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مقدمه
جامع��ه حس��ابداران رس��می ای��ران، در یازده��م 
مؤسس��ه ای  1380به ص��ورت  س��ال  بهمن م��اه 
غیردولت��ی، غیرانتفاعی، دارای اس��تقالل مالی و 
با شخصیت حقوقی مستقل و خود انتظام تأسیس 
ش��د. طب��ق اساس��نامه جامعه، هدف از تش��کیل 
آن تنظی��م ام��ور و اعت��الی حرفه حس��ابداری و 
حسابرس��ی و نظارت حرفه ای بر کار حس��ابداران 

رسمی، براساس راهبردهای زیر است:
1- تشکل حسابداران رسمی،

2- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای،
3- باالبردن دانش تخصصی حسابداران رسمی، 

4- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا،
5- ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا، و

6- ارتب��اط ب��ا مؤسس��ه ها و تش��کلهای حرفه ای 
منطقه ای و بین المللی. 

س��ند راهبردی توس��عه 10 س��اله جامعه، پس 
از بازنگ��ری و تجدی��د نظ��ر کام��ل آن در تاری��خ 
1389/8/12 در دوره ش��ورای چه��ارم تصوی��ب 
ش��د و طبق این س��ند، هدفهای راهبردی جامعه 

به شرح زیر تعیین شده است:
1- توس��عه فرهنگ حس��ابدهی، حس��ابخواهی و 

خدمات اطمینان بخشی، 
2- ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی،

ابوالفضل نیکوکار  

بررسی انتظارها و فاصله انتظارهای اعضا

از

جامعه حسابداران رسمی ایران 
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3- گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه ای،
4- بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای،

5- ارتق��ای نظارت ب��ر عملکرد اعضا و کنت��رل کیفیت خدمات 
حرفه ای،

6- ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی،
7- تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط،

8- حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی جامعه،
9- ارتباط مستمر با تشکل های حرفه ای داخلی و بین المللی، و

10- تقویت ساختارها و نظام های داخلی جامعه.

هدف بررسی 
هدفه��ای این بررس��ی، تعیی��ن انتظاره��ای اعض��ا از جامعه، 

طبقه بندی و ارزیابی اولویت آنها است.

معیارهای سنجش انتظارهای معقول اعضای جامعه 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران در چارچ��وب قوانین و مقررات 
باال دس��تی مصوب و تکلیف��ی مربوط، ش��امل ماده واحده  قانون 
اس��تفاده از خدمات تخصص��ی و حرفه ای حس��ابداران ذیصالح 
به عنوان »حسابدار رسمی«، آیین نامه تعیین صالحیت حسابداران 
رس��می و چگونگی انتخاب آنان، اساس��نامه اصالح شده جامعه، 
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون اس��تفاده از خدمات تخصصی و 
حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی، آیین نامه 
س��قف مج��از ارائه خدم��ات تخصص��ی و حرف��ه ای و … ، فعالیت 
می کن��د. بنابراین در این مقاله انتظارهای اعضای جامعه، به طور 
کل��ی در چارچوب وظایف و کارکردهای قانونی تعیین ش��ده برای 
جامع��ه و به طور وی��ژه در برخورد ب��ا تغییرات قوانی��ن و مقررات 

باالدستی آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

فرضهای اصلی 
ال��ف- هدفه��ای راهب��ردی من��درج در ردیفه��ای 1 تا 9 س��ند 
راهبردی توسعه جامعه، بیانگر کارکردهای اصلی مورد انتظار از 
جامعه و ردیف 10 آن اصالح و متناسب سازی ساختار سازمانی 
و نظامه��ای داخل��ی جامعه ب��رای تحقق مطل��وب کارکردهای 

مزبور است.
ب- برنامه ه��ای انتخابات��ی تمام��ی کاندیداه��ای عضویت در 

ش��ورای پنجم، بیانگر برداش��ت آنها از انتظارها و مطالبه های 
اعض��ا از جامعه اس��ت. آنها به عن��وان نماینده و مباش��ر اعضا، 
به طور اخالقی و عملی متعهد می ش��وند که در صورت انتخاب 
شدن، در راستای تحقق برنامه های خود، همه مساعی الزم را 
انجام دهند. براس��اس چنین نگرشی، بدیهی است برنامه های 
انتخاباتی اعضای اصلی و علی البدل ش��ورای پنجم که اکثریت 
مطل��ق یا نس��بی آرا را به دس��ت آورده ان��د، بازت��اب انتظارها و 
مطالبه های اکثریت جامعه و بیانگر رئوس اقدامهای الزم برای 

تحقق مطلوب وظایف و کارکردهای جامعه است.
پ- اعضای جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران در مجمع عمومی 
مرب��وط به انتخاب��ات کاندیداه��ای عضویت در ش��ورای پنجم در 
تاریخ 1393/5/23، بر مبنای رئوس برنامه های ارائه شده از سوی 
کاندیداها و نه براساس دسته بندی ها و حرکتهای جناحی، اعضای 
اصلی و علی البدل ش��ورای پنجم را برگزیده اند. ش��ایان ذکر است 
که تع��داد اعضای کل جامعه در تاریخ پیش��گفته، تعداد 1940 نفر 

و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات 967 نفر گزارش شده است.

روشهای بررسی 
ال��ف- برنام��ه انتخابات��ی اعضای اصل��ی و علی البدل ش��ورای 
پنج��م، در چارچوب هدفهای راهب��ردی مندرج در ردیفهای 1 
تا 9 س��ند راهبردی توسعه جامعه که معرف کارکردهای اساسی 
مورد انتظار از جامعه اس��ت، تجدید طبقه بندی و ارزیابی ش��د. 
الزم به یادآوری اس��ت که یک نفر از اعضای اصلی ش��ورا، در 
اص��ل برنامه ای ارائه نکرده، همچنین یک نفر دیگر از اعضای 
اصلی و یک نفر از اعضای علی البدل نیز به طور عمده هدفهای 
کلی را به عنوان رئوس برنامه انتخاباتی، ارائه کرده اند. بنابراین 
در این بررس��ی رئ��وس برنامه انتخابات��ِی در مجموع 12 نفر از 
اعضای اصلی و علی البدل )ش��امل 9 نف��ر عضو اصلی و 3 نفر 

عضو علی البدل(، مورد مطالعه قرار گرفته است.
ب- در م��وارد خاص و اس��تثنایی ک��ه رئوس برنام��ه انتخاباتی 
ارائه ش��ده از س��وی اعضای اصلی و علی البدل شورای پنجم، 
از ش��فافیت الزم برای طبقه بندی آن در شمار یکی از هدفهای 
راهبردی برخوردار نبوده اس��ت، س��عی ش��ده که با اس��تفاده از 
تفسیر محتوایی و با اتکا به تجارب حرفه ای، نزدیکترین گزینه 

انتخاب و در طبقه بندی مزبور لحاظ شود.
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نتایج کلی بررسی 
نتایج کل��ی طبقه بندی رئ��وس برنامه ه��ای انتخاباتی اعضای 
اصلی و علی البدل ش��ورای پنجم، بر مبنای کارکردهای اصلی 
م��ورد انتظار مندرج در س��ند راهبردی توس��عه جامعه و تعیین 
فراوان��ی موضوعی آنها، به ترتیب اولویت های مربوط به ش��رح 

جدول 1 ارائه می شود.

ج�دول 1 بیانگ��ر محورهای کل��ی انتظاره��ا و مطالبه های 
اعض��ای جامعه براس��اس برنامه ه��ای انتخاباتی ارائه ش��ده از 
س��وی اعضای اصلی و علی البدل ش��ورای پنجم، در چارچوب 
هدفه��ای  راهب��ردی )کارکرده��ای اساس��ی( مندرج در س��ند 
راهبردی توس��عه جامعه اس��ت. برای درک جزئی��ات انتظارها 
و مطالبه ه��ای اعضای جامع��ه، توضیحهای الزم در خصوص 
محتوای هر یک از محورهای یادشده در باال، ارائه خواهد شد.

تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط 
اولی��ن و بیش��ترین فراوانی خواس��ته ها و انتظاره��ای اعضای 
جامع��ه )حدود 92 درصد( ناظر به تقویت جایگاه قانونی جامعه 
حسابداران رس��می ایران، به وسیله تعامل س��ازنده با نهادها و 
مراجع مختلف، ش��امل دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، ش��ورای عالی بانکها، دیوان 

محاسبات، س��ازمان خصوصی س��ازی، س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور، س��ازمان حسابرس��ی و … ، پیرامون بازنگری و اصالح 
قوانی��ن و مق��ررات خ��اص مرتبط ب��ا فعالیت جامع��ه به عنوان 
مؤسس��ه ای غیردولت��ی، غیرانتفاع��ی و دارای اس��تقالل مالی 
و ش��خصیت حقوق��ی مس��تقل و خود انتظ��ام، متمرک��ز ش��ده 
اس��ت. براس��اس رئوس برنامه های انتخابات��ی اعضای اصلی 
و علی البدل ش��ورای پنج��م، کانون تأکیده��ای اصلی آنان در 

رئوس هدفهای راهبردی)کارکردهای اصلی جامعه(ردیف
تعداد فراوانی

)نفر(
درصد

)گردشده(

1192تقویت همکاری  تعامل با نهادها و مراجع ذیربط1

1083گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه ای2

1083بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای3

975تقویت ساختارها و نظام های داخلی جامعه 4

758حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا5

650ارتباط مستمر با تشکل های حرفه ای داخلی و بین المللی6

433ارتقای نظارت برعملکرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه ای7

325ارتقای اصول و ضوابط حرفه ای حسابداری و حسابرسی8

325سازماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی9

217توسعه فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و خدمات اطمینان بخشی10

جدول 1- نتایج طبقه بندی رئوس برنامه های انتخاباتی اعضای اصلی و علی البدل شورای پنجم
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در شرایط فعلی

به دالیل گوناگون

بین انجمن ها و

کز حرفه ای داخلی مرا

تعامل الزم و سازنده

وجود ندارد

خص��وص تقویت همکاری و تعامل ب��ا نهادها و مراجع ذیربط، 
تمرکز پیرامون محورهای اصلی زیر است:

ال��ف- بازنگ��ری و اصالح اساس��نامه جامعه، با ه��دف حفظ و 
صیانت از حقوق حس��ابداران رس��می و استقالل آنان از مراجع 
غیر حرف��ه ای و تعیین حدود اختیارها و وظایف و مس��ئولیتهای 

ارکان جامعه،
ب- متمرکز کردن فرایند صالحیت حسابداران رسمی در جامعه 

حسابداران رسمی، 
پ- ابطال و ملغی االثر کردن مقررات و دستورالعمل های مغایر 
با قانون تش��کیل جامعه در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار 

و سازمان امور مالیاتی،
ت- ت��الش در راس��تای بازتعری��ف هدفها و رس��التهای جامعه 
ب��ا هدف اص��الح نگرش بخ��ش خصوصی و دولت��ی و خاتمه 

تضادهای موجود،
ث- صیان��ت از قان��ون تش��کیل جامع��ه به عنوان یک تش��کل 
غیردولت��ی، غیرانتفاعی و دارای اس��تقالل مالی و ش��خصیت 

حقوقی مستقل،
ج- بازنگ��ری و تالش ب��رای بهبود قوانین و مق��ررات حاکم بر 

جامعه به ویژه برخی تغییرهای نامعقول اساسنامه،
چ- برق��راری ارتباط با دولت به منظ��ور تنظیم روابط در فضای 
جدی��د و بازنگ��ری در اساس��نامه در جه��ت هدفه��ای  قانونی 

تشکیل جامعه، 
ح- ت��الش در جلب نظر نهاده��ای دولتی در جهت احاله اختیار 
وض��ع مق��ررات مرب��وط ب��ه اداره جامع��ه و ایج��اد زمینه های 

همکاری مشترک، و
خ- تعام��ل و ایج��اد هماهنگ��ی الزم با س��ازمان ام��ور مالیاتی 
به منظور رفع مش��کلهای مؤسسه های حسابرسی و حسابداران 
رسمی ش��اغل انفرادی در ارتباط با گزارشهای مالیاتی موضوع 

ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم.
بررسی محتوایی رئوس برنامه های انتخاباتی به شرح یادشده، 
حاکی از آن اس��ت که هدف اصلی از همکاری و تعامل با نهادها 
و س��ازمانهای یادش��ده در ب��اال، حفاظت و صیانت از اس��تقالل 
جامعه حس��ابداران رسمی ایران در برابر نفوِذ اقتدارگرایانی است 
که با فرصت به دس��ت آمده در دوره تص��دی دولت دهم و مقارن 
با دوره فعالیت ش��ورای چهارم جامعه، به صورت س��ازمان یافته 

با تغییر اساس��نامه جامع��ه در خصوص م��واردی از قبیل ترکیب 
اعضای ش��ورا، کاهش اختیارهای شورا و هیئت مدیره، افزایش 
اختیاره��ای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت عالی نظارت 
جامعه، تعیین هیئت ویژه رس��یدگی به تخلفهای اعضای شورا و 
دیگر اعضا، مس��تقل از هیئتهای انتظام��ی جامعه، اعطای حق 
ویژه به س��ازمان حسابرسی در خصوص ارجاع کار دست دوم در 
چارچوب اساسنامه جامعه، معافیت مدیران دستگاه های اجرایی 
از آزمون های علمی مهارتی گزینش حسابداران رسمی، افزایش 
اختیاره��ای س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در خصوص نظارت 
حرف��ه ای بر اعضای معتمد و غیرمعتمد و … ، جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران را در حد کارگزار مراجع مزبور تقلیل داده و به این 
ترتیب هدف قانون گذار از تش��کیل جامعه به عنوان مؤسس��ه ای 
غیردولت��ی، غیرانتفاع��ی و دارای اس��تقالل مالی و ش��خصیت 
حقوقی مستقل و خود انتظام، مورد تهدید و تحدید قرار گرفت.

گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه ای
اولوی��ت دوم انتظاره��ا و مطالب��ات اعض��ای جامع��ه )حدود 83 
درصد(، گس��ترش ب��ازار و تنوع خدمات حرفه ای اس��ت. رئوس 
برنامه های انتخاباتی اعضای شورای پنجم که ناظر بر تأکید آنان 
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بر پیشبرد هدفهای راهبردی جامعه در خصوص گسترش بازار و 
تنوع خدمات حرفه ای است، به شرح نمونه های زیر است:

الف- اصالح قوانی��ن موجود و در صورت لزوم تدوین قوانین و 
مقررات جدید در راس��تای بهره گیری بیش��تر جامعه از خدمات 

حرفه ای قابل ارائه از سوی اعضای جامعه،
ب- گس��ترش و تعمیق فضای کس��ب و کار و بهب��ود فرصتهای 
حرف��ه ای برای حس��ابداران رس��می، متناس��ب ب��ا تجربه ها و 

ظرفیتهایی که در کشورهای پیشرفته تعریف شده است،
پ- توانمندسازی مؤسس��ه های حسابرسی در جهت گسترش 
و افزای��ش بازار تقاضای کار حس��ابداری و حسابرس��ی و تنوع 
خدمات حرفه ای، به منظور بهره گیری از ظرفیتهای بالاستفاده 

اعضای جامعه، و
ت- تالش به منظور افزایش س��هم ب��ازار از طریق فعالیت های 

حرفه ای و تخصصی جدید.
آمارهای منتشرشده نشان می دهد که بازار خدمات حرفه ای 
طی دوره ده س��اله 1383 لغایت 1392 از حدود 3000 قرارداد 
در سال 1383 به حدود 35000 قرارداد در سال 1392 افزایش 
یافته، همچنین در همین مقاطع تعداد مؤسسه های حسابرسی 
به ترتیب 136 و 271 مؤسس��ه و تعداد کارکنان حرفه ای شاغل 
آنها به ترتیب 2700 نفر و 10200 نفر گزارش گردیده است، با 
وجود این، تأکید رأی دهندگان بر برنامه انتخاباتی کاندیداهایی 
ک��ه خود را به انج��ام اقدام های الزم در حوزه گس��ترش بازار و 
تن��وع خدمات حرفه ای متعهد نموده اند، حاکی از ظرفیت خالی 
و یا انتظار افزایش ظرفیت بس��یاری از مؤسس��ه های حرفه ای 
موج��ود و لزوم افزایش س��هم درامدی آنان می باش��د. با توجه 
ب��ه وجود زمینه های عینی ب��رای افزایش ضریب نفوذ خدمات 
حسابرس��ی در کشور )حدود 000ر20 شرکت در حال حاضر در 
مقایس��ه با حدود 000ر300  اظهارنامه حقوقی ارسال ش��ده به 
سازمان امور مالیاتی( ، ضرورت شفاف سازی و اطمینان بخشی 
آم��ار و اطالعات مالی واحدهای مختل��ف تولیدی، بازرگانی و 
خدمات��ی و نیز نقش کلیدی خدمات مزبور در ارتقای س��المت 
مالی کش��ور و  پیشگیری و کش��ف تقلب ها و مفاسد اقتصادی، 
همچنی��ن ب��ازار خدم��ات حسابرس��ی ایجادش��ده در خصوص 
حسابرس��ی داخلی، حسابرس��ی عملیاتی و گ��زارش کنترلهای 
داخل��ی و … ، ش��رایط الزم را ب��رای اقدامه��ای جامع��ه در این 

خصوص، فراهم ساخته است. 

بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای
اولویت س��وم انتظاره��ا و مطالبات اعضای جامع��ه )حدود 83 
درصد(، بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای است. 
کان��ون تأکیده��ای اعضای اصل��ی و علی البدل ش��ورای پنجم 
جامع��ه در برنامه های انتخاباتی خ��ود در این خصوص، تمرکز 

پیرامون محورهای زیر است :
ال��ف- فرهنگ س��ازی در بی��ن اعض��ای حرف��ه و کارکن��ان آن 
در خص��وص اهتم��ام کام��ل به رعای��ت آیین رفت��ار حرفه ای و 
اس��تانداردهای حسابرس��ی، قانون��ی و مقررات��ی در راس��تای 

افزایش اعتماد استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسی،
ب- تدوی��ن نظ��ام جامع آم��وزش حرفه ای در جه��ت اعتالی 
علمی و حرفه ای اعضای جامعه و کارکنان حرفه ای ش��اغل نزد 

آنان،
پ- زمینه س��ازی برای توس��عه فن��اوری حرفه ای و گس��ترش 
اس��تفاده از فن��اوری اطالع��ات در ارائ��ه خدم��ات حرف��ه ای و 

تخصصی، و
ت- بهبود وضعیت آموزش اعضای جامعه و کارکنان حرفه ای آنها 
از طریق آموزش مس��تمر حرفه ای، برگ��زاری رایگان کالس ها، 
تنوع بخشی به عناوین آموزشی، انتخاب زمان و مکان مناسب، 

به روزرسانی و کاربردی نمودن محتواهای آموزشی.
از آنجایی که یکی از راهبردهای اساس��ی تعیین ش��ده برای 
جامعه، باالبردن دانش تخصصی حسابداران رسمی و کارکنان 
حرفه ای شاغل نزد آنهاست، از اینرو تدوین نظام جامع آموزش 
حرف��ه ای و ایجاد بانک اطالعاتی آم��وزش کارکنان حرفه ای، 
همراه با انجام اقدامهای الزم در خصوص برنامه های یادش��ده 
در باال، از جمله امور بنیادی در راستای افزایش کیفیت خدمات 
حرف��ه ای و ب��ه تب��ع آن حف��ظ مناف��ع عمومی و جل��ب اعتماد 

استفاده کنندگان از خدمات اعضای جامعه است.

تقویت ساختارها و نظام های داخلی جامعه
اولوی��ت چهارم انتظارهای اعضا از جامع��ه )حدود 75 درصد(، 
تقوی��ت س��اختارها و نظامه��ای داخلی جامعه با ه��دف ارتقای 
کارکردهای جامعه در خصوص مواردی اس��ت که مهمترین آن 
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به عنوان رئوس برنامه های انتخاباتی اعضای اصلی و علی البدل 
شورای پنجم، به شرح نمونه های زیر ارائه شده است:

ال��ف- تقوی��ت رکن مدیریت جامع��ه با تأکید ب��ر تحرک، توان 
برق��راری ارتب��اط به موقع، فعال و س��ازنده با مراج��ع ذیربط و 

نهادینه کردن ضوابط حرفه ای،
ب- اصالح اساس��ی س��اختار داخلی جامعه در راس��تای منافع 
به ح��ق مؤسس��ه ها و اعض��ا و مش��ارکت حداکث��ری آنه��ا در 

تصمیمهای شورا، و
پ- تالش برای ایجاد فضای گفت و گو و نقد و بررسی سازنده 
در درون خانواده جامعه، با هدف بهره گیری از دیدگاه ها، نقد و 

پیشنهادها در مسیر ارتقای جایگاه و کارکردهای جامعه.
ط��ی 10 س��ال اخیر، تعداد مؤسس��ه های حسابرس��ی عضو 
جامعه و حس��ابداران رسمی شاغل انفرادی، تعداد قراردادهای 
در دس��ت انجام و تعداد کارکنان حرفه ای متبوع آنها، رشد کمی 
و کیف��ی درخ��ور توجهی داش��ته ک��ه آمار آن در س��رفصل های 
گذش��ته ارائه ش��د. افزون بر این، طی همین دوره مش��کالت 
عدیده ای از س��وی س��ازمان تأمی��ن اجتماعی، س��ازمان امور 
مالیاتی، س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و … ، متوجه اعضای 
جامعه ش��ده که رفع آنها مس��تلزم تعامل س��ازنده و پیگیریهای 
الزم از س��وی ارکان جامعه اس��ت؛ ولی س��اختار فعلی جامعه و 
نظامه��ای داخل��ی آن در تطابق با رش��د کمی و کیف��ی مزبور و 
نیز برای پاس��خگویی به مطالبات و انتظارهای اعضا در رابطه 
با مش��کالت یادشده، تقویت نشده اس��ت. افزون بر این برای 
همدلی و همفکری و مش��ارکت بیش��تر اعضای جامعه در اداره 
ام��ور جامعه و امور مربوط به فعالیته��ای خود، ایجاد ارتباطات 
مناس��ب از جمله برگزاری منظم و هدفمند نشس��تهای ماهیانه 
)ب��ا حضور اعض��ای هیئت مدی��ره و نمایندگان ش��ورا(، تدوین 
برنامه و بودجه عملیاتی ساالنه مرتبط با سند راهبردی توسعه 
جامع��ه و ارائه گزارش عملک��رد 6 ماهه جامعه و نیز ایجاد نظام 

نظرسنجی و پیشنهادهای اعضا، ضروری است.

حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی 
اعضا

اولوی��ت پنجم مطالبات و انتظارهای اعضای جامعه ) حدود 58 
درص��د(، ذیل ه��دف راهبردی جامعه در خص��وص حمایت از 

حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا، مبتنی بر رئوس 
برنامه ه��ای انتخاباتی اعضای اصلی و علی البدل ش��ورا در این 

خصوص، به شرح نمونه های زیر ارائه شده است:
الف- جلوگیری از رقابت های ناسالم و غیرحرفه ای، 

ب- برخورداری حس��ابداران رس��می از بیمه مسئولیت با هدف 
جبران خسارت های احتمالی ناشی از انجام وظایف حرفه ای،

پ- سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی در راس��تای جلوگی��ری از 
تبعیض ناروا بین مؤسس��ه های مختلف و تبعیض بین شاغلین 

انفرادی،
ت- ت��الش در جهت ایجاد س��ازوکاری مناس��ب ب��رای تعیین 
حق الزحم��ه خدم��ات حسابرس��ی و توزی��ع عادالن��ه خدم��ات 

حرفه ای بین اعضای جامعه، و
ث- کاهش ریسکهای محیطی حسابرسان، از طریق برقراری 
س��ازوکار الزم برای عدم تمکین به خواس��ته های متعدد مراکز 

مختلف.

ط��ی 10 س��ال اخیر فعالی��ت جامعه، مطالب��ات و انتظارهای 
مزبور به شیوه های مختلف مورد درخواست بسیاری از اعضای 

ایجاد معاونت

بررسی های فنی و حرفه ای

در ساختار جامعه

ضروری 

به نظر می رسد
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جامع��ه به ویژه مؤسس��ه های کوچک و متوس��ط بوده اس��ت. با 
توجه ب��ه ویژگیهای خدمات حرفه ای/ تخصص��ی و تنوع آنها و 
نیز تفاوت کیفی در مؤسس��ه های حسابرسی و شاغلین انفرادی 
مجری خدمات مزبور، ایجاد سازوکاری برای تعیین حق الزحمه 
انواع خدمات حرفه ای/ تخصصی ) به ویژه در س��ال نخس��ت(، 
کار س��اده ای نبوده و مس��تلزم بررس��ی پژوهش��های انجام شده 
در این خصوص از س��وی مؤسس��ه های حسابرس��ی معتبر دنیا 
و بومی س��ازی تجربه های مزبور اس��ت. اما یکی از متغیرهای 
اصل��ی متضم��ن کیفیت خدم��ات حرفه ای/ تخصص��ی، تعیین 
حق الزحمه مناس��ب است که به واس��طه آن، امکان به کارگیری 
کارکن��ان حرف��ه ای ب��ا مهارته��ای الزم و پرداخ��ت حق الزحمه 
مناسب و عادالنه به آنان، میسر می شود. بدیهی است، هرگونه 
تعیین حق الزحمه خدمات حسابرس��ی، مستلزم تعیین نرخ پایه 

حق الزحمه س��اعت کار حسابرس��ی بر حس��ب رده های مختلف 
اس��ت. افزون بر این، توزیع عادالن��ه کار در چارچوب قوانین و 
مقرات ناظر ب��ر فعالیتهای جامعه و نحوه انتخاب حس��ابرس و 
بازرس قانونی ش��رکتها، اگرچه با موانع متعددی رو به روس��ت، 
ولی جامعه می تواند با رویکردهایی از قبیل استانی و منطقه ای 
کردن اجرای خدمات تخصصی و حرفه ای، همچنین بازنگری 
و اصالح و اجرای کامل آیین نامه سقف مجاز خدمات تخصصی 
و حرف��ه ای و نیز بهره گیری از نظر کارشناس��ی اعضا، مس��اعی 

الزم را در این خصوص به عمل آورد.

ارتباط مستمر با تشکلهای حرفه ای داخلی و 
بین المللی

اولویت شش��م مطالب��ات و انتظارهای اعض��ای جامعه )حدود 
50 درصد(، ذی��ل هدف راهبردی جامع��ه در خصوص ارتباط 
مس��تمر با تش��کلهای حرفه ای داخلی و بین المللی، براس��اس 
رئوس برنامه های انتخاباتی اعالم شده از سوی اعضای اصلی 

و علی البدل شورای پنجم، به شرح نمونه های زیر می باشد:
ال��ف- برقراری ارتباط با مؤسس��ه ها و تش��کلهای حرفه ای در 

سطح منطقه و جهان و بهره گیری از تجارب آنان،
ب- برق��راری ارتباط��ات بین الملل��ی و بهره گی��ری از عضویت 
در آیفک و بسترس��ازی مناس��ب برای همکاری مؤسس��ه های 
حسابرسی با مؤسسه های خارجی و ورود به بازارهای جدید، و

پ- تعامل با انجمنها و مراکز حرفه ای داخلی و خارجی.
در ش��رایط فعلی به دالیل گوناگون، بی��ن انجمن ها و مراکز 
حرف��ه ای داخلی، تعامل الزم و س��ازنده وجود ن��دارد که انجام 
اقدامهای الزم در راس��تای تحقق برنامه های مزبور، می تواند 
ش��رایط الزم را برای افزایش توان انجمنهای حرفه ای داخلی 
به عنوان س��ازمانهای مردم نهاد، فراه��م آورده و از این طریق 
در تعامل با مراجع باالدس��تی، به ص��ورت همدل و هماهنگ، 

تحقق هدفهای توسعه ای همه جانبه حرفه پیگیری شود.

ارتقای نظارت برعملکرد اعضا و کنترل کیفیت 
خدمات حرفه ای 

اولوی��ت هفتم مطالبات و انتظارهای اعضای جامعه )حدود 33 
درصد(، ذیل هدف راهبردی جامعه در خصوص ارتقای نظارت 

تدوین نظام جامع

آموزش حرفه ای و

ایجاد بانک اطالعاتی

آموزش کارکنان حرفه ای

از جمله امور بنیادی

در راستای افزایش

کیفیت خدمات حرفه ای

اعضای جامعه است
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بر عملکرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه ای،  طبقه بندی 
و در برنامه ه��ای انتخاباتی برخی از اعضای اصلی و علی البدل 

شورای عالی، در قالب نمونه های زیر، ارائه شده است:
الف- کمک به تدوین و بهبود مقررات و ضوابط مربوط به اعمال 
نظ��ارت و مراقبت حرفه ای/ تخصصی بر فعالیت مؤسس��ه های 

حسابرسی و شاغلین در راستای حفظ منافع عمومی،
ب- نظارت مستمر بر کیفیت خدمات و توازن در اعمال متناسب 

و به موقع نظارت و مقررات، و
پ- نظارت بر کار اعضا به صورت علمی، اصولی و یکنواخت از 

طریق افراد آموزش دیده.
حفظ کیفیت خدمات حرفه ای، اساس��ی ترین ویژگی فعالیت 
حرف��ه ای اعضا برای حف��ظ منافع عمومی، صاحبان س��رمایه 
و دیگ��ر اش��خاص ذیح��ق و ضام��ن ت��داوم و ارتق��ای جایگاه 
جامع��ه و جلب اعتماد عموم��ی به خدمات حرفه ای ارائه ش��ده 
از س��وی حسابدار رس��می اس��ت. صرف نظر از عدم تأکید الزم 
در برنامه ه��ای انتخاباتی اعضای یادش��ده در باال که مس��تلزم 
تأمل و درنگ اس��ت، جامع��ه باید در راس��تای ارتقای وظایف 
و کارکرده��ای نظارت��ی و کنترل��ی خ��ود، س��ازوکار الزم برای 
جلوگی��ری از اعم��ال س��لیقه به وس��یله همکاران واح��د کنترل 
کیفی��ت از طریق آموزش و تدوین آیین نامه ها و مقررات الزم، 
بازنگری و به هنگام س��ازی پرسش��نامه های کنت��رل کیفیت در 
انطباق با اس��تانداردهای حسابرسی تجدیدنظرشده و نیز ایجاد 
مرک��ز تخصصی نظارت و بازرس��ی کیفیت خدم��ات حرفه ای، 

اقدامهای الزم را انجام دهد.

ارتقای اصول و ضوابط حرفه ای حسابداری و 
حسابرسی 

اولویت هش��تم مطالب��ات و انتظارهای اعض��ای جامعه )حدود 
25 درص��د(، در چارچ��وب ه��دف راهب��ردی ارتق��ای اصول و 
ضوابط حرفه ای حسابداری و حسابرسی، در رئوس برنامه های 
انتخابات��ی برخی از اعضای اصلی و علی البدل ش��ورای پنجم، 

به شرح نمونه های زیر ارائه شده است:
ال��ف- ارائه خدمات حرفه ای بیش��تر به اعضا، ارائ��ه نمونه ها و 

دستورالعملهای کاربردی،
ب- فراخ��وان نویس��ندگان، مؤلف��ان و مرتبطی��ن ب��ا حرف��ه 

حس��ابداری و حسابرس��ی به منظ��ور تهیه کتابها و رس��اله های 
علمی و تهیه نرم افزارهای مناسب،

پ- اعالم نظرهای رسمی جامعه برای پاسخگویی به نیازهای 
حرف��ه ای اعض��ای ش��اغل، در خص��وص خالءه��ای اصول و 

ضوابط حرفه ای، و
ت- تقویت ای��ن اعتقاد که مجموعه های فعال دولتی در بخش 
حسابرسی، مسئولیت ارتقای سطح علمی و تدوین استانداردها 

را به عنوان رسالتی از طرف حاکمیت بر عهده دارند.
براس��اس مفاد اساسنامه س��ازمان حسابرسی، تدوین اصول 
و ضوابط حرفه ای حس��ابداری و حسابرس��ی در کشور بر عهده 
آن س��ازمان اس��ت. با وج��ود این، جامعه الزم اس��ت از طریق 
ایج��اد کارگروه ه��ای الزم و نیز دعوت از کارشناس��ان مربوط، 
در ارتب��اط با بررس��ی پیش نویس اس��تانداردهای منتشرش��ده 
از س��وی آن س��ازمان و اع��الم نظره��ا و پیش��نهادهای الزم، 
تهی��ه و تدوین راهنمای کاربردی اس��تانداردهای حس��ابداری 
و حسابرس��ی مصوب، س��مت دهی رس��اله ها و پایان نامه های 
تخصصی دانش��گاهی مرتب��ط با نیازهای حرف��ه ای، ترجمه و 
تألیف کتابهای مرجع حرفه ای، تهیه و تدوین دستورالعمل های 
حرفه ای و نرم افزارهای کاربردی مربوط، به طور مؤثر مشارکت 
داشته باشد. همچنین بازنگری در ساختار فعلی جامعه و ایجاد 
معاونت بررسی های فنی و حرفه ای در ساختار مزبور، ضروری 

به نظر می رسد.

سازماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی 
اولوی��ت نهم مطالبات و انتظاره��ای اعضای جامعه )حدود 25 
درصد(، در چارچوب هدف راهبردی س��ازماندهی و گس��ترش 
تش��کل حس��ابداران رس��می، به عن��وان رئ��وس برنامه ه��ای 
انتخاباتی تعدادی از  اعضای اصلی و علی البدل شورای پنجم، 

به شرح نمونه های زیر ارائه شده است:
الف- ایجاد شرایط رشد و نمو مؤسسه های کوچک، 

ب- پیش بینی اعطای امتیازها، تش��ویق برای اعضای جامعه و 
مؤسسه های حسابرسی در قوانین و مقررات جامعه برای ایجاد 

مؤسسه های بزرگ، و
پ- حمایت از بخش خصوصی و امکان توس��عه مؤسس��ه های 

حسابرسی کوچک و متوسط. 
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تفاوت آش��کار مواضع اعالم ش��ده در برنامه ه��ای انتخاباتی 
ارائه ش��ده و همچنین عدم اعالم مواضع از س��وی تعداد درخور 
توجهی از اعضای یادش��ده در باال، جمع بن��دی و نتیجه گیری 
ای��ن بخ��ش را از قابلیت اتکای الزم س��اقط می کن��د. با وجود 
ای��ن، تعیی��ن و تصوی��ب آیین نامه های ال��زام آور ب��رای ادغام 
مؤسسه های کوچک با هدف اصالح ساختار سازمانی،  افزایش 
ظرفی��ت پذی��رش و اج��رای خدم��ات حرفه ای/ تخصصی و به 
تبع آن افزایش قدرت چانه زنی و کس��ب درامدهای مناس��ب، 
افزای��ش توان جذب و نگهداری نیروهای کارامد حرفه ای و در 
نهایت ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای ارائه شده از سوی آنان، 

ضروری است.

توسعه فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و خدمات 
اطمینان بخشی

اولوی��ت دهم و آخرین اولویت مطالب��ات و انتظارهای اعضای 
جامع��ه )ح��دود 17 درص��د(، مرب��وط ب��ه رئ��وس برنامه های 
انتخابات��ی اعالم ش��ده از س��وی اعض��ای اصل��ی و علی البدل 
ش��ورای پنج��م در چارچوب هدف راهبردی، توس��عه فرهنگ 
حس��ابدهی، حس��ابخواهی و خدمات اطمینان بخشی است که 

به شرح نمونه های زیر، ارائه شده است:
الف- شناسایی هرچه بیش��تر توانمندی های جامعه حسابداران 
رس��می ب��ه مجموعه حکوم��ت، به منظور مش��ارکت در فرایند 
تدوی��ن قوانین و مقررات در حوزه های اقتصادی و اس��تفاده از 

خدمات حرفه ای اعضا، و
ب- ت��الش در جهت معرف��ی توانایی ها، تخص��ص و تجارب 
واقع��ی اعض��ای جامع��ه، ب��ه مس��ئولین قوای س��ه گان��ه، در 
زمینه ه��ای مالی، نظارت��ی و قانون گ��ذاری از طریق حضور و 

مشارکت فعال در نهادهای مربوط .
خدم��ات  و  حس��ابخواهی  حس��ابدهی،  فرهن��گ  توس��عه 
اطمینان بخش��ی، اولوی��ت اول هدفهای راهب��ردی جامعه در 
چارچ��وب س��ند راهبردی توس��عه 10 س��اله آن ) 1389 لغایت 
1399(  تعیی��ن ش��ده و محت��وای آن تعام��ل ب��ا س��ازمانها و 
ارگان ه��ای ذیربط، ایج��اد زیرس��اختهای مقررات��ی مربوط و 
نهادینه س��ازی حس��ابدهی و حس��ابخواهی در کش��ور است. با 
وج��ود این چنین به نظر می رس��د که اعض��ای جامعه و اکثریت 

اعضای اصلی و علی البدل شورا، بنا به شرایط و تجارب موجود 
برای مش��ارکت اعضا در امور قانون گذاری حوزه های اقتصادی 
و مالی و تعامل با س��ازمانها و نهادهای نظارتی، چندان امید و 

مطالباتی از ارکان جامعه ندارند.
در پای��ان ب��ا تأکی��د بر اینک��ه نتای��ج به دس��ت آمده فقط در 
چارچوب فرضها و روش��های جمع آوری و طبقه بندی ش��واهد 
مرب��وط، قابلی��ت اتکا دارد، امید اس��ت اعضای ش��ورای عالی 
و هیئت مدی��ره جامع��ه با بهره ب��رداری از نتایج این بررس��ی، 
اقدام ه��ای عمل��ی و پاس��خگویی الزم را در راس��تای کاهش 
فاصل��ه انتظاره��ای اعض��ا از جامعه،به وی��ژه ارتق��ای جایگاه 
قانون��ی و منزلت اعضای جامعه و در نهایت تحقق برنامه های 

انتخاباتی خود داشته باشند. 

ساختار فعلی جامعه و

نظامهای داخلی آن

در تطابق با 

رشد کمی و کیفی مزبور و

نیز برای پاسخگویی به

مطالبات و انتظارهای اعضا

در رابطه با مشکالت یادشده

تقویت نشده است


