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تشکل  قدیمی ترین  ایران  خبره  حسابداران  انجمن 
در  مهمی  سهم  و  است  ایران  حرفه ای  حسابداری 
توسعه حرفه حسابداری ایران داشته است. فعالیتهای 
آموزشی و توسعه ای انجمن، کیفیت و کمیت چشمگیری 
حرفه ای  دانش  از  مهمی  بخش  بی تردید  و  داشته، 
حسابداران ایرانی مدیون تالشهای چنددهه ای انجمن 
است. از شرکت شما در این گفتگو تشکر می کنیم؛ در 
موضوع محوری  که  کووید 19،  همه گیری  که  شرایطی 
این شماره مجله حسابرس نیز هست، همه ابعاد زندگی 
حرفه ای و اجتماعی حسابداران و غیرحسابداران را زیر 
تاثیر قرار داده است. پیش از هر مطلب، توضیح دهید 

حسابرسان  و  حسابداران  سایر  و  انجمن  اعضای  که 
پیچیدگیهای  و  چالشها  به  پاسخگویی  برای  ایران 
یا  دارند  دسترسی  منابعی  چه  به   19 کووید  همه گیری 

می توانند داشته باشند. 
قاسمی

حسابرسـی  سـازمان  جدیـد  راهبـرد  طبـق  خوشـبختانه 
بـا  ایـران  اسـتانداردهای حسـابداری  بـر همگرایـی  مبنـی 
اسـتانداردهای بین المللـی حسـابداری و گزارشـگری مالـی، 
دو اسـتاندارد حسـابداری شـماره  36، بـا عنـوان »ابزارهـای 
مالـی: ارائـه«، و شـماره  37، بـا عنـوان »ابزارهـای مالـی: 
افشـا«، متناظـر با اسـتاندارد بین المللی حسـابداری 32 
(IAS 32) و اسـتاندارد بین المللـی گزارشـگری مالـی 

گفتگو با:

 آقای دکتر محسن قاسمی

دبیرکل انجمن

حسابداران خبره ایران

همه گیری کووید 19؛ فرصتی برای
گذار به حسابرسی مدرن
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(IFRS 7) وضـع شـده اسـت، و بـرای صورتهـای مالـی   7
واحدهـای تجـاری که دوره  مالـی آنها از یکـم فروردین 1398 

و پـس از آن آغـاز می شـود، الزم االجراسـت. 
طبق اســتاندارد حســابداری شــماره  37 )بندهــای 20 تا 
32(، هــم ماهیت و هــم مقدار ریســکهای ابزارهــای مالی 
باید به صورت کّمی وکیفی افشــا شــوند. افشای کیفی شامل، 
آســیب پذیری از ریســکها و نحوه  ایجاد آنها؛ اهداف، رویه ها 
و فرایندهای مدیریت ریســک و روشهای مورد استفاده برای 
اندازه گیری ریسک؛ و هرگونه تغییر در این دو قسمت نسبت به 
دوره  قبل است. افشای کّمی نیز شامل خالصه ای از اطالعات 
کّمــی درباره  آســیب پذیری واحد تجاری از ریســک موردنظر 
در پایان دوره  گزارشــگری مبتنی بر اطالعات درون ســازمانی 
تهیه شــده برای مدیران اصلی واحد تجاری است؛ برای مثال 
هیئت مدیــره یا مدیرعامــل واحد تجــاری. همچنین، موارد 
افشای الزامی طبق بندهای 26 تا 32 این استاندارد، به میزانی 
که طبق قســمت قبل ارائه نشــده باشــد، و تمرکز ریسک در 
صورتی که بر اســاس افشاهای ارائه شده طبق قسمتهای قبل 

مشخص نباشد. 
بــا توجه به این کــه ابزارهای مالی شــامل ســه گروه کلی 
داراییهــای مالــی، بدهیهــای مالــی و ابزارهــای مالکانه، و 
ریسکهای مدنظر این استاندارد نیز شامل ریسکهای نقدینگی 
و ریســک بازار )شامل ریســک واحد پول، ریسک نرخ سود، 
ریســک ســایر قیمتهــا( هســتند، بخــش درخورتوجهی از 
ریسکهای مترتب بر واحدهای تجاری مشمول الزامات افشای 
این استاندارد هســتند. بنابراین اگر الزامات افشای ریسکهای 
مدنظر این اســتاندارد به درستی رعایت شوند، بخش بزرگی از 
حداقل نیازهــای اطالعاتی اســتفاده کنندگان صورتهای مالی 

براورده خواهد شد. 
عالوه بر این، طی همین چند ماه گذشــته نشــریات متعدد 
و متنوعی هم عمدتا از ســوی موسسات بین المللی حسابرسی 
منتشــر شــده  اســت که هر یک به ســهم خــود رهنمودهای 
سودمندی را در چارچوب استانداردهای بین المللی به واحدهای 

تجاری و حسابرسان پیشنهاد می دهد. 
در مجمــوع، منابــع ســودمند و مرتبطــی، هــم در اختیار 
واحدهــای تجــاری و هم حسابرســان، قرار دارد کــه در این 

شــرایط می تواند راهگشا و راهنما باشد، ولی مسلما جا دارد که 
نهادهای استانداردگذار و ناظر داخلی نیز رهنمودهای تکمیلی 
را در این ارتباط منتشــر کنند، تا موجب وحــدت رویه در بین 
واحدهای تجاری و حسابرســان شــود؛ چون در این شــرایط 
ویژگی مقایســه پذیری اطالعات مالی اهمیــت مضاعف پیدا 
کرده است. اساســا فلسفه  وجودی استانداردهای حسابداری و 
گزارشــگری مالی مقایسه پذیر کردن اطالعات مالی واحدهای 
مختلف است. بنابراین، در این شرایط باید به این ویژگی توجه 

مضاعفی شود تا به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک شود.

گزارشگری  ریسکهای  که  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
مالی را افزایش داده است، چه پیشنهادی برای تقویت 

کنترلهای داخلی دارید؟
قاسمی

بـا توجـه بـه ایـن کـه در ایـران چارچـوب کنتـرل داخلـی کوزو 
(COSO) مبنـای ضابطه گـذاری نهادهـای ناظـر قـرار داشـته 

بـرای  داخلـی  کنترلهـای  دسـتورالعمل  مثـال،  بـرای  اسـت، 

کمیته  حسابرسی

حسابرسان داخلی و

حسابرسان مستقل

 باید تمرکز بیشتری بر

فرایند شناخت درامد

 ارزشگذاری داراییها و

براوردهای مدیریت

 داشته باشند



13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

3

و  تهـران  بهـادار  اوراق  بـورس  در  پذیرفته شـده  شـرکتهای 
اوراق بهـادار،  ایـران، مصـوب سـازمان بـورس و  فرابـورس 
بنابرایـن واحدهـای تجـاری در شـرایط کنونـی بایـد بـا درنظر 
گرفتـن مکعـب معـروف کـوزو، هـر یـک از اجـزای پنج گانـه  
ایـن چارچـوب )محیـط کنترلـی، ارزیابـی ریسـک، فعالیتهای 
کنترلـی، اطالعـات و ارتباطـات، و پایشـگری( را از سـه منظر 
عملیاتـی، گزارشـگری، و رعایتـی، در سـطوح مختلـف واحـد 
واحدهـای  سـطح  بخشـها،  سـطح  بنـگاه،  )سـطح  تجـاری 
قـرار  دوبـاره  ارزیابـی  مـورد  کارکردهـا(  سـطح  و  عملیاتـی، 
دهنـد، و ببیننـد در هـر یـک از ایـن سـطوح چـه ریسـکهای 
جدیـدی به وجـود آمـده اسـت و نیـاز بـه طراحـی و اجـرای چه 

فعالیتهـای کنترلـی جدیـدی اسـت. 
در ارتبــاط با کنترلهــای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی 
احتماال این شــرایط منجر به افزایش ریســک تقلب در سطح 
مدیران شده اســت. بنابراین ارکان مختلف راهبری شرکتی، 
ازجمله، کمیته  حسابرســی، حسابرسان داخلی، و حسابرسان 
مســتقل بایــد تمرکــز بیشــتری بر فراینــد شــناخت درامد، 

ارزشگذاری داراییها، و براوردهای مدیریت داشته باشند.

حسابرسـان در انجـام وظایـف متعـارف خـود، به دلیـل 
تدابیـر درنظـر گرفته شـده بـرای مقابلـه بـا همه گیری، 
بـا محدودیتهـای زیـادی روبرو شـده اند. چـه راهکاری 
بـرای گـذر از محدودیتهای یادشـده پیشـنهاد می کنید؟

قاسمی
ایران  در  حسابرسی  رسیدگیهای  اجرای  روشهای  متاسفانه 
به شدت سنتی باقی مانده اند. اگر یک ارزیابی جامع از مشاغل 
مختلف خدماتی در سطح کشور انجام شود، حسابرسی شاید 
از  از نظر استفاده  جزو کمترتوسعه یافته ترین خدمات حرفه ای 
فناوریهای نوین باشد. امیدوارم شرایط این روزها تلنگری بر 

حسابرسی ایران باشد. 
خوشــبختانه ظرفیتهای نرم افزاری و نیروی انســانی بسیار 
مناســبی در ایران وجــود دارد کــه می تواند پشــتوانه  گذار از 
حسابرسی سنتی به حسابرسی مدرن باشد. امروز زیرساختهای 
اینترنتی در کشــور بسیار توســعه یافته اند. در زمینه  طراحی و 
توســعه  نرم افزارها هم پیشــرفتهای درخورتوجهی داشته ایم. 

بدنه  جوان شــاغل در حسابرســی ایران نیز توانایی استفاده از 
پیشرفته ترین نرم افزارهای حسابرسی جهان را دارند. 

بســیاری از مواردی کــه این روزها برای حسابرســی ایران 
چالش برانگیز شــده اند، در حسابرســی مدرن امروزی اساســا 
موضوعیــت ندارنــد. این تهدیــد می تواند برای حسابرســی 
ایران به یک فرصت تبدیل شــود، و از شرایط غیرمترقبه  این 
روزها به عنوان یک پیشــران قوی در سطح ملی برای گذار به 
حسابرسی مدرن اســتفاده شــود. البته انجام این کار مستلزم 
طیف متنوعی از اقدام اســت که باید از سوی ذینفعان مختلف 

خدمات حسابرسی انجام شود. 

گفتید که شـرایط کنونی ریسـک تقلب را افـزایش داده 
اسـت. شـرایط را چگونه ارزیابی می کنید و چه راه هایی 
برای مقابله با آن و حفظ کیفیت گزارشگری مالی می بینید؟

قاسمی
در  توجیه.  و  از: فشار، فرصت  تقلب عبارتند  مثلث  سه ضلع 
»فشار« قرار  اکثر آدمها وقتی زیر  متون ضدتقلب می خوانیم، 
داشته  متقلبانه  کارهای  انجام  برای  »فرصتی«  اگر  می گیرند، 
خود  ذهن  در  را  کار  این  و  می شوند  تقلب  مرتکب  باشند، 
از آدمها هستند که زیر هیچ  البته درصدی  »توجیه« می کنند. 
درصد  و  سفید(،  )جمعیت  نمی شوند  تقلب  مرتکب  فشاری 
برمی آیند  تقلب  انجام  درصدد  شرایطی  هر  زیر  هم  دیگری 
بخش  کردم،  عرض  که  طور  همان  ولی  سیاه(.  )جمعیت 
بزرگ تر آدمها )حدود 80 تا 85 درصد( که جمعیت خاکستری 
نامیده می شوند، اگر زیر فشار قرار بگیرند و فرصتی هم داشته 

باشند مرتکب تقلب می شوند. 
شــرایط این روزها هم در ایران و هم در سطح جهانی، افراد 
مختلــف، ازجمله کارکنان و مدیران واحدهــای تجاری را زیر 
فشــارهای مختلفی قرار داده است. در چنین شرایطی، قاعدتا 
پیش بینی می شــود کــه ضریب ارتکاب تقلب، هم در ســطح 
کارکنان و هم در ســطح مدیران، افزایش پیدا کند. درواقع، در 

چنین شرایطی، ریسک تقلب افزایش پیدا کرده است. 
از طرف دیگر، با توجه به تاثیرات عمدتا منفی شــرایط این 
روزها بــر واحدهای تجاری مختلف، طبیعتا واحدهای تجاری 
به صورت کلی شــکننده تر و آسیب پذیرتر شــده اند )از تاثیرات 
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مثبت بر بعضی واحدهــای تجاری، برای مثال، تولیدکنندگان 
مواد شوینده و ضدعفونی صرف نظر می کنیم(. بنابراین، انتظار 
می رود که در این شــرایط اشــتهای ریســک اغلب واحدهای 
تجــاری نیــز کاهش پیدا کــرده باشــد. یعنی مقادیــر و انواع 
ریسکهایی که واحدهای تجاری آمادگی پذیرش آنها را دارند، 

قاعدتا در این شرایط کاهش پیدا می کند.
مجمــوع این شــرایط باعث می شــود در اغلــب واحدهای 
تجــاری نیاز به یک ارزیابــی دوباره از ریســکهای عملیاتی، 
گزارشگری و رعایتی در ســطوح مختلف باشد. بر مبنای این 
ارزیابی جدید ممکن اســت نیاز به طراحی و اجرای فعالیتهای 
کنترلی بیشتر یا جدید برای مدیریت این ریسکها باشد. مسلما 
یکی از ریسکهایی که در این شرایط احتمال وقوع آنها افزایش 
می یابد، ریســک گزارشــگری مالی متقلبانه از سوی مدیران 
واحدهای تجاری اســت. ازجملــه زمینه های مســتعد وقوع 
این تقلب هم می توان به فرایند شــناخت درامد، ارزشگذاری 
داراییهــا، و براوردهای مدیریت در زمینه های مختلف اشــاره 
کــرد. بنابراین، در این زمینه ها مراقبت حرفه ای حسابرســان 
مستقل، حسابرسان داخلی، کمیته های حسابرسی، و نهادهای 

ناظر باید افزایش یابد.

از  استفاده  با  بین المللی،  بزرگ  موسسه های حسابرسی 
برای  گسترده ای  توانایی  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فناوری 
و  ریسک  ارزیابی  و  در محیط کسب وکار  ابهام  با  مقابله 
موسسه های  توان  دارند.  بااهمیت  تحریف  شناسایی 
محیط  در  پدیدآمده  ابهام  با  برخورد  برای  ایرانی 
ارزیابی  چگونه  را  کرونا  همه گیری  به دلیل  کسب وکار 
الزم  مهارت  و  دانش  ایرانی  حسابرسان  آیا  می کنید؟ 

برای به کارگیری فناوری پیشرفته را دارند؟
قاسمی

همان طور که پیشتر هم اشاره کردم، متاسفانه روشهای اجرای 
رسیدگیهای حسابرسی در ایران به شدت سنتی باقی مانده اند. 
در بسیاری از شرکتهای صاحب کار، به ویژه صاحب کاران بزرگ، 
بستر الزم برای استفاده از فناوریهای نوین در حسابرسی وجود 
دارد. مشکل اصلی عموما از سمت موسسات حسابرسی است 
این بحث  البته  به نرم افزارهای حسابرسی نیستند.  که مجهز 

مفصلی است. 
اگر منصفانه نگاه کنیم، موسســات هم حتی تقصیر ندارند. 
مشــکل اصلی کوچک ماندن بازار خدمات حسابرسی در ایران 
اســت. کل بازار خدمات حسابرسی مســتقل در ایران کمتر از 
پنجاه میلیون دالر اســت!! ما اصال داریم درباره  چی صحبت 
می کنیم؟! شــما این حدود پنجاه میلیون دالر را با درامد ده ها 
میلیارد دالری موسســات بزرگ حسابرســی مقایســه کنید. 
خوب، مسلما از حسابرســی ایران نمی شود انتظار داشت که با 
این درامد محقرانه به سمت استفاده از پیشرفته ترین فناوریهای 
روز دنیا برود. فناوری مورد استفاده در نرم افزارهای حسابرسی 
جزو پیچیده ترین و پیشــرفته ترین و تبعًا جزو گران قیمت ترین 

فناوریهای روز جهان هستند. 
خیلی از دوســتان و همکاران جوان تــر و کم تجربه تر عمدتا 
حرفه  حسابرســی ایران را مورد انتقاد قــرار می دهند و آن را با 
خدمات حســابداری و گزارشــگری مالی مقایســه می کنند، و 
می گویند که چطور ما چنددهه است که حسابداری و گزارشگری 
مالی را در ایران رایانه ای کرده ایم، ولی حسابرسی مان همچنان 
دســتی و ســنتی باقی مانده اســت. این اساســا قیاس نابرابر 
است؛ زیرا فناوری مورد اســتفاده در نرم افزارهای حسابداری 

در چنین شرایطی

 قاعدتا پیش بینی می شود که

 ضریب ارتکاب تقلب

 هم در سطح کارکنان و

 هم در سطح مدیران

 افزایش پیدا کند
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و گزارشــگری مالی عمدتا از جنس پایگاه دادگان است. یعنی 
صرفا مجموعه ای از داده  ها در آن وارد، طبقه بندی و نگهداری 
می شــود. در حالی که فناوری مورد اســتفاده در نرم افزارهای 
حسابرســی عمدتا از جنــس الگوریتمهای پیچیــده  منطقی و 
هــوش مصنوعی اســت. به همین دلیل، تعــداد نرم افزارهای 
حسابداری و گزارشــگری مالی در سطح جهان بسیار متعدد و 
متنوع و با قیمتهای عمدتا ناچیز در دســترس انواع واحدهای 
تجاری هســتند. در حالی که تعداد نرم افزارهای حسابرسی در 
سطح جهان بسیار انگشت شمار و با قیمتهای عمدتا هنگفت، 

و معموال در دسترس موسسات بزرگ حسابرسی هستند. 
با این توصیف، بدیهی است که حسابرسی ایران از دسترسی 
به نرم افزارهای مدرن حسابرســی جهان محروم باشد. وقتی 
کل درامد خدمات حسابرســی در ایران کمتــر از چهل، پنجاه 
میلیون دالر اســت، چطور می شود انتظار داشت که موسسات 
حسابرسی ایرانی از نرم افزارهای گران قیمت چندمیلیون دالری 

استفاده کنند. 
برای برون رفت از این وضعیت دو راهکار وجود دارد. نخست 
این که ضریب نفوذ حسابرسی در ایران افزایش یابد. دوم این 
که خدمات موسســات حسابرســی متنوع شود. در حال حاضر 
ضریب نفوذ حسابرسی در ایران کمتر از ده درصد است. یعنی 
بیش از نود درصــد واحدهای تجاری بخش خصوصی اقتصاد 
ایران حسابرسی نمی شــوند. بخش بزرگی از درامد موسسات 
حسابرســی در ایران هم فقط از محل خدمات اطمینان بخشی 
اســت. در حالی که این سهم در موسســات بزرگ حسابرسی 
جهان چیزی حدود 25 درصد است. یعنی 75 درصد درامدهای 
این موسسات از محل ارائه  سایر خدمات متنوع حرفه ای است. 
اگر واقعــا می خواهیم حسابرســی ایــران از وضعیت فعلی 
خارج شــود، هیچ راه دیگری جز بزرگ کردن بازار این خدمات 
حرفــه ای نداریم. مثال، اگر این بــازار پنجاه میلیون دالری به 
یک بازار پانصد میلیون دالری تبدیل شــود، آن وقت مســلما 
امکان اســتفاده از مدرن ترین نرم افزارهای حسابرسی هم در 

این بازار فراهم خواهد شد. 
حسابرسان شــاغل در موسســات ایرانی توانایی استفاده از 
پیچیده تریــن و به روزتریــن فناوریهای روز جهــان را دارند. 
ولی مســلما اگر این بازار بزرگ تر شــود، از نظر نیروی انسانی 

هم تقویت خواهد شــد. در شــرایط فعلی جذابیت موسســات 
حسابرســی برای تعداد درخورتوجهی از افــراد حرفه ای پایین 
اســت. اگر شــرایط به همین وضــع پیش بــرود و اصالحات 
اساســی انجام نشــود، این جذابیت روزبه روز کمتر هم خواهد 
شــد و حسابرسی ایران را با چالش اساسی روبه رو خواهد کرد. 
حیات حسابرســی ایران در گرو بزرگ ترشــدن و متنوع ترشدن 

بازار خدمات آن است. 

پیشرفت  در  مهمی  مانع  فناوری  محدودیتهای  گرچه 
با  مقابله  در  آنها  توانایی  و  حسابرسی  موسسه های 
را  اصلی  مسئله  شما  ولی  است،  کنونی  دشوار  شرایط 
متوجه بازار و اقتصاد می دانید. کمی بیشتر توضیح دهید.

قاسمی
همان طور که اشاره کردم مسئله  اصلی کوچک بودن اندازه  بازار 
از فناوریهای  اقتصادی استفاده  ایران و عدم توجیه  حسابرسی 
کاربری  است.  کوچک  بازار  این  در  جهان  روز  و  گران قیمت 
پیچیده ای  توانایی  و  مهارت  به  نیاز  حسابرسی  نرم افزارهای 

مسئله  اصلی

 کوچک بودن اندازه 

 بازار حسابرسی ایران و

 عدم توجیه اقتصادی استفاده از

فناوریهای گران قیمت

 و روز جهان

 در این بازار کوچک

است
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ولی  برمی آیند.  آن  عهده   از  ایرانی  حسابرسان  مطمئنا  ندارد. 
است،  فعلی  اندازه های  در  ایران  حسابرسی  بازار  که  مادامی 
استفاده از این فناوریها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. شما 
پنج  نرم افزار  به عنوان یک موسسه  حسابرسی مثال یک  وقتی 
میلیون دالری می خرید، حتما باید ده ها میلیون دالر کار در سال 
داشته باشید. چند موسسه  حسابرسی را در ایران سراغ دارید که 

درامد ساالنه اش حتی بیشتر از یک میلیون دالر باشد؟!
مســئله  کوچک تربودن از »مقیاس اقتصــادی« دلیل اصلی 
عدم کارایی در بســیاری از صنایع و خدمات در کشــور اســت. 
مثال، تولیدکنندگان بزرگ خودرو یا گوشــی تلفن همراه در دنیا 
چه طور از عهــده  مخارج هنگفت تحقیق وتوســعه برمی آیند؟ 
چون ســهم آنهــا از بازار جهانــی باالتر از مقیــاس اقتصادی 
اســت. به همین دلیل گران قیمت تریــن فناوریهای روز جهان 
و زبده تریــن متخصصان دنیا در این صنایــع به خدمت گرفته 
می شوند. همین منطق تجاری در خدمات حرفه ای حسابرسی 
هم حاکم است. مادامی که بازار حسابرسی ایران بزرگ نشود، 

وضع همین است که می بینیم. 
همکاران عزیز و شــریف ما در موسسات حسابرسی واقعا از 
جان مایــه می گذارند و انصافا افراد درجــه یک و ممتازی هم 
هســتند. ولی این جا یک رقابت نابرابر بین دســت و دستگاه 
برقرار اســت. چه طور ممکن اســت ده ها هزار میلیارد تومان 
تراکنش یک بانک را بشود بدون نرم افزار، حسابرسی کرد؟ هر 
چه جلوتر می رویم هم این رقابت نابرابرتر می شود. بزرگترین 
خدمتی که جامعه  حســابداران رســمی ایران، به عنوان متولی 
حسابرسی در ایران، می تواند انجام بدهد این است که از هر راه 
ممکن تالش کند که بازار خدمات حسابرسی در ایران متنوع و 
بزرگ تر از مقیاس اقتصادی این صنعت بشود. دراین صورت، 
جوانان شــاغل در این حرفه مطمئنا خود را به پیشــرفته ترین 
و به روزتریــن مهارتهای روز دنیا تجهیــز خواهند کرد. گلوگاه 
حسابرســی در ایران نیروی انسانی نیست. بلکه اندازه  کوچک 

این بازار است. 

نقش کمیته حسابرسی را در شرایط ناشی از همه گیری 
چگونه می بینید؟ آیا مسئولیتها و وظایف کمیته حسابرسی 

نیاز به بازنگری دارد؟

قاسمی
کمیته   منشور   2 ماده   در  حسابرسی  کمیته   تشکیل  از  هدف 
حسابرسی شرکت سهامی عام نمونه  پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران یا فرابورس ایران )مصوب سازمان بورس و اوراق 
نخستین  است.  شده  ذکر  به روشنی   )1391 بهمن   23 بهادار، 
بهبود  و  هیئت مدیره  نظارتی  مسئولیت  ایفای  به  کمک  هدف، 
آن برای به دست آوردن اطمینان معقول از اثربخشی فرایندهای 

راهبری شرکتی، مدیریت ریسک، و کنترل داخلی است. 
بنابراین، در شــرایط کنونی وظایف و مســئولیتهای کمیته  
حسابرســی نیاز به تغییر و اصالح ویژه ای ندارد. فقط با توجه 
به این که در شــرایط کرونایی این روزهــا واحدهای تجاری با 
ریســکهای بیشــتر و متنوع تری روبه رو شــده اند، کمیته های 
حسابرســی باید بر این هدف اولیه  خود بیشتر تمرکز کنند. در 
این شــرایط نه تنها کمیته  حسابرسی بلکه سایر ارکان راهبری 
واحدهای تجاری ازجمله، کمیته  ریسک، حسابرسان داخلی، 
و حسابرســان مســتقل، نیز هر کدام در جایگاه خــود باید بر 
ارزیابی و مدیریت این ریسکها در زمینه های مختلف عملیاتی، 

گزارشگری، و رعایتی تمرکز کنند. 

کرد  استدالل  می توان  آیا  برگردیم.  پیشین  پرسش  به 
حرفه  ساختار  که  است  به گونه ای  تحوالت  و  شرایط  که 

حسابرسی ایران را دگرگون خواهد ساخت.
قاسمی

که  برسیم  جمع بندی  این  به  تا  باشیم  خوش بین  باید  خیلی 
حسابرسی ایران به دلیل رویارویی با این شرایط در کوتاه مدت 
اندازه  به این  بگیرد.  قرار  ساختاری  تحول  و  تغییر  معرض  در 
خوش بین نیستم. همان طور که پیش تر هم اشاره کردم، الزمه  
این  بزرگ شدن  ایران  در حسابرسی  ساختاری  تحول  و  تغییر 
متنوع شدن  و  حسابرسی  نفوذ  ضریب  افزایش  درنتیجه  بازار 
خدمات  بازار  که  مادامی  است.  حسابرسی  موسسات  خدمات 
و  تغییر  انتظار  است،  فعلی  اندازه های  در  ایران  حسابرسی 

تحول ساختاری در آن بیش از اندازه خوش بینانه است. 
اجــازه بدهیــد یک مثال بزنم. بیش از پنجاه ســال اســت 
کــه در ایران بــورس اوراق بهادار داریم. ولی ایــن بازار برای 
دهه های متمادی بســیار کوچک بــود؛ و به دلیل کوچکی، از 
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جوانب مختلف بســیار توســعه نایافته بود. ســامانه  معامالت 
بسیار ناکارامد بود. شرکتهای کارگزاری عمدتا به صورت سنتی 
و حجره ای اداره می شــدند. ازنظر نیروی انسانی متخصص، 
کمبودهای آشــکاری وجود داشــت. تنوع اوراق بهادار بسیار 
ناچیــز بود. تنوع نهادهای مالی بســیار اندک بود. درمجموع، 
بازار ســرمایه در سیاســت گذاریهای پولی و مالی کشــور وزن 
بسیار پایینی داشت. ولی عمدتا طی یک دهه  اخیر و حتی چند 
سال گذشــته، به موازات بزرگ ترشــدن این بازار، به مرور این 
نواقص به طور چشــم گیری در حال مرتفع شدن هستند. امروز 
بازار ســرمایه  ایران به قدری بزرگ شــده است که حتی دولت 
برای جبران کسری بودجه  خود به این بازار امید بسته است، و 
بانک مرکزی هم در سیاســتگذاریهای ضدتورمی خود در حال 

برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیتهای این بازار است. 
در حسابرســی ایران نیز چنین منطق مشابهی حاکم است. 
ما از یک بازار کوچک کمتر از پنجاه میلیون دالری نمی توانیم 
انتظــار تغییروتحول ســاختاری داشــته باشــیم. غم انگیزتر 
اینجاســت که به دلیل عدم افزایش متناســب حق الزحمه های 
حسابرسی نسبت به تورم، حتی این بازار در حال کوچک ترشدن 
اســت. این روند برای حسابرســی ایران مرگ تدریجی است. 
شــرایط این روزها هم که مزید بر علت شــده است. واقعا باید 

طرحی نو درانداخت. 

اطالعات  باید  بورس  در  پذیرفته شده  شرکتهای  آیا 
خاصی را در مورد تاثیر بیماری کرونا بر عملیات شرکت 

در صورتهای مالی سال 1398 ارائه و افشا کنند؟ 
قاسمی

ثبت شده  شرکتهای  اطالعات  افشای  اجرایی  دستورالعمل 
سازمان  مدیره   هیئت   1386 مرداد   3 )مصوب  سازمان  نزد 
چارچوب  آن(  بعدی  اصالحیه های  و  بهادار  اوراق  و  بورس 
افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان، ازجمله 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران، را مشخص کرده است. به عنوان مثال، مدیریت نظارت 
بر ناشران اوراق بهادار این سازمان طی ماه های اخیر از طریق 
مکاتبه با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران با اشاره به ماده  2 مکرر 3 این دستورالعمل 

خواستار ارائه  اطالعات تکمیلی در ارتباط با اثرات همه گیری 
ویروس کرونا بر عملیات این شرکتها شده است. 

شــرکتها نیز در پاســخ به این اســتعالم بیانیه هایی را صادر 
کرده اند که از طریق سامانه  کدال در اختیار فعاالن بازار سرمایه 
قرار گرفته اســت. در این بیانیه ها طیــف متنوعی از اطالعات 
ارائه شده است که شامل اقدام انجام شده در شرکتها در راستای 
رعایت پروتکلهای بهداشــتی، تاثیر همه گیری این ویروس بر 
بازارهای جهانی و داخلی، و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهاست. 
البته انصافا پیش بینــی دقیق و مخصوصا کّمی تاثیرات این 
رویداد از ســوی شــرکتها کار دشواری بوده اســت. به ویژه در 
ماه های آغازین که ابعاد موضوع هم در ســطح داخلی و هم در 
ســطح جهانی بسیار مبهم بود. ولی مسلما با گذشت زمان و با 
روشن تر شدن ابعاد مختلف آن، شرکتها توانایی بیشتری برای 

اطالع رسانی دقیق تر به ذینفعان پیدا خواهند کرد. 
عالوه بر این، شــرکتها در رعایت استانداردهای حسابداری 
ملزم به گزارش و افشای بعضی اطالعات هستند. برای مثال، 
ماهیت و مقدار ریســکهای ابزارهای مالی که طبق اســتاندارد 
حســابداری شماره  37، »ابزارهای مالی: افشا« باید به صورت 
کّمی وکیفی افشا شــود. این اســتاندارد برای صورتهای مالی 
واحدهــای تجاری که دوره  مالی آنهــا از یکم فروردین 1398 
و پس از آن آغاز می شود، الزم االجراست. یا افشاهای الزامی 
طبق استاندارد حسابداری شماره  5، »رویدادهای بعد از تاریخ 
ترازنامه«، در ارتباط با شــرکتهایی که زیر تاثیر این رویداد قرار 

گرفته اند. 
خوشــبختانه طی ماه های گذشــته منابع مفیدی از ســوی 
موسسات حسابرســی بزرگ جهان منتشر شــده است که هم 
برای شرکتها و هم برای حسابرســان می تواند راهگشا باشد. 
با این حال، نیاز اســت نهادهای داخلی نیــز، ازجمله انجمن 
حســابداران خبره  ایران، جامعه  حســابداران رســمی ایران، 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، و سازمان حسابرسی، هر کدام 
به سهم خود رهنمودها و منابع راهنما برای کمک به حسابداران 

و حسابرسان در ایفای وظایف شان تولید و منتشر کنند. 

برای این گفتگوی سودمند تشکر می کنیم. 


