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رئیس کل بانک مرکزی در همایش ملی حسابداری ایران وعده داد

مبارزه با فساد از مسیر تقویت حسابرسان مستقل

شنبه 2 خرداد 1394 | سال سوم | شماره 570 4

شهروند| در سال های اخیر، بحث شفافیت در اقتصاد 
ایران بسیار مطرح شده و مبارزه با فساد های اقتصادی 
هم به عنوان یک دس��تور حاکمیتی مدنظر قرار گرفته 
است. اما برای مبارزه با فساد های اقتصادی شفافیت و 
اقتصاد شیشه ای الزم اس��ت که آن هم ابزاری علمی و 
محکم می خواهد. ابزاری دقیق و ساختاری که با اصول 
پیش ب��رود و قابل مذاکره و دور زدن نباش��د. از همین 
رو بحث حسابرس��ی و توجه به محوریت حسابداران و 
حسابرس��ان باید به محوری در این مقوله تبدیل شود 
و جایگاه از دس��ت رفته این حوزه بازیابی شود. در این 
بخش 30 و 31 اردیبهشت سیزدهمین دوره همایش 
ملی حسابداری ایران برگزار ش��د و برخی مسئوالن و 
مدیران این حوزه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
به ایراد س��خنرانی پرداختند ت��ا از این جایگاه بگویند. 
ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی، شاپور محمدی 
معاون وزیر اقتصاد و انبوهی از کارشناس��ان برجسته 
اقتصاد و حوزه مالی و حسابداری گردهم آمدند. در ادامه 
گزیده ای از این همایش را که با محوریت حسابداری در 

اقتصاد مقاومتی برگزار شد، می خوانید: 
انضباط پولی و شفافیت از مسیر حسابداری 

ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این رویداد 
با اشاره به این که ارتقای سالمت و شفافیت بانکی کامال 
با اصول اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد، گفت: امروز در 
جمع شما اس��اتید و متخصصان ارجمند با خرسندی 
اعالم می کنم که با اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و 

هماهنگ اقتصادی توانسته ایم به موفقیت هایی برسیم.
وی تاکید کرد: با توجه به برخی نارسایی ها و مشکالت 
موجود در شبکه بانکی کش��ور، اقدام در جهت ارتقای 
سالمت و شفافیت بانکی کامال با اصول اقتصاد مقاومتی 
نیز سازگاری دارد. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده 
بانک  مرکزی قرار داده شده است. وی توضیح داد: برای 
اجرای نقش حاکمیت ش��رکتی در سازمان ها ازجمله 
نظام بانکی کش��ور، ارتقای س��المت مالی و شفافیت 
اطالعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی 
در زمینه کنترل و حسابرس��ی داخل��ی، که جملگی 
بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی 

حرفه ای به شدت محسوس است.
توجه تازه به حسابرسان مستقل 

س��یف افزود: باید در جامعه حس��ابداران رس��می 
نگرش خود انتظام، حاکم ش��ده و با حساس��یت زیاد 
از اجرای دقیق اس��تانداردها و اصول حرفه ای توس��ط 
همه اعض��ا مس��تقال مراقبت ش��ود. در ای��ن صورت 
هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، 

دیگ��ر نیازی به کس��ب اس��تعالم و تحقی��ق در مورد 
پایبن��دی و میزان تعهد ب��ه رعایت اصول توس��ط آن 
عضو نخواهد ب��ود و عملک��رد و رفتار حرف��ه ای همه 
 اعضا از منظر عم��وم قابلیت اعتماد خواهند داش��ت.

وی تاکید کرد: در این صورت بخش عمده ای از اهداف 
بازرس��ی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان 
مستقل قرار خواهد گرفت. موضوعاتی از قبیل کیفیت 
سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی ها و مطالبات، بنابر 
گزارشاتی که حسابرسان مستقل ارایه می کنند، قابلیت 
اتکا خواهد داش��ت. او درخواست کرد: برای تحقق این 
اهداف، اعتبار اعضا و خود جامعه حس��ابداران رسمی 
موکول به نظارت دقیق جامعه بر اعضا و در صورت لزوم 

برخوردهای انضباطی مناسب خواهد بود.
ایجاد رابطه عقالیي دانشگاه و حسابداري

بیتا مشایخي، استاد دانشگاه کارشناس فعال حوزه 
حسابداري هم با اش��اره به اهداف برگزاري همایش 
گفت: بزرگداشت مشاهیر حرفه اعم از دانشگاهي و 
حرفه اي از یک طرف و ایجاد یک رابطه عقالیي میان 
دانشگاه و حرفه حس��ابداري از مهم ترین موضوع ها 
بوده است. وي افزود: همچنین بازگو کردن مشکالت 
حوزه آم��وزش در کاربرد آن در حرفه حس��ابداري 
محور دیگري بود که به نظر مي رسد همایش در این 
اهداف موفق بود. دبیر علمي همایش درباره حضور 
حرفه اي ها )حسابداران رس��مي( در همایش اظهار 
داشت: همان طوري که شاهد بودید عالوه بر حضور 
اعضاي برجسته حرفه، دبیرکل جامعه حسابداران 
رس��مي، برخي از س��خنرانان اصلي همایش نیز از 
اعضاي مشهور جامعه حسابداران رسمي بودند که به 

تبیین نظرات خود پرداختند.
جایگاه حسابداران روشن شود

بهروز خدارحمي، کارش��ناس اقتص��ادي هم اظهار 
داش��ت: پیام همایش این بود که رش��ته حس��ابداري 
در کش��ور به جایي رس��یده که از نظر کمي وزن قابل 
مالحظ��ه اي دارد پ��س از هم اکن��ون بای��د موض��وع 
کیفیت مس��ائل آموزش��ي و همچنین جایگاه بعدي 
فارغ التحصیالن این رش��ته مشخص ش��ود. وي ابراز 
امیدواري ک��رد که با توجه به مصوب��ات بودجه و نظام 
س��المت مال��ي پیرامون تغیی��ر مبناي حس��ابداري 
نقدي به حس��ابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرایي 
و س��ازمان هاي دولتي بتوان فارغ التحصیالن رش��ته 
حسابداري را بس��یج کرد تا این امر مهم به انجام برسد. 
غالمحسین دواني از اعضاي برجسته حرفه حسابداري 
که س��خنراني مش��ترکي را با بهروز خدارحمي تحت 
عنوان نقش حسابداري در توس��عه پایدار ارایه داد هم 
در این حوزه به خبرنگار ما گفت: این گونه همایش ها که 

وظیفه آسیب شناسي آموزش عالي کشور و چگونگي 
تلفیق این آموزش در حرف��ه را برعهده دارند مي توانند 
رهگشاي بس��یاري از مشکالت ش��وند. دواني در مورد 
عدم مشارکت جدي اهل حرفه در این گونه همایش ها 
گفت: رابطه حرفه و دانشگاه که در همه جهان یک رابطه 
مستقیم و خطي است در ایران هنوز در مسیر مطلوب 
قرار نگرفته و با وجود آن که )به ویژه در رشته حسابداري( 
بس��یاري از اساتید دانش��گاهي اعضاي حرفه هستند 
این جایگاه تبیین نشده است. علي ثقفي از چهره هاي 
ماندگار حس��ابداري کش��ور هم در جمع بندي یکي از 

محورهاي همایش گفت: به صراحت اعالم مي کنم که 
با وجود کاستي هاي فراوان، رشته حسابداري رشد بسیار 
خوبي داشته و در سطح بین المللي در چند سال آینده با 
برداشتن چند گام دیگر، جایگاه خاصي در حسابداري 
منطقه خواهیم داشت. گفتني است همایش در نیمروز 
دوم پنجشنبه به تقدیر از چهره هاي ماندگار، مشاهیر و 
استادان جوان دانشگاهي پرداخت و ضمن اعالم جایزه 
تندیس دکتر ثقفي مقرر شد همه س��اله به استاداني 
که کار تحقیقاتي – پژوهش��ي ارزنده اي ارایه مي دهند 

»جایزه دکتر ثقفي« اعطا شود.

انجمن حمایت از مصرف کنندگان: هزینه 
خرید سرخ آبی ها را روی قیمت خودرو 

نکشید 

 سورنا ستاری: نمی توان از پول دولتی
 نوآوری استخراج کرد

ضمانت رنگ خودروها سه ساله می شود

 پرونده کارخانه های لبنی متخلف
روی میز سازمان حمایت

نیلی: جبران کسری بودجه هدفمندی 
یارانه ها در مرحله سناریو نویسی است

 رئیس انجمن انبوه سازان: وام ۸۰ میلیونی
 به ساخت وساز شوک می  دهد

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت ایران در دنیا 
جایگاه مناسبی ندارد

اختصاص ۳ هزار  میلیارد تومان تسهیالت 
برای خرید گندم داخلی

مدیرعامل واگن پارس: بحران ورود واگن های 
دست دوم در راه است

رئیس اتحادیه نان  صنعتی: حذف آرد یارانه ای 
نان  صنعتی در اکثر استان ها

مدیرشرکت پخش: برنامه صادرات روزانه 
۵۲ میلیون لیتر گازوییل و نفت کوره 

 واردات نفت چین از ایران به باالترین رقم در
 ۱۱ ماه گذشته رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز: ایجاد مخازن 
ذخیره سازی گازمایع در خارج 

۱4 درصد پیش بینی سازمان ملل از نرخ تورم 
در ایران

بدون شرح

گزیده خوانی

   نعم�ت زاده به کارت زرد س�وم نزدیک 
شد| علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص 
از خودروسازان با بیان این که حمایت وزیر صنعت 
از حض��ور ش��رکت های خودروس��از در مزایده 
باش��گاه های ورزش��ی جای س��وال دارد، گفت: 
اگر وزیر کارت زرد س��وم را از مجلس بگیرد، این 
موضوع بدتر از استیضاح خواهد بود. وی با انتقاد 
شدید از حضور شرکت های خودروساز در مزایده 
خرید باشگاه های پرس��پولیس و استقالل اظهار 
داشت: درحال حاضر خودروسازان خود متکی به 
دولت هستند پس چگونه است که پیشنهاد خرید 

باشگاه های ورزشی بدهکار را مطرح می کنند. 

   اختالس بزرگ در شرکت آزادراه تهران 
� پردیس| حیدر فتاحی، دادس��تان شهرستان 
پردیس از کشف اختالس بزرگ در شرکت آزادراه 
تهران � پردیس خبر داد و گفت: دو نفر از کارکنان 
این شرکت بازداشت شده اند. وی افزود: برحسب 
گزارش محرمانه ای که چندی پیش به دادستانی 
پردیس ارایه ش��د، دو نفر از کارمندان ش��رکت 
آزادراه تهران � پردیس ک��ه مبادرت به اختالس 
و کالهبرداری کرده بودند، ب��ا اقدامات قضایی و 
پلیسی دستگیر شدند و پرونده ای در این خصوص 

تشکیل شد.

   طرح نجات ذخایر پنهان آب کلید خورد| 
یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو با اعالم آغاز طرح 
احیای ذخایر و س��فره های آب زیرزمینی کش��ور 
گفت: به زودی دس��تورالعمل های تدوین ش��ده به 
اس��تان ها ابالغ می ش��ود. جواد میبدی، مدیرکل 
نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفای وزارت 
نیرو با بی��ان این که مراحل عملیات��ی اجرای طرح 
احیا و تعادل  بخشی از ابتدای امسال آغاز شد، اظهار 
داشت: نخستین گام، تهیه دستورالعمل های اجرایی 
است که از 1۵ پروژه تعریف ش��ده در این طرح 13 
پروژه برعهده وزارت نی��رو و دو پروژه برعهده وزارت 
کشاورزی است و اجرای هرکدام از پروژه ها نیازمند 

یک دستورالعمل جداگانه است.

   دلی�ل م�رگ ه�زاران ماه�ی در کیش| 
علی اصغر مجاهدی، معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شیالت ایران گفت: مرگ هزاران ماهی جزیره کیش 
مربوط به برخورد گله ماهیان گیش و ساردین با یک 
لکه نفتی است و مشکل جدی درخصوص آلودگی 

آب این منطقه وجود ندارد.

   برگ�زاری بزرگترین اجتم�اع ایرانیان 
مقیم خارج| فایننش��ال تایمز طی گزارش��ی 
نوشت: بزرگترین اجتماع ایرانیان مقیم خارج طی 
بیش از 30 سال گذشته ماه آینده در برلین برگزار 

خواهد شد. 

   برنامه ه�ای دول�ت در مناط�ق م�رزی| 
حبیب اهلل حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز کل کش��ور گفت: تجارت مرزی در شهرستان 
س��راوان بس��یاری از مش��کالت را ح��ل می کند. 
حقیقی فروش س��وخت در پایانه های مرزی، ایجاد 
پمپ بنزین در مناطق مرزی و فروش در نقاط مرزی 
در حوزه تعاونی های مرزنشینان را از برنامه های مهم 
پیشنهادی دولت در مناطق مرزی عنوان کرد که با 

توجه به موقعیت استان ها اجرایی خواهند شد.

یادداشت

رخداد

4٠ کمپین اخالقی برای توسعه اقتصاد

توسعه فرهنگی محور اساس��ی توسعه اقتصادی 
اس��ت. برای اصالح جامعه باید از خود ش��روع کنیم. 
ش��بکه های اجتماعی در ای��ن دوران ام��کان توزیع 
اطالع��ات را فراه��م آورده اس��ت و ل��ذا بای��د از این 
زیرس��اخت برای اصالح جامعه استفاده کرد. تقبیح 
رفتارهای زش��ت اولین قدم در این جهت اس��ت که 
منجر به آموزش اف��راد و جلوگیری از تک��رار اعمال 
قبیح و تش��ویق عمل نیک می ش��ود. بدینوسیله از 
کاربران محترم شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک 
و پیام رسان ها درخواس��ت می شود در صورت تمایل 
صفحه یا صفحاتی )Page( با مصادیق زیر یا مشابه 
افتتاح نمایند ت��ا از این طریق قدمی در جهت اصالح 
جامعه برداشته شود: 1. مبارزه با رانندگی بد 2. مبارزه 
با ریختن آشغال در معابر 3. مبارزه با دروغ 4. مبارزه 
با تقلب ۵. مبارزه با رش��وه 6. مبارزه با س��وء استفاده 
مأموران دولتی از س��مت و مقام خود 7. مبارزه با ریا، 
دین نمایی و دین فروش��ی 8. مبارزه ب��ا افزودنی های 
خوراکی غیرمجاز 9. مب��ارزه با حیف ومیل و تخریب 
اموال عموم��ی 10. مب��ارزه با ع��دم رعایت حقوق 
همسایه 11. مبارزه با استفاده از موادمخدر و روانگردان 
باالخص در جوانان 12. مبارزه با آلودگی محیط زیست 
13. حفظ مناب��ع گیاهی و طبیعی 14. آگاه س��ازی 
خطرات امواج دس��تگاه های ارتباط��ی 1۵. مبارزه با 
کم کاری و ع��دم انجام وظیفه محول��ه 16. مبارزه با 
حرامخواری 17. تقری��ب ادیان 18. تقریب مذاهب و 
نحل اسالمی 19. وحدت، دوستی، برادری، برابری و 
تکریم ابناي آدم 20. مبارزه با مداخله غیرقانونی دولت 
و دولتی ها در امور خصوصی اش��خاص 21. افش��ای 
تخلفات مأموران دولتی و فش��ارهای غیرقانونی 22. 
مبارزه با رانت خواری 23. افشای درآمدها و ثروت های 
غیرقانونی 24. حمایت از حفظ آثار و میراث فرهنگی 
2۵. افش��ای عالم بی عمل 26. معرفی کم فروشان و 
متقلبی��ن در معامله 27. خدمت ب��ه نیازمندان 28. 
احترام و ادب بزرگتر 29. انسجام خانواده 30. حقوق 
زنان 31. حریم خصوصی 32. کودکان کار 33. حدود 
مداخله فقها در امور 34. مصادیق حقوق شهروندی 
3۵. بهبود وضع زندان ها و ارتقا به محیط آموزشی 36. 
مضرات و خسارات ایجاد عدم اعتماد، بدبینی 37. عدم 
تبعیض 38. فرهنگ اس��تفاده از فن آوری 39. منافع 

ملی 40. حقوق حیوانات

 آمریکا دو شرکت فروشنده هواپیما 
به ایران را تحریم کرد

براس��اس اع��الم بلومب��رگ، وزارت خزانه داری 
آمریکا دو شرکت عراقی و اماراتی را به دلیل فروش 
هواپیما و قطعات یدکی به ای��ران مورد تحریم قرار 
داد. ش��رکت های هواپیمایی النصر عراق و اسکای  
بلو برد اوییش��ن امارات به دلیل ف��روش هواپیما به 
ش��رکت ایرانی ماهان م��ورد تحریم ق��رار گرفتند. 
این تحریم ها از س��وی دولت ایاالت متحده و وزارت 
خزانه داری این کش��ور به بهانه نق��ض تحریم های 
اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران 
بر ضد این شرکت های هواپیمایی اعمال شده است. 
طی هفته های گذشته، هواپیمایی ماهان جمهوری 
اسالمی ایران از دو شرکت النصر عراق و اسکای بلو 
برد اوییش��ن امارات  تعدادی هواپیم��ای ایرباس و 

قطعات یدکی خریداری کرده است. 

مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز داشت: با موفقیت های کسب شده در سال 1393 توسط بانک ملی ایران، جایگاه این بانک در جامعه ارتقا یافته و در حال حاضر وجهه بانک 
در بیرون بسیار متفاوت از گذشته است. دکتر عبدالناصر همتی در همایش بررسی عملکرد سال 1393 و تبیین برنامه های سال 1394 بانک ملی ایران با تقدیر از تالش های 
موثر مدیران و کارکنان این بانک در تمامی بخش ها گفت: خوشبختانه سال 1393، سال خوبی برای بانک بود و با تالش تمامی همکاران، بانک ملی ایران باید در سال جاری 
در تمامی زمینه ها باالتر از میانگین سیستم بانکی باشد. وی با عنوان اینکه اصالح امور در بانک ملی ایران با سرعت به پیش می رود، تاکید کرد: این یک فرصت تاریخی برای 
بانک ملی ایران اس��ت تا جهش های خوبی در حوزه عملکردی خود طی سال جاری داشته باشد. همتی رشد 2۵ درصدی منابع موثر بانک ملی ایران در سال 1393 را نشانه 
مهم اعتماد مردم به این بانک دانس��ت و خواستار افزایش بیشتر این شاخص در سال جاری شد. وی وصول نقدی 48 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری در سال 1393 را 
دارای تاثیر تعیین کننده در حرکت رو به رش��د بانک ملی ایران دانس��ت و گفت: درصد بدهی بانک ملی ایران با این میزان وصولی نقدی و کاهش شدید معوقات بانک به زیر 

10درصد رسیده که این یک تحول در امر وصول مطالبات در سیستم بانکی است و خوشبختانه این عملکرد موفق مورد تقدیر مسئوالن عالی کشور قرار گرفته است.

همتی: اصالح امور در بانک ملی ایران با سرعت به پیش می رود ویژه

بيژن بيدآباد
اقتصاددان

ادامه از صفحه یک
همچنین ش��فیعی، رئیس س��تاد مدیریت 
حمل ونقل و سوخت نیز بارها تغییر سهمیه بندی 
سوخت در  س��ال94 را رد کرده و گفته بود که تا 
پایان  سال جاری سهمیه بندی و قیمت ها هیچ 
تغییری نخواهد کرد. اما ب��ه یک باره و زمانی که 
تمام صاحبان خودرو منتظر دریافت س��همیه 
بنزین خردادماه خود بودن��د، دولت تغییر رویه 
داد و تنها س��همیه خودروهای عمومی را واریز 
کرد. هرچند تا لحظه تنظی��م این گزارش هیچ 
اظهارنظری از س��وی مس��ئوالن دولتی درباره 
جزییات تغییر نظام سهمیه بندی مطرح نشده 
اس��ت اما ب��ا توجه ب��ه این که بودجه  س��ال 94 
هم اکنون درحال اجراست می توان انتظار داشت 

که قیمت سوخت در تصمیم گیری های جدید 
دولت تغییری نکند و تنها میزان س��همیه های 
بنزین دس��تخوش تغییر ش��ود چراک��ه تغییر 
قیمت ها نیازمند اصالح جداول بودجه اس��ت. 
تغییر سهمیه ها هرچند با اطالع رسانی قبلی ولی 
سابقه داشته اس��ت، به طوری که پس از گذشت 
اسفندماه  سال 92 که میزان سهمیه ها تغییر کرد، 
از ابتدای اسفند  سال 93 نیز از جدول جدید برای 
تخصیص سهمیه ها استفاده شد.  س��ال 92 در 

نخستین ساعت بامداد اولین روز اسفند بود که 
سهمیه خودروهای بنزین س��وز آموزشگاه های 
رانندگی از 300 لیتر در ماه با کاهش 240 لیتری 
به 60 لیتر رسید و س��همیه بنزین خودروهای 
دوگانه سوز آموزشگاه های رانندگی از 200 لیتر 
در ماه با کاهش 140 لیتری به 60 لیتر رسید. با 
آغاز اسفند 93 بار دیگر جدول سهمیه های بنزین 
خودروها و موتورسیکلت ها دستخوش تغییراتی 
ش��د. عالوه بر این ک��ه از مجم��وع 2 میلیون و 

200 هزار دستگاه وانت بار، سهمیه بنزین یارانه ای 
9۵0 هزار دس��تگاه ب��ه 60 لیت��ر کاهش یافت، 
همچنین س��همیه بنزین یارانه ای تاکسی های 
خطی بین شهری بنزین سوز از 900 لیتر در ماه 
به 7۵0 لیتر و سهمیه بنزین یارانه ای تاکسی های 
خطی بین شهری دوگانه سوز از 600 لیتر در ماه 
به ۵00 لیتر کاهش یافت. بنابراین در دو س��ال 
اخیر این س��ومین بار اس��ت که س��همیه بندی 
خودروها تغییر می کند و البته این بار قرعه فال به 
نام خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها افتاده 
است. گفتنی است براساس روال گذشته سهمیه 
بنزین خودروهای ش��خصی ماهان��ه 60 لیتر و 
موتورسیکلت ها 2۵ لیتر با قیمت یارانه ای لیتری 

700 تومان دریافت می کردند.

کارت سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها برای خردادماه خالی ماند

سهمیه سوخت در انتظار تصمیم جدید دولت

حرفه و دانشگاه؛ از کوزه همان تراود که در اوست
سیزدهمین همایش ملي حسابداري ایران 
روزهاي 30 و 31 اردیبهشت به همت دانشکده 
مدیریت دانش��گاه تهران برگزار ش��د. به نظر 
مي رس��د با توجه به حجم مطالب ارایه شده و 
به ویژه نقادي استادان دانشگاه از کاستي هاي 
نظام آموزشي به ویژه در رشته حسابداري نقطه آغازیني پیرامون بازنگري برنامه هاي درسي و 
روزآمد شدن مباحث حسابداري و مالي و سنت گریزي بدهکار – بستانکار باشد؛ اگرچه متاسفانه 
کساني که در حرفه داعیه راهبري و اش��تهار را دارند در این همایش فعال شرکت نکرده بودند 
اما سخنان دبیرکل جامعه حسابداران رس��مي ایران، حاوي نکات مهمي بود که مي تواند مورد 
توجه مراجع دانشگاهي در رشته حسابداري قرار گیرد. خوشبختانه در یکي از میزگردها برخي 
استادان باتجربه به درستي ضعف ها و کاستي هاي نظام آموزش عالي را به ویژه در رشته دکترا بیان 
نمودند که جمع بندي کلي آن بود که تحقیقات و پژوهش هاي به عمل آمده عموما غیرکاربردي، 
سفارشي و فرض شده نادرس��ت بوده لذا مراکز آموزشي نتوانسته اند نیاز حرفه حسابداري و به 
ویژه حسابرس��ي را برآورد س��ازند که این امر فاصله انتظارات دو طرف را به شدت افزایش داده 
است. از طرف دیگر درحالي که روش حس��ابداري نقدي حداقل از دهه 1960 منسوخ شده اما 
در عمده دستگاه هاي اجرایي، سازمان ها و وزارتخانه ها کماکان این روش مورد استفاده قرار دارد 
که نتیجه بالفصل آن ناروشن بودن حجم تعهدات دولت و صندوق هاي پس انداز و بازنشستگي، 
نادرس��ت بودن درآمدهاي واقعي دولت و سازمان هایي که از این روش استفاده مي کنند و ده ها 
مورد دیگر است که عمال تجزیه و تحلیل حسابداري اقتصادي را عالوه بر این نقیصه تعداد قابل 
توجهی از متولیان و مسئوالن مالی سازمان ها و وزارتخانه ها، فارغ التحصیالن رشته های غیرمالی 
و به ویژه رشته هایی هستند که اساسا هیچ گونه قرابتی با حساب و کتاب نداشته و فرض تعهدی 
را متعهد بودن اشخاص می دانند.  وقتی در کش��وری هرکس که بیش از 10 سال در یک پست 
دولتی مسئولیت مالی داشته باشد به لطف امدادهای غیبی می تواند »حسابدار رسمی« شود و 
آنگاه که فارغ التحصیل احتماال رشته جغرافیا بتواند معاونت مالی وزارتخانه ای را عهده دار شود، 
دیگر نمی توان طراحی نظام سالمت مالی را برقرار کرد و به قول معروف »از کوزه همان برون تراود 
که در اوست«. خوشبختانه در همایش امسال بسیاری از چهره های برجسته دانشگاهی رسما 
کاستی های نظام آموزش و بنیاد نادرست پژوهش و تحقیقات را شکافتند که امید می رود با تداوم 
این گونه مباحث و یافتن راهکار اصولی برای کاربردی کردن رشته حسابداری در تاثیرگذاری بر 

حرفه در آینده نه چندان دور موفق شویم.

غالمحسين دواني
 عضو شورايعالي
 انجمن حسابداران خبره ايران

عدد خبر

محمد کارگر، مدیرکل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال گفت: معافیت های مالیاتی انحرافاتی را به همراه دارد زیرا هم اکنون حدود 
37 ه��زار کوله بر، چهار نوب��ت در هفته، حداقل نفری یک میلی��ون تومان کاال 
وارد کش��ور می کنند. وی افزود: با توجه به آشنا نبودن مرزنشینان به مقررات و 

عدم تمکن مالی، انحراف کارکردی را در معافیت های مرزنشینان شاهد هستیم.

۳7
 هزار

کوله بر کاال به کشور می آورند 

بررسی آمار تأخیرهای پروازی شرکت های هواپیمایی در اسفند  سال گذشته 
نش��ان از این دارد که در این ماه ش��رکت هواپیمایی آس��مان به عنوان ایرالین 
دارای بیشترین تأخیر در فرودگاه مهرآباد، با  انجام ۵92 پرواز، در هر پرواز خود 
به طور میانگین 7۵دقیقه  تأخیر داشته است و شرکت هواپیمایی معراج با انجام 

119پرواز، میانگین 14دقیقه تأخیر را در هر پرواز ثبت کرده است.

7۵
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