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به میز گفتگوی نشریه حســابرس خوش آمدید. ابتدا، برای روشن شدن ذهن خوانندگان، به این موضوع بپردازیم که چرا در 
حرفه حســابداری انتظار می رود که حسابداران در زمان ورود به حرفه حسابداری، شایستگیهای معینی داشته باشند، و برای 

باقی ماندن در حرفه، آن شایستگیها را حفظ کنند و توسعه دهند.

شلیله
از فرصتی که پیش آمده اســت تا دیدگاه های خود، در زمینه شایستگیهای حرفه ای برای ورود و باقی ماندن درحرفه را، با خوانندگان نشریه 

حسابرس در میان بگذارم، بسیار خوشنود و سپاسگزارم.
مســئولیت حسابرس یک مسئولیت وسیع اجتماعی اســت، گروه زیادی از مردم )استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی( به نتایج 
گزارشهای حسابرسی اتکا می کنند که مهمترین آنها سرمایه گذاران، سهامداران، بانکها، بستانکاران و سازمانهای مرتبط با دولت از 
جمله سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی هستند. پس همواره حسابرس، از ابتدای پذیرفتن و ورود به 
این مســئولیت حرفه ای و اجتماعی، بایســتی نسبت به خواسته های استفاده کنندگان آگاه و منافع ایشان را، که ممکن است با انجام 
ناقص یا غیرمسئوالنه وظایف خود موجب ارتکاب اشتباه در تصمیم گیری شده و به آنها زیان وارد کند، حین انجام کار خود در نظر 

 گفتگو با
آقای مهدی شلیله
عضو هیئت تشخیص صالحیت

جامعه حسابداران رسمی ایران

      شایستگی های حرفه ای 
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داشته باشد؛ به خصوص این که همواره مناسبات تجاری در 
حال گســترش و پیچیده ترشدن  اســت و قوانین و مقررات 
حاکم بــر آن نیز، با توجه به شــرایط اقتصادی و رقابتهای 
بسیار جدی بین تولیدکنندگان، در حال تغییر و تحول است.

درباره یک مفهوم دیگر نیــز صحبت کنیم. مقصود 
از »حسابدار حرفه ای« در ایران چیست؟ آیا مقصود 
تنها حســابداران رســمی عضو جامعه حسابداران 
رســمی است؟ یا این عنوان، حســابداران دیگری 
را نیز دربر می گیــرد؟ آیا همه اعضــای انجمنهای 
حســابداری ایران، حســابدار حرفه ای به حساب 
می آیند؟ آیا حســابدار حرفه ای حتما باید عضو یک 

انجمن حسابداری باشد؟

شلیله
به نظر مــن، مقصود از حســابداری حرفه ای، تنها شــامل 
اعضای جامعه حســابداران رســمی که متولی ارائه خدمات 
تخصصی حسابرسی مستقل و خدمات حسابداری هستند، 
نمی شود؛ بلکه گروه وسیع تری را در بر می گیرد. ولی به طور 
خاص، قانــون اســتفاده از خدمات تخصصــی و حرفه ای 
حســابداران ذیصالح به عنوان حســابدار رسمی، این گروه 
از حســابداران را که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند، 
مورد توجه قرار داده و از اینروســت که مســئولیت این گروه 
از اعضای جامعه، قانونًا و عرفًا، بســیار برجســته تر از دیگر 
افرادی است که در زمینه های حســابداری و حسابرسی در 

سطح کشور، به فعالیت حرفه ای اشتغال دارند.
 به نظــر من هر فردی در هر شــغل، مقــام و منصبی، 
بایــد در مقابل جامعه خود، احســاس مســئولیت داشــته 
باشــد، وظایف اخالقی و حرفه ای خود را به نحو مناســب 
ایفا کند و خود را در مقابل جامعه اســتفاده کننده، پاسخگو 
بداند. در این شرایط، هـــر شخص بـــاید مسئولیت نتایج 
انجام کارهای خود را بپذیـــرد و پـاسخگـــو باشــد. یعنی 
رئیس حسابداری یک شرکت هم، که مسئـولیـــت تهیـه و 
تنظیـم صورتهای مالی را دارد، باید در انجام مسئولیتهای 
واگذارشــده، احساس مســئولیت جدی داشــته باشد و در 
چارچــوب قوانین، مقررات و عرف و اخالق حرفه ای، خود 

را مســئول بداند. بدیهی است که اعضای دیگر انجمنهای 
حرفه ای نیز به طریق اولی، باید مسئولیتهای خود را به نحو 
احسن انجام دهند تا اعتبار آن انجمن و تشکل، در جامعه 
حفظ شــده و خدای ناکرده موجبات بی اعتباری آن تشکل 

حرفه ای نشود.

حسابداران چه شرایطی باید داشته باشند، تا به عنوان 
حسابدار رسمی شــناخته و به حرفه وارد شوند. این 
شرایط، در مقایسه با شرایط حسابداران رسمی دیگر 
کشــورهای جهان، در چه سطحی اســت؟ به عبارت 
نقاط ضعف مهم حســابداران  نقاط قــوت و  دیگــر، 
رسمی تازه وارد به حرفه حسابداری رسمی در ایران، 

کدامست؟

شلیله
حسابـــداران رســمی بایــد دارای ویـژگیهـایـــی همچــون 
دانش، تخصــص، تجربــه و پایبندی به اخــالق حرفه ای و 
مســئولیت پذیری اجتماعی و پاســخگوئی باشــند تا به عنوان 

حسابدار رسمی شناخته شوند.
 درحال حاضر حســابداران رسمی که وارد جامعه حسابداران 
رســمی ایران می شــوند، فقط به طور محــدود و از ُبعد دانش 
نظری حســابداری و حسابرسی و آشــنائی به قوانین مرتبط، 
مورد ســنجش قــرار می گیرند و دیگر ویژگیهای آنها، اساســًا 

مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. 
حسابداران رسمی باید به طور کامل به وظایف و مسئولیت 
خود اشراف داشــته باشــند و تا حد قابل قبولی محیطهای 
اقتصادی را بشناسند و در حیطه کار خود متخصص باشند. 
عالوه براین، آنها باید از دیگر علوم مرتبط مانند کامپیوتر، 
آمار و اقتصاد نیز، شــناخت نســبی داشته باشــند و دارای 
تجارب مفیدی در محیطهای حسابرسی باشند که متأسفانه 
درحال حاضر، مفیدبودن این سوابق، اساسًا مورد سنجش 
و ارزیابی جدی قرار نمی گیرد؛ هر چند هم اکنون محیطهای 
کار حســابداران حرفه ای، به دالیل مختلف، دچار نارساییها 
و مشکالت خاصی  اســت که به فراگیری مهارتهای الزم 
یا کســب اخالق حرفه ای و اجتماعی از سوی حسابرسان، 

کمکی نمی کند. 



56

13
97

د   
سفن

9  ا
9 

ره 
ما

ش

تا جائی که من اطالع دارم در کشــورهای خارجی، ورود به 
این گونه جوامع حرفه ای چندان مشکل نیست؛ در آن جوامع، 
با توجه به نظارتهایی که سیستم نسبت به عملکرد حسابرسان 
دارد، محیطهایی که حسابرســان در آنها آموزش می بینند و به 
انجام کار تخصصی و فراگیری اخالق حرفه ای اشتغال دارند، 
بسیار قابل اعتماد است و با فرهنگ کالن آن جوامع که همواره 
بر ترویج صداقت و درســتکاری تأکید دارد، همسو و هم جهت 
اســت. اما متأســفانه در کشور ما، آن ســازوکارها به طور مؤثر 

فراهم نیست و فاصله زیادی با رویکردهای مطلوب داریم.

به طور معمول، داشــتن مدرک دانشــگاهی، و سابقه 
کار، مشــخص نمی کند که متقاضــی ورود به حرفه تا 
چــه اندازه شایســتگیهای مورد انتظار را داراســت. 
به همین دلیل، متقاضیان ورود به حرفه باید، از طریق 
کفایت  آزمونهای خاص،  یا  گذراندن دوره های خاص، 
شایســتگیهای خــود را اثبات کنند. نظــام انتخاب و 
پذیرش حسابدار رســمی، تا چه اندازه ممکن است 
منظور  کند؟  آشکار  را  پذیرفته شــدگان  شایستگیهای 
از این پرســش این اســت که اعتبار نظام انتخاب و 
پذیرش حسابدار رسمی، چگونه تعیین می شود؟ تا چه 
اندازه می توان به کارایی و اثربخشی آن، اطمینان کرد؟

شلیله
همانگونــه که در پاســخ قبلی اشــاره کردم، در حــال حاضر، 
آزمونهــای مرتبــط با پذیرش حســابداران رســمی در مرحله 
اجازه ورود به آزمون حرفه ای، صرفًا متکی به داشــتن مدرک 
تحصیلی و ســوابق کار است. یعنی شــخصی که تحصیالت 
حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل سوابق را داشته باشد، 
اجــازه پذیرش در آزمــون را پیدا می کنــد. آزمونهای جامعه، 
به طور عمده متکی به ســنجش دانش نظری و تاحدی دانش 
کاربردی شرکت کنندگان در زمینه های حسابداری، حسابرسی 
و قوانین اســت که در صورت قبولی، افرادی که دارای سوابق 
غیراخالقی و مغایر با معیارهای جامعه نباشند، به عنوان عضو 

جامعه حسابداران رسمی پذیرفته می شوند. 
متأســفانه در حال حاضر به کیفیت ســوابق مفید حرفه ای 
شــخص متقاضــی ورود، در مدتی که بــه فعالیت حرفه ای 
اشــتغال داشــته اســت و همچنین شــأن و منزلت اخالقی 
حرفــه ای و اجتماعی شــخصی کــه در آزمونهای تخصصی 

پذیرفته می شود، توجه زیادی مبذول نمی گردد. 

حسابداران رسمی ایران چگونه شایستگیهای حرفه ای 
خود را حفظ می کنند و توســعه می دهنــد؟ چه مرجعی 
مســئول اســت که اطمینان دهد که حســابدار رسمی 

متأسفانه در حال حاضر 

به کیفیت سوابق مفید حرفه ای شخص متقاضی ورود

در مدتی که به فعالیت حرفه ای اشتغال داشته است و همچنین

 شأن و منزلت اخالقی حرفه ای و اجتماعی

 شخصی که در آزمونهای تخصصی پذیرفته می شود

توجه زیادی مبذول نمی گردد
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شایستگی حرفه ای خود را حفظ کرده است؟ سازوکار آن 
چیست؟ ظاهرًا در ایران فرض بر این است که حسابدار 
رسمی، شایستگیهای حرفه ای خود را حفظ کرده است، 

مگر این که خالف آن ثابت شود.

شلیله
در حال حاضر جامعه حســابداران رســمی، تأکید نسبتًا خوبی 
به لزوم کسب آمــــوزش از سـوی شرکـــا، مـدیـران و ســایر 
کـارکنـــان حـرفـــه ای دارد. ولی مــن، بازخــوردی از نتایج 
انجام این آموزشــها در ســطح جامعه ندارم. قضاوت کلی من 
این اســت که به طور قطع این آموزشها ممکن است به ارتقای 
سطح دانش اعضا و سایر کارکنان بیفزاید، ولی مطمئنًا همواره 
نیازمنــد ارتقای ســطح آموزشــها در همه زمینه هــای مرتبط 

تخصصی هستیم.

ابعاد برنامه آموزش حرفه ای مســتمر برای حسابداران 
رســمی چگونه اســت؟ کیفیت آن را چگونــه ارزیابی 
می کنیــد؟ آیا ایــن برنامه تأثیر نظام مندی در توســعه 
حرفه ای حسابداران رســمی دارد؟ این تلقی وجود دارد 

که این برنامه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

شلیله
متأســفانه قضاوت کلی من هم این است که سطح آموزش فعلی 
جامعه تا حدی شــکلی و تشریفاتی اســت و در سطوح مختلف 
خیلی متناسب با ســطح آموزش مورد نیاز اعضا نیست. در این 
رابطه باید برنامه ریزی مؤثرتر و بهتری صورت گیرد و به محتوای 

علمی و کاربردی این آموزشها توجه بیشتری معطوف گردد.
به هرصورت نیاز به بازنگــری مؤثرتر و نتیجه بخش تر وجود 
دارد و آموزشــها باید به طرف آموزشــهای کاربردی گرایش پیدا 
کرده و کارگاه های مناسب آموزشی در این خصوص داشته باشیم.

یکــی از ســه شایســتگی مهمی که حســابداران 
حرفه ای باید از خود نشــان دهند، ارزشها، اخالق، 
است. حســابداران حرفه ای  نگرشهای حرفه ای  و 
بایــد از شایســتگیهای تردید حرفــه ای، قضاوت 
حرفه ای، اصول اخالقی، و تعهــد به منافع عمومی 
برخوردار باشند. در ایران، چگونه مطمئن می شویم 

که حســابدار تازه وارد به حرفه حسابداری رسمی از 
این شایستگیها برخوردار است؟ حسابداران رسمی 
چگونــه با شــواهد مطمئن نشــان می دهند که این 

شایستگیها را حفظ کرده اند و توسعه داده اند؟

شلیله
در حــال حاضــر مهمتریــن سیســتم ســنجش عملکرد 
حسابرســان مســتقل، ارزیابــی اثربخشــی از نتایــج کار 
مؤسسه های حرفه ای است. در پاســخ به این سئوال باید 
دید که آیا نتایج خدمات حرفه ای مربوط، توانسته است به 
تصمیمهای صحیح و سنجیده استفاده کنندگان منجر شود 
یا خیر؛ و آیا توانسته ایم اعتماد استفاده کنندگان را نسبت به 

گزارشهای حسابرسی جلب کنیم یا خیر. 
متأســفانه در حال حاضــر، نتایــج این بررســیها چندان هم 
مطلوب نیست و بعضًا با گزارشــهایی روبه رو هستیم که حاکی 
از کم توجهی برخی حسابرســان، در اجرای فرایند حسابرسی و 
به کارگیری استانداردهای حسابرسی است. مهمترین این موارد، 
برداشــتهای نه چنــدان مطلوب و یکنواخت از اســتانداردهای 
حسابداری به وسیله حسابرسان، و ضعف در طراحی رسیدگیها 
در گزارشــهای مالی اســت که به منظــور اطمینان بخشــی به 
حسابرســان ارجاع می گردد. همچنین فراهم نیاوردن شواهد و 
پشتوانه الزم و کافی برای اثبات مطالبی که گزارش حسابرسی 

بر مبنای آنها پایه ریزی شده است. 
در موارد محــدودی نیــز  رعایت نکــردن موازین آیین 
رفتارحرفه ای از ســوی حسابرسان، از دیگر مواردی است 
که بعضًا مشــاهده می شــود که به شــدت به اعتبــار جامعه 
حرفــه ای آســیب رســانده و موجب اعتراض یا شــکایت 
اســتفاده کنندگان از خدمات مؤسسه های حسابرسی است؛ 
به ویــژه در مواردی کــه موجب بروز خســارتهای مالی به 

ذینفعان می شود.

از حضور و مشــارکت شــما برای انجــام این گفتگو 
بسیار سپاســگزاریم. امیدوارم کوششهای پیگیرانه 
شــما در هیئت تشــخیص صالحیت، برای باالبردن 
شایســتگیهای حســابداران حرفه ای ایران به نتیجه 

برسد.


