
توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی
سازمان حسابرسی براساس  وظایف قانونی یک مؤسسه حسابرسی معمولی نیست، بلکه یک دستگاه نظارتی است. باید از ظرفیت 

دستگاه نظارتی برای ارتقای  خدمات حرفه حسابداری و توسعه ظرفیتهای حرفه حسابداری در کشور استفاده کنیم. 
هرکاری را که می خواهیم انجام دهیم، چون کار ما یک کار خدماتی اســت، باید بدانیم که این خدمات در چه جهتی اســت، هدف 

آن چیست، و چه منافعی دارد. در نهایت، کاری را که می خواهیم انجام دهیم، نوک پیکانش باید به سمت توسعه پایدار باشد. 
در توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی رکن بسیار مهمی است. یعنی وقتی بخواهیم توسعه متوازن داشته باشیم، قاعدتًا باید به 
اطالعات کافی و به موقع مجهز باشیم که بتوانیم تصمیمهای مناسب بگیریم، و منابع را درست تخصیص دهیم؛ و به همین ترتیب، 
بــرای پاســخگویی در بخش دولتی و عمومی به مــردم، نیازمند اطالعات قابل اتکا و به موقع هســتیم. یعنی، وقتی رئیس جمهور 

می خواهد به مردم گزارش عملکردش را بدهد، بخشی از آن، عملکرد مالی است که به وظیفه ما حسابدارها مربوط می شود. 
این جهتگیری کلی ســازمان اســت در زمینه شــفافیت و پاســخگویی، عالوه بر اینکه کمک می کند به ایجاد سرمایه عمومی 
در کشــور، که آن هم اعتماد مردم اســت به حکومت و حاکمیت، از تصمیم گیریهای درست اقتصادی و در کنار آن کاهش مفاسد 
اقتصادی، پشــتیبانی می کند. هرچه شفافیت کمتر باشــد، زمینه های مفاسد اقتصادی گســترده تر خواهد بود، یعنی یک رابطه 

معکوس بین این دو وجود دارد.

سخنرانی آقای دکتر موسی بزرگ اصل

مدیرعامل سازمان حسابرسی

در مراسم معارفه

سه شنبه هفتم اسفند ماه 1397 

تحول در
 ساختار حرفه

از متن سخنرانی مدیرعامل سازمان حسابرسی در مراسم معارفه روز سه شنبه هفتم اسفندماه 1397:
"وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مأموریت سازمان حسابرسی را در چهار محور مشخص کرده است که این مأموریت در برنامه های 
سازمان گنجانده می شود و مقصد آن نیز حرکت به سمت امور حاکمیتی، ارتقای استانداردهای حسابداری و حسابرسی، و مشارکت در 

بازنگری و اصالح قانونهای مادر مالی و اقتصادی است. این سرمشق برنامه های ما خواهد بود."

13
97

د   
سفن

   ا
99

ه  
مار

ش
1



نقش حرفه حسابداری
حرفه حسابداری با تولید اطالعات مالی مهم، جایگاه بی بدیلی 
در شفافیت و پاســخگویی دارد. این موضوع مهم را باید کمی 

بیشتر توضیح دهم. 
یک نقش جدی  حرفه حسابداری، در بحث تخصیص بهینه 
منابع در بازار سرمایه اســت. سنتی ترین محصول حسابداران 
تولید و تأیید صورتهای مالی است. اگر صورتهای مالی نباشد، 
آیا اتفاقی در بازار سرمایه می افتد؟ آیا بازار سرمایه ممکن است 
بــدون وجود صورتهای مالی که اطالعــات مربوط به وضعیت 
مالی و عملکرد را ارائه می کند، به فعالیت خود ادامه دهد؟ قطعًا 
با یک ارزیابی ساده و بدون نیاز به مطالعه عمیق، می توانیم به 
این نتیجه برســیم که خیر! بازار سرمایه امکان ندارد که بدون 
اطالعات حســابداری حرکت اطمینان بخش و همسو با منافع 
عمومی داشته باشــد. خوب؛ این ناشــی از نقش و جایگاه ما 

حسابداران است. 
نقــش دیگر مــا، در بخش دولتی اســت. قاعدتــًا مدیران 
بخش دولتــی بایــد اطالعات کافی در اختیار داشــته باشــند. 
ســاده ترین اطالعات این است که دولت و دستگاه های دولتی 
از چه کســی طلب دارند؟ به چه کسی بدهی دارند؟ و بدهیهای 
دستگاه های دولتی چه میزانی است؟ داراییهایشان چه میزانی 
اســت؟ و بعداز جمع اینها، ببینیم بدهیهــای کل دولت چقدر 
است؟ دولت نمی تواند بیشــتر از یک حد معین بار مالی ایجاد 
کند. بار مالی اضافی به این معنی اســت که نســلهای کنونی از 
جیب نســلهای بعدی مخارجی را  انجام دهند که تبعیض آمیز 
و غیرمنصفانه خواهد بود؛ یعنی به جای اینکه برای نســلهای 
آینده، بــرای فرزندانمان، ثروتی به جای بگذاریم، برایشــان 

دفترچه اقساط به جای می گذاریم. 
نقش مهم دیگر حســابداران، در بحث واگذاری شــرکتهای 
دولتــی اســت. در واگذاری شــرکتهای دولتی اگــر اطالعات 
حسابداری نباشد چگونه می توان قیمت گذاری شرکتها را انجام 

داد. 
این همه، تنها گوشــه ای از نقش حســابداری است. نقش 
گزارشــگری کســب وکار در جهان کنونی از ایــن فراتر رفته و 
گزارشــگری پایداری مطرح شده اســت. این نوع گزارشگری 
ارتبــاط دارد به همان توســعه پایدار. وقتی که توســعه پایدار 
مطرح اســت، گزارشــهای کســب وکار هم باید پاســخگوی 

نیازهای توسعه پایدار باشــد. یعنی گزارشگری کسب وکار تنها 
محدود به اطالعات مالی نیســت و اطالعاتی مانند اطالعات 
زیســت محیطی هم باید در آن منظور شــود. در ســاده ترین 
شــکل، باید نشــان داده شــود که واحد اقتصادی چقدر کمک 
می کند، برای مثال، به کاهــش مصرف کاغذ و حفظ جنگلها، 
چقدر کمک می کنــد، در جهت مصرف آب کمتر، مصرف برق 

کمتر. 
اینهــا ابعادی از گزارشــگری پایداری اســت کــه امیدوارم 
بتوانیم در آینده به سمت آن حرکت کنیم. گزارشگری پایداری 
حرکت مفیدی اســت که به توسعه پایدار کمک می کند و حرفه 
حسابداری می تواند در این حرکت ارزشمند نقش داشته باشد. 

ساختار حرفه
اما حرفه حسابداری برای این که بتواند وظایف خود را به درستی 
انجام دهد باید ساختار مناسبی داشته باشد. پرسش مهمی که 
اکنون در برابر حرفه قرار دارد، و وظیفه داریم که برای آن پاسخ 
شایســته پیدا کنیم، این است که آیا ساختارهای فعلی حاکم بر 
حرفه، به خصوص در بخش حسابرســی، ساختارهایی که 30 
ســال قبل در سازمان حسابرسی، و 15 ســال پیش در جامعه 
حسابداران رسمی ایران پایه گذاری شده، پاسخگوی نیازهای 

امروز و نقش بااهمیتی که در جامعه داریم هست؟ 
قاعدتــًا قانونی کــه در محیط 30 ســال قبل و بــا توجه به 
نیازهای آن زمان نوشــته شــده اســت، و تجربه سالهای اخیر 
هم نشــان می دهد، در جاهایی کاســتیهایی دارد. هم ساختار 
سازمان حسابرســی، و هم ســاختار جامعه حسابداران رسمی، 
کاســتیها و گاهی تضادهای درونی دارد، که باید برطرف شود 
وگرنه کیفیت کار ما را مورد تأثیر قرار می دهد، و استقالل حرفه 

را خدشه دار می سازد. 
به نظرم می رســد برای اینکــه بتوانیم وظایفــی را که به آن 
اشــاره کردم بهتر انجام دهیم و کیفیت کار حرفه حســابداری را 
باال ببریم، باید در وهله اول یک نگاه ســاختاری و مهندســی 
مجدد داشــته باشــیم. هم در ســازمان تالش خواهیم کرد این 
نگاه را داشــته باشیم و ســاختارمان را یک بررسی مجدد کنیم، 
و هم کمک خواهیم کرد که در جامعه حســابداران رسمی ایران، 
این تجدیدساختار انجام شــود؛ چون جامعه حسابداران رسمی 
ایران مولود ســازمان حسابرسی است. یعنی در زمانی، مدیران 
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سازمان حسابرسی آمدند و الیحه ای را تدوین و جامعه حسابداران 
رســمی ایران را ایجاد کردند. خوب این نشان می دهد که عزیزانی 
کــه این کارهــا را انجام دادند نگاه ملی داشــتند و نگاهشــان فقط 

سازمانی نبود. 
من هم امروز همین نگاه را دارم. نگاهم فقط به سازمان حسابرسی 
نیســت، نگاهم به حرفه اســت که حرفه چطور ممکن است خوب 
پیشــرفت کند؛ نقش ســازمان چه می تواند باشــد، نقــش جامعه 
حســابداران رســمی ایران چگونه می تواند باشــد، ســازمان با چه 
مشکالتی در ایفای نقشش روبه رو است، جامعه حسابداران رسمی 
ایران با چه چالشــهایی مواجه است. این چالشها و گسیختگیها، با 
توجه به مطالعاتی که تا کنون داشــته ام، به نظرم ســاختاری است و 
تجدیدســاختار حرفه از اولین کارهایی اســت که باید برای کاهش 

موانع فعالیت حرفه و باالبردن توان آن انجام دهیم.

توسعه حرفه حسابداری کشور
اما، برای اســتفاده مؤثر از ظرفیت حرفه حســابداری در توســعه 
اقتصادی با مشــارکت اثربخــش بخش خصوصــی، درنظر دارم 

موضوعهای زیر را در برنامه کار سازمان قرار دهم:
1- گسترش چتر حسابداری، 

2- ایجاد نهاد مستقل ناظر بر حرفه حسابرسی،
3- افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی،

4- مراقبت از استقالل حسابرسان،
5- سرمایه گذاری در حوزه فناوری،

6- تقویت ارتباط بین المللی،
7- مبارزه با فساد،

8- همسویی دانشگاه با حرفه،
9- توسعه حسابرسی عملیاتی.

گسترش چتر حسابداری
نکته مهم دیگر این اســت که دامنه و گســتره کار حسابرســی در 
کشور در حال حاضر کم است. براساس اطالعات موجود گفته شده 
است که تعداد شــرکتهایی که اظهارنامه مالیاتی پر می کنند، چیزی 
بین 300 هزار تا 600 هزار اســت. ولی آن چیزی که االن در ایران 
حسابرسی می شود، حدود 1۵هزار واحد در بخش خصوصی و حدود 
700 کار در سازمان حسابرسی اســت، که از نظر تعدادی، سازمان 
کمی بیشتر از 4درصد و جامعه هم باالی 90درصد، و از نظر ریالی 
و درامدی، سازمان حدود 20درصد و جامعه حدود 80درصد کارها را 

در اختیار دارند. ولی جمع  هر دوی اینها را که بگیریم، آن بخشی از 
اقتصاد کشــور ما که در حوزه بنگاه داری حسابرسی می شود، نسبت 
به آنچه که باید باشــد فاصله خیلی زیادی دارد. باید چتر حسابرسی 
صورتهای مالی را گسترش دهیم که تعداد بیشتری را دربر بگیرد که 

شفافیت در کشور گسترش پیدا کند. 
بــه دامنه ای که اشــاره کــردم، حسابرســی صورتهــای مالی 
وزارتخانه ها و مؤسســات غیردولتی هم باید اضافه شــود. یعنی 
االن ســازمان حسابرســی صورتهای مالی شــرکتهای دولتی را 
حسابرسی می کند، ولی بعد از اجرای حسابداری تعهدی براساس 
اســتانداردهای بخــش عمومــی در دســتگاههای اجرایی غیراز 
شــرکتهای دولتی، هنوز حسابرســی این دســتگاهها راه نیافتاده 
اســت. یعنی این دســتگاهها صورتهای مالی تهیه می کنند ولی 
حسابرســی نمی شــوند. دنبال این هســتیم که این بخش را هم 

اضافه کنیم به مجموعه کارهایی که در حرفه انجام می شود.
ایجاد نهاد مستقل ناظر بر حرفه حسابرسی

در قالب تجدیدســاختار، برنامه مهم دیگری هســت که مطالعاتش 
را قبــاًل انجام داده ایــم و الیحه  ای را هم تهیه و بــه وزارت اقتصاد 
ارائــه کرده ایم، و آن ایجاد نهاد ناظر بر حرفه حسابرســی اســت؛ با 
هدف افزایش کیفیت حسابرســی از طریق کنترل کیفیت پرونده های 
حسابرســی و اِعمال اقــدام انضباطی. یکــی از هدفهای جانبی این 
برنامه این است که تضاد ســاختاری درون جامعه حسابداران رسمی 
ایران را برطرف خواهد کرد. این برنامه یکی از مهمترین رویدادهایی 
است که اگر به سرانجام برسد باعث رشد و اعتالی حرفه حسابرسی 
ایران می شــود. البته، نباید دست روی دســت بگذاریم تا ساختارها 
درست شود، و در همین ســاختارهای فعلی هم باید تالش کنیم که 
اصالحات الزم را انجام دهیــم و مراقبتهای ضروری درون حرفه را 

به کار گیریم که اعبتار و منزلت حرفه هر روز باالتر برود. 
افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی

یکــی از بزرگترین معضالت حرفه حسابرســی در ایــران، صرفنظر از 
ساختار، بحث حق الزحمه خدمات حرفه ای است. حق الزحمه حسابرسان 
پایین است، ولی انتظاراتی که از ما دارند انتظارات باالیی است و میزان 
انتظارات با حق الزحمه ای که برای انجام حسابرســی پرداخت می کنند، 
اصاًل همخوانــی ندارد. در ســطح بین المللی، مؤسســه ای مطالعه ای 
را روی 17500 کار بین المللــی انجــام داده و در آن نــرخ متوســط کار 
حسابرســی را محاسبه کرده اســت؛ 250دالر برای هر ساعت کار. هر 
ســاعت کار سازمان حسابرسی با دالر نیمایی7 دالر است، که در جامعه 
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حســابداران رسمی ایران چون رقابت بیشــتری در میان است، این 
عــدد پایین تر می آید. به نظر می آید که نرخ حق الزحمه حسابرســی 
در ایران خیلی کمتر از چیزی اســت که باید باشد و باید آن را اصالح 

کنیم؛ چون این سرمنشأ بسیاری از مسائل است. 
اگر برای کار حسابرســی حق الزحمه کافی نداشــته باشیم، 
نمی توانیــم بــرای گــرداوری شــواهد به انــدازه کافــی وقت 
بگذاریــم کــه بتوانیم با رعایــت کامل اســتانداردها اظهارنظر 
کنیــم، نمی توانیم نیروی باکیفیت اســتخدام و حفظ کنیم؛ چه 
در سازمان حسابرســی و چه در مؤسســات حسابرســی بخش 
خصوصی. این مشــکلی اســت که دامنگیر حرفه حسابرســی 

است و باید برای حل آن فکر کنیم. 
مراقبت از استقالل حسابرسان

استقالل حسابرسان در ایران به شدت در معرض آسیب و خطر 
اســت که باید مراقب آن باشــیم. در بخش خصوصی ممکن 
اســت که عوامل تهدیدکننده اســتقالل بیشــتر باشد، به دلیل 
اینکه رقابت زیاد است، و این خطر وجود دارد که رقابت ناسالم 

به کیفیت حسابرسی لطمه بزند.
سرمایه گذاری در حوزه فناوری

در حوزه فناوری متأسفانه خیلی عقب مانده ایم. استانداردهای 
حســابداری و حسابرســی ما در ایران با استانداردهای روز دنیا 
مطابقــت دارد، ولی وقتی می خواهیم آنها را به کار ببندیم، نیاز 
به فناوری داریم که در آن سرمایه گذاری کافی نکرده ایم. البته 
از ســال 88 سازمان حسابرســی حرکتهایی را شروع کرد، ولی 
میزان منابعی که در دســترس سازمان است برای این کار کافی 

نیست و قاعدتًا دولت در این زمینه باید به ما کمک کند.
تقویت ارتباط بین المللی

موضوع مهم دیگر، که باید به آن توجه بیشــتری کنیم، این است 
که ارتباطات بین المللی ما تقریبًا قطع است. یعنی از نظر مشارکت 
در کنفرانسها و همایشــهای بین المللی، ارتباط متقابل با مجامع 
بین المللی، حضور و مشارکت در فعالیتهای بنیاد استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی )IFRSF( و فدراســیون 
بین المللی حسابداران )IFAC(، تقریبْا در نقطه صفر هستیم. 
باید بتوانیم در سطح بین المللی توان خودمان را نشان دهیم و در 

مقابل از پیشرفتهایی که در دنیا هست استفاده کنیم.
مبارزه با فساد 

نیــاز جدی داریم کــه بحث مبارزه با مفاســد را، هم در درون 

حرفه و هم در بیــرون حرفه، یعنی در جامعه، جدی بگیریم. 
قاعدتًا همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما با دستهای 
پاک می توانیم به جنگ اژدهای هفت ســر فساد برویم. اگرچه 
حرفــه حســابداری و حسابرســی در ایران میزان ســالمتش 
باالست، ولی نیاز است که مراقب باشیم که به فساد در حرفه، 
حتی به مقدار اندک آن، واکنش نشان دهیم و آن را کم اهمیت 
جلوه ندهیم. باید حرفه را، که نگهبان منافع عمومی اســت، 

پاک و منزه نگه داریم.
همسویی دانشگاه با حرفه

درحــوزه ارتباط حرفه بــا دانشــگاه، ارتباطمان خیلی مؤثر نیســت. 
دانشــگاه ها راه خودشــان را می رونــد و حرفه هم راه خــودش را. در 
کشــورمان، در دانشگاهها نیروی عظیم بسیار جوان و مستعدی داریم 
که تمام تالشی که در دوران تحصیل به کار می برند و کارهای تحقیقاتی 
کــه انجام می دهند، بیش ازهرچیز برای گرفتن مدرک تحصیلی و یا در 
پاسخ به الزامهایی است که دانشگاه برای استادان درنظر گرفته است. 
دانش و مهارت دانش آموختگان حسابداری دانشگاهها، پاسخ مناسبی 
برای نیازهای حرفه حســابداری کشور نیســت. من تالش می کنم که 
بین حرفه و دانشگاهها هماهنگی بیشتری ایجاد کنم که از این ظرفیت 

عظیم در جهت حل مشکالت حرفه بیشتر استفاده کنیم.
توسعه حسابرسی عملیاتی

موضوع حسابرســی عملیاتی، و نقش آن در اثربخشــی، کارایی و 
صرفــه اقتصادی، مدتهاســت که مطــرح بوده ولی نیــاز داریم که 
تمرکز بیشتری بر آن داشته باشــیم. بحث حسابرسی عملیاتی را، 
که موضوع مــاده 25 قانون الحاق 2 اســت، به خصوص در بخش 
دولتی، باید جدی تر بگیریم و از این طریق ضمن کمک به دولت و 
مدیران دولتی در بهبود عملیات واحدهای اقتصادی بخش دولتی و 
عمومی، ظرفیتهای حسابرسی عملیاتی حرفه را نیز توسعه بدهیم.

سخن پایانی
نکاتــی که مطــرح کردم چکیــده ای بود از مســائل مهمی که در 
حرفــه وجود دارد، و در طول ســالها حضور و مشــارکت نزدیک 
که در فعالیتهای حرفه حســابداری کشــور داشــته ام، به اهمیت 
آنها پی برده ام. کوشــش می کنم به کمک همکاران سازمان، و با 
بررسی بیشتر، برای همه این موضوعها طرح و برنامه تنظیم و در 
جهت تحقق آنها تالش کنیم. امیدوارم همه در خدمت به کشور، 

حرفه حسابداری، و سازمان موفق باشیم؛ انشاء...
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