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سپاسگزاریم که دعوت نشریه حسابرس را برای گفتگو پذیرفتید. جنابعالی به عنوان یک چهره موثر بر پیشرفتهای 
حرفه حسابرسی ایران شناخته می شوید که نقش چشــمگیری در تحوالت حرفه حسابرسی ایران داشته اید و 
به احتمال زیاد دارید. اما، درخواســت مجله حسابرس این است که شــما در بحث »نظارت بر حسابرسی« در 

جایگاه مدیرعامل یک موسسه حسابرسی بزرگ، یعنی موسسه مفیدراهبر، در این گفتگو شرکت کنید. 
ابتدا تصویری کامل از نظارتی که در شرایط کنونی به وسیله مراجع مختلف، و همچنین واحدهای درون سازمانی، 

بر موسسه و حسابرسان آن اعمال می شود، ارائه بفرمایید.

نادریان
نظارتبرحرفهحسابرسیدرحالحاضردردوبخشحسابرسیدولتیوبخشخصوصیبهدوشکلصورتمیپذیرد:

دربخشدولتی،ســازمانحسابرسیتوســطهیئتعالینظارتمتشکلازنمایندگانقوایسهگانهکشورنظارتمیشود،

نظارت بر حسابرسی؛

نهاد مستقل نظارتی

گفتگو

با 

آقای هوشنگ نادریان

مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر
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ودرکنــارآن،حســبمورد،ازدیوانمحاســباتوبازرســی
کلکشــورنظارتهایقانونی)ونهالزامًاحرفهای(برســازمان

حسابرسیاعمالمیشود.
عالوهبراین،مدیرانسازمانحسابرسی،بهعنوانحسابدار
رسمی،بهوســیلهجامعهحسابدارانرســمیوسازمانبورس
نظارتمیشوند.البتهسازمانحسابرسی،واحدداخلیکنترل
کیفیتنیزداردکهعالوهبر کنترل کیفیت کار حسابرســی در 
حین اجرا )HotReview(،توســطمدیراننسبتبهکنترل 
کیفیــت پرونده های حسابرســی بعد از صــدور گزارش

)ColdReview(نیزاقداممیکند.
دربخشغیردولتیحرفه،یعنیموسســههایعضوجامعه
حســابدارانرســمی،ازطرفجامعهدرحــالحاضردونوع
نظارتاعمالمیشــود.یکنظــارت،ازطریقکمیتهکنترل
کیفیتجامعهحســابدارانرســمیکــهدردوبخشوضعیت
عمومیموسســهوپرونــدهانجــاممیگیردونتایــجنظارت
انجامشدهدرصورتاحرازتخلف،بههیئتهایانتظامیارجاع
میشــود؛ودوم،نظارتهیئتعالینظارتجامعهاســتکه
براســاساصالحاتبهعملآمدهدراساسنامهجامعه،موظف
به“نظارتبرفعالیتهایحرفهایاعضایجامعهحســبمورد
بــاارجاعوزیراموراقتصــادیودارایی،شــورایعالیجامعه
یابهتشــخیصهیئــتعالینظارت”شــدهاســت.عالوهبر
نظارتجامعه،موسســههاییکهبهکاِرحسابرســیشرکتهای
پذیرفتهشــدهبورسیمیپردازند،عماًلتابعنظارتیهستندکه
هیئتپذیرشموسسههایحسابرسیمعتمدبورسازطریق
بررسیگزارشهایحسابرسیویابررسیمواردخاص،اعمال

میکند.
موسســههایحسابرسینیزخودمکلفبهانجامحسابرسی
بارعایتسلســلهمراتبحرفهایهســتند؛ودرموسسههای
حسابرســیبزرگ،انتظارایناســتکهواحــدجداگانهایبر
کنترلکیفیتکارهایحسابرســیموسسهنظارتکند،کهدر
حالحاضربرخیازموسسههاچنینواحدیرادرسازمانخود

شکلدادهاند.
بهطورمنطقــیهرنوعنظارتاثربخشممکناســت
دربهبودکیفیتحسابرسیموسســهحسابرسیتاثیرگذار
باشــد.درموردموسســهمانیزهمینطوراســت،ضمن

آنکهموسســهمفیدراهبرخودرامقیدمیداندبااســتفاده
ازمدیرانومدیرانارشــدمجرب،باپشتیبانیفنیواحد
بررســیهایفنیوکمیتهفنیوقوانیــن،انجامدورههای
آموزشبرایحسابرســان،بهکارگیریگروهحسابرســی
شایســتهباترکیبتجربــیکاملترازنصابتعیینشــده
بهوســیلهجامعه،بیشــتریننظارتبرحسابرسیدرحین
اجــراراانجامدهــد.عالوهبرآن،واحدکنتــرلکیفیتبا
مدیریتیکیازاعضایهیئتمدیره،نســبتبهارزیابی
مستمرپروندههایحسابرسیاقداممیکندونتایجارزیابی
واحــدکنترلکیفیتتاثیرجدیومســتقیمبرنظامجبران

خدماتحسابرسانموسسهدارد.
مازادبــراین،واحدکنترلکیفیتجامعهبهصورتســاالنه
نســبتبهبررســیکیفیپروندههاواعمالکنترلهایدیگردر
بررســیوضعیتعمومیموسســهاقداممیکندودرسنوات
اخیرخوشبختانهنتایجارزیابیجامعهنشانازکیفیتمطلوبو
رضایتبخشموسسهداردوموسسهمفیدراهبرباالترینامتیاز

راداشتهاست.

حرفه حسابرسی

رشد کمی محسوس را

تجربه کرده است اما 

رشد کیفی

متناسب با

رشد کمی                                  

ارزیابی نمی شود
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ضمنآنکهگزارشــهایموسســهتوســطکمیتــهپذیرش
حسابرسانمعتمدبورسارزیابیواطالعاتومستنداتالزم
جهتردهبندیموسســهنیزبهآنانارائهشــدهاستوطبق
اطالعاتموجود،موسســهدرردهبرترموسســههایمعتمد

بورسقراردارد.
بنابرایننظارتهایدرونسازمانی،چهبهصورتکنترل
کیفیتدرحیناجرایحسابرســی،وچهبهصورتکنترل
کیفیتپروندههایحسابرسیبعدازصدورگزاش،هردو،
درموسســهبهموازاتجلومیرودوموثربرکیفیتاست.
عالوهبرآن،نظارتبیرونیازطریقجامعهحســابداران
رسمیوسازمانبورسنیزبربهبودکیفیتکارموثربوده
اســت.بهطورقطعنظارتبیرونیمکملوموتورمحرکه
فعالیتهــایدرونــیاســت.همانطورکــهدربحثکلی
بنگاههاهمداریم،استقرارکنترلهایداخلیوحسابرسی
مســتقلهردوضروریومکملیکدیگرندوبهطورقطع
هیچکدامبهتنهاییممکننیســتهدفهایموردنظررا

تامینکنند.

نظام موجود نظارت بر حسابرسی چه نارسایی هایی دارد 
که رفع آنها ممکن است کیفیت و اثربخشی حسابرسی را 
بیشتر کند؟ آیا نظام موجود در جلب مشارکت حسابرسان 
و ایجاد انگیزه در آنان برای ارتقای حرفه حسابرســی 
موفق بوده اســت؟ آیا از عهده القای اعتماد و اطمینان 
به جامعه و ســودبران گزارشــگری مالی نسبت به کار 

حسابرسان، برآمده است؟

نادریان
درسنواتگذشتهبحثخودانتظامیدرمجامعحرفهایدنیا
باصداییبلندترگفتهمیشــداماباکشــفتخلفهایجدی
درموسسههایحسابرسی،درسالهایاخیرسیاستگذاران
ومجامــعحرفهایبهایننتیجهرســیدندکــهنمیتوانبر
بحــثخودانتظامیتکیــهمطلقکرد،لــذابهتدریجبحث
مستقلشــدننهادنظارتیبرموسســههایحسابرسیدر
دنیــاقوتگرفتودولتهاوحاکمیــتبهنمایندگیازمردم،
ضوابــطومقرراتوســازوکارهاییجهــتاعمالنظارت
بیرونازمجامــعحرفهایطراحیکردندکهنمونههایبارز

آنهیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
)PCAOB(درامریکا،گروه اروپایی مراجع نظارت بر 
حسابرســان)EGAOB(دراتحادیــهاروپا،وشورای 
گزارشــگری مالی)FRC(درانگلســتانبودکهتقویت
نظارتدولتبرمجامعحرفهایوموسسههایحسابرسی
رادردســتورکارقــراردادنــد؛بهویــژه،برموسســههای
حسابرسیتمرکزشــدکهبامنافععمومیسروکارداشتندو
نیازبهصحتعملاینموسسههابیشترازسایرموسسهها

تشخیصدادهشد.
درشــرایطفعلیکشــورمــا،حرفهحسابرســیپساز
تشکیلجامعهحســابدارانرسمی،رشدکّمیمحسوسرا
تجربهکردهاســت،امامتاسفانهرشــدکیفیکارمتناسببا
رشــدکّمیارزیابینمیشــود.انتظاراتذینفعانبهدالیل
تکنولوژیکــی«، »عقب افتادگــی  ازجملــه: مختلــف
»مجهزنبودن موسســه های حسابرســی به دانش و 
توانایی ارائه خدمات متنوع«،»ضعف در تبیین درست 
ارزشــها و رعایت اخالق حرفــه ای«،»نبود نظارت 
جامــع و اثربخش بر آحاد جامعــه«،»ضعف فرهنگ 
حسابخواهی و حسابدهی«،»پایین بودن ضریب نفوذ 
حسابرسی در کشور«و»نبود حمایت و نظارت جامع و 
اثربخش دولت«،براوردهنشدهوشرایطحرفهباوضعیت

مطلوبفاصلهمعناداریدارد.

آیا طرحی برای بهبود نظام نظارت بر حسابرسی 
در ایران در ذهن دارید؟ آیا ممکن است ویژگیهای 
یک نظام خوب نظارت بر حسابرســی را معرفی 

کنید؟

نادریان
بهنظرمیرســدبــرایبهبودنظــامنظارتبــرحرفهدر
کشــور،میتوانازمدلنهادمســتقلنظارتیاســتفاده
کــرد.هرچندحســبظاهِرقوانینومقــررات،دولتدر
اشکالمختلفبرجامعهحسابدارانرسمینظارتدارد،
لکنجمعبندیمنایناســتکهاشکالمختلفنظارت
دولت،ازجمله47اتصالبیناساســنامهومقرراتجامعه
بادولت،حضور»سه نماینده ناظر«ازدولتدرجلسات
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شورایعالی،انتصابســهعضو»هیئت عالی نظارت«
توســطدولت،وعضویت2عضــواز3عضوهیئتعالی
انتظامــیبهنمایندگیازطرفدولــت،وهمچنینایجاد
»هیئت ویژه رسیدگی به موارد قصور و اهمال اعضای 
جامعه«،درمجموعتاکنونموفقنبودهجامعهرابهسمت
کیفیتمطلوبدرراستایارائهخدماتحرفهایورعایت

انضباطکافیسوقدهد.
بنابراینمدلمطلوبیکهمیتوانپیشنهادکرد،ایجادیک
نهادنظارتیتوسطدولت،متشکلازسیاستگذارانوخبرگان
حرفهایاستکهجایگزینهمهاشکالنظارتدولتشودو
بهطورمســتقیمواثربخشنظارتبرحرفهرا،شاملجامعه
حســابدارانرسمیوسازمانحسابرسی،بهعهدهگیرد.اهم
وظایــفایننهاددرشــرایطجدیدرامیتوانبهشــرحزیر

پیشنهادکرد:
1-نظارتبــرفعالیتهایجامعهحســابدارانرســمیو
سازمانحسابرسیبرایحصولاطمینانازحسنجریان

امور،
2-اعــالمنظرنســبتبــهصورتهایمالیوگزارشــهای

عملکردجامعهوسازمانحسابرسی،
3-نظارتموثربرفعالیتهایحرفهایاعضایحرفه،
4-نظارتبربرگزاریانتخاباتشورایعالیجامعه،

5-طبقهبندیرســمیموسســههایعضــوجامعهجهت
استفادهبورسوتمامیاستفادهکنندگاندولتی،

حسابرســی و حســابداری اســتانداردهای پذیــرش -6
تدوینشدهتوسطسازمانحسابرسی،

7-تاییــدنهاییضوابطومقرراتوآئیننامههایجامعهکه
بهعهدهمراجعدولتیگذاشتهشدهاست.

شــرطالزمجهتتوفیقاینطرح،عزموارادهوتوجه
واقعــیدولتبهخدمــاتحرفهایوباوربــهتاثیرمثبت
آنبرانتظاموســالمتاموردرراستایاعتمادپذیربودن
اطالعاتمالــیبنگاههادرجهتحفــظمنافععمومی،
صاحبانســرمایهوکلیهذینفعانمیباشد.اینتوجهباید
دراهمیتدادنبهامورحرفــه،افزایشضریبنفوذآن،
گمــاردنافرادذیصالحجهــتتصدینهــادنظارتی،و
حساسیتنشــاندادنبههرگونهانحرافحرفهازاهداف

موردنظرمیباشد.

به نظر شــما چه فرایندی، چه روشی، و چه مسیری باید 
پیش گرفته شــود تا یک طرح مناســب برای نظارت بر 
حسابرسی تهیه و تصویب و به اجرا گذاشته شود؟ فرایند 
انجام کار برای بهبود نظام نظارت بر حسابرســی ایران 

چگونه باید باشد؟

نادریان
قطعًاتحولدرنظارتحرفــهکهمنجربهتحولدرحرفه
همخواهدشــد،نیازمنــدوضعقوانیــنومقرراتالزم
است.الزماستدولتباهمکاریدستاندرکارانحرفه،
ازجامعهحســابدارانرسمی،سازمانحسابرسی،وسایر
اشــخاصصاحبنظر،طــرحجامعومناســبجهتاین
تحولتهیهونتایجرادرقالبالیحهایبرایتصویببه

نظام نظارت بر حسابرسی 

در مجموع

تاکنون موفق نبوده

حرفه را به سمت

کیفیت مطلوب

سوق دهد
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مجلسارسالکند.
درایــنراســتا،تصویبالیحــهنظارتــیتاثیرهاییبر
اساســنامهفعلــیجامعهحســابدارانرســمیوســازمان
حسابرســیخواهدداشتکهبهطورطبیعیبایداینتغییرات
نیزمســیرقانونیخودرادنبالکند؛ضمنآنکهاساســنامه
جامعهبهدلیلقدمتوتغییراتموردیزیاد،نیازبهبازنگری

کلیترینیزدارد.

شــاید یکی از عوامــل مهم برای رســیدن به یک 
ســاختار نظارت خوب و پذیرفتنی، وجود معیارهای 
مناســب برای ســنجش و اندازه گیــری کیفیت و 
اثربخشی حسابرسی است. آیا معیارهای سنجش 
کیفیت و اثربخشــی حسابرسی در ایران به خوبی و 
به گونه ای درک شــدنی، تعریف شده است که بتوان 
از آنها بــرای تصمیمگیری درباره عوامل مرتبط با و 
موثر بر کیفیت و اثربخشی حسابرسی استفاده و به 

آنها استناد کرد؟

نادریان
مهمتریــنمعیــارجهتســنجشکیفیــت،اســتانداردهای
الزماالجــراازاینبابتهســتند.خوشــبختانهبحثکیفیت
بهدلیلاهمیــتآن،بخشخاصیازاســتانداردهایمصوب
کشــوررابهخوداختصاصدادهاســت.ازنظرایناســتاندارد،

اجزایموثربرکیفیتعبارتنداز:
•مسئولیتهایمدیریتدربارهکیفیتدرونموسسه،

•الزاماتاخالقی،
•پذیرشوادامهکار،

•منابعانسانی،
•اجرایکار،و
•نظارت.

بهطــورطبیعیمجموعهاینمواردممکناســتاثرگذاری
الزمبرکیفیتکارحسابرسیراداشتهباشد.جامعهحسابداران
رسمیبراساساینمحورها،چکلیستیجهتارزیابیکیفی
وضعیتموسســههاوپروندههاتهیهکردهاســتوگروههای
کنتــرلکیفیتدرحالحاضرازآناســتفادهمیکنند.بنابراین

میشودگفتمعیارهاروشناست.

در ارتبــاط بــا موضوع »نظــارت بر حسابرســی« چه 
دیدگاههای مهمی در میان اعضای جامعه حســابداری 
ایران وجود دارد، و چه گروههایی هر یک از آن دیدگاهها 
را نمایندگی می کنند؟ رســیدن به اجماع عمومی را تا چه 

اندازه ممکن می بینید؟

نادریان
حســبگفتگوهاونشســتهاییکهباحضورطیفهایمختلف
حرفه،متشــکلازســازمانحسابرســی،جامعهحسابداران
رســمی،بورسومســئولینوزارتاموراقتصــادیودارایی
دروزارتامــوراقتصادیوداراییبرگزارشــد،اجماعنســبی
دربارهرویکردنظارتبرحسابرســیوجودداشــت.یعنی،در
آننشستها،نمایندگانسازمانحسابرسیوجامعهحسابداران
رسمی،هردو،نسبتبهایجادنهادنظارتیاتفاقنظرداشتند،
وســازمانبــورسووزارتدارایینیزازایــندیدگاهحمایت

میکردند.
کمیســیوناقتصادیمجلسنیزمدتیاستبهاینموضوع
ورودکردهاســتکهازاطالعاتموجودمیشــودبرداشتکرد
کهنســبتبهکلیتایجادنهادنظارتینظرمنفیوجودندارد.
بنابراین،بهنظرمیرســددرصورتمشــارکتدادنطیفهای
مختلفدرفرایندنهاییســازیطرحیادشده،امکانافزایش

اجماعنیزوجوددارد.
اعضایحرفهنیز،کهبهاعتبارواعتالیحرفهدربلندمدت
میاندیشند،بهتراستمشابهآنچهدرتئورینمایندگیبرای
مدیراناجراییمطرحاســت،تنبهنظارتقویومنســجم
بدهندکهدرصورتاجرایدرســتآنشاهدتقویتوانسجام

وتعالیهربیشترحرفهخواهیمبود.


سودبران گزارشــگری مالی و شرکت کنندگان در این 
فرایند، انتظار زیــادی دارند که بازنگــری در نظام 
نظارت بر حسابرســی به ارتقای کیفیت و اثربخشی 
حسابرســی بینجامد . امید این که با این کوششها، 
فاصله حرفه بــا وضعیت مطلوب، که به آن اشــاره 
کردید، هرچه زودتر کاهش یابد. از شــرکت شما در 

این گفتگو سپاسگزاریم. 


