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از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم. در این گفتگو کوشش می کنیم فعالیتها و دیدگاه های شما 
درباره موضوع پایداری را با خوانندگان نشریه حسابرس در میان بگذاریم. حسابداران توجه زیادی 

به موضوع گزارشگری پایداری نشان  می دهند. پایداری چه اهمیتی دارد و به چه مسائلی می پردازد؟

دکتر رحمانی
زیست محیطی،  گزارشگری  و  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت  گزارشگری  با  مترادف  می تواند  پایداری  گزارشگری 
اجتماعی و راهبری در نظر گرفته شود. مطابق تعریف ابتکار گزارشگری جهانی، »گزارش پایداری، گزارشی است 
که توسط یک شرکت یا سازمان در مورد اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای روزمره 

 .(GRI,2019) »آن منتشر می شود
برخالف تصوری که گزارشگری پایداری را یک ژست بشردوستانه تلقی کرده و آن را محدود به افشای عملکرد 
ســازمان در خصوص ابعاد زیست محیطی و اقدام بشردوستانه و مســئولیت اجتماعی می دانند، این گزارش صرفًا 
به این موارد محدود نمی شود. در گزارشــگری پایداری، اطالعاتی در خصوص عملکرد سازمان در ابعاد مختلف 

گفتگو با:

 دکتر علی رحمانی 

عضو هیئت علمی 

دانشگاه الزهرا )س(

حسابداری تنها زبانحسابداری تنها زبان
 تجارت نیست! تجارت نیست!
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پایداری شــامل ابعاد زیســت محیطی، اجتماعی، اقتصادی و 
راهبری افشــا می شود. از این  رو شــرکتها می توانند اطالعات 
اصلــی و مهمــی را فراتر از عملکــرد مالی خود بــه ذینفعان 
ارائه کنند. در بورس مالزی انتشــار این نوع گزارشــها توســط 
شــرکتهای پذیرفته شده از ســال 2007 الزامی شده است. در 
ماده 42 دســتورعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق 
بهادار آمده اســت : "شــرکت می تواند با رویکرد توسعه پایدار 
و ایجاد سازوکاری برای ســنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش 
در کوتاه مــدت و بلندمــدت، اطالعات الزم در زمینه مســائل 
مالی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشــگری 
یکپارچه تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید". همه گیری 
کرونا نیز باعث شــد مفهوم پایداری بیش ازپیش در دســتورکار 
ســازمانها قرار گیرد، چــرا که گزارش پایداری با ارائه بینشــی 
در خصوص ریســکهای زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، 

باعث پیش بینی پذیری عملکرد آتی شرکت می شود. 
امروزه حســابداری را صرفًا »زبان تجارت« تعریف نمی کنند. 
 (Carnegie, et al., مقاله ای توســط کارنیگی و همــکاران
 (Australian 2021 در مجله اســترالین اکانتینــگ ریویو)

(Accounting Review منتشــر شــده اســت. در این مقاله، 

حسابداری به عنوان یک رویه فنی، اخالقی و اجتماعی بازتعریف 
شده به نحوی که سازمان در قبال کلیه ذینفعان پاسخگو است. 

در اصل 50 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، اشاره 
شــده اســت که “فعالیتهای اقتصادی و غیر آن کــه با آلودگی 
محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، 
ممنوع اســت”. از این رو گزارشــگری پایداری می تواند میزان 
تعهد شرکتها به این اصل را نشان دهد. در نوزدهمین همایش 
ملی حســابداری ایــران که در روزهای 16 و 17 آذرماه ســال 
جاری در دانشــگاه الزهرا برگزار شد، در نشستهای تخصصی 
بــه این موضــوع توجه ویژه ای شــد، به خصوص بــا توجه به 
بحران آب گزارش تراز آب مجازی و نیز موارد افشــای بیشتر 
در خصــوص موضوعــات مرتبط با تغییر اقلیــم و اثرات آن بر 

فعالیتهای شرکت مورد تاکید قرار گرفت. 

گزارشگری  تهیه  مسیر  در  برداشتن  گام  برای  شرکتها 
چه  به  نیاز  و  دهند  انجام  باید  اقدامی  چه  پایداری 

چیزهایی دارند؟

دکتر رحمانی
اطالعات  فناوری  و  حسابداری  زیرساختهای  در  باید  شرکتها 
مطلوب  جاری  وضعیت  به نظرم  و  کنند  سرمایه گذاری  بیشتر 
بندهای  و  مالی  گزارشهای  انتشار  در  تاخیر  از  را  این  نیست. 
و  اظهارنظر مشروط در گزارشهای حسابرسی،  مبانی  پرتعداد 
ساختار حاکمیت شرکتی می توان استنباط کرد. به نظرم مدیران 
و  دفترداری  از  فراتر  را  خود  وظایف  و  مسئولیتها  باید  مالی 
تاریخ نگاری مالی و الزامات قانون مالیاتها و بیمه های تامین 
اجتماعی تعریف کنند و جایگاه شایسته و شان حرفه حسابداری 

را بیشتر حفظ کنند. 
در حال حاضر مهم اســت که شــرکتهایی کــه می خواهند در 
مسیر تهیه گزارشهای پایداری گام بردارند از زیرساختهای الزم 
برخوردار باشــند و تغییرات مهمی را در ایــن زمینه ایجاد کنند. 
لزوم اعمال تغییرات در سامانه های اطالعاتی و دارا بودن بانک 
اطالعاتــی جامع و یکپارچه در خصــوص ابعاد مختلف عملکرد 
پایداری و توسعه فناوری اطالعات، آموزش کارکنان، شناسایی 
شــاخصهای کلیدی عملکرد و تعیین اولویتهای پایداری مرتبط 
با آن، تشــکیل شــورای پایداری و تهیه رهنمود شرح وظایف، 
ازجمله مواردی اســت که بایستی به آنها توجه شود. با این  حال 
»فرهنگ ســازی« در بین مدیران، کارکنان و سهامداران و سایر 
ذینفعان، پیشران اصلی شرکتها برای تهیه این نوع گزارشگری 
خواهد بود تا تهیه این نوع گزارش پایداری صرفًا نمایشی و از سر 
رفع تکلیف نباشــد. درنهایت اینکه دولت و سایر نهادهای ناظر 
و حاکمیتی بایســتی مشوقهایی برای ســازمانهایی که این نوع 
گزارشها را تهیه می کنند در نظر بگیرند. باور و حمایت مدیریت 
ارشد سازمانها الزمه موفقیت در تهیه گزارشهای پایداری است. 

مطرح  نیز  عمومی  بخش  در  پایداری  گزارشگری  آیا 
چه  با  پایداری  گزارشگری  برای  عمومی  بخش  است؟ 

چالشهایی روبه رو است؟

دکتر رحمانی
این  به  اقتصادی  توسعه  ششم  نیز  و  پنجم  برنامه  قانون  در 
وزارت  مالی  و  اداری  معاونت  ابتکار  با  است.  تاکید شده  مهم 
مدون  دستورعملهایی  و  مقررات  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
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و ابالغ شد. دانشگاه ها اقدام به تشکیل شورای مدیریت سبز 
به ریاست رئیس دانشگاه نمودند و کمیته های الگوی مصرف، 
انرژی و فرهنگ سازی تشکیل و اقدام بسیار خوبی انجام شده 
خصوص  در  پایان نامه ای  )س(  الزهرا  دانشگاه  در  ما  است. 
در  رساله هایی  هم  و  دانشگاه ها  در  سبز  مدیریت  گزارشگری 
خصوص تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در صنعت بیمه، 
صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش عالی تعریف کردیم و انجام 
دادیم. خوشبختانه با پذیرش فرصت مطالعاتی یکی از اساتید 
پایداری  (Lulea) سوئد که متخصص در حوزه  یوله  دانشگاه 
است و نیز به کارگیری یک فرد حرفه ای که در تهیه گزارشهای 
پایداری تجربه دارد، یک مرکز پایداری در دانشگاه با ماموریت 
مشخص تاسیس و اولین گزارش پایداری دانشگاه را با رویکرد 
رتبه بندی  در سطح جهانی هم  کردیم.  تهیه  مقاومتی  اقتصاد 
اندونزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده  ابتکار  دانشگاه های سبز به 
است و دانشگاه الزهرا در این رتبه بندی که با عنوان رتبه بندی 

سبز (Green Metrics) معروف است شرکت می کند. 
استحضار دارید برای وزارتخانه های مختلف هم با محوریت 
ســازمان محیط زیست مسئولیتها و ماموریتهای مشخصی در 
ارتباط با پایداری تعریف شــده اســت. بودجه هــای زیادی به 
این موضوع اختصاص یافته اســت و این دســتگاه ها در حوزه 
مســئولیت خود گزارشــهایی را تهیــه می کننــد. وزارت نفت 
دســتورعملها و چارچوبهای مدونی در ایــن زمینه دارد و البته 
متولی اصلی اصالح الگوی مصرف انرژی کشــور می باشــد. 
بخش عمومی، قســمت مهمی از اقتصاد کشــور را تشــکیل 
داده و بــر عملکرد پایدار ســایر بخشــها نیز تاثیرگذار اســت. 
ضمــن اینکه بخش عمومی بایســتی در قبال اســتفاده پایدار 
از بودجه هــا، منابع و مصارف و ســایر حوزه ها به عموم مردم 
پاســخگو باشــد. امروزه در خصوص نقش بخش عمومی در 
تغییرات اقلیم بســیار تاکید می شود. با این  حال فشار بر بخش 
عمومی برای تهیه گزارشــهای پایداری در جهان مانند بخش 
خصوصی که سرمایه گذاران وارد عمل شده و خواستار ارائه این 

نوع گزارشگری هستند، نبوده است.

وجود  پایداری  گزارشهای  اطمینان بخشی  به  نیازی  آیا 
دارد؟ حسابرسان برای حسابرسی گزارشهای پایداری چه 

مهارتهایی باید داشته باشند و چه الزاماتی مطرح است؟

دکتر رحمانی
قابلیت  افزایش  باعث  پایداری  گزارشهای  اطمینان بخشی 
شفافیت  پایداری،  داده های  به  اعتماد  و  اطالعات  اتکای 
و  اطالعاتی  ریسک  کاهش  سازمانی،  سالمت  ارتقای  و 
می شود.  پایداری  گزارش  تهیه  شدن  نمایشی  از  جلوگیری 
ایرانی  شرکتهای  بین المللی  ارتباطات  آینده  در  اگر  همچنین 
از  پایداری  گزارشهای  اطمینان بخشی  یابد،  افزایش  با جهان 
اهمیت روزافزون برخوردار خواهد شد. در جمهوری اسالمی 
در  است.  شده  واقع  تاکید  مورد  اطمینان بخشی  هم  ایران 
سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری )1394/8/26( در 
خصوص حفاظت از محیط زیست بر استقرار نظام حسابرسی 

زیست محیطی در کشور تاکید شده است.
گزارشــهای پایــداری شــامل اطالعات مختلفی اســت و 
صرفًا به افشــای ابعــاد مالی محدود نمی شــود، ازاین رو الزم 
اســت که حسابرســان مهارت خود را در خصوص گزارشگری 
پایداری و اطمینان بخشــی به خصوص در زمینه ابعاد غیرمالی 
و غیرکّمی گزارشگری پایداری تقویت نمایند. از سویی مسایل 
و شــاخصهای کلیدی پایداری در هر صنعتی متفاوت اســت و 
الزم است که حسابرســان از خدمات کارشناسان سایر حوزه ها 
استفاده نمایند. یک حوزه کلیدی دیگر به موسسات حسابرسی 
برمی گردد که نتوانســته اند آن چنان که باید ســاختار ســازمانی 

به نظر می رسد 

افراد فعال در حسابداری ایران 

هنوز لزوم تهیه و 

اطمینان بخشی 

گزارشگری پایداری را 

جدی نگرفته اند
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خــود را برای انجام چنین اموری تقویــت نمایند. الگوبرداری 
از موسســات حرفه ای در جهان می تواند راهگشــا باشد. البته 
ســازمان حسابرســی نیز در ترجمــه و تدوین اســتانداردهای 

پایداری و اطمینان بخشی آن نقش به سزایی خواهد داشت. 
در نهایــت این که الزم اســت ضرورتهای اطمینان بخشــی 
بیش ازپیش برای شرکتها شناخته شود چرا که یک نگرانی این 
اســت که آن ها به خاطــر هزینه این نوع حسابرســی از این امر 
روی گردان شوند. در دنیا اقدام بسیار خوبی صورت گرفته است 
و می توان از دانش و فناوری آن ها استفاده و بومی کرد. سازمان 
حسابرســی گزارش پایداری را با عنوان گزارشگری یکپارچه در 
ســال 1399 تهیه و در مرکز اطالع رسانی اینترنتی خود منتشر 
کرده اســت که به نظرم شروع خوبی اســت و بهتر می شود اگر 
هیئت عالی نظارت گزارش پایداری سازمان را رسیدگی و اظهار 
نظر نماید و ضرورت دارد سازمان حسابرسی کمیته گزارشگری 
پایداری را به موازات دیگر کمیته های خود ایجاد و فعال نماید. 

اهمیت گزارشگری پایداری در جهان تا آن جا پیش رفته 
شده  منجر  پایداری  استانداردهای  هیئت  تشکیل  به  که 
موضوع  این  به  ایران  در  حسابداری  حرفه  نگاه  است. 

چگونه است؟

دکتر رحمانی
با  هرچند  ایرانی  شرکتهای  این که  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
تاخیر ولی در حال حرکت به سمت تهیه استانداردهای بین المللی 
برایشان  موضوع  این  گذشته  از  بیش  هستند  مالی  گزارشگری 
اهمیت دارد. با ورود بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری 
این نوع گزارشگری  به  الزام  به احتمال زیاد  این حوزه،  به  مالی 
بیش ازپیش خواهد بود. با عنایت به این که هم اکنون الزام به تهیه 
گزارشهای مالی در تطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی در جهان ساری و جاری است، با ورود بنیاد یادشده، این 
حتی  شد.  خواهند  برخوردار  بیشتر  استقبال  از  استانداردها  نوع 
صورتهای  اطمینان بخشی  بر  عالوه  حسابرسان  که  است  الزم 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  مبنای  بر  تهیه شده  مالی 

مالی به اطمینان بخشی مباحث پایداری هم بپردازند. 
کمبود گاز و برق در کشــور باعث فشار به شرکتها شده است 
که از رانت انرژی اســتفاده می کنند و حــاال باید برق مورد نیاز 

خــود را تولید کنند. خشکســالی و حوادث اصفهــان توجه ها و 
حتی اتهاماتی را متوجه شــرکتهای بــزرگ اصفهان و نقش آن 
در کم آبی نموده اســت. آلودگیهای هوا و آلودگیهای ناشــی از 
پســماندها منجر به وضع عوارض و جرایمی برای شرکتها شده 
اســت. این فشــارهای بیرونی و تغییر اقلیم ایجاب می کند که 
حرفه حسابداری توجه بیشتری به  این موضوع داشته باشد. در 
همایش بیمه در 13 آذر امســال، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مطالبــه خود را از صنعت بیمــه طراحی محصوالتی برای بیمه 
خسارت به ساختمانها ناشی از فرونشست و نیز بیمه های مرتبط 
با تغییر اقلیم و پوشــش ریسکهای مربوط مطرح کردند. همین 
موضوع در تامین مالی ســبز مطرح است. در استرداد میوه های 
صادرشــده به دلیل باال بودن سموم، و نیز یک مورد عدم اجازه 
به کشتیهای ایران برای پهلوگیری در بنادر هند، اثرات ناشی از 

عدم توجه به موضوعات پایداری کامال روشن شد. 
بــر اســاس مطالعات و اطالعــات اینجانــب در آینده حتی 
صنعت پتروشیمی در زمینه صادرات می تواند با مشکل مواجه 
شــود. برای مثال آمونیاک بر اســاس معیارهــای پایداری به 
قرمز و زرد و آبی تقســیم می شــود و فقط آمونیاک آبی تا چند 
ســال دیگر اجازه ورود به اروپا و برخی کشورهای دیگر دارد. 
عربستان ســعودی و رژیم صهیونیســتی در مباحث پایداری 
سرمایه گذاریهای سنگینی کردند و شــاخصهای خود را بهبود 
قابل توجهی دادند. حرفه حســابداری و مالی باید این موضوع 

را جدی تر بگیرد و شرکتها و سازمانها را متوجه آن نماید. 
تشــکیل هیئت اســتانداردهای حســابداری پایداری 
(SASB) و ورود بنیاد استانداردهای بین المللی حسابداری به 

موضوع پایداری باید حرفه حســابداری ایــران را متقاعد کرده 
باشــد که پایداری در حوزه حســابداری تعریف می شود و این 
دلیل که در گزارشــگری مالی دچار مشــکالتی هستیم، نباید 
توجیهی برای شــانه خالی کردن از این مسئولیت و یا سپردن 

آن به تخصصهای دیگر باشد.  

تفاوتهایی  چه  مالی  گزارشگری  با  پایداری  گزارشگری 
دارد و چه وجوه مشترکی بین این دو دیده می شود؟

دکتر رحمانی
محدود  پایداری  مختلف  ابعاد  افشای  پایداری  گزارشهای  در 
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اندازه گیری  و  شناخت  معیارهای  حائز  که  مالی  مسایل  به 
اجتماعی،  مسایل  گزارشگری  نوع  این  در  بود.  نخواهد  باشد 
سازمان  ریسک  مدیریت  و  شرکتی  حاکمیت  زیست محیطی، 
که  دارد  وجود  حوزه هایی  حال  این  با  بود.  خواهد  بحث  مورد 
در  که  حوزه هایی  از  یکی  است.  توجه  مورد  استاندارد  دو  در 
به اصل  پایداری مطرح است توجه  استانداردهای گزارشگری 
مختلفی  رویکردهای  پایداری  استانداردهای  است.  اهمیت 
جهانی،  گزارشگری  ابتکار  استانداردهای  نمونه  به طور  دارند. 
بر  تاکید  با  را   (Materiality Map) اهمیت  با  موضوعات 
استانداردهای  هیئت  لیکن  و  می گیرد  درنظر  شرکت  ذینفعان 
حسابداری پایداری امریکا، مسایل پایداری با اهمیت را با تاکید 
بر سرمایه گذاران لحاظ می کند. بنابراین نوع نگاه به ذینفعان در 

استانداردهای پایداری و گزارشگری مالی متفاوت است.
برخــی از مــوارد به خصــوص مباحــث تغییر اقلیــم که در 
گزارشــهای پایداری به آن توجه می شــود در اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی نیز تاکید می شــود. به طور نمونه 
مســایل مربــوط به کاهش ارزش دارایی و مســایل شــناخت 
بــا توجه بــه رویدادهای مختلــف اقلیمی و ابــزار مالی نیز در 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی مورد توجه قــرار می گیرد. 
به طــور نمونه در اســتانداردهای بین المللی حســابداری 16، 
36، 37، و 38 (IASs 16, 36, 37, 38) و اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالــی 7 و 9 (IFRSs 7, 9) مباحث با 

اهمیت تغییر اقلیم می تواند به نحوی مورد توجه قرار گیرد.

در برخی از استانداردهای بین المللی موارد افشای مرتبط با 
مسایل پایداری و شمول آن مورد تاکید قرار گرفته است. حتی 
می توان در گزارشــهای پایداری، افشــای عملکرد پایداری را 
هرجا که در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی نیز به نحوی 
بیان شده باشــد ذکر کرد که با کدام استاندارد بین المللی ارتباط 
برقــرار می کنــد. اخیراً نیــز بنیــاد اســتانداردهای بین المللی 
گزاشــگری مالی به طور رسمی تشکیل هیئت استانداردهای 
بین المللی پایداری (ISSB) را اعالم کرد که به موازات هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابداری زیر چتر بنیاد استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی تشــکیل خواهد شــد. هیئت 
اســتاندارهای بین المللی پایداری در کنار هیئت استانداردهای 
بین المللی حســابداری قرار دارد. با این حال، درحالی که آن ها 
هیئت های جداگانه و مســتقلی هســتند، انتظار می رود که در 
کنار یکدیگر به منظور افزایش ارتباط بین گزارشــگری مالی و 
گزارشــگری پایداری کار کنند. کارگروهی در آکسفورد که روی 
پایداری کار می کند نقشــه ارتباط بین استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی و گزارشگری پایداری را ترسیم کرده است.

برای  پایداری  گزارشگری  استانداردهای  به کارگیری  آیا 
کلیه شرکتها الزام آور خواهد بود؟

دکتر رحمانی
است.  افزایش  به  رو  جهان  در  پایداری  گزارشهای  تهیه  روند 
صورت  پایدار  بورس  ابتکار  توسط  هرساله  که  بررسیهایی 
به  ملزم  را  که شرکتها  بورسهایی  تعداد  نشان می دهد  می پذیرد 
افزایش  حال  در  روزبه روز  می کنند  پایداری  اطالعات  افشای 
کی پی  ام جی  موسسه حسابرسی  توسط  که  بررسی  است. یک 
(KPMG) در سال 2020 صورت گرفته، حاکی از این است که 

روند تهیه گزارش پایداری در 100 شرکت بزرگ جهان 80درصد 
این  که  داد  نشان  همچنین  کی پی ام جی  بررسی  است.  بوده 
شرکتها از استانداردهای پایداری برای تهیه گزارشهای پایداری 
جهانی،  گزارشگری  ابتکار  استانداردهای  می نمایند.  استفاده 
بیشترین کاربرد را در سطح جهان دارد. اتحادیه اروپا نیز برای 

شرکتهای بورسی تهیه گزارش پایداری را الزامی کرده است. 
همه این شواهد حکایت از آن دارد که تهیه گزارش پایداری 
طبق اســتانداردهای پایداری به ســمت الزامی شدن در حرکت 

حرفه حسابداری و حسابرسی 

باید حوزه گزارشگری پایداری را 

بیش ازپیش 

در دستورکار خود 

قرار دهد
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اســت. در ایران نیز گرچه الزم است زیرســاختهای بیشتری 
برای تهیــه گزارش پایداری فراهم شــود ولــی هم اکنون نیز 
شرکتها در قالبهای مختلف مثل گزارش فعالیت هیئت مدیره، 
گزارش مســئولیت اجتماعی و گزارشــهای حاکمیت شرکتی، 
داده های این نوع گزارشــگری را تا حدی منتشــر می کنند. در 
پایگاه ابتکار گزارشــگری جهانی گزارشهای دو شرکت ایرانی 
منتشر شــده اســت. اگر در آینده نزدیک تحریمها رفع گردد، 
این نوع گزارشــگری اهمیت بیشتری خواهد داشت. هم اکنون 
 ،(Thomosn Reuters) پایگاه هایی چون تامسون رویترز
رتبه پایداری (ESG) شــرکتها را نمایش می دهند که این امر 
حاکی از اهمیت دار بودن این نوع گزارشــگری اســت. در حال 
حاضر ســازمان بورس و اوراق بهادار گزارشگری پایداری را در 

دستورعمل حاکمیت شرکتی توصیه کرده است. 

جنبش  مقدم  خط  در  جهان  در  حسابداری  حرفه 
پایداری قرارگرفته است. حرفه حسابداری  گزارشگری 
ایران چه نقشی در توسعه گزارشگری پایداری در ایران 

دارد یا خواهد داشت؟
دکتر رحمانی

به نظر می رسد افراد فعال در حسابداری ایران هنوز لزوم تهیه 
نگرفته اند.  جدی  را  گزارشگری  نوع  این  اطمینان بخشی  و 
پایداری  حوزه های  به  ورود  که  دارند  وجود  هم  افرادی  حتی 
حسابداری  حرفه  ازاین رو  نمی دانند.  حسابداری  حیطه  در  را 
حسابرسی،  سازمان  حرفه ای،  انجمنهای  به خصوص 
حرفه ای  تشکلهای  سایر  و  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه 
را  حوزه  این  با  حرفه  افراد  آشنایی  ابتدا  بایستی  دانشگاهی  و 
مورد عنایت قرار دهند. ورود به بحث گزارشگری پایداری و 
اطمینان بخشی به اطالعات پایداری حتی یک نوع محصول و 
خدمت جدید برای حسابداری و حسابرسی است و باید از این 
فرصت استفاده شود. الزم است افراد حرفه درک کنند که اگر 
نخواهند به این حوزه گام بردارند و یا در این کار تاخیر کنند، 
ممکن است یک بازار مهم را از دست بدهند. در حال حاضر در 
خصوص اطمینان بخشی و تهیه گزارشهای پایداری در جهان 
که  دارد  وجود  خارجی  کشورهای  برخی  در  نمونه هایی  حتی 
انجام می دهند. حتی  را  امور  این  شرکتهای مشاوره مدیریت 

داخل ایران چند نمونه گزارش پایداری توسط افراد متخصص 
در سایر رشته ها تهیه  شده است. این موضوع می تواند تلنگری 
باشد که حرفه حسابداری و حسابرسی، این حوزه را بیش ازپیش 
قوی  پتانسیل  حسابداری  حرفه  دهد.  قرار  خود  دستورکار  در 
جامعه  به  زیادی  ارزش افزوده  دارای  خدمات  بتواند  که  دارد 
ارائه کند. الزمه آن، همکاری تمام نهادهای حرفه ای و ورود 

حسابداران به این حوزه ها است.

این مفهوم مورد تاکید قرار گرفته است که اطالعات پایداری 
تصویر  مالی،  گزارشگری  با  یکپارچه  سرمایه گذارمحور، 

کامل تری از ارزش بنگاه ارائه می کند، منظور چیست؟

دکتر رحمانی
با گزارشگری  بار در سال 2010 در کنفرانسی در مالزی  اولین 
یکپارچه و گروه ابتکار گزارشگری جهانی آشنا شدم. هدف آن ها 
این بود که شرکتها بتوانند اطالعات مالی و غیرمالی را به صورت 
قادر  سرمایه گذاران  وضعیت  این  در  و  نمایند  ارائه  یکپارچه 
خواهند بود در خصوص عملکرد سازمان قضاوت بهتری داشته 
و  مالی  عناصر  ارائه  یکپارچه،  گزارشگری  اصلی  باشند. هدف 
استراتژیک  چشم انداز  چگونه  می دهد  نشان  که  است  فرامالی 
شرکت و شیوه های سازمان دهی، شرکت را قادر به خلق ارزش 
می کند. ارائه گزارشگری یکپارچه باعث بهبود کیفیت اطالعات 
سرمایه  مولد  و  کارامد  تخصیص  امکان  به منظور  موجود 
می شود. این نوع گزارش به علت اینکه در خصوص استراتژی، 
مفید  اطالعاتی  سازمان  ارزش  خلق  توانایی  و  کسب وکار  مدل 

ارائه می دهد، باعث افزایش شفافیت اطالعاتی خواهد شد.
یک ویژگی مهم و اصلی گزارشــگری یکپارچه، این اســت 
که ســازمانها را برای حرکت به شــیوه ای یکپارچه در خصوص 
ابعــاد مختلف پایداری قادر می ســازد، به نحوی که ســازمان 
می توانــد کلیه مولفه های خلق ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت 
را در عملیــات خــود جاری ســازد. همان طور کــه در اهداف 
این نوع گزارشــگری تصریح شده اســت، گزارش یکپارچه به 
فراهم کنندگان سرمایه مالی توضیح می دهد که سازمان چگونه 
ارزش را در طول زمان ایجاد، حفظ یا کاهش می دهد؛ بنابراین 

حاوی اطالعات مرتبط، اعم از مالی و غیرمالی است. 
الزم به ذکر اســت کــه طبق دســتورعمل راهبری شــرکتی 
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هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ایران، شرکتها می توانند 
بــا رویکرد توســعه پایدار و ایجاد ســازوکاری برای ســنجش و 
ارزیابی توان ایجــاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اطالعات 
الزم در زمینه مســائل مالی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی در 
پایــگاه اینترنتی خود ارائه نمایند. ارائه ایــن اطالعات در ایران 
به صورت اختیاری است. قابل ذکر است در خصوص چارچوب و 
محتوای گزارش برای صنایع مختلف ضرورت دارد پژوهشهایی 

انجام و اجزا و عناصر یک گزارش مطلوب تعیین شود. 

شرکتهای پایدار چه ویژگیهایی دارند؟

دکتر رحمانی
شرکت پایدار قادر خواهد بود کلیه ابعاد مختلف پایداری را در 
بگنجاند.  به نحوی  و عملیات مختلف کسب وکار خود  بخشها 
صنعت  کسب وکار  در  عملیات  اصلی  حوزه  یک  نمونه  به طور 
بتواند  شرکت  که  است  مهم  است.  ریسک  مدیریت  بیمه، 
در  و  نماید  شناسایی  را  پایداری  ریسکهای  مختلف  انواع 
به عبارتی  کند.  لحاظ  خود  بیمه ای  محصوالت  قیمت گذاری 
شرکت پایدار سعی دارد، تاکید بر پایداری را حتی در عملیات 
خرید و زنجیره تامین، فروش و بازاریابی و ارتباط با مشتریان 
پایدار عالوه  دهد. شرکت  قرار  دستورکار  در  و سرمایه گذاران 
به  برای سازمان  ارزش  به سوداوری و حداکثرسازی  توجه  بر 
را  آنها  و  نموده  توجه  نیز  اجتماعی  و  زیست محیطی  مسایل 
عمل  به نحوی  و  می کند  لحاظ  خود  کسب وکار  تصمیمات  در 
تعهدات  و  بدهیها  به  منجر  کوتاه مدت  سوداوری  که  می کند 
شرکت  به عبارتی،  نباشد.  آتی  نسلهای  برای  جبران ناپذیر 

پایدار در جهت تامین منافع کلیه ذینفعان خود گام برمی دارد.

چه ضرورتی برای استانداردسازی گزارشگری پایداری 
و  اجتماعی  تقاضاهای  به  پاسخگویی  برای  دارد؟  وجود 

بازار سرمایه چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر رحمانی
شرکتها برای تهیه گزارش پایداری به علت تنوع، گسترده بودن 
و غیر کمی و غیرمالی بودن بسیاری از سنجه های پایداری و 
روبه رو  دشوارهایی  با  مختلف  ذینفعان  گسترده  نیازهای  نیز 
و  گزارشها  نوع  این  ذینفعان  که  است  الزم  سویی  از  هستند. 

یکدیگر  با  را  شرکتها  پایداری  عملکرد  بتوانند  سرمایه گذاران 
مورد مقایسه قرار دهند. همین موضوع لزوم ایجاد چارچوب 
و استاندارد را برای تهیه این نوع گزارشگری روشن می سازد. 
چارچوبهای موجود در ســطح جهــان رویکردهای مختلفی را 
دارند. گرچه در حال حاضر شرکتها در سطح جهان از استانداردهای 
پایــداری ماننــد اســتاندارد ابتکار گزارشــگری جهانــی و هیئت 
استانداردهای حســابداری پایداری استفاده می نمایند و لیکن این 
نوع استانداردها نیز به علتهای مختلف مانند عدم توجه به نیازهای 
خاص هر صنعت و نیاز تمام ذینفعان مورد نقد واقع شــده اســت. 
ازایــن رو نیاز به تهیــه چارچوب ها و رهنمودها و اســتانداردهایی 
برای تهیه گــزارش پایداری که بتوانند هم نیــاز صنایع و هم نیاز 
کلیه ذینفعان را پوشــش دهند بیش  از پیش احساس می شود. در 
همین زمینه در دانشــگاه الزهرا )س( رساله هایی به طور نمونه در 
صنعت بیمه، بورس و دانشــگاه در حال انجام اســت و برخی نیز 
به ســرانجام رسیده است. در این رســاله ها چارچوب افشای ابعاد 
مختلف پایداری تدوین شــده اســت. این پروژه ها به علت اینکه 
به نوعی رهنمود افشــای مســایل پایداری اســت مورد استقبال 
خبــرگان این صنایع واقع شــد. الزم به ذکر اســت در ایران به جز 
شــرکتهای محدودی مثل بانــک آینده و بانک پاســارگاد، اقدام 
جدی در حوزه تهیــه گزارش پایداری صورت نگرفته اســت. در 
دانشگاه الزهرا )س( نیز مرکز پیشرفت و پایداری اسالمی تشکیل 
شــده و نمونه گزارش پایداری دانشگاه در تطابق با اهداف اقتصاد 
مقاومتی منتشــر شده و دانش فنی مناسبی برای کمک به شرکتها 

و نیز مراجع حرفه ای ایجاد شده است. 
دانشــگاه الزهرا )س( به عنوان یک وظیفه اجتماعی تالش 
کرده است در این حوزه در مرز دانش و عمل حرکت کند و منابع 
انســانی و مالی الزم را تخصیص داده اســت. کمیته پژوهش 
و ترویج شــورای مدیریت سبز دانشگاه از پروژه های پژوهشی 
دانشجویان در این حوزه حمایت مالی و معنوی می کند تا بتواند 

بدنه دانش پایداری را تقویت نماید. 

دیدگاه شما رهنمود جامع و کاملی برای مراجع حسابداری 
و دیگر مراجع مرتبط با موضوع پایداری فراهم می سازد. 
این  بسط  به  شما  کمک  به  آینده  در  می کنیم  کوشش 

مطالب بپردازیم.


