
ذینفعان، ســازمان های حاکمیتی، تغییرات اجتماعی، رویدادهای سیاسی، 
تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک، زیســت محیطی و قانونی و مانند آن باشد. 
طبیعی اســت برای حصول اطمینان از برآورده شدن پایدار اهداف درآمدی، 
باید ریسک پذیری آن ها و عدم قطعیت هایی که می تواند بر آن ها مؤثر باشد 
شناسایی و ارزیابی شده و رویکردهای واکنشی پیشگیرانه مناسبی برای آن ها 
اتخاذ گردد در غیر این صورت ضریب موفقیت در دستیابی به اهداف بسیار 
کاهش می یابد. برنامه های شهری باید از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشد تا در 
صورت مواجهه با هر ریسک پیش بینی شده، تاکتیک اجرای برنامه که می تواند 
شامل شیوه سازمان دهی یا مراحل اجرای آن باشد تغییر کند تا با شیوه جدید، 
دستیابی به هدف پیش بینی شده امکان پذیر شود. بدون شک توجه به مقوله 
تحلیِل ریسِک دستیابی به اهداف شهری یکی از حلقه های گم شده مدیریتی در 
این حوزه است که در صورت انجام، کارایی نظام برنامه ریزی شهری را به صورت 

معنی داری افزایش خواهد داد.

اصفهان زیبای آلوده !یادداشت
  کاهش آلودگی هوای اصفهان، الزامی برای نجات یک تمدن است

حســین مرادی، عضو هیــات علمی گروه 
محیط زيست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 
صنعتی- واژه اصفهان در طول تاريخ باشکوه، 
قدرت، سیاست، توسعه، اقتصاد و از همه مهم تر 
با زيبايی درهم آمیخته است. شهری زيبا كه يکی 
از پايه های تمدن ايرانی است، ديدگاه اكولوژيک 
مردمانش موجب شــده بود تا به بهره برداری 
پايدار از آب تنها رودخانه جاری در فالت مركزی 
دست يابند و به تبع آن ديدگاه باغ زيبای ايرانی 
در آن به اوج تکامل خود برســد و كل شهر به 

يک باغ ايرانی زيبا و منحصربه فرد بدل شود.
بااین حال، چند ســالی است که واژه اصفهان واژه 
نامأنوس آلودگی را نیز یادآوری می کند. آلودگی که 

می تواند پیامد قدرت، سیاست، توسعه و اقتصاد باشد. 
این عوامل باعث شده اند که اصفهان یکی از پیشگامان 
توسعه صنعتی و کشاورزی در ایران باشد، جمعیت 
فراوانی را جذب خود کند و در نتیجه منابع طبیعی 
ازجمله آب را بیش ازحد توان محیط زیست مصرف 
کرده و آلودگــی آب وخاک و هوای غیرقابل کنترلی 

را بر جای بگذارد.
امــا داســتان آلودگی هوا تا حــدودی با آلودگی 
آب وخــاک متفاوت اســت. زیرا شــرایط طبیعی 
پستی وبلندی شــهر اصفهان و وضعیت هواشناسی 
آن داستانی ویژه دارد. اصفهان بزرگ در پایین  ترین 
حد ارتفاعی حوزه زاینده رود واقع شــده اند که به جز 
بخش کوچکی از شمال و شرق آن را کوه ها و تپه ها 

احاطه کرده اند.
 ایــن وضعیت طبیعــی توپوگرافــی اصفهان را 
مستعد ایجاد وارونگی هوا می سازد و در طول تاریخ 
زمین شناسی آن همیشــه وارونگی های کوتاه مدت 
صبحگاهی را تجربه می کرده اســت. به طور طبیعی 
به دلیل تابش آفتاب به سطح زمین باید الیه مجاور 
زمین گرم تر باشد که این باعث جابجایی عمودی هوا 
شــده و آلودگی های تولیدشده در سطح زمین را از 
محدوده اثر بر انسان و موجودات زنده خارج می کند.

در شــرایط وارونگی الیه ای سرد در سطح زمین 
قرارگرفته و الیه های باالتر گرم تر هستند و این موجب 
عدم جابجایی عمودی می شود. اما آنچه امروز شاهد 
آن هستیم وارونگی های طوالنی مدت چندین ساعته 

و یا چندروزه است که غلظت آالینده ها به شدت باال 
می رود. یک عامل بسیار کلیدی که در وضعیت آلودگی 
هوای اصفهان نقشی بســیار کلیدی بازی می کند، 
سرعت و جهت باد است. اصفهان جزو مناطقی است 
که بخش اعظم سال آرام و بدون باد است و روزهای 
متعددی از سال نیز باد شرقی، جنوبی، شمالی و شمال 
شرقی دارد که نه اینکه باعث خروج آلودگی از شهر 
نمی شود بلکه به دلیل ارتفاعات در جهت های مقابل 

موجب افزایش غلطت نیز می گردد.
ســؤال اینجاســت، پس چرا در طول تاریخ شهر 
اصفهان شــهری آلوده نبوده است؟ صنایع بزرگ از 
جمله ذوب آهن، فوالد، پاالیشــگاه ها، پتروشیمی، 
نیروگاه ها، کارخانه ها ســیمان مصرف بسیار باالیی 
ازسوخت های فســیلی دارند که گاهی مصرف گاز 
طبیعی یکی از آن ها برابر مصرف کل شهر اصفهان 

است.
کارگاه های متعدد آجرپزی و بسیاری کارگاه های 
پراکنده که ســتون دود آن ها را به راحتی در شــهر 
می توان دید اثر بســیار شگرفی دارند، اگرچه تولید 
آلودگی آن ها به نسبت صنایع بزرگ کمتر است ولی 
به دلیل تعداد بیشمار و پراکندگی در تمام شهر تأثیر 
آن معنی دار اســت. صنایع چه بزرگ و چه کوچک 
بخش مهمی از آالینده هــای گازی و ذرت معلق را 

تولید می کنند.
 و اما جمعیت! اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب های صنعتی، دانشگاهی، کشاورزی و خد ماتی 
کشور جمعیت مهاجر زیادی را به خود جذب کرده 
اســت. عدم توسعه کافی در استان های هم جوار این 
نرخ مهاجرت را افزایش داده است. حضور جمعیتی 
حــدود ۴ میلیون نفر در محــدوده اصفهان بزرگ 
موجب ســوزاندن بی حدوحصر سوخت های فسیلی 
در حمل ونقل و منابع گرمایشی خانه ها بوده و عامل 
تولید بخش مهم دیگری از آالینده های گازی و درات 

معلق شهر هستند.
در مورد حمل ونقل اما غصه انگیزتر است! شاید ایران 
تنها کشــوری در دنیا باشد که از چنین خودروهای 
کم کیفیتی اســتفاده می کند، نه فقط از بعد ایمنی 
سرنشــینیان که از بعد میزان مصرف باالی سوخت 
و تولید بیش ازحد مجاز آالینده ها و عدم استفاده از 
مبدل های کاتالیزوری در اگزوز آن. بااین حال، به دلیل 
عدم توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه حمل ونقل ریلی 
امکان عدم استفاده از خودروهای شخصی وجود ندارد 
حتی اگر شهروندان متمدن اصفهان خودشان دلشان 

برای شهرشان بسوزد.
اما امروزه عاملی دیگر نیز به جمع عوامل مؤثر بر 
آلودگی هوای شهر اصفهان تبدیل شده است: خشکی 
زاینده رود. همان طور که قبالً گفته شد گازهای آالینده 
و ذرات معلق عامل اصلی وارونگی های طوالنی مدت 

امروز شهر اصفهان هستند.
 آنچه تحقیقات ثابت کرده اســت این اســت که 
بستر خشــک زاینده رود و تاالب گاوخونی و به تبع 
آن زمینه ای کشــاورزی رهاشده موجب ورود حجم 
عظیمــی از ذرات معلق به هــوای اصفهان به دلیل 
شرایط بادی طبیعی خاص آن می باشد. اگر به دقت 
بنگریم اثر ملموس آن ها می توانیم در طول سال های 

خشکی زاینده رود ببینیم.
امــا چه باید کرد؟ مهم ترین عامل جهت کنترل و 
کاهش آلودگی هوا در شــهر اصفهان وجود انگیزه و 
اراده سیاسی و اجرایی است. باید بپذیریم که مشکالت 
محیط زیستی در ایران عمدتاً دلیل اجرایی و از سطوح 
باال به پایین ایجادشده است به همین دلیل راه حل ها 
هم بایستی در سطوح باال ایجاد و مسیر اجرایی باال به 
پایین را طی کند. بدین معنی که باید ابتدا راهبردها و 
مشکالت را در مقیاس کالن پاره اندیشی کرد. شاید 

کیفیت خودرو بهترین و ملموس ترین مثال باشد.
 مردم هیچ گونه نقش و تأثیری برای تولید خودروی 
باکیفیت بهتر نمی توانند داشته باشند و مشکل مدیران 
و تصمیم گیران و قانون گذاران و تولیدکنندگان است. 
در تعداد، نوع و مکان یابی و ظرفیت صنایع نیز وضع 
به همین منوال است. در مدیریت و تخصیص آب هم 
همین طور. توسعه حمل ونقل عمومی هم. باید منصف 
بود اگر بپذیریم که این ها راه حل های مشکل آلودگی 
هوای شهر اصفهان هستند، کدام یک از این راه حل ها 

توسط مردم باید اجرا شود؟
آیا ما یک سیســتم حمل ونقل عمومی مناسب و 
درخور به مردم عرضه کردیم و مردم استقبال نکردند 
و همچنان بر اســتفاده از خودروی شــخصی اصرار 
ورزیدند؟ آیا تمام زیرســاخت های دوچرخه سواری 
و امنیت جانی دوچرخه ســواران مهیا است و مردم  
دوچرخه استفاده نمی کنند؟ آیا خودروی باکیفیت 
برای عموم جامعه در دســترس هســت و مردم از 
بی توجهی می کنند؟ آیا کنترل و پایش آلودگی هوای 

صنایع بر عهده مردم است؟ و هزاران آیای دیگر!
بیایید صادق باشیم و بپذیریم که کاهش آلودگی 
هوای اصفهان فقط یک شوخی و شعار نیست، یک 

الزام است، الزامی برای نجات یک تمدن!

حامی و تأثیرگذار باشیم 
نگاهی به کمپین های مجازی در اصفهان

كم وبیش همه ما اين روزها با فراخوان های 
مجازی مواجه شده ايم. فراخوان هايی كه 
در اصطالح به كمپین های مجازی شهرت 
گرفته است تداعی كننده مشاركت در يک 
فعالیت اجتماعی است. مثالً نزديک عید 
كه می شود همه درخواست می كنند كسی 
ماهی قرمز نخرد، برای همین صبح كه از 
خواب بیدار می شويد، گوشی تلفن همراه 
شماپر از عکس ماهی قرمز در ژست های 
مختلف است. ماهی قرمز در حال جان دادن 
روی آسفالت كف كوچه، ماهی قرمزدرحال 
بدوبیراه گفتن در تنگ، ماهی قرمزدرحالی 
كه بقچه اش را زير بغلش زده و به سوی دريا 
روان است و ماهی قرمزی كه يک آدم را 
توی تنگ انداخته اســت و دارد برايش 

خرده نان می ريزد.
 هــدف همــه ایــن تصاویر، یادداشــت ها، 
درخواست های دوستانه و هشدارهای بهداشتی 
که به آن ها ضمیمه می شــود، یــادآوری یک 
نکته است: »ماهی قرمز نخرید!« به هرحال این 
کمپین یا به فارسی کارزار تبلیغاتی یا به فارسی 
خودمانی تر، این قرار اجتماعی چند روزی توی 
شــبکه های اجتماعی داغ است و بعد بسته به 
فصل تغییر می کنــد و جایش را چیز دیگری 
مثل کمپین صرفه جویی در مصرف آب می گیرد.
در مقابل هر کمپین یک ضد کمپین هم وجود 
دارد؛ مثالً اگر معتقدید که کســی نباید ماهی 
قرمزی خرد و جای آن بهتراست نارنج در تنگ 
آب بیندازد، کسانی هم هستند که با یادآوری 
سرنوشت غم انگیز ماهی سفره شب عید و انواع 
و اقسام حیواناتی که ما در طول سال به دندان 
می کشیم، با نظر شما مخالفت می کنند و معتقدند 
ماهی قرمز شادی سفره هفت سین است و جای 
خالی اش با هیچ نارنج و پرتقالی پر نمی شــود. 
کمپین های مجازی بیشتر اوقات بر سر موضوعاتی 
راه می افتند که مردم درباره آن ها اتفاق نظر دارند 
و حاال تصمیم گرفته اند توجه عمومی و رسانه ها 

را نسبت به آن ها جلب کنند.
 بعضی از کمپین ها دوره کوتاهی دارند و بعضی 
به دنبال ایجاد تغییرات بزرگ تر و اساسی تر در 
جامعه هستند. تغییراتی که قرار است به دست 
خود مردم و آهسته آهسته انجام شود. اصفهان 
هم مانند دیگر شــهرها تن به گسترش چنین 
کمپین هایی داده است و البته که تاکنون موفق 

عمل کرده است.
کمپین سه شــنبه های بــدون خــودرو را 
همگان نه تنها در اصفهان که در ایران به خوبی 
می شناسند. کمپینی که در مدت زمان یک سال 
و نیم در راستای دغدغه های ترافیکی حمایت 

مردم و مســئوالن را با خود به همراه داشت و 
منجر به آن شد که این طفل یک و سال و نیمه 
تأثیرات چشــمگیری را در فرهنگ حمل ونقل 
در اصفهان بگذارد. کمپینی که باهدف استفاده 
کمتر از خودروهای تک سرنشین تا از این طریق 
شهروندان، دســت کم در روز سه شنبه به جای 
استفاده از خودروی شخصی، گزینه های مفیدتری 
مثل دوچرخه ســواری، پیاده روی، اســتفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی و الاقل استفاده از 
خودروی اشتراکی را برای انجام کارهای روزمره 

جایگزین کنند.
این بار اصفهان با کمپینی وارد میدان شــده 
است که باهدف مناسب سازی و فرهنگ سازی 
می خواهد هوای معلوالن شــهر را داشته باشد. 
کمپینی که علیرضا صلواتی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به پشت سر 
گذاشتن معلوالن گفت که امسال با توجه به این 
نام گذاری یک سری حرکت  های مردمی و نرم  
افزاری را در سطح شهر راه اندازی می کنیم که 
بتوانیم به نوعی در جهت تکریم حقوق معلوالن 
و احترام شهروندان به معلوالن و در جهت اینکه 
حقوقی که معلوالن به عنوان یک شهروند عادی 

در جامعه دارند، گام برداریم.
صلواتی گفت که چون ازنظر مدیریت شهری 
بین شــهروند معلول و شــهروند عادی جامعه 
تفاوتی نیست و همه از حقوق یکسانی برخوردار 
هستند تســهیالتی که برای شهروندان جامعه 
ایجاد و برقرارشده باید برای معلوالن هم ایجاد 
شــود. اما متأســفانه فکر می کنم در سال های 
گذشــته نه تنها فقط در اصفهان بلکه به صورت 
کلی در فضای عمومی جامعه به قشر معلول در 
بحث مناسب سازی معابر و مناسب سازی ابنیه و 

ساختمان ها کم توجهی شده است.
او بابیان اینکه خوشبختانه در سال های اخیر 
اتفاقات خوبــی برای معلوالن رخ داده اســت، 
سخنان خود را این گونه ادامه داد: در تقاطع ها، 
چهارراه ها و پیاده روها مناسب سازی صورت گرفته 
است به طوری که می توان گفت در حال حاضر 
باالی 50 درصد از پیاده روها مناسب سازی شده، 
همچنین عمده تقاطع ها مناسب سازی شده است. 
اما باید گفت مناسب سازی ها کافی نیست و ما 
هنوز راه طوالنی در پیشرو داریم تا بتوانیم یک 
شهر دوستدار معلوالن را داشته باشیم، اما در کنار 
این اقدامات سخت افزاری ما باید به نوعی به سمت 
اقدامات نرم افزاری برویم یعنی همه شهروندان 
جامعه باید این احساس تکلیف را داشته باشند 
که به قشر معلول جامعه احترام بگذارند و این 
احترام صرفاً نباید زبانی باشد بلکه باید در  عمل 

خود را نشان دهد.


