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برای مجله حسابرس افتخار بزرگی است که با شما به عنوان نماینده تمام عیار حرفه حسابداری 
گفتگو و دیدگاه و اندیشه شما را به خوانندگان منتقل کند. سابقه درخشان فعالیت حرفه ای شما، 
خدمات ارزنده شما به حرفه، پایبندی بی خدشه شما به اصول و ضوابط اخالقی، به غنای فرهنگی 
حسابرس،  خوانندگان  که  داریم  اطمینان  است.  افزوده  چشمگیر  به صورت  حسابداری  حرفه 
به ویژه جوانان، مشتاق آشنایی بیشتر با دیدگاه و نظرات شما هستند. این شماره نشریه حسابرس 
به بحث اخالق حرفه ای اختصاص دارد و گفتگو را از نظارت بر کار حسابداران  رسمی شروع کنیم.

عمومی  منافع  حفظ  راستای  در  رسمی  حسابدار  کار  بر  نظارت  برای  سازوکاری  چه 
وجود دارد؟ سازوکارهای موجود تا چه اندازه اثربخشی دارند؟ اگر سازوکارها اثربخش 

نیستند، چه دالیلی برای ناکارامدی سازوکارها به نظر شما می رسد؟
سالمی

رسمی  حسابداران  کار  بر  نظارت  آن  اساسنامه  طبق  رسمی  حسابداران  جامعه  نقش  مهمترین 
این  بهتر  انجام هر چه  نیز صرف  بیشترین هزینه جامعه  و  شاغل و موسسات حسابرسی است 
وظیفه می گردد. کارگروه های مختلفی زیر نظر هیئت مدیره، عملکرد حسابداران رسمی شاغل 
و موسسات حسابرسی را زیر نظارت دارند و از این میان  کارگروه کنترل کیفیت به صورت ادواری 

 گفتگو با

آقــای غالمرضــا 

سالمی

اقتصاد بدون حسابدار
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ساختار موسسات و پرونده های حسابرسی را کنترل کیفی می کند 
و براساس این  کنترلها به کار حسابرسان امتیاز می دهد. 

عالوه بــر کارگروه ها، هیئت عالی نظــارت نیز طبق مقررات 
جامعــه به صورت مــوردی و حتی برنامه ریزی شــده به عملکرد 
موسســات حسابدار رسمی نظارت می کند. دستگاه های نظارتی 
دیگر و مراجع قضایی نیز در صورت مواجهه با تخلف، آن را برای 
پیگیــری از نظر تخلف حرفه ای به جامعه منعکس می ســازند. 
تخلفات احرازشــده توســط کارگروه های مختلف و هیئت عالی 
نظارت از طریق هیئت مدیره به هیئــت بدوی انتظامی ارجاع و 
این هیئت با بررسی پرونده طبق مستندات و گزارشهای دریافتی 
و بــا معیار قرار دادن آیین رفتار حرفــه ای جامعه، طبق مقررات 
آیین نامه انضباطی مبادرت به صدور رای می کند که ممکن است 

از توبیخ تا لغو عضویت و عنوان حسابدار رسمی گسترده باشد.
البته اشخاص محکوم در  هیئت بدوی انتظامی حق دارند تا 
برای فرجام خواهی از آرای صــادره اعتراض خود را برای طرح 
در  هیئت عالی انتظامی اعــالم دارند. به هرحال، آرای صادره 
از  هیئت عالی انتظامی قطعی است ولی در صورتی که مجازات 
بیش از یکسال لغو عضویت باشد در آن صورت رای برای تنفیذ 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
ســازوکار یادشــده از دیدگاه فرایندی کامل است ولی آن چه 
که باعث شــده سازوکارها اثربخشــی الزم را نداشته باشد علل 

مختلفی است که به ذکر چند مورد آن می پردازم.
اولیــن علت را می توان در ضعف مقررات نظارتی و انضباطی 
دانست. اساسنامه جامعه و آیین نامه انضباطی و حتی خود آیین 
رفتار حرفه ای طی سالها که از تاسیس جامعه می گذرد درجهت 
تقویت سازوکار مقابله با تخلفات حسابداران رسمی و موسسات 
حسابرســی مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است که البته این 
موضوع دردست بررسی ارکان جامعه می باشد. برای مثال یکی 
از مجازاتهای بازدارنده در ایران ممکن اســت جرائم مالی باشد 
به طوری که هزینه سنگین رســیدگی به تخلف اعضای متخلف 
به طور عمده به دوش خود آنها بار شــود. ولی متاسفانه به دلیل 
نبود مقــررات الزم، جامعــه از این تنبیه موثر بی بهره اســت. 
مثال دیگر، وجود مقررات غیرمعقول در نحوه پذیرش حسابدار 
رسمی است که طبق آن متخصصان رشته های دیگر که در عمر 
خود حسابرســی حرفه ای به معنای واقعــی آن انجام نداده اند، 

می توانند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند. 
علت دوم را می توان در ساختار موسسات حسابرسی در ایران 
جستجو کرد. متاسفانه بســیاری از موسسات موجود به صورت 
جزیره کار می کنند و هویت موسســه حسابرسی به معنای واقعی 

آن را ندارند.
علت ســوم، در کمبود نیروهای واجد شــرایط داوطلب مورد 
نیاز برای اشــتغال در فرایند کنترل کیفیت کارهای حسابرســی 
و  هیئتهــای انتظامی و  هیئت نظارت اســت که باتوجه به تعدد 
موسســات حسابرسی و جابجایی مداوم حســابداران رسمی در 
این موسسات، فرایند نظارت و کنترل کیفیت و درنتیجه برخورد 

مناسب با متخلفان را ناکارامد ساخته است. 
علت بعدی به رقابت ناســالم بین موسســات حسابرســی بر 

می گردد که باید جداگانه به آن بپردازیم.

ارزیابی شــما از جایگاه حرفه حسابداری ایران چیست؟ 
آیا حرفه حسابداری توانسته است جایگاه شایسته را پیدا 

کند؟ اگر نه، چه دالیلی برای آن می بینید؟
سالمی

حرفه حسابداری از نظر من متاسفانه نتوانسته جایگاه شایسته 
فارغ التحصیل  ده هاهزار  وجود  علی رغم  کند.  پیدا  را  الزم 
این  اکثریت  که  گفت  باید  تاسف  با  ایران  در  حسابداری  رشته 
حسابدار  عنوان  احراز  برای  الزم  کیفیت  فارغ التحصیالن 
حرفه ای را ندارند و حتی در بیشتر موارد قابلیت نائل شدن به این 
عنوان را فاقد هستند که البته دلیل آن را باید در ضعف سیستم 
آموزش عالی و بی توجهی مسئولین ذیربط به جایگاه حسابداران 
حرفه ای و نقش آنها در ایجاد شفافیت، تصمیم سازی، سنجش 
عملکرد مدیران، وپیش گیری از فساد مالی و اقتصادی و مبازره 

با آن جستجو کرد. 
کشــورهای  از  بســیاری  در  و  توســعه یافته  کشــورهای  در 
درحال توســعه، کار تربیت حســابداران خبره به موسسات آموزش 
حرفه ای زیر نظر انجمنهای حرفه ای معتبر واگذار شــده است. در 
ایران اما متاســفانه حتی وزارت علوم و آموزش عالی و خود دولت 
و مجلس با آموزشــهای حرفه ای که در سراسر جهان ارایه می شود 
آشــنایی چندانی ندارند، و به همین دلیــل حتی یکی دو نهادی که 
در کار تربیت حســابداران حرفه ای فعال هســتند مورد شناســایی 
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دســتگاه های مســنول قرار نگرفته اند و مدارک 
بین المللی حرفه ای مورد تایید آنها نیست.

نتیجه این که ما، هم در اداره امور حسابداری 
شــرکتهای بزرگ و هم درســطح موسســات 
حسابرســی، به ندرت از حســابدارانی با سابقه 

آموزش حرفه ای بهره برداری می کنیم.
حال تصور کنید یک فارغ التحصیل رشــته 
حســابداری از یــک موسســه آمــوزش عالی 
نه چندان معتبر، با سه سال سابقه کار حسابرسی 
و موفقیت در یک آزمون غیرکاربردی، می تواند 
عنوان حسابدار رسمی را کسب کند و با سه سال 
ســابقه حســابرس دیگر که غالبا نظارت شــده 

نیستند، شریک موسسه حسابرسی شود. 
موضوع در مورد حسابداران حرفه ای شاغل 
در کسب وکار به مراتب وخیم تر است و بسیاری 
از کســانی که در این مشاغل اشــتغال دارند از 
کمترین شــرایط احراز حســابداران رسمی نیز 

برخوردار نیستند. 
در مــورد جامعــه حســابداران رســمی باید 
یاداوری کرد که طبق قانون، منشــا تاسیس و 
علت وجودی جامعــه به طور عمده حفظ منافع 
عمومــی بوده اســت؛ ولی از آن جــا که جامعه 
حســابداران رســمی از حســابداران رسمی با 
مشــخصاتی که بیان شد تشــکیل شده است، 
لذا عملکــرد آن را نمی توان خــارج از عملکرد 

تک تک اعضا ارزیابی کرد.

حسابرسی در ایران با چه چالشی روبروست؟ 
چرا در چنین چرخه ای قرار گرفته ایم؟

سالمی 
اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی 
است. در این گونه اقتصاد، در اصل حسابرسی 
از جایگاهی که در کشورهای با اقتصاد رقابتی 
اتحاد  کشور  آن  نمونه  نیست؛  برخوردار  دارد، 
جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق قبل 

زمینه  در  هم  هنوز  حتی  که  است  فروپاشی  از 
خدمات حسابرسی جایگاهی در بین کشورهای 

جهان ندارند. 
در اساس، حسابرسی در کشورهای با اقتصاد 
باز رشد می کند زیرا در این کشورها موتور محرکه 
اقتصــاد بنگاه های بزرگ و متوســط با مالکیت 
خصوصی هســتند که اغلب به دلیل ابعاد بزرگ، 
دارای هزاران هــزار سهامدارهســتند و حتی در 
اکثر بنگاه هــای خانوادگی مدیریــت از مالکیت 
جداست؛ لذا ســازوکار اعتمادبخشی به عملکرد 
مدیریت از ارکان اصلی این نوع اقتصاد اســت. 
برعکس در کشــورهایی مانند ایــران که بخش 
مهمی از اقتصاد در اختیار دولت و بخش عمومی 
و بخش باقیمانده هم در اختیار صاحبان انحصار 
اســت، به طور عمده ســازوکار اعتمادبخشی بر 
پایــه ارتباطــات درونی این نوع اقتصاد اســت. 
حتی بخش عمده ای از شــرکتهای پذیرفته شده 
در بــورس نیز به بخش خصوصــی واقعی تعلق 
ندارد و بنابراین نمی توان انتظار داشت که اقتصاد 
ایران بهره چندانی از حرفه حسابرسی ببرد . این 
ســاختار معیوب همچنین باعث شده که اقتصاد 
کشــور حتی از خدمــات حرفه ای حسابرســان 
داخلی، حســابداران مدیریــت، و مدیران مالی 

کارامد بهره چندانی نبرد.

زمینه  در  را  جوان  حسابداران  وضعیت 
آنان  آیا  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  اخالقی 
بیش از پیشینیان خود نسبت به آیین رفتار 

حرفه ای احساس مسئولیت دارند؟
سالمی 

آن که  بر  مشروط  ابران  حسابداران  جوان  نسل 
را  باشند و حرفه حسابداری  خوب تحصیل کرده 
باالتری  دانش  از  می توانند  باشند  گرفته  جدی 
وحسابرسی  حسابداری  استاندارهای  زمینه  در 
فناوری  کاربرد  به خصوص  و  فنی  مسائل  و 

در بسیاری از کشورها 

کار تربیت 

حسابداران خبره

 به موسسات 

آموزشی حرفه ای 

زیر نظر 

انجمنهای حرفه ای 

معتبر

 واگذار شده است
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توانسته  مناسب  محیط  در  صورتی که  در  و  باشند  برخوردار  نوین 
باشند دانش خود را به کار گیرند در آن صورت از نسل قدیمی خود 
کار  بازار  می شود  باعث  امتیاز  این  دارند.  بیشتری  فنی  صالحیت 
بسیار  اخالق حرفه ای  آنجاکه  از  و  باشند  داشته  اختیار  در  مناسبی 
زیر تاثیر اوضاع مالی حسابداران است لذا این امیدواری وجود دارد 
کشور  در  حسابداری  حرفه  رشد  برای  الزم  زمینه های  چنان چه 
فراهم شود اخالق حرفه ای در کشور از آینده بهتری برخوردار باشد. 
البتــه ایــن امیدواری مشــروط بــه تعالــی اخــالق در جامعه 
به خصوص در محیط کسب وکار است که متاسفانه روندهای موجود 
این امیدواری را تقویت نمی کنــد. من خودم امیدوارم که چنان چه 
عزم جدی برای سالم ســازی اقتصاد کشــور وجود داشــته باشد، 
همین نسل جوان حسابداران به عنوان اصلی ترین نیروها در جهت 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در خدمت کشور عزیزمان باشند.

بعضی بیشتر نارساییها را به حق الزحمه حسابرسان ربط 
می دهند. میزان حق الزحمه چه ارتباطی با مسائل اخالقی 
و رفتاری و نقض آنها دارد؟ به نظر شما حق الزحمه مناسب 

تا چه اندازه بر حرفه و مسایل اخالقی اثرگذار است؟
سالمی 

حسابرسی  حق الزحمه  کل  است.  کلیدی  موضوع  یک  این 
است  بوده  تومان  میلیارد   800 حدود  ایران  در  گذشته  سال  در 
سوءاستفاده های   به  باتوجه  حال  حسابرسی(.  سازمان  )شامل 
شده،  کشف  اخیر  سالهای  در  که  میلیاردتومانی  چندهزار  مالی 

می توان به عمق فاجعه پی برد. 
البته ناگفته پیداســت که زیــان بی توجهی به حرفه حســابداری 
محدود به وقوع سوءاســتفاده های مالی خردوکالن نیســت، بلکه 
نادیده انــگاری نقــش انکارناپذیر حســابداران حرفه ای در توســعه 
کشور، به ســطح نازل کارایی و اثربخشی و بهره وری اقتصاد کشور 
نیــز ارتباط دارد؛ و حتی تاثیر آن در فعالیتهــای غیراقتصادی مانند 
آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان، و ...  بسیار زیان بخش تر بوده 

است. 
عمده تمرکز حسابرســی در کشور برروی شــرکتهای دولتی 
و بخش عمومی و شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس است که 
تعداد آنها به هرحال محدود است، و بخش مهمی از آنها توسط 
ســازمان حسابرسی و حسابرسیهای وابســته به بخش عمومی 

مورد حسابرسی قرار می گیرند.
هرچند طبق مقررات شــرکتهای با دارایــی و درامد باالتر از 
ارقام تعیین شــده توســط وزارت امور اقتصــادی و دارایی ملزم 
هســتند که از خدمات حسابرسی اســتفاده  کنند، که رعایت آن 
ممکن است حسابرسی در کشور را متحول سازد، ولی متاسفانه 
به دلیــل نبود ضمانت اجرایی موثر بــرای این بخش از اقتصاد، 
حسابرسی آنها بیشتر تشریفاتی است و برای رفع تکلیف قانونی 
صورت می گیرد و بنابراین صاحب کار عالقه مند است با کمترین 

هزینه این تکلیف قانونی نیم بند را انجام دهد. 
نکته دیگــر این که در اکثر کشــورها بخش مهمــی از درامد 
موسســات حسابرســی از خدمــات اطمینان بخشــی غیــر از 
حسابرســی صورتهای مالی، ماننــد ارزیابی شــرکتها، داوری 
مالی، حســابداری دادگاهی، و ... تامین می شــود، درحالی که 
در ایران موسســات حسابرســی به غلط به طور عمده از این نوع 
درامدها محرومند و اگر هم بعضی از شــرکای این موسسات که 
درعین حال کارشــناس رسمی دادگســتری هم هستند این نوع 
خدمات را ارائه می دهند، هیچ تناســبی بین وظیفه سنگینی که 
به عهده می گیرند و حق الزحمه آنها وجود ندارد، و نتیجه کار هم 
آن است که مالحظه می کنیم. نبود تناسب بین کار حسابرسی و 
محرومیت موسسات حسابرسی از ارائه خدمات اطمینان بخشی 
دیگر وتعداد زیاد موسســات حسابرســی باعث شــده تا رقابتی 

ناسالم به وجود آید.
از نظر من مهمترین دلیل تخلفات گســترده و بی اخالقیهای 
حرفه ای در موسســات حسابرســی را می توان در سازوکار این 
رقابت ناسالم دانست که ابتدا منجر به نقض استقالل موسسات 
حسابرسی در بیشتر موارد می شود و بعد کیفیت کار حسابرسی را 

در اکثر پرونده ها پایین آورده است.
این رقابت ناســالم به گونه ای است که صدها کار حسابرسی با 
ارقامی کمتر از ده میلیون تومان انجام می شود و بسیاری از کارها 
نیز با کمتر از 30درصد حق الزحمه متعارف و نرخهای پذیرفته شده 
حسابرســی صورت می گیرد. از طرف دیگر، وابستگی بعضی از 
موسسات حسابرســی به اندک کارهای بزرگ خود به حدی است 

که به طور حتم استقالل آنان را خدشه دار می سازد.

بر  نظـــارت  مراجـــع  توجـــه  می رســـد  به نظـــر 
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موضوع  به  تنها  حرفه ای  حســـابداران 
رفتار حرفـــه ای در محـــدوده خدمات 
در  است.  مالی  صورتهای  ــی  ــ حسابرس
غیر  ــی  ــ اطمینان بخش خدمات  ــان،  ــ جه
و  اجمالی،  ــیدگی  ــ و رس ــی  ــ از حسابرس
ــی،  ــ غیراطمینان بخش خدمات  همچنین 
خدمات  ــه  ــ دامن از  ــی  ــ مهم ــمت  ــ قس
است؟  جامعه  در  حرفه ای  ــابداران  ــ حس

سالمی 
این موضوع یکی از ابهامات جدی در جامعه 
همکاران  از  بعضی  است.  رسمی  حسابداران 
جامعه  انضباطی  مقررات  که  دارند  اعتقاد 
حسابرسی  خدمات  به  معطوف  باید  تنها 
باشد؛  مالی  صورتهای  حسابرسی  تنها  آنهم 
و  نظارت  معتقدند  دیگر  عده  مقابل  در 
خدمات  کلیه  شامل  جامعه  انضباطی  مقررات 
اطمینان بخشی می شود. البته در مورد خدمات 
وجود  اجماع  این  تقریبا  غیراطمینان بخشی 
شامل  انضباطی  مقررات  و  نظارت  که  دارد 
که  هرچند  نیست،  خدمات  از  گروه  این  حال 
زمینه ای  هر  در  حرفه ای  شئون  خالف  رفتار 
است  کرده  مشخص  حرفه ای  رفتار  آیین  که 

مشمول مقررات انضباطی جامعه می باشد. 
از  گــروه  آن  جــزو  را  خــود  آن جاکــه  از 
حســابداران می دانم که اعتقــاد دارند خدمات 
اطمینان بخشــی از هر نوع شــامل نظارت و 
مقررات انضباطی جامعه می باشد. لذا به دلیل 
مســئولیتی که برعهده دارم ایــن موضوع در 
جلسه ای که با مســئوالن ارکان جامعه برگزار 
شــد، مطرح گردیــد و به اتفاق آرا تایید شــد. 
بنابراین اگر وظیفه ارزیابی ســهام یک شرکت 
به یک  موسسه حسابرسی محول شده باشد، 
به خصــوص در مــواردی که منافــع عمومی 
مطرح است، در این صورت هر اظهارنظری از 

طرف ارزیاب که بر قیمت ســهام تاثیر خالف 
واقع بگذارد ممکن اســت در فرایند رسیدگی 
انضباطی قرار گیرد. این موضوع در موارد ارائه 
اخذ تسهیالت  به منظور مستندسازی  گزارش 
از بانکها و ارائه گزارش برای تصمیم گیری در 

دادگاه ها نیز مصداق دارد.
از نظــر من ازبین ســه گروه مشــاغلی که 
در تمام دنیا نقش اساســی در مبارزه با فســاد 
مالی و اقتصادی دارند، یعنی قضات، روزنامه 
نگاران، و حســابداران حرفــه ای، نقش گروه 
سوم از دو گروه دیگر بسیار اثربخش تر است، 
زیــرا به طور معمول قضــات و روزنامه نگاران 
احاطه کافی بر مسائل مالی و اقتصادی فضای 
کســب وکار و اطالعات موجود در محیط مورد 
نظــر ندارند، ولی حســابداران حرفه ای به تبع 
تخصــص و مهــارت خود در کشــف واقعیت 
می تواننــد اطالعات درخوراعتمادی در اختیار 
قاضی قــرار دهند کــه منجر به صــدور رای 

عادالنه در آن مورد بشود.
یکی از مــوارد بی توجهی حکومــت به حرفه 
حســابداری از همین جا مشــخص می شــود که 
غیرکارشناســانه، شــمول خدمــات  تصمیمــی 
اطمینان بخشی موسسات حسابرسی را محدود به 
ارائه گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای مالی 
کــرد، و آن بخش از خدمات اطمینان بخشــی که 
در چارچوب وظایف و توانایی و قابلیت موسسات 
حسابرســی اســت را از دامنه خدمات آنها خارج 
ساخت و متاســفانه جامعه حسابداران رسمی نیز 
تالش درخورتوجهی در رفع این سوءتفاهم نکرد.

از شما بسیار سپاسگزاریم. آرزو داریم حرفه 
حسابداری و حسابرسی کشور با بهره جویی از 
و  کند  غلبه  مشکالت  بر  شما  تجربه  و  دانش 

گامهای موثر بیشتری بردارد.

اقتصاد ایران 

یک اقتصاد نفتی 

رانتی و دولتی است

در این گونه اقتصاد 

حسابرسی 

جایگاهی ندارد


