شنبه  28اسفند 1395

وقتی خودروهای آمریکایی دیپورت شدند!
در سالی که گذشت موضوع واردات خودروهای مونتاژ آمریکا خبرساز شد.اواسط سال
 ۱۳۹۵بود که ایسنا خبر داد علیرغم تاکیدات مسووالن ارشد ...
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سال بیست و دوم شماره 6016

انتقال  ۱۸میلیون فوت مکعب گازهای اسیدی به پتروشیمی رازی
بهره برداری از فاز دوم طرح جمع آوری گازهای همراه آماک از هفته جاری آغاز و آماده
افتتاح رسمی شد و با آغاز این طرح  ۱۸میلیون فوت ...

تحقق  ۶۰درصدی تهیه صورتهای مالی دولت
برای آن که بتوان تصویر روشنی از داراییهای دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب
عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده ...

بهرهبرداری از فاز دوم طرح آماک

انتقال  ۱۸میلیون فوت مکعب گازهای اسیدی
به پتروشیمی رازی

بهــره بــرداری از فــاز دوم طــرح جمــع آوری
گازهــای همــراه آمــاک از هفتــه جــاری آغــاز
و آمــاده افتتــاح رســمی شــد و بــا آغــاز ایــن
طــرح  ۱۸میلیــون فــوت مکعــب گازهــای
اســیدی بــه پتروشــیمی رازی منتقــل میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،واژه آمــاک از بــه هــم
پیوســتن حــروف اول آب تیمــور ،منصــوری،
مــارون ،اهــواز و کوپــال ســاخته شــده اســت
و جلوگیــری از ســوختن گاز تــرش همــراه
نفــت و پیشــگیری از انتشــار مــواد آالینــده،
تولیــد مایعــات گازی شــیرین ( ،)NGLتولیــد
گاز ســبک شــیرین بــرای مصــارف صنعتــی،
افزایــش تــوان تولیــد نفــت خــام از راه برگشــت
مایعــات گازی تــرش در ایســتگاههای تراکــم
گاز بــه واحدهــای بهــره بــرداری ،انتقــال
گازهــای اســیدی تفکیــک شــده در پاالیشــگاه
شــیرین ســازی طــرح بــه مجتمــع پتروشــیمی
رازی بــرای فــرآورش و تولیــد گوگــرد صادراتی
از اهــداف اجــرای آن محســوب مــی شــود.
طــرح آمــاک بــه صــورت قــرارداد بیــع متقابــل
نــوع یــک و بــا هزینــهای افــزون بــر ۴٨٠
میلیــون دالر بــه اجــرا درآمــد ،همــان زمــان
مصوبــهای مبنــی بــر اجــرای دو مرحلــهای
طــرح آمــاک ارائــه شــد تــا در دو فــاز
اقتصــادی و زیســت محیطــی کار انجــام شــود.
فــاز اقتصــادی طــرح آمــاک شــامل تکمیــل
هفــت ایســتگاه تقویــت فشــار و نمزدایــی گاز
تــرش ،یــک پاالیشــگاه شــیرین ســازی ،حــدود
 ١٨٠کیلومتــر خــط لولــه ،حــدود  ١٠٠کیلومتــر
خــط انتقــال نیــرو ،یــک ایســتگاه بــرق و
ســه بخــش توســعه ایســتگاه بــرق میشــود
کــه ایــن فــاز تکمیــل شــده و در ســال ٨٨
در اختیــار بهرهبــردار قــرار گرفتــه اســت.فاز
دوم شــامل  ٩۶کیلومتــر خــط لولــه انتقــال
گاز اســیدی ،تقویــت فشــار و نمزدایــی گاز
اســیدی اســت کــه کاربــرد زیســت محیطــی
دارد و گاز اســیدی را بــه پتروشــیمی رازی بــه
عنــوان خــوراک تحویــل میدهــد.

اجــرای ایــن طــرح متوقــف شــده بــود و در
دولــت یازدهــم دوبــاره فعــال شــد و وزارت
نفــت نیــز متعهــد شــد کــه بــا تامیــن ۱۰
میلیــون دالر از تعهــدات پیمانــکار آن را
بــه اتمــام برســاند .گفتــه مــی شــود طــرح
آمــاک تقریبــا بــه اتمــام رســیده و در آســتانه
بهــره بــرداری اســت کــه بعــد از تکمیــل
طــرح ،ایــن گازهــای اســیدی تبدیــل بــه
خــوراک پتروشــیمی میشــود.در ایــن راســتا،

مترمکعــب هســتند ،ســوخته میشــوند.
شــرکت نفــت  ۲۸پــروژه بــرای جمــعآوری
گازهــای همــراه تعریــف کــرده اســت کــه بعــد
از اجرایــی شــدن ایــن طرحهــا ،دیگــر گازی
بــرای ســوختن نخواهیــم داشــت .امیدواریــم بــا
افتتــاح پــروژه آمــاک ،گازهایــی کــه در گذشــته
ســوزانده میشــدند ،بهعنــوان خــوراک در
اختیــار پتروشــیمیها قــرار بگیرند.بــه گفتــه
علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز
جنــوب اخیــرا اعــام کــرد  ۱۶۰میلیــارد تومــان
اعتبــار بــرای برطــرف کــردن مشــکالت
آلودگــی گازهــا در نظــر گرفتهایــم و امیدواریــم
بــا ایــن پیگیریهــا ،دیگــر هیــچ آلودگــی
گازی در خوزســتان نداشــته باشــیم ،در ایــن
زمینــه گازهایــی کــه در اطــراف شــهر اهــواز
ســوزانده میشــوند در اولویــت قــرار دارنــد.
بیــژن عالیپــور بــا اشــاره بــه حــل مشــکالت
طــرح آمــاک اظهــار کــرد  ۸۷درصــد گازهایــی
کــه میســوختند اکنــون دیگــر نمیســوزند و
تنهــا  ۱۳درصــد گازهــا کــه حــدود  ۸میلیــون

ایــران نیــز بــه طــور کلــی هفــت یــا هشــت
میلیــون مترمکعــب گاز ســمی بــه اهــواز
وارد مــی شــود و ایــن گاز همــراه بــا وجــود
ریزگردهــا در هــوا مــردم ایــن شــهر را آزار
میدهــد.
آغاز بهره برداری از فاز دوم طرح آماک
بهــره بــرداری از فــاز دوم طــرح جمــع آوری
گازهــای همــراه آمــاک از هفتــه جــاری آغــاز
و ایــن طــرح ملــی آمــاده افتتــاح رســمی
شــد.پس از بازدیــد حســن روحانــی ،رئیــس
جمهــوری کشــورمان از طــرح آمــاک در ابتدای
اســفندماه و تاکیــد وی بــر آغــاز بهــره بــرداری

بــرای آن کــه بتــوان تصویــر روشــنی از
داراییهــای دولــت داشــت نمــی تــوان تنهــا بــه
صورتحســاب عملکــرد بودجــه و گــزارش تفریــغ
بودجــه بســنده کــرد  .از ایــن رو بــرای اولیــن بــار
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اقــدام بــه تهیــه
پیــش نویــس صــورت مالــی بیــش از  ۲هــزار
دســتگاه دولتــی کــرده اســت کــه در نــوع خــود
گام بزرگــی در مســیر شــفاف ســازی عملکــرد
دســتگاههای دولتــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت اقتصــاد در پنجــاه و
ســومین روز از اجــرای برنامــه  ۱۰۰روز  ۱۰۰اقــدام
خــود کــه در آن بــه معرفــی  ۱۰۰دســتاورد وزارت
اقتصــاد در دولــت یازدهــم و دوران وزارت علــی
طیــب نیــا ،میپــردازد بــا معــر فــی «تحقــق ۶۰
درصــدی تهیــه صــورت مالــی دولــت در ســال
اول اجــرا» ،بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای
مهــم ایــن وزارتخانــه در گزارشــی آورده اســت:
تــا پیــش از ســال  ۱۳۹۴آن چــه کــه در نظــام
حســابداری دولتــی مدنظــر قــرار مــی گرفــت ارائــه
صورتحســاب عملکــرد بودجــه و گــزارش تفریــغ
بودجــه بــود کــه هــدف آن بررســی نحــوه اجــرای
مصوبــات بودجــه و انطبــاق آن بــا قانــون بــوده
اســت .امــا چنیــن گزارشــی تنهــا تصویــری از
نحــوه منابــع و مصــارف دولــت را ارائــه میکنــد
و در برابــر ارائــه اطالعــات ذی قیمــت دیگــر از
جملــه میــزان داراییهــا و بدهیهــای دولــت
ســاکت اســت .در واقــع بــا بررســی صورتحســاب
عملکــرد بودجــه دولــت نمــی تــوان از وضعیــت
مالــی دولــت و ســودده یــا زیــان ده بــودن
آن کســب اطــاع کــرد چــرا کــه در چنیــن
صــورت حســابهایی ســتونهای منابــع و
مصــارف همــواره بــا یکدیگــر برابــر بــوده و هیــچ
گونــه بدهــی و کســری مشــخص نمــی شــود کــه
بــا ارائــه صــورت مالــی دولــت کــه در چنــد ســال
اخیــر توســط همــه کشــورهای پیشــرفته ارائــه
شــده خالهــای نظــارت مالــی بــر دولــت رفــع
خواهــد شــد.
مقایسه عملکرد مالی دولتها
اتــکای صــرف بــه صــورت حســابهای
عملکــردی طبیعتــا امــکان مقایســه عملکــرد
مالــی دولتهــا در خــال ســالهای مختلــف را
ســلب میکنــد .از ایــن رو در ســال هــای اخیــر
در کشــورهای پیشــرفته ،دولتهــا بــه تقلیــد از
بخــش خصوصــی اقــدام بــه تهیــه صــورت هــای
مالــی بــه منظــور افزایــش کارایی خــود داشــته اند.
هرچنــد تدویــن صورتهــای مالــی در بخــش
خصوصــی و بخــش عمومــی بــا یکدیگــر
تفــاوت هایــی نیــز دارنــد ،امــا اساســا اهــداف
آن هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و برخــاف
بخــش خصوصــی کــه بــه دنبــال کســب ســود
و حداکثــر کــردن آن اســت ،در بخــش عمومــی
ارائــه خدمــات مدنظــر اســت.
در ایــران ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
دولــت یازدهــم توســط معاونــت نظــارت مالــی

در  ۱۵روز ،ایــن طــرح مــورد بهــره بــرداری
کامــل قــرار گرفــت و هــم اکنــون طبــق تعهــد
شــرکت ملــی نفــت ایــران ایــن طــرح مهــم
زیست محیطی آماده افتتاح رسمی است.
بــا اجــرای ایــن طــرح ،عــاوه بــر جمــع آوری
روزانــه  ٢٤١میلیــون فــوت مکعــب گازهــای
همــراه نفــت الیــه بنگســتان مخــازن اهــواز،
آب تیمــور ،منصــوری ،کوپــال و مــارون،
جمــع آوری  ١٨میلیــون فــوت مکعــب در روز
گازهــای اســیدی نیــز محقــق مــی شــود.
در فــاز اول طرح آماک ،ایســتگاه هــای اهواز ،١
اهــواز  ،٢اهــواز  ،٣منصــوری ،مــارون ،٣
کوپــال ،آب تیمــور و پاالیشــگاه شــیرین ســازی
راه انــدازی و  ٢٨٠کیلومتــر خطــوط لولــه
جریانــی و حــدود  ١٠٠کیلومتــر خطــوط انتقــال
نیــرو و چندیــن پســت بــرق احــداث شــدند.
فــاز دوم طــرح آمــاک نیــز کــه هــدف اصلــی
آن ،جمــع آوری روزانــه حداکثــر  ١٨میلیــون
فــوت مکعــب گازهــای اســیدی و ارســال آن
از طریــق یــک خــط لولــه  ٩٦کیلومتــری بــه
پتروشــیمی رازی اســت ،اکنــون آمــاده افتتــاح
رســمی اســت.
فــاز  ٢یــا فــاز زیســت محیطــی آماک کــه روند
پیشــرفت عملیــات آن بــه دلیــل تحریــم هــا،
بــا تاخیــر همــراه شــد ،شــامل احــداث ٩٦
کیلومتــر خــط لولــه  ١٢اینــچ انتقــال گاز
اســیدی و ایســتگاه تقویــت فشــار و نمزدایــی
گاز اســیدی و ســامانه هــای فراینــدی و ایمنــی
جانبــی اســت و در حــال حاضــر ایــن طــرح
بــا همــکاری نماینــدگان شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت (مجــری) و شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب (بهــره بــردار) آمــاده افتتــاح
رســمی اســت .جلوگیــری از ســوزانده شــدن
گازهــای تــرش در محــدوده شــهرهای اهــواز،
رامهرمــز ،شــادگان و جلوگیــری از انتشــار مــواد
آالینــده اســیدی در ایــن مناطــق و کاهــش
گازهــای گلخانــه ای ،مهمتریــن هــدف طــرح
آمــاک اســت.

وقتی خودروهای آمریکایی دیپورت شدند!
در سـالی کـه گذشـت موضـوع واردات خودروهای مونتـاژ آمریکا
خبرسـاز شد.
بـه گـزارش ایسـنا ،اواسـط سـال  ۱۳۹۵بود که ایسـنا خبـر داد
علیرغـم تاکیـدات مسـووالن ارشـد و برخـی ابهامـات قانونـی،
برخـی خودروهای مونتاژ شـده در آمریکا وارد ایران شـده اسـت.
رسـانهای شـدن این موضوع موج انتقاد کارشناسـان و نمایندگان
مجلـس شـورای اسلامی را بـه دنبـال داشـت کـه معتقـد بودند
واردات خـودرو از آمریکا و ایجاد اشـتغال بـرای کارگران آمریکایی
در شـرایطی کـه مسـووالن این کشـور همچون نیم قرن گذشـته
همچنـان رویکـرد خصمانهای در برابـر ایران دارند ،غیـر منطقی و
برخلاف منافع ملی اسـت.
در ایـن زمینه کارشناسـان عنـوان کردنـد کـه واردات خودروهای
تولیـدی آمریـکا بـه معنـی ایجاد اشـتغال بـرای کارگران و شـاغالن آمریکایـی با اسـتفاده از پول مـردم ایران اسـت آن هم
در شـرایطی کـه ایـن کشـور شـدیدترین دشـمنی را با ایـران داشـته و در جریان تحریمها نیز سـعی داشـت اقتصـاد ایران
را بـه زانـو درآورد کـه البته نـاکام ماند.
در ایـن یکی از این انتقادات شـهرام آزادی  -عضو هیات علمی دانشـگاه خواجه نصیرالدین طوسـی ،اظهـار کرده بود ":اقدام
صورت گرفته در واردات خودرو از کشور متخاصمی چون آمریکا برخالف منطق و منافع ملی است".
حسـن کریمـی سـنجری  -کارشـناس صنعت خـودرو ،نیـز تاکید کرده بـود "خودرویی کـه در آمریـکا تولید میشـود فارغ از
آنکـه برنـد آن آمریکایـی ،اروپایی یا آسـیایی اسـت باعث ایجاد ارزش افزوده و اشـتغال برای نیروی انسـانی شـاغل در این
کشـور میشـود .مـا نبایـد بـا واردات خودروهـای تولید شـده در آمریـکا با پـول و سـرمایه ایرانی بـرای کارگـران آمریکایی
ایجاد اشـتغال کنیم".
همچنیـن ابوالفضـل خلخالـی  -عضـو هیـات علمی دانشـگاه علـم و صنعت نیـز خاطرنشـان کرده بود کـه " این یک اشـتباه
بـزرگ اقتصـادی اسـت کـه ارز را از ایران خـارج کنیم تا خودرویـی را که در کشـور متخاصمی چـون آمریکا تولید شـده وارد
کنیم" .
بـه دنبـال ایـن انتقـادات و همچنیـن اعتـراض نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی ،فرهـاد احتشـامزاد  -رییـس انجمن
واردکننـدگان خـودرو ،از اقـدام پلیـس مبنـی بـر توقـف شـمارهگذاری خودروهـای وارد شـده از آمریـکا خبـر داده و اظهـار
کـرده بـود ":حـدود  ۴۰۰دسـتگاه خـودروی تولیـد آمریـکا وارد ایران شـده که مربـوط بـه برندهای بـیامو ،تویوتـا ،ولوو و
هونـدا اسـت کـه با کـد آمریکا تولید شـدهاند؛ البتـه پلیس راهنمایـی و رانندگی شـمارهگذاری ایـن خودروهـا را متوقف کرده
است".
بـا رسـانهای شـدن موضـوع واردات خودروهـای مونتـاژ آمریـکا و به دنبـالآن توقف شـمارهگذاری ایـن خودروها از سـوی
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ،وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت نیز سـرانجام پـس از مدتی سـکوت ،از ابتدای دی ماه سـال
گذشـته ( )۱۳۹۵ثبـت سـفارش و واردات خودروهـای مونتـاژ آمریـکا را متوقـف و ممنـوع اعالم کرد.
در آن زمـان اگرچـه واردات خودروهـای مونتـاژ آمریکا سـرانجام متوقف و ممنوع شـد امـا برخی از مصرفکننـدگان که پیش
از آن بـه دلیـل عـدم آگاهـی خودروهـای مونتـاژ آمریـکا را خریـداری کـرده بودند به دلیـل عدم امـکان شـمارهگذاری و اخذ
پالک ،دچار مشـکل شـدند.
ایسـنا حـل مشـکل این افـراد (خریداران تویوتـا کمری هیبریـد ،بـیامو  X۴و هوندا  )CRVکه بـه دلیل نداشـتن پالک قادر
بـه اسـتفاده از خـودروی خـود نبودنـد را از شـرکتهای واردکننده این خودروها شـامل پرشـیا خـودرو ،گروه صنعتـی گلرنگ
و ایرتویـا پیگیـری کـرد و مسـووالن این شـرکتها در پاسـخ اعالم کردنـد که خریـداران میتواننـد این خودروهـا را عودت
داده و نسـبت بـه دریافـت وجه خود اقـدام کنند.
همچنیـن بررسـیهای بیشـتر نشـان داد کـه براسـاس الزامـات قانـون حمایـت از حقـوق مصرفکننـدگان خـودرو؛ تمـام
عرضهکننـدگان خودروهـای مونتـاژ آمریکا در ایران شـامل شـرکتهای یـاد شـده و البته برخـی واردکننـدگان متفرقه ،ملزم
بـه بازپسگیـری خودروهـای یـاد شـده و بازپرداخـت وجه بـه خریداران هسـتند.
در ایـن زمینـه در مـاده  ۴اصالحیـه آییننامـه اجرایـی قانـون حمایـت از حقـوق مصرفکنندگان خـودرو در بخـش ضوابط و
روشهـای فـروش خـودرو تاکید شـده اسـت کـه "در تمام روشهـای فروش خـودرو از جملـه تحویل فـوری و پیشفروش
قطعـی و عـادی ،عرضهکننـدگان خـودرو ملزم هسـتند از تامین بـه موقع خودروهـای فروخته شـده و همچنان شـمارهگذاری
آنهـا ،اطمینان حاصـل کنند".
بنابرایـن طبـق این بنـد قانونی تمـام واردکنندگان خودروهـای مونتاژ آمریـکا و همچنین سـایر واردکنندگان متفرقـه ملزم به
بازپسگیـری خودروهایی هسـتند که از سـوی پلیـس راهنمایی و رانندگی ،شـمارهگذاری نشـدهاند.
در ایـن زمینـه در اواخـر سـال گذشـته اعالم شـد کـه مصرفکنندگانی کـه خودروهای مونتـاژ آمریـکا را خریـداری کردهاند
میتواننـد نسـبت بـه بازپـس دادن خودروهـای مربوطـه بـه فروشـندگان و بازپسگیـری وجـه پرداختـی خـود اقـدام و در
صـورت امتنـاع شـرکت فروشـنده از ایـن کار ،بـه وزارت صنعت ،معـدن و تجارت یـا سـازمانهای صنعت ،معـدن و تجارت
اسـتانی مراجعـه و اقـدام به شـکایت کنند.

تحقق  ۶۰درصدی تهیه صورتهای مالی دولت
وخزانــه داری کل کشــور و اداره کل هماهنگــی
و تلفیــق حســاب هــا و روش هــای حســاب داری،
از ابتــدای ســال  ۱۳۹۴اقــدام بــه تدویــن و ابــاغ
نظــام حســابداری بخــش عمومــی کــرد .ایــن نظام
حســابداری جدیــد ،مبنایــی برای اجرای حســابداری
تعهــدی بــه منظــور شناســایی رویدادهــای مالــی
در ســطح دولــت اســت .همچنیــن بنــد ( )۱مــاده
( )۲۶قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ( )۲نیــز
دســتگاه هــای مختلــف دولتــی را مکلــف بــه
تهیــه صــورت هــای مالــی کــرده اســت .در ایــن
مــاده عنــوان شــده اســت کــه وزارت خانــه هــا،
موسســات دولتــی و ســایر دســتگاه هــای اجرایــی
در مــوارد اســتفاده از بودجــه عمومــی دولــت،
مکلفنــد کــه صــورت هــای مالــی خــود را براســاس
اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی کشــور
در چارچــوب دســتورالعمل هــای حســابداری وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی (برمبنــای حســابداری
تعهــدی) تهیــه کننــد.
ســال فرصــت بــرای تهیــه صورتهــای
ما لی
بــر همیــن اســاس معاونــت مذکــور در ســال
 ۱۳۹۵و بــرای نخســتین بــار اقــدام بــه تهیــه
صــورت هــای مالــی دولــت (مربــوط بــه ســال
 )۱۳۹۴کــرده اســت .اســتانداردهای اجــرای نظــام
حســابداری تعهــدی هنــوز بــه صــورت کامــل
در کشــور اجــرا نشــده و در تبصــره مــاده ()۲۶
قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ( )۲بــه وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی ،ســه ســال فرصــت
داده شــده اســت .بــا ایــن حــال شــروع تهیــه
صــورت هــای مالــی دولــت گامــی موثــر بــرای
ارتقــای شــفافیت مالــی در ســطح دولــت و ابــزاری
جهــت ایفــای مطلــوب تــر مســوولیت پاســخگویی
دولــت بــه مــردم و اقدامــی عملــی بــرای تحقــق
سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه حســاب
میآیــد .در واقــع میتــوان گفــت کــه تهیــه
پیــش نویــس صــورت مالــی دولــت پیــش نیــاز
مدیریــت نویــن مالــی بخــش عمومــی اســت.
بــه طــور کلــی تهیــه صورتهــای مالــی بــا
هــدف ارائــه اطالعاتــی دربــاره وضعیــت مالــی و
تغییــر در وضعیــت مالــی یــک واحــد گزارشــگر
انجــام میشــود کــه بــرای طیفــی گســترده از
اســتفاده کننــدگان در اتخــاذ تصمیمــات اقتصــادی
و ارزیابــی مســوولیت پاســخگویی مفیــد واقــع
میشــوند .بدیــن ترتیــب در صورتهــای مالــی
یــک واحــد گزارشــگر اطالعاتــی دربــاره میــزان
داراییهــا ،بدهیهــا ،ارزش خالــص ،درآمدهــا،
هزینــه هــا و ســایر تغییــرات در ارزش خالــص
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افشــا مــی شــود.
اجزا صورت مالی دولت
صــورت هــای مالــی بــه طــور کلــی شــامل
صــورت وضعیــت مالــی ،صــورت تغییــرات در
وضعیــت مالی ،گــردش حســاب تغییــرات در ارزش
خالــص ،صــورت مقایســه بودجــه و عملکــرد و
یادداشــت هــای توضیحــی شــامل خالصــه ای از
اهــم رویه های حســابداری و ســایر یادداشــت های
توضیحــی اســت .در مجمــوع بیــش از  ۳هــزار
و  ۵۰۰دســتگاه دولتــی وجــود دارنــد کــه بایــد
صــورت هــای مالــی خــود را تهیــه و گــزارش کنند.
طبیعتــا امــکان تحقــق ایــن موضــوع در ســال اول

مکمــل آن اســت .ویژگــی مهــم دیگــر صــورت
مالــی دولــت قابــل فهــم تــر بــودن آن بــرای
اســتفاده کننــدگان نســبت بــه صــورت حســاب
عملکــرد اســت .صــورت حســاب عملکــرد بــرای
افــراد فعــال در بخــش عمومــی قابــل فهــم
اســت ،امــا ممکــن اســت یــک مدیــر بازرگانــی
هیــچ چیــز از آن متوجــه نشــود .خــود بنــده بــا
اینکــه قبــا مدیــر مالــی بــودم هنگامــی کــه
بــه وزارت دارایــی آمــدم بــا ایــن قضیــه آشــنا
نبــودم .چــون چارچــوب صــورت حســاب عملکــرد
مختــص بــه اینجاســت امــا صــورت مالــی را همــه
مــی شناســند .بنابرایــن برداشــتی کــه از ایــن

وجــود نــدارد ،ولــی بــا ایــن وجــود و براســاس
گــزارش معاونــت نظــارت مالــی و خزانــه داری
کل کشــور ،تعــداد  ۲۲۳۳واحــد گزارشــگر ،اقــدام
بــه ارائــه صــورت هــای مالــی خــود کــرده انــد
کــه ایــن بــه معنــی تحقــق بیــش از  ۶۰درصــد
پیــش نویــس صــورت مالــی تنهــا در ســال
اول اجــرای آن اســت و عملکــرد قابــل قبولــی
محســوب میشــود.
در همیــن راســتا ،علــی فعــال قیومــی ،اظهــار
کــرده اســت :در مــورد حســاب عملکــرد بودجــه
مقایســهای بیــن عملکــرد مالــی بــا بودجــه
پیشبینــی شــده اســت .امــا هیــچ اطالعاتــی
در مــورد داراییهــا ،بدهیهــا ،ارزش خالــص
دولــت ،درآمدهــا و هزینــه هــا ارائــه نمــی کنــد.
یعنــی تنهــا صورتــی از منابــع و مصــارف دولــت
اســت .در حالــی کــه تمامــی مــوارد ذکــر شــده
در صــورت مالــی دولــت انــدازه گیــری مــی شــود
و در کنــار صــورت حســاب عملکــرد ،اطالعــات
دیگــری را بــه اســتفاده کننــدگان مــی دهــد و

اطالعــات خواهــد کــرد مفیدتــر اســت.
وی همچنیــن اظهــار کــرده اســت :در حالــی که در
صــورت حســاب عملکــرد هیــچ گاه ایــن موضــوع
مشــخص نمــی شــود .بــه عنــوان مثــال در صورت
حســاب عملکــرد ،هیــچ کســری وجــود نــدارد .در
ســفر نماینــده صنــدوق بیــن المللــی پــول ،وی
خواســتار مشــاهده صورتهــای مالــی شــد .مــا
هــم صــورت حســاب عملکــرد را بــه وی ارائــه
کردیــم .امــا صنــدوق بیــن المللــی پــول قاعدتــا
بــه دنبــال کســری و مــازاد اســت .آن نماینــده
متعجــب شــده بــود کــه هیــچ کســری و مــازادی
در صــورت حســاب وجــود نــدارد و مــی پرســید که
ایــن مســئله چگونــه ممکــن اســت؟ در صــورت
حســاب عملکــرد هیــچ گونــه بدهــی وجــود نــدارد
و منابــع و مصــارف همیشــه تــراز اســت .حــال
از چنیــن صــورت حســابی چگونــه مــی خواهیــم
بفهمیــم چــه مقــدار کســری داریــم و چگونــه
می خواهیم برای آن تأمین مالی کنیم؟
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه ایــن اقــدام بــا

الگوبــرداری از بخــش خصوصــی شــکل گرفتــه
اســت .امــا ماهیــت فعالیتهــا در بخــش خصوصــی
متفــاوت اســت .مــا در بخــش عمومــی بــه دنبــال
کســب ســود نیســتیم ،بلکــه بــه دنبــال ارائــه
خدمــات هســتیم .بــه همیــن دلیــل صــورت هــای
مالــی بخــش عمومــی تفاوتهایــی دارد .مثــا
در صــورت وضعیــت مالــی یــا ترازنامــه ،بــه جــای
حقــوق صاحبــان ســهام مــوردی بــه نــام ارزش
خالــص دولــت داریــم .یــا بــه جــای صــورت ســود
و زیــان کــه در بخــش خصوصــی وجــود دارد ،در
بخــش عمومــی صــورت تغییــر در وضعیــت مالــی
داریــم.
قیومــی همچنیــن بیــان کــرده اســت :اگــر
صــورت هــای مالــی دولــت کامــل شــود در
حــال حاضــر یــک صــورت مالــی اولیــه تهیــه
شــده اســت .پیــش نویــس صــورت مالــی دولــت
براســاس صــورت هــای مالــی  ۲هــزار و ۲۳۳
دســتگاه اجرایــی شــکل گرفتــه اســت کــه ممکــن
اســت اضافــه شــود .یــک ســری اطالعــات در
مــورد ســرمایه گــذاری هــای ایــران در خــارج و
داخــل وجــود دارد کــه تاکنــون در هیــچ صــورت
عملکــردی ثبــت نشــده بــود.
یکــی از بحــث هایــی کــه در برجــام ســروصدا
کــرد موضــوع دالرهــا بــود کــه هیــچ کــس نمــی
دانســت دقیقــا چــه مقــدار منابــع ارزی در خــارج از
کشــور داریــم.
مدیــر کل تلفیــق حســابها و روشهــای
حســابداری وزارت اقتصــاد افــزود :هیــچ کــس
نمــی دانــد چــه مقــدار طلــب خارجــی داریــم .ایــن
مســئله بایــد در صــورت مالــی دولــت ثبــت شــود
و قبــا نبــود و االن مــا داریــم انجــام مــی دهیــم.
البتــه االن ایــن دولــت نمــی توانــد از ایــن صــورت
مالــی بــرای مقایســه بــا دولــت بعــدی اســتفاده
کنــد .چــرا کــه ایــن صــورت مالــی هنــوز کامــل
نیســت .بــه تازگــی شــیوه نام ـه ای منتشــر شــده
اســت کــه براســاس آن داراییهــا بــه صــورت
کامــل شناســایی نشــده اســت و ارزش خالــص
واقعــی دارایــی هــا و بدهــی هــا مشــخص نیســت.
زمانــی کــه دارایــی و بدهــی مــا درســت شناســایی
شــود آن گاه عملکــرد دولــت می توانــد روی آن ها
اثــر بگــذارد و تفاوت های آن مشــخصا به دولت ها
نســبت داده مــی شــود .در مجمــوع مــا  ۳هــزار
و  ۵۰۰دســتگاه داریــم کــه بایــد بــه مــا حســاب
بدهنــد کــه از ایــن تعــداد تنهــا  ۲هــزار و ۲۳۳
دســتگاه بــه مــا گــزارش داده انــد .دریافــت گزارش
دســتگاه هــای باقــی مانــده قطعــا صــورت هــای
مالی دولت را تغییر می دهد.
وی گفتــه اســت :بنــده صحبتــی را از مدیــرکل
امــوال دولتــی نقــل قــول مــی کنــم کــه در جلســه

ای بــا حضــور آقــای نوبخــت و دکتــر طیــب نیــا
ارزش دارایــی هــای دولتــی را اگــر اشــتباه نکنــم ۲
میلیــون میلیــارد تومــان برآورد کــرده بودند .کشــور
مــا کشــوری غنــی اســت ،امــا ایــن دارایــی هــا
به صورت کامل شناسایی نشده است.
وی افــزوده اســت :یــک ســری معــادن و حــق
مجوزهــا جــزو دارایــی حســاب مــی شــوند .البتــه
هنــوز چیــزی از ایــن هــا ثبــت نشــده اســت .مــا
هنــوز بخــش زیــادی از ســاختمان هــای خــود را
شناســایی نکردهایــم .بــرای شناســایی داراییهــا
هماننــد تمــام دنیــا یــک رویکــرد پلکانــی اتخــاذ
شــده اســت .در هیــچ کشــوری تمــام دارایــی ها در
یــک ســال شناســایی نشــدهاند چــون امــکان پذیــر
نیســت .مــا  ۳۵۰۰واحــد گزارشــگر و  ۷۰۰۰نقطــه
بودجــه ای داریــم.
قیومــی بیــان کــرده اســت :اســتاندارد شــماره  ۵در
مــورد دارایــی هــای عمومــی مشــهود اســت .دو
روش در ایــن زمینــه وجــود دارد .روش اول بهــای
تمــام شــده و روش دوم ارزش منصفانــه اســت.
یکــی از بهتریــن برآوردهــا بــرای ارزش منصفانــه،
ارزش بــازار اســت .امــا اگــر ارزش منصفانــه مبنــا
قــرار بگیــرد بایــد در هــر دوره بــه روز شــود .دولــت
مــی توانــد در مرحلــه اول بهــای تمــام شــده را
ثبــت کنــد و در مراحــل بعــدی اطالعــات را بــه
روز کنــد .قبــل از ســال  ۱۳۹۴هیــچ اطالعاتــی در
ایــن زمینــه نداشــتیم .مســلما ابتــدا ایــن اطالعــات
را ایجــاد مــی کنیــم .داراییهایــی کــه از ایــن بــه
بعــد قــرار اســت بخریــم آن هایــی خواهنــد بــود
کــه بــه ارزش روز نزدیــک باشــند .داراییهایــی
کــه پیشــتر خریــداری شــدهاند نیــز بــا بهــای
تمــام شــده ثبــت خواهنــد شــد .روش پیشــنهادی
ایــن اســت کــه ارزش بــرآوردی خــود دســتگاه
لحــاظ شــود .یعنــی اگــر بهــای تمــام شــده نیــز
در دســترس نیســت در شــیوه نامــه داراییهــا
پیــش بینــی شــده کــه یــک گــروه کارشناســی
یــک ارزشــی بــرآورد کننــد کــه بــه ارزش بــازار
نزدیــک اســت.
امــا آن چیــزی کــه در اســتانداردهای بیــن المللــی
مطــرح اســت ارزش منصفانــه اســت تــا بتواننــد
صــورت هــای مالــی را ارائــه کننــد و مبنایــی
بــرای پیــش بینــی هــای آتــی و منطبــق بــر بــازار
باشــد.
او ادامــه داده اســت :یک سیســتم اطالعاتی ،زمانی
کــه اطالعــات مناســبی را بــه تصمیــم گیرنــدگان
منتقــل کنــد مــی توانــد در تصمیمــات آنهــا
موثــر باشــد و اثربخشــی آن تصمیمــات را افزایــش
میدهــد .هنگامــی کــه مــی خواهیــد در مــه گام
برداریــد بــا تــرس و لــرز آن را انجــام مــی دهید .یا
اصــا گام بــر نمــی داریــد .امــا زمانــی کــه عینکی
داشــته باشــید کــه مســیر جلــو خــود را ببینیــد حتی
جســارت دویــدن را هــم پیــدا مــی کنیــد .هــدف
ایجــاد همــان عینــک اســت تــا هــم وضعیــت
فعلــی را مشــخص کنیــم و هــم امــکان ارزیابــی
بــرای ســال هــای آینــده ایجــاد مــی شــود.

