
14
00

ی 
و د

ذر 
1 آ

16
ره 

ما
ش

1

از این  به شما خوشــامد می گوئیم و 
که مجله حســابرس و خوانندگان آن 
را تنهــا نمی گذارید سپاســگزاریم. 
گزارشــگری  پیرامون  مــا  گفتگوی 
پایداری و موضوعهای مرتبط با آن اســت. ابتدا توضیحی برای معرفی گزارشگری پایداری 

ارائه کنید؟ 

دکتر مرادزاده فرد
گزارشگری پایداری منعکس کننده دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان 
می دهد که واحد تجاری با درنظرگرفتن این موضوعات چگونه طرحهای توسعه خود را در آینده به مرحله 
با  که  می دهد  را  امکان  این  ذینفعان  سایر  و  سهامداران  به  شرکتها  پایداری  گزارشگری  درمی آورد.  اجرا 

مخاطرات غیرمالی و فرصتهای مرتبط با فعالیت بخشهای مختلف سازمان آشنا شوند.

گفتگو با:

دکتر مهدی مرادزاده فرد 

عضو هیئت علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرج

گزارشگری پایداری؛ توسعه تدریجیگزارشگری پایداری؛ توسعه تدریجی
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تیتروار اشــاره کنید که گزارشگری پایداری چه مزایایی 
دارد.

دکتر مرادزاده فرد
• تالش جهت براورده کردن الزمات قانونی و کاهش هزینه های  

نهایی در اثر پذیرش قوانین آتی،
رقابت پذیری  توان  به  افزودن  و  بیشتر  شهرت  به  دستیابی   •

سازمان،
• اعالم و عمل به اصول اخالقی حاکم بر فعالیتهای سازمان،

• داشتن توان عکس العمل در قبال تغییرات فناوری و استفاده 
از نقش آن در توسعه پایدار، و 

• کاستن از فشار حامیان محیط زیست.

بــرای  اطالعاتــی  چــه  پایــداری  گزارشــگری  در 
استفاده کنندگان تهیه و منتشر می شود؟

دکتر مرادزاده فرد
گزارشهای   ،(KPMG) ک پی ام جی  حسابرسی  موسسه 
پایداری را به عنوان گزارشهایی شامل اطالعات کّمی و کیفی 
عملکرد مالی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و زیست محیطی 
موسسه  این  انجام شده  بررسیهای  طبق  می کند.  تعریف 
آن  رسیدگی  تحت  واحدهای  در  شرکتها  پایداری  گزارشهای 
الگوی  را  موارد  این  می توان  که  است  بوده  زیر  موارد  به شرح 
خوبی برای بیان اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان دانسته و 

به تهیه و ارائه آن اقدام نمود: 
• مالحظات محیط زیستی،
• پایداری تولید و عملیات،

• موضوعات اجتماعی،
• موضوعات سالمت و امنیت، و

• حاکمیت شرکتی.

اطالعات پایــداری چگونه و در چه قالب یــا قالبهایی 
منتشر می شود؟ آیا این اطالعات در صورتهای مالی هم 

منعکس می شود؟

دکتر مرادزاده فرد
وضعیت  مورد  در  کّمی  اطالعات  بیان کننده  مالی  صورتهای 

گزارشگر  واحدهای  نقدی  جریانهای  و  مالی  عملکرد  مالی، 
می توان  را  پایداری  گزارشگری  به  مربوط  اطالعات  و  است 
به طرق زیر عالوه بر صورتهای مالی در اختیاراستفاده کنندگان 

قرار داد:
• در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی،

• از طریق گزارش هیئت مدیره به مجمع صاحبان سهام،
• در صورتهای مالی مکمل.

گزارشــگری پایداری بــه چه عواملی توجــه دارد و آیا 
می تواند موجب ارتقای اعتبار شرکت شود؟

دکتر مرادزاده فرد
به عوامل  پایداری می توان  گزارشگری  بیرونی  ازجمله عوامل 
بازار اشاره نمود که عبارت از موارد زیر بوده و مشاهده می شود 
گردیده  لحاظ  آن  در  نیز  سازمانها  اعتبار  و  شهرت  بهبود  که 

است: 
به منابع موجود و  با توجه  ارائه محصوالت متفاوت  تولید و   •

نیاز مشتریان،
• توجه به ارزشهای مورد توجه مشتریان )به طور مثال، حقوق 

ویژگیهای سازمانهای پایدار: 

• دسترسی آسان به اطالعات سازمانها

• گزارشگری شفاف

• فرهنگ مصرف درست

• اهتمام برای کاهش مصرف مواد اولیه و

• پذیرش و عمل به قوانین و مقررات
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انسانی(،
• ایجاد توان دسترسی به بازارهای جدید جهت رقابت،

• انعکاس سرمایه گذاران اجتماعی سازمانها، و
• بهبود شهرت و اعتبار سازمان.

پایداری و گزارشــگری آن در ایران تــا چه اندازه مورد 
توجه بوده است؟

دکتر مرادزاده فرد
در کشور ایران متاسفانه اقدام و عمل موثر و شایانی را به مبحث 
اقتصادی  پایداری مشاهده نمی کنیم. سیاستهای  گزارشگری 
و اجتماعی اعمال شده در دهه های اخیر گویای روندی کامال 
معکوس در مسیر پایداری را در کشور نشان می دهد. بحران 
آب که اثرات مخرب سیاستهای گذشته و اخیر در کشور است 

یکی از بهترین مصادیق این ادعا می باشد.
به نظر اینجانب عمده ترین دالیل بی توجهی به توسعه پایدار 

و گزارشگری پایداری را می توان ناشی از موارد زیر دانست:
• وضعیت اقتصادی کشور که مجالی به سازمانها برای توجه به 

توسعه پایدار و درنتیجه گزارشگری پایداری نمی دهد.
حرفه  به اهالی  پایداری  گزارشگری  مفاهیم  آموزش  عدم   •

حسابداری در دانشگاه ها و مراکز حرفه ای آموزشی.
از  مالی  و صورتهای  گزارشها  استفاده کنندگان  • عدم شناخت 

مفاهیم و مزایای گزارشگری پایداری.
• عدم وجود قوانین الزم و کافی بابت گزارشگری پایداری در 

سطح کشور.

استانداردهای گزارشگری مالی چه ارتباطی با گزارشگری 
پایداری دارند؟

دکتر مرادزاده فرد
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کوششهایی 
را آغاز نموده که می تواند به تدوین استانداردهای پذیرفته شده 
وضعیت  به  توجه  آن  اصلی  رویکرد  که  گردد  منجر  جهانی 
آب وهوا است که به  معضل اصلی ساکنان کره زمین تبدیل 
شده و پایداری کل سیاره را به مخاطره انداخته است. بر این 
اساس گزارش ریسک و مخاطرات ناشی عوامل اثرگذار بر 
وضعیت آب وهوایی از موضوعاتی است که ممکن است در 

و  مطرح  مالی  گزارشگری  استانداردهای  در  نزدیک  آینده 
گنجانده شود.

گزارشــگری پایداری با گزارشگری مالی چه تفاوتهایی 
دارند؟

دکتر مرادزاده فرد
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  طبق  مالی  گزارشگری 
در  افشا  و  ارائه  اندازه گیری،  شناخت،  به  اساسی  توجه  مالی 
آنها )وضعیت مالی( تغییرات در  بر  ادعای  با داراییها و  رابطه 
از  نقدی حاصل  جریانهای  و  مالی(  )عملکرد  داراییها  خالص 
فعالیتهای واحدهای گزارشگر دارد در حالی که به نظر می رسد 
که  دارد  توجه  اطالعاتی  بیان  بر  بیشتر  پایداری  گزارشگری 
یادداشتهای  در  آنها  ارائه  و  داشته  کیفی  و  مالی  غیر  جنبه 
پیوست صورتهای مالی یا طرق دیگری که فوقا به آنها اشاره 

شد امکانپذیر است.

آیا به کارگیری اســتانداردهای گزارشگری پایداری هم 
الزام آور  اســتانداردهای حسابداری در شــرکتها  مثل 

الزامات گزارشگری پایداری 

در سطح سازمانهای بزرگ 

آغاز می گردد و 

به تدریج در سطح 

کل واحدهای گزارشگر 

تسری می یابد 
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خواهد بود؟

دکتر مرادزاده فرد
به نظر اینجانب الزام برای به کارگیری استانداردهای گزارشگری 

پایداری می تواند به عوامل زیر بستگی داشته باشد:
• میزان تاثیرگذاری فعالیت سازمانها بر پایداری، و

هزینه های  تامین  امکان  جهت  سازمانها  بزرگی  میزان   •
گزارشگری پایداری.

براساس عوامل مذکور پیش بینی می کنم الزامات گزارشگری 
پایداری در سطح سازمانهای بزرگ و طبعا دارای آثار بیشتر بر 
فاکتورهــا و عوامل پایداری در ســطح محیط های اقتصادی و 
مثال شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آغاز گردد و 
البته به تدریج در ســطح کل واحدهای گزارشگر تسری یافته و 

به آن عمل شود. 

در گزارشــگری پایــداری بــه چــه عواملــی توجــه 
می شــود؟ به عبارت دیگر، شــرکتها بــرای جهتگیری 
به ســمت پایداری باید چه عواملــی را درنظر بگیرند؟

دکتر مرادزاده فرد
برای پاسخ به این سوال باید به عوامل داخلی گزارشگری پایدار 

به شرح زیر در شرکتها توجه شود:
الف- عوامل مدیریتی که شامل توجه به موارد زیر است:

• ارزیابی همه ساختارهای داخلی سازمان و رویه های مدیریت،
توسعه  جهت  انگیزشی  مکانیزمهای  پیاده سازی  و  توسعه   •

خالقیتهای پایداری و افزایش عملکرد پایدار، 
• شناسایی پیش از موقع فرصتهای بالقوه تجاری،

• مدیریت بهتر ریسکها و تمایل به سطوح ریسک پایین تر، و 
جبران  و  کاری  شرایط  کیفیت  و  کارگران  سالمتی  بهبود   •

خسارت.
ب - عوامل عملیاتی سازمانها شامل موارد زیر:

• شناسایی مشکالت زیست محیطی،
• حداقل کردن آثار زیست محیطی،

• کاهش مواد اولیه مصرفی، 
• دستیابی به اثربخشی انرژی، و

• اخذ گواهینامه های عملیاتی.
پ - توجه به عوامل اقتصادی شامل:

• کاهش هزینه ها، 
• فرصتهای جدید بازار، و

• نواوریهای تکنولوژیکی .

به کارگیری استانداردهای پایداری چه تاثیری در ارزش 
بنگاه دارد؟

دکتر مرادزاده فرد
منصفانه  ارزش  جمع  از  الزاما  بنگاه ها  ارزش  که  می دانیم 
حاصل  مذکور  جمع  از  بدهیهایش  کسر  و  آن  داراییهای 
تاثیرگذار  بنگاه ها  ارزش  در  دیگری  متعدد  عوامل  نمی شود. 
آن  نمودن  متمایز  بدون  حسابداری  کنونی  دنیای  که  است 
ارزش  تفاوت  که موجب  آنها  کلیه  به جمع  یکدیگر،  از  عناصر 
کل یک بنگاه با جمع خالص داراییهای آن به ارزش منصفانه 
است، سرقفلی اطالق می کند. همانطور که در سواالت فوق 
درجه  بهبود  موجب  پایداری  گزارشگری  شد،  اشاره  و  بیان 
اعتباری و نیز باعث نگرش مثبت جامعه به سازمانهایی خواهد 
بود که به امر گزارشگری پایداری اقدام کنند که این امر قطعا در 
ارزش کل واحد تجاری و طبعا در مبلغ سرقفلی آن تاثیر مثبت 

خواهد داشت. 

سازمانهای پایدار چه ویژگیهایی دارند؟

دکتر مرادزاده فرد
پایدار  سازمانهای  ویژگیهای  ازجمله  می توان  را  زیر  موارد 

دانست که از منظر ذینفعان آن سازمانها قابل تبیین است:
• دسترسی آسان به اطالعات سازمانها،

• گزارشگری شفاف )برای سرمایه گذاران و نهادهای قانونی(،
• بهره مندی از فرهنگ مصرف درست منابع محدود،

• اهتمام برای کاهش مصرف مواد اولیه، و
و  کشوری  کاری  مقررات  و  قوانین  به  عمل  و  پذیرش   •

بین المللی.

برای این گفتگو از شما تشکر می کنیم.


