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در ابتدای گفتگو مایلم از جانب شــورای مدیریت و کارشناسان نشریه حسابرس از مشارکت پایدار شما در ش

فرایند اطالع رسانی و رسانه ای نشریه، سپاسگزاری کنم. امیدوارم در این گفتگو بتوانیم مطالب ارزشمندی 
درباره عملکرد کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و کوششهای آن برای 

ارتقای کیفیت حسابرسی، که جنابعالی از اعضای مؤثر آن هستید، به خوانندگان نشریه منتقل کنیم.
گزارش عملکرد ســال 1395 کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسســات حسابرسی معتمد سازمان بورس و 
اوراق بهادار را که در مرکز اطالع رسانی اینترنتی سازمان بورس در صفحه مدیریت نظارت بر ناشران/ اداره 
امور حسابرســی و گزارشگری مالی/ فایلها و فرمها/ ضوابط مؤسســات حسابرسی معتمد سازمان بورس 

توسعه حسابرسی:

سازمان محوری و فرهنگ محوری
گفتگو با

آقای خسرو پورمعمار
حسابدار رسمی و کارشناس بازار سرمایه
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قرار گرفته اســت، خواندم و خواندن آن را به همه 
اعضای حرفه توصیه می کنم. بــا توجه به اهمیت 
مطالب گــزارش، در نظر داریم بخشــهایی از آن 
را، در کنار متن گفتگو با جنابعالی، برای دسترسی 

سریعتر خوانندگان منتشر کنیم.
اولین پرسش را از همین جا شروع می کنم که چرا 
این گزارش بعد از حدود ده سال، با این همه تأخیر 
منتشر شده اســت؟ گزارشهای بعدی را چه زمانی 
منتشــر می کنید؟ آیا پس از انتشــار گزارش هیچ 
بازخوردی داشته اید؟ و آیا کمیته در نظر ندارد یک 

مرکز اطالع رسانی اینترنتی داشته باشد؟ 
پورمعمار

فعالیــت کمیتــه پذیرش و نظــارت در ســازمان بورس از 
آبان ماه ســال 1386 آغاز شده اســت. اولین گزارش این 

کمیته برای دوره 4/5 ماهه سال 1386 بود و پس از آن در 
پایان هر ســال گزارش عملکرد کمیته تهیه و تنظیم شده 
و بنابراین تا پایان ســال 1395 تعــداد ده گزارش عملکرد 
کمیته انتشــار یافته اســت. بــا توجه به اینکه در اســاس 
تشکیل کمیته در اجرای دستورالعمل مؤسسات حسابرسی 
معتمد ســازمان بــورس و اوراق بهادار صــورت پذیرفته، 
مخاطب گزارش در تمام ســالها، ریاست محترم سازمان 
بورس است. گزارشهای عملکرد، همه ساله از سوی اعضا 
مطالعه شــده و به امضا می رســند و نســخه ای از گزارش 
در اختیــار اعضــا و از جمله در اختیار نمایندگان ســازمان 
حسابرســی و جامعه حســابداران رســمی قرار می گیرد و 
محدودیتی در نقل مطالب آن یا انتشــار بخشی از مطالب 
آن، از طرف سازمان بورس اعالم و اعمال نشده است. در 
آینده نیز، تهیه و تنظیم گزارش عملکرد هر ســال، مانند 
همه ســالهای گذشــته، پس از پایان هر سال و استخراج 

اطالعات، صورت خواهد پذیرفت. 
ویژگی این گزارش آن است که در ارتباط با آمار ارائه شده 
در آن، در اغلب موارد، اطالعات مقایســه ای برای 3 یا 5 
ســال و در برخی موارد که مربوط به کارکرد کمیته اســت، 
به صورت ده سال و از آغاز فعالیت کمیته ارائه می شود. در 
ســالهای اخیر، امکان الزم برای انتشار آن از طریق مرکز 
اطالع رسانی اینترنتی سازمان بورس فراهم شده و در واقع 
مرکز اطالع رســانی کمیته، بخشــی از مرکز اطالع رسانی 
ســازمان بورس اســت. در نظر اســت که ایــن بخش از 
اطالع رسانی در سالهای آینده از نظر شیوه ارائه اطالعات 
و نوع اطالعــات، بهبود یابد. برای ایــن منظور، نیازمند 

امکانات بیشتری هستیم که امیدواریم فراهم شود.

گزارشــهای  انتخاب  بــه معیارهــای  گزارشــتان  در 
حسابرسان جهت بررسی کمیته اشاره کرده اید. به نظر 
می رسد که رویکرد گذشته، مبتنی بر رسیدگی به تخلفها 
بوده اســت، اما در پیشــنهادهای کمیته، به ضرورت 
ایجاد نظارت مؤثر و شیوه های نظارتی هوشمند اشاره 
کرده اید. از زمان طرح پیشــنهادها تا کنون چه گامهایی 

در این زمینه برداشته شده است؟ 

ضرورت اولیه

آن است

در تفکری که 

سازمان محوری را

حمایت می کند

فرهنگ احترام به سازمان

و کار گروهی نیز

ایجاد شود
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پورمعمار
در گزارش ســال 1395 و در تمامی گزارشــهای ســالهایی که 
مربوط به ارائه آمار مربوط به عملکرد کمیته اســت، در بخش 
پایانــی بند 5، معیارهای انتخاب گزارشــها درج شــده که این 

معیارها عبارتند از:
1- گزارش شــرکتهایی که حســابرس مســتقل خــود را تغییر 

داده اند،
2- گزارش مؤسسات حسابرسی که در طبقه اول قرار دارند،

3- گــزارش شــرکتهایی کــه تعدیلهــای ســنواتی بااهمیت 
داشته اند،

4- گزارش مؤسســات حسابرسی که شــرکت بورسی )به طور 
مستقیم( نداشته اند،

5- گزارشهای مؤسساتی که تاکنون بررسی نشده اند،
6- گزارشهایی که به صورت تصادفی انتخاب می شوند، و
7- گزارشهای امضاشده از سوی شریک جدید مؤسسه.

مالحظه شــاخصهای یادشــده نشــان می دهد که رویکرد 
در انتخاب گزارشــها لزومًا بروز تخلف نبوده اســت. افزون  بر 
شــاخصهای یادشــده، شــکایت برخــی ســهامداران و یــا 
تشخصیص ضرورت بررسی بعضی گزارشها از سوی مدیریت 
ناشــران سازمان بورس ممکن است ســبب بررسی گزارش از 

سوی کمیته شود. 
کاربرد شــیوه های نظارتی هوشمند، یکی از هدفهای آینده 
کمیته اســت. اعمال این نوع شــیوه نظارت، مســتلزم ایجاد 
بانکهای اطالعاتی برای جمع آوری اطالعات بیشتر و متنوع تر 
اســت که مبانی برخی از ایــن اطالعات شــاخصهای هیئت 
 (PCAOB) نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام
می باشد که باید بنا به شرایط شرکتها و شرایط حرفه حسابداری 
و حسابرسی در کشور، تعدیل و بازنگری شود. در این ارتباط، 

بعضی اقدامها و از جمله موارد ذیل باید انجام پذیرد:
1- تعریف نظام جامع مربوط به مشخص کردن نوع اطالعات 

و کاربری آنها،
2- اجمــاع نهادهای ذیربط و از جمله ســازمان حسابرســی، 
جامعه حســابداران رســمی و بورس اوراق بهادار برای تعیین 
سازمان جمع آوری اطالعات، طبقه بندی آنها، استفاده از آنها 

و گزارشگری اطالعات، و

3- اجماع حسابداران رسمی و مؤسســات حسابرسی در مورد 
اینکه بــدون اطالعات کافی و کامل، امــکان ارزیابی صحیح 
خدمات حسابرســی، دشــوار اســت و پذیرش این نکته که در 
محیطهــای اقتصادی در جهــان امروز، بدون دسترســی به 
اطالعــات صحیــح و ارزیابی آنها، نمی تــوان جهت گیریهای 

مؤثری داشت. 

در بیشتر کشورها، رسیدگی پیش از آنکه بر مبنای ارجاع 
دیگر مراجع باشــد، جنبه دوره ای دارد؛ رسیدگی پیش 
از آنکه متوجه گزارش حســابرس باشد، بر کل مؤسسه 
کنترل داخلی مؤسسه، و براساس  حسابرســی، نظام 
رویکــرد مبتنی بر ریســک انجام می شــود؛ و گزارش 
یافته های رسیدگی به صورت علنی منتشر و نقاط ضعف 
مؤسســه ها در زمینه کیفیت حسابرســی اطالع رسانی 
می شــود. برای مثال، بــه مرکز اطالع رســانی هیئت 
نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام نگاه کنید. 
آیا برنامه و طرحی برای تغییر رویکرد رســیدگی کمیته 

دارید؟
پورمعمار

این پرســش، موضوع مهمی را مطرح می سازد. پاسخ 
آن به اختصار آن است که در اساس گرایش صحیح، در 
حرفه حسابداری و حسابرسی، آن است که سمت وسوی 
اصلی ارزیابیها، باید حرکت به ســوی سازمان محوری 

باشد.
هرچند ســازمانها را اشــخاص شــکل می دهند، اما 
بدون تفکر و رویکرد سازمانی، اشخاصی که مدیران یا 
همکاران سازمان هستند، مبنای ارزیابی قرار می گیرند 
و با تغییر افراد مؤثر ســازمان، رویکرد سازمان ممکن 
اســت با تغییر یا اختالل روبه رو شود. هرگاه قرار باشد 
سازمان محوری را جایگزین فردمحوری کنیم، این امر 
با سهولت و در دوره کوتاه زمانی حاصل نمی شود؛ زیرا 
ضرورت اولیه آن است که در تفکری که سازمان محوری 
را حمایــت می کنــد، فرهنگ احترام به ســازمان و کار 
گروهی نیز ایجاد شود. به عبارت بهتر، نیازمند فرهنگ 
سازمانی نیز هستیم. در حرفه حسابرسی کشور، به ویژه 
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در بخــش خصوصی آن، مؤسســه ها در حــول محور 
اشخاص و شرکای مؤثر شکل گرفته اند.

ادغام مؤسســه ها و ایجاد مؤسســات حسابرسی بزرگتر 
ممکن اســت زمینه های گرایش به موضوع اداره سازمانی 
مؤسســات حسابرســی را فراهم کند و اولیــن قدم در این 
راه آن اســت که شــرکای این مؤسسه ها با مســئولیتها و 
وظایف خود در اداره مؤسســه ها، با نگاه سازمان محوری 
آشــنایی کافی داشته باشــند و مهمتر آنکه نظام سازمانی 
و تصمیم گیــری گروهــی مبتنی بــر شــیوه های مدیریت 
علمی و گروهی را پذیرا باشــند. آنگاه در چنین شــرایطی 
سیســتم کنترل داخلی مؤسسه و رویکرد مبتنی بر ارزیابی 
ریســک، دارای معنا می شــود. با نبود چنین رویکردی، 
آنــگاه مخاطرات نبود سیســتم به تمامی شــرکا تســری 
می یابد و آنها را در قبال انتشــار گزارشــهای نامناسب به 
شــیوه حسابرسی نامناسب و یا اســتفاده از نیروی انسانی 
نامناسب، با »ریسک« مواجه می سازد. برای تغییر رویکرد 
گذشــته و حرکت از »فردمحوری« به »ســازمان محوری« 
الزمست همه نهادهای مسئول در حرفه حسابرسی، نوع 
تفکــر و ارزیابیهای خود را متحول ســازند. پس از چنین 
تحولــی، آنگاه شــاخصهای ارزیابی و شــیوه های آن نیز 

به یقین تغییر خواهند یافت.

در بخش چالشها، به سازوکار نظارت بر حرفه، که به نظر 
مهمترین چالش حرفه حسابرسی کشور است، اشاره ای 
نداشتید. نظر شما در این باره چیست؟ آیا در اقدامهایی 
که برای بهبود ساختار نظارت بر حرفه حسابرسی ایران 
در جریان است، مشــارکت دارید؟ آیا کمیته برای بهبود 
ایران پیشنهادی  بر حرفه حسابرســی  ساختار نظارت 

دارد؟ 
پورمعمار

در جهان غرب و به طور مشــخص در امریکا، هیئت نظارت 
بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، پس از مشکلهای 
اقتصاد امریکا و رســواییهای مالی و پــس از تصویب قانون 
ساربنز-آکســلی در ســال 2002 )یعنی 16 ســال قبل(، با 
هدف اعمال نظارت بر مؤسســات حسابرسی که حسابرسی 

شــرکتهای ســهامی عام را انجام می دهند، به وجود آمد. در 
دیگر کشــورهای دنیای غرب نیز ایجــاد نهادهای ناظر در 
حدود ســالهای 2003 تا 2005 )یعنی حدود 15 تا 13 سال 

قبل( به وجود آمدند. 
در کشــور ما، در اساســنامه جامعه حســابداران رسمی 
موضوع نظارت پیش بینی شــده و از زمان شورای اول در 
سال 1380 )یعنی 16 سال قبل( در دستور کار بوده است. 
موضوع نظارت بر حسابرســان معتمد در ســازمان بورس 
در شــکل فعلی آن، در مرداد 1386 )یعنی حدود 10 سال 
قبل( به صورت تصویب دستورالعمل پذیرش و نظارت بر 
مؤسسات حسابرسی معتمد شکل گرفت. در دنیای غرب، 
اعمال چنین نظارتی در قالب تصویب قوانین ذیربط شکل 

برای تغییر رویکرد گذشته و

 حرکت از

»فردمحوری« به »سازمان محوری«

الزمست

همه نهادهای مسئول

در حرفه حسابرسی

نوع تفکر و ارزیابیهای خود را

متحول سازند
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گرفت و آنها پذیرفتند که در بیشتر اوقات چنین نظارتی از 
سوی نهاد یا ســازمان دیگری کاماًل مستقل از نهادهای 
حرفه ای انجام پذیرد. در کشــور مــا، قانون خاصی برای 
اعمال چنین نظارتی مســتقل از نهادهایی مانند سازمان 
حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی یا سازمان بورس، 

تاکنون تدوین نشده است.
بســیاری از حســابداران رســمی بر این باور هستند که 
جامعه حســابداران رســمی ایران در ارتباط با حسابداران 
رسمی، سازمانی خودانتظام اســت و به موجب اساسنامه 
آن، انجــام چنین مســئولیتی وظیفه جامعه حســابداران 
رســمی می باشــد. گروهی دیگر، دامنه نظارت را بسیار 
فراگیرتــر و از نظــر موضــوع مهمتر و از جملــه وظایف 
حاکمیتی می پندارند و معتقدند انجام چنین وظیفه نظارتی 

نیازمند ایجاد ســازمان ناظر کاماًل مســتقل و جداگانه ای 
اســت که دامنه نظارت آن شــامل ســازمان حسابرسی، 
مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حســابداران رسمی و 
دیگر حسابداران رسمی می شــود. برایند این اعتقادهای 
متفاوت، تاکنون منجر به تدوین قانون ایجاد »نهاد ناظر« 
نشده است و به نظر می رســد تا زمانی که این اختالف در 
نظرهای متفاوت، سرانجام مناسبی نیابد، موضوع نظارت 
بر حرفه حسابرســی، کماکان موضوع چالش برانگیز حرفه 

حسابرسی باقی خواهد ماند.
در شش ماهه دوم سال 1396، تالشهایی برای تدوین 
قانون »ایجاد نهاد ناظر حسابرســی« به انجام رســیده که 
ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در برخی موارد، طرف 
مشــورت قرار گرفته و همکاریهایی را در این زمینه داشته 
است. در این زمینه، کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات 
حسابرسی معتمد، برای تدوین قانون یا ارائه هرگونه نظر، 
طرف مشــورت نبوده، درخواستی از آن به صورت رسمی 
به عمل نیامده و بنابرایــن هیچ گونه مصوبه ای نیز در این 
زمینه نداشــته اســت. البته ممکن است برخی از اعضای 
کمیتــه به صورت فردی یا ســازمانی، در این زمینه طرف 
مشــورت قرار گرفته باشــند که در این صــورت این گونه 
اقدامهــا جنبه فردی داشــته و ارتباطی با کمیته پذیرش و 

نظارت ندارد. 

در بخش 8 گزارش، به ایرادهای عمده مشاهده شــده 
در گزارشــهای حسابرســی بررسی شــده، اشــاره 
داشته اید. اما، ایرادها بیشــتر به نام گزارشها )برای 
مثال: ایرادهــای مربوط به صورتهــای مالی تلفیقی( 
اشــاره دارد تا نوع آنها. مهمتریــن ایرادهای مؤثر بر 
کیفیت حسابرســی، مشاهده شده در ده سال گذشته، 
چه بوده اســت )برای مثال: ارزیابی و پاسخگویی به 
ریسک تحریف بااهمیت، حسابرسی کنترلهای داخلی 
براوردهای  حسابرســی  مالی،  گزارشــگری  بر  ناظر 

حسابداری، و ...(؟
افزون بر این، در طول این ده ســال چه ایرادهایی 

کاهش داشته و چه ایرادهایی بیشتر شده است؟

از دیدگاه سازمان بورس 

اعالم ضرورت تهیه صورتهای مالی

براساس

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

در مرحله اول

ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی

برای تسهیل رشد

سرمایه گذاری است
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پورمعمار
ایرادهایی که در مورد گزارشــهای حسابرسی مشاهده شده 
اســت، به صورت خالصه در بخش 8 گزارش عملکرد درج 
شده و فهرســت تفصیلی آن در پیوســت گزارش منعکس 
گردیده اســت. در مورد ایرادهای مشاهده شــده، توجه به 

نکته های ذیل ضروری است:
1- ایرادها فقط مربوط به یک ســال نیســتند و همه ساله، 
هرگاه اشکالهای جدیدی مشاهده شوند، در طبقه بندیها در 
ردیف خود، به ایرادهای پیشــین اضافه می شود. هدف این 
رویه آن است که دراساس فهرستی از ایرادها داشته باشیم تا 
بتواند بنا به مورد، جهت اتخاذ اقدامهای الزم و پیشگیرانه و 
بهبود روش حسابرسی و یا گزارشگری و با آموزش کارکنان 

مورد استفاده قرار گیرد.
2- تهیه هر نــوع آمار از درجه اهمیت ایــراد در میان دیگر 
اشــکالها، درجــه تکرارشــوندگی آن در هر ســال نســبت 
به ســالهای قبل، میــزان وقوع آن به تفکیک مؤسســات 
حسابرســی مختلف، درجه تســری آن در بین شــرکتها به 
تفکیــک نوع صنعــت، طبقه بنــدی ایرادها از نظر شــیوه 
ناکافی در رســیدگیها و یا شیوه گزارشگری آنها و درنهایت، 
طبقه بندی از دیگر جوانب مستلزم نظام طبقه بندی ایرادها 
است. امکانات ما از این نظر با محدودیتهایی مواجه است. 
اجرایی شــدن این امر می تواند اســتقرار نظارت هوشمند را 
جهت دار و تســهیل کرده و به حسابرســان نیز در پی بردن 
به نوع اشــکالهای متداول و دالیل بروز آنها در رســیدگیها 
یا گزارشــگری آنها و درنهایت اجتنــاب از تکرار آنها کمک 

شایان توجهی نماید.

کمی به جلو نگاه کنیم. ســازمان بــورس تمامی بانکها 
و مؤسســات اعتباری و شــرکتهای بیمه و شــرکتهای 
بــزرگ را ملــزم به تهیــه و ارائــه صورتهــای مالی 
براســاس اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)حسابرسی  شــده(، ساخته اســت. چه کسانی مجاز به 
حسابرسی این صورتها هســتند؟ همان حسابرسی که 
صورتهای مالی براســاس اســتانداردهای حسابداری 
ایران را حسابرســی کرده اســت؟ هر حسابرس معتمد 

سازمان بورس؟ هر حسابرس ایرانی؟ و یا هر حسابرسی 
از هرجای جهان؟

پورمعمار
نخســت اینکــه در این مورد و اساســًا در مورد رســیدگی و 
حسابرسی صورتهای مالی، در حال حاضر به لحاظ تخصصی 
فقط حســابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه 
حســابداران رســمی ایران، مســئولیت اصلــی را عهده دار 
هســتند. در ارتباط با شرکهای پذیرفته شــده در بورس نیز 
حسابرســان معتمد ســازمان بورس که آنها نیز عضو جامعه 
حسابداران رســمی ایران هســتند، عهده دار انجام وظایف 
محوله می باشند. بدیهی اســت در مورد موضوعهای جدید 
که حرفه حسابرســی، تجربه ای در زمینه آنها نداشــته باشد 
و یا نیازمند بهبود روشــهای خود باشد، انتخاب راهکار اعم 
از اســتفاده از نظر کارشناسان دیگر کشــورها و یا استفاده از 
ابزار مناســب برای آموزش مدیران یا کارکنان و یا استفاده از 
روشــهای دیگر، مسئولیت با نهادهای ذیربط و با مؤسسات 

حسابرسی واجد شرایط است. 

نگاه دیگری به پرســش پیشین داشــته باشیم. 
حســابرس مجاز به حسابرســی صورتهای مالی 
بین المللی گزارشگری  براســاس اســتانداردهای 
براساس مقررات چه کشوری  را  مالی، حسابرسی 
و طبق کدام اســتانداردهای حسابرسی باید انجام 
دهد؟ و آیا در اصل می توان به مجمع عمومی صاحبان 
ســهام، بیش از یک گزارش مالی حسابرسی شده 
متفاوت،  مالی  گزارشــگری  چارچوبهای  براساس 

ارائه کرد؟
پورمعمار

باید توجه داشــت که در این مورد بســیاری از شــاخصها 
و الزامهــا و از جمله شــرایط و محیط اقتصادی کشــور، 
موضوع استفاده از ارزش منصفانه، استانداردهای ارزیابی 
مورد نیاز کارشناسان ارزیاب، شرایط بازارها از نظر درجه 
فعالیت و کارایی بازار، در اختیار داشــتن کارشناسان خبره 
ارزیابی، شــیوه های پیاده سازی برای تمامی یا بخشی از 
شــرکتها، انتخاب نســخه قابل اتکا و مناسب استاندارد 
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بین المللی گزارشــگری مالی (IFRS) و بســیاری از 
نکته ها و شــرایط دیگر باید مورد توجه قرار گیرد و مهمتر 
از چنین توجهی، باید اجماع الزم در بین نهادهای ذیربط 
و تصمیم گیر حاصل شــود. اختالف نظــری که در مورد 
شــیوه ارائه صورتهای مالی بانکها بیــن بانک مرکزی از 
یک سو و سازمان حسابرسی از سوی دیگر وجود داشت، 
نمونــه ای از ضرورت وجود اجماع و مقدمات الزم در این 

زمینه است.
 از دیــدگاه ســازمان بــورس، اعــالم ضــرورت تهیه 
صورتهــای مالــی براســاس اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالــی، در مرحلــه اول، ضــرورت جــذب 
سرمایه گذاری خارجی، برای تسهیل رشد سرمایه گذاری 
است. این امر از نظر سرمایه گذاران خارجی یک ضرورت 
است تا بتوانند براساس استانداردهای یکسان و هماهنگ، 
ســرمایه گذاری خود را در کشــورهای مختلف مقایســه، 
تجمیع، تلفیق و ارزیابی کنند، و دراســاس به وجود آمدن 
اســتانداردهای بین المللی برای رفع همین نیاز است. ما 
به عنوان کشوری که نیازمند جذب سرمایه گذاران خارجی 
هستیم، ضروریســت در زمینه حسابداری و حسابرسی و 
بهره مندی از زبان مشــترک برای انتقال مفاهیم، خود را 
با این گونه اســتانداردها و مفاهیم آشنا و هماهنگ سازیم 
و در هر مورد نیز که بنا به شــرایط، نیازی به بومی کردن 
آنهــا داریم، این گونه موارد را نیز با قید دالیل مشــخص 
کنیم. بنابراین، پاســخگویی به تمامی مسائل و از جمله 
شیوه گزارشگری به مجامع عمومی شرکتها و تضاد مبلغ 
سود در شــرایط متفاوت گزارشگری و بسیاری از مسائل 
فنی دیگر، باید در دســتور کار قرار گیــرد و مهمتر از آن 
ضروری اســت در مورد آنها به نوعی اجماع داخلی دست 
یابیم و درنهایت از قوانین مناسب بهره مند باشیم تا کاربرد 

و اجرا را تسهیل کند.

و باز پرســش دیگری درباره موضوع حسابرســی 
بین المللی  استانداردهای  براساس  مالی  صورتهای 
گزارشــگری مالی داشــته باشــیم. آیا بررســی 
براساس  مالی  صورتهای  حسابرســی  گزارشهای 

در  مالی،  گزارشــگری  بین المللی  اســتانداردهای 
محــدوده وظایف کمیته قرار می گیرد؟ و اگر پاســخ 
مثبت اســت، چنین وظیفه ای کمیته را با چه مسائل 
و پیچیدگیهایی روبه رو می سازد و چه تدابیری برای 

آنها در نظر گرفته اید؟
پورمعمار

دراساس بررســی و ارزیابی موارد مندرج در صورتهای 
مالی شرکتهای ســهامی عام که بر پایه استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی تهیه و مورد حسابرســی 
حسابرســان معتمد ســازمان بورس قرار گرفته و برای 
تصمیم گیــری بــه مجامع عمومی شــرکتها تســلیم 
می شود، به لحاظ مســئولیت محوله با سازمان بورس 
اســت و کمیته پذیــرش و نظارت ســازمان بورس در 
اجرای دســتورالعمل مصوب شــورای بورس به عنوان 
کارگــروه تخصصی ســازمان، این گونه مســئولیتها را 

عهده دار است.
 بدیهی اســت در پاســخگویی به شــرایط و نیازها، 
ســازمان بــورس می توانــد از کارشناســان ذیصالح 
بیشتری در کمیته اصلی یا فرعی خود نیز بهره مند شود 
تا پیچیدگیها و مســائل ذیربط با شرایط جدید را مورد 
توجه و بررســی قرار دهند. این موضوع زمانی تسهیل 
می شــود که پایه ها و مبانی، قوانین و اســتانداردهای 
مصــوب که مورد پذیرش و اجمــاع نهادهای حرفه ای 
ذیربط قرار گرفته اند، مبنای قضاوت و ارزیابی باشــند، 
زیرا سازمان بورس و شرکتهای پذیرفته شده در بورس، 
الــزام به رعایــت قوانیــن و اســتانداردها دارند و خود 

تدوین کننده آنها نیستند.

از اینکه مثل همیشــه با حوصلــه در گفتگوی ما 
شــرکت کردید، سپاســگزاریم. امیدواریم کمیته 
نظارت بر مؤسســات حسابرسی معتمد سازمان 
بورس، در بهبود کیفیت حسابرسی هر روز موفقتر 
از پیش باشــد و برای اعضــای آن آرزوی توفیق 

بیشتر داریم. 


