
74

13
93

د 
سفن

7  ا
5 

ره 
ما

ش

مقدمه 
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقهای مستند 

دو دهه اخیر که درباره نقش حس��ابداری و حسابرس��ی در فرایند نظام های مردم س��االر صورت گرفته نیز مؤید همین 
موضوع است. در چارچوب این نظریه، جایگاه و شأن حسابداران رسمی به عنوان »امین ناظر ملت« در جوامع مختلف بسی 

فراتر از نقش حرفه ای آنان در چارچوب اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرسی اس��ت، به  همین علت،  امروزه در اساس با 
واژ ه هایی مانند مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی )توسعه پایدار( مواجه شده ایم. بررسی 
پیش��ینه حرفه حسابرس��ی نش��ان می دهد که این حرفه زمانی می تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاس��ته از 
ضرورتهای خاص جامعه باش��د؛ بدین معنی که چنانچه در جامعه ای مفاهیمی همچون پاس��خگویی، حس��ابدهی، شفافیت 

موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار فعالیت نیست. 
نگاهی به انقالب مش��روطیت نیز نش��ان می دهد اندیش��ه »نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت« زائیده مشروطیت بود که 
منجر به تش��کیل دیوان محاس��بات و رس��یدگی به حس��ابهای دولتی وفق مقررات مفاد مواد 101 تا 103 متمم قانون اساس��ی 
مصوب 1286 شد. با این باور، نظر به اینکه ذات فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی رعایت بوده، می توان نتیجه گرفت اولین 

 غالمحسین دوانی

انتظارهای حرفه از
جامعه حسابداران رسمی ایران
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نشانه های قانونی حسابرسی در انقالب مشروطیت آشکار شد که 
متأسفانه این مهمترین اصل بنیادین نظام پاسخگویی هیچگاه 
جامه عمل به خود نگرفت. جوزف ش�ومپیتر به صراحت یادآور 
شده است: “چون دولتها فعالیتهای خود را تأمین مالی می کنند، 
برای تأمین مالی ناچارند از سیستمهای بهای تمام شده استفاده 
کنن��د” و چون دولتها ناچارند بهای کاالها و خدمات عمومی را از 
شهروندان مطالبه کنند لذا نقش حسابداری و حسابرسی پررنگ 
ش��د؛ زیرا حسابرس��ی فرایند نظام پاس��خگویی و پاس��خگویی 
ضرورت برق��راری نظام رفاه اجتماعی اس��ت. با چنین تعابیری 
نق��ش و جای��گاه حسابرس��ی در کش��ور به وی��ژه در چارچ��وب 
حق��وق  زیس��ت محیطی،  )مق��ررات  اجتماع��ی  مس��ئولیتهای 
شهروندی و رعایت قوانین( از برجستگی خاص برخوردار است. 
اف��زون ب��ر این، ب��رای برقراری نظ��ام مردم س��االری یعنی 
رابط��ه دولت- ملت و ملت- ملت، راهکاری جز شفاف س��ازی، 
حسابخواهی، حس��ابدهی و مس��ئولیت اجتماعی وجود ندارد؛ 
زی��را آزادی ف��ردی در ح��وزۀ سیاس��ت و رفاه م��ادی در قلمرو 
اقتصادی اس��ت و ارتب��اط و پیوند ارگانیک ای��ن دو حوزه نیز از 
طریق حسابرس��ی عملک��رد مالی- اجتماعی محقق می ش��ود. 
تحقیقهای نوین پیرامون »حکمرانی خوب« نیز نش��ان داده که 
حسابرسان از نخبگان اجتماعی محسوب می شوند و تأثیر این 
نخبگان در فرا یند مردم س��االری با ارائه گزارشهای حسابرسی 

عملکرد بسیار محسوس است. 
شاید مهمترین تأکید در این رابطه، نظریه رودلف گلدزیهر 
در کتاب دولت سوسیالیس��تی یا دولت س��رمایه داری اس��ت که 
اظهار م��ی دارد: “ابزار مالی، دس��تگاه عصبی دولت هس��تند. 
جامعه شناس��ی مالی ش��امل دو عنص��ر کلیدی تولی��د/ درامد/ 
هزینه و اثری اس��ت که این دو عنصر بر امور و اقتدار سیاس��ی 
)دولت( می گذارد.” از س��وی دیگر، برجس��ته ترین جنبه نظام 
س��رمایه داری نقش نافذی اس��ت که بازار دارد و حسابرس��ی و 
حس��ابداری تنها ابزار نظارتی دولت و ملت برای مهار و کنترل 

این نقش در مواقع تخریبی است.
بررسی مس��ئولیتهای اجتماعی حسابرسان در مفاد اصل 50 
قانون اساسی )رعایت مقررات زیست محیطی(، رعایت حقوق 
شهروندی )فصل سوم قانون اساسی( و نبود تبعیض بین زنان 
و مردان در پرداخت حقوق )اصل 20( قانون اساس��ی به عنوان 

رعایت الزامهای قانونی قابل مشاهده است که متأسفانه تاکنون 
مد نظر جامعه حس��ابداران رس��می ایران و مرجع استانداردگذار 

قرار نگرفته است.
نگاه��ی ب��ه پیش��ینه حسابرس��ی در تکام��ل فرایند توس��عه 
اقتصادی کش��ور، نشان می دهد که در ماده 30 قانون مالیات بر 

درامد مصوب 1328/4/29مقرر شده بود: 
“هر موقعی که انجمن محاس��بین و کارشناسان قسم خورده در 
کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی 
محاس��بین قسم خورده در مورد حس��اب یا ترازنامه هر بازرگان 
یا ش��رکت را بپذی��رد و در این صورت برای تش��خیص مالیات 
مؤدی دیگر حاجت رس��یدگی به دفات��ر و اوراق مؤدی نخواهد 

بود” )روزنامه رسمی 1389 مورخ 1328/9/5(.
به دلیل عدم انجام هرگونه عملیات اجرایی پیرامون تأسیس 
و تش��کیل انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب، 
مت��ن ف��وق عین��ًا در اصالحی��ه قان��ون مص��وب 1334/5/10 
در روزنام��ه رس��می 3083 م��ورخ 1334/6/19 و م��اده 33 
قان��ون مالی��ات ب��ر درام��د و ام��الک مزروعی و مس��تغالت و 
حق تمب��ر مص��وب فروردین ماه 1335 تکرار ش��ده اس��ت. در 
پی این مصوبات، »آیین نامه انجمن محاس��بین قس��م خورده و 
کارشناسان حساب در 1340/5/25 تصویب و اساسنامه انجمن 
نیز در ظاهر در س��ال 1342 تصویب شد )اگرچه هیچ نسخه ای 
از اساس��نامه مذکور تاکنون مش��اهده نشده اس��ت(، اما انجمن 

یادشده  نیز بدون هیچ گونه اقدام عملی از بین رفته است.
عالوه بر این در ماده 62 قانون تجارت مصوب س��ال 1311 
چنین آمده است که: “مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش 
)کمیس��ر( معین می کند- مفتشین مزبور که ممکن است از غیر 
ش��رکا نیز انتخاب شوند مأموریت خواهند داشت که در موضوع 
اوض��اع عمومی ش��رکت و همچنی��ن در باب بی��الن )خالصه 
جم��ع و خرج( و صورت حس��ابهایی که مدیره��ا تقدیم می کنند 
راپرتی ب��ه مجمع عمومی س��ال آینده بدهن��د. تصمیماتی که 
بدون ای��ن راپرت راجع ب��ه تصدیق بیالن و صورتحس��ابهای 
مدیران اخذ می ش��ود معتبر نخواهد بود. در صورتی که مجمع 
عمومی مفتش��ین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر 
از مفتش��ینی که معین ش��ده اند نتوانند راپ��رت بدهند یا از دادن 
راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی ش��رکت 
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به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین 
را انتخاب و یا به جای آنهایی که نتوانس��ته اند یا امتناع کرده اند 
مفتش��ین را انتخاب کنند مفتشین جدیدی معین می کند.” این 
موضوع نیز در عمل به دلیل نبود محیط تجاری مناسب تا سال 

1347 مسکوت مانده بود.
بعدها نیز در ماده 275 قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب 1345 
مقرر ش��ده بود: “به منظور استفاده از نتایج حسابرسی، حسابداران 
متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه 
برای تش��خیص درامد مش��مول مالیات مؤدیان، عده ای به عنوان 

حسابداران رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می شوند.”
از آنجا که قواعد و الزامهای فرایند حسابرسی و حسابخواهی 
در کشور وجود نداشته، مفاد مواد قانونی قبلی نیز در عمل انجام 
نش��ده و در م��اده 144 اصالحیه قانون تج��ارت مصوب 1347 
موضوع حسابرسی بار دیگر به شکل زیر مورد تأکید قرار گرفت:
“مجمع عمومی عادی در هر س��ال یک یا چند بازرس انتخاب 
می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب 

مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است.
تبص�ره- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعالم می کند وظایف 
بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند 
ایفا کنند که نام آنها در فهرس��ت رس��می بازرسان شرکتها درج 
ش��ده باشد. شرایط تنظیم فهرس��ت و احراز صالحیت بازرسی 
در ش��رکتهای سهامی عام و درج نام اش��خاص صالحیتدار در 
فهرس��ت مذکور و مقررات و تش��کیالت ش��غلی بازرسان تابع 
آیین نامه ای می باش��د که به پیش��نهاد وزارت اقتصاد و تصویب 

کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.”
 مهمتری��ن نکته قابل تأم��ل آنکه تا قبل از قانون تأس��یس 
س��ازمان حسابرس��ی، در هیچ قانونی  از جمل��ه قانون تجارت 
و قان��ون مدنی کلمه »حس��ابرس« وجود نداش��ته و باور جامعه 
حس��ابداری کش��ور بر آن ب��وده ک��ه واژه »مفتش« من��درج در 
قان��ون تج��ارت مص��وب 1311 و »ب��ازرس« من��درج در ماده 
144 اصالحی��ه قان��ون تج��ارت مص��وب 1347 یعن��ی همین 
»حسابرس« خودمان؛ که به نظر اینجانب نوعی تفسیر شخصی 

از قانون بوده است!
در هر حال با لغو ماده 275 در اصالحیه قانون مالیاتهای مصوب 
1359، موضوعیت کانون حسابداران رسمی و به ویژه حسابرسی 

نقض ش��د تا س��رانجام در قانون تش��کیل س��ازمان حسابرسی، 
»حسابرسی« در معنای عام و خاص خود و سپس در »ماده واحده 
قانون استفاده از خدمات حس��ابداران ذیصالح به عنوان حسابدار 
رسمی مصوب 1372« پدیدار ش��د. بررسی وقایع پس از فعالیت 
س��ازمان حسابرس��ی به عنوان مهمترین نهاد حسابرس��ی کش��ور 
و س��پس فعالیتهای حسابداران رس��می بعد از تصویب اساسنامه 
جامعه حس��ابداران رسمی و پس از برگزاری اولین مجمع عمومی 
در شهریورماه 1380، نشان دهنده فاصله گیری شدید انتظارهای 

واقعی از جامعه حسابداران رسمی است.

انتظارها از جامعه حسابداران رسمی کدامند؟
اگر بر مبنای قانون ماده واحده مصوب 1372 و اساسنامه مصوب 
1378 و آیین نامه »توسعه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و 
تقویت حسابرس��ی مصوب 1387«، بخواهیم انتظارهای واقعی 
را از جامعه حس��ابداران رسمی و حسابداران رسمی مورد بررسی 

قرار دهیم باید به نکته های زیر توجه کنیم.
جامعه حس��ابداران رسمی ایران به عنوان تنها تشکل قانونی 
حسابرس��ی، نهاد خودانتظامی اس��ت که قرار است »مسئولیت 
حسابرسی« کشور را به س��رمنزل مقصود برساند و برای انجام 
چنی��ن مأموریت��ی ناچار بای��د الزامها و توانمندیه��ای آن را نیز 

در مجامع حرفه ای مشابه

اعضای شورای عالی

به مثابه

نخبگان حرفه

شاه کلید برون رفت از

مشکالت 

و

دشواری ها

به شمار می روند
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داش��ته باش��د. این توانمندیها در درجه نخست به تسلط کامل 
به دانش حرفه ای، اخالق حرفه ای و اس��تقالل باز می گردد که 

جامعه در هر سه این حوزه ها به شدت آسیب پذیر شده است.
بررس��ی عملکرد جامعه حس��ابداران رس��می ایران )مصوبات 
ش��ورای عالی( و عملکرد حس��ابداران رس��می به وی��ژه در حوزه 
ع��ام(  س��هامی  )ش��رکتهای  عموم��ی  واحده��ای  حسابرس��ی 
نش��ان دهنده ضعفهایی است که زمینه نارس��ایی حرفه را فراهم 
آورده اس��ت. دقت در این موضوع ما را به این نتیجه می رس��اند 
ک��ه به رغ��م تأخیر تاریخ��ی در تول��د بزرگترین نه��اد خودانتظام 
حسابرس��ی کشور، نوزاد متولد ش��ده چون به روش سزارین پای 
ب��ه عرصه حیات نه��اده از نقایص خلقت نیز برخوردار اس��ت که 
مهمتری��ن این نق��ص، جنبه فراگیر دولتی آن اس��ت. نگارنده از 
آنجا که خود به »اندیشه رفاه اجتماعی« و نقش دولت در برقراری 
تعادل اجتماعی- اقتصادی باور دارد و معتقدست که اقتصاد کشور 
حت��ی از دهه های 30 کماکان دولت��ی بوده و بخش عظیم ارزش 
افزوده اقتصادی در واحدهای دولتی- عمومی فراهم می ش��ود، 
از اینرو انتظار ندارد در »جامعه دولت مدار اقتصادی« فرضیه های 

اقتصاد بازار آزاد بتواند به درستی عمل کنند. 
اما حتی با در نظر گرفتن اندیش��ه دولتی در حوزه  اقتصادی، 
موض��وع حسابرس��ی و پاس��خگویی ج��ز از طری��ق نهاده��ای 
غیردولت��ی ام��ا پاس��خگو و مس��تقل نیز ام��کان ن��دارد. برای 
فراهم کردن بستر این روابط، در درجه نخست شرط پرورش و 
آموزش نیروی انس��انی این »جامعه خودانتظام حسابرس نهاد« 
الزامی است که مس��ئولیت این موضوع بر عهده مراکز آموزش 
عالی و حتی مراکز متوسطه آموزشی است و جامعه حسابداران 

رسمی نمی تواند نقش اساسی در این وظیفه ایفا کند. 
دوم آنک��ه اخالق حرفه ای به عنوان ش��الوده کار حسابرس��ی 
مس��تقل منتج از اخالق و باورهای عمومی است که به شدت در 
معرض تخریب و آسیب قرار گرفته و پول باوری در قالب »پول 
تنها معیار ارزش��ها« تمامی ارزشهای معنوی  از جمله ارزشهای 

اخالقی را تحت تأثیر قرار داده اند.
نگاه��ی ب��ه آم��ار آم��وزش عال��ی کش��ور در س��ال 1392 
نش��ان دهنده کمترین مختصات زیر اس��ت: تعداد دانشجویان 
کشور 4/4 میلیون نفر شامل یک میلیون نفر در مقطع کاردانی، 
1/8میلی��ون نفر در مقطع کارشناس��ی، 460 هزار نفر در مقطع 

کارشناس��ی ارش��د و 50 هزار نفر تحصی��الت تکمیلی دکترا که 
در مجم��وع حدود 300 هزار دانش��جوی مش��غول به تحصیل 
در رشته  حس��ابداری وجود دارند. اگر بخواهیم کل دانشجویان 
رشته حسابداری را با کل افراد شاغل در مؤسسه های حسابرسی 
که حدود ده هزار نفر هس��تند مقایس��ه کنی��م می توان به وضوح 
دریاف��ت که از گنجایش و ظرفیت مؤسس��ه های حسابرس��ی با 
توجه به وسعت عرصه کار حرفه ای )حسابداری، انواع خدمات 
حسابرس��ی، خدمات حس��ابداری و مالیاتی( تاکنون به  درستی 
استفاده نش��ده که بررس��ی آن فارغ از محدودیتهای محیطی، 
نب��ود توانمن��دی الزم در بس��یاری مؤسس��ه های حسابرس��ی 
موجود، رشد بی رویه مؤسسه ها تنها به منظور الزام تکمیل سه 
ش��ریک، فقدان محیط فیزیکی مناس��ب برای کارکنان به ویژه 
اس��تخدام کارکنان س��یار، نبود توانایی مالی و توانایی دانش��ی 
برای اس��تفاده از نرم افزارهای خاص حسابرس��ی و به ویژه نبود 
تناس��ب فکری بین مؤسس��ان مؤسس��ه ها )جز در مورد کسب 
درامد بیشتر و متأسفانه به  هر طریق ممکن( باعث شده از یک 
طرف شاهد حضور دویست و اندی مؤسسه در بین حداکثر یک 
هزار عضو شاغل )به استثنای ش��اغلین در سازمان حسابرسی 
و غیرش��اغلین( یعنی هر پنج حس��ابدار رس��می یک مؤسسه، 
باش��یم. اگر این نس��بت را با کش��ورهای توس��عه یافته مقایسه 
کنیم نتایج آن تأس��ف بار خواهد بود؛ ام��ا چنانچه آن را حتی با 
کشورهایی مانند ترکیه، عربس��تان، مالزی و سنگاپور مقایسه 
کنیم، حکایت از تسری فرهنِگ گریز از کار جمعی و سر به الک 

بردن در حرفه حسابرسی دارد. 
اینجانب بر این عقیده هس��تم که فعالیتهای حرفه ای منفرد 
که تا دهه 1970 عرض اندام می کرد به تدریج همزمان با اولین 
آثار جهانی ش��دن س��رمایه خود را در قالب فعالیتهای حرفه ای 
گروهی به ویژه در مؤسسه های بزرگ حسابرسی و مؤسسه های 
بزرگ حقوقی نشان داده و نشانه ها و نمونه های آن را در حرفه 
پزش��کی با تأس��یس مراکز درمانی در قالب بیمارستان کلینیک 
و پاراکلینیک ه��ای خصوص��ی می بینیم؛ لذا درج��ا زدن حرفه 
حسابرس��ی ای��ران در خصوص »تیم ورزی س��ه نف��ره« یکی از 
عوامل اصلی توس��عه نیافتن حرفه اس��ت. البت��ه نبود فرهنگ 
کار مش��ارکتی، قهرمان پروری، فردی نگری و اقتدار ش��خصی 
نخب��گان که از آس��یبهای اجتماع��ی فرهنگ ایرانی اس��ت نیز 
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زمینه مس��اعدی را ب��رای پدیده فوق فراهم س��اخته که جامعه 
حسابداران رسمی نیز از این بابت آسیب پذیر شده است.

نکته قابل تأمل دیگری که در باورهای پیش��ینه دار حسابداران 
حرفه ای  ایران قرار دارد، این است که در اساس حسابداری را پیشه 
ثبت و ضبط و حسابرس��ی را هم در صدور گزارشهای حسابرسی 
می دانند؛ در حالی که نگاهی به فعالیتهای مؤسس��ه های بزرگ و 
برجس��ته حسابرس��ی نشان دهنده آن اس��ت که حوزه فعالیت این 
مؤسس��ه ها به ویژه در خدمات مشاوره ای شامل فعالیتهایی است 
که حتی در گمان حس��ابداران رسمی ایرانی هم نمی گنجد؛ مانند 
انتش��ار گزارش اقتصاد جهان در س��ال 2050 از س��وی مؤسس��ه 
حسابرس��ی پرایس واترهاوس کوپرز و یا گزارش توس��عه انس��انی 
جهان به وس��یله مؤسسه حسابرس��ی دیلویت و یا طراحی فاز اول 
نظام جامع مالیاتی ایران توسط مؤسسه حسابرسی دیلویت کانادا. 
البته ورود به این فعالیتها مس��تلزم احاطه به دانش حرفه ای )و نه 
فق��ط استانداردشناس��ی( و دارا بودن دس��تکم اطالعات عمومی 
اقتصاد- سیاس��ی و تس��لط بر ابزار مالی و کاربرد فناوری ... دارد 
که با کمال تأسف، بخش عمده اعضای جامعه حسابداران رسمی 

ایران از آن بی بهره اند )اگرچه ادعای آن را دارند(.
رس��می،  حس��ابداران  جامع��ه  اساس��نامه ای  آسیب شناس��ی 
نش��ان دهندۀ س��طحی نگری، س��نت پنداری حرف��ه ای، احاط��ه 
نداشتن طراحان آن به مسائل نوین حرفه و باور عمیق دولتی به 
تمامی فعالیتهای اقتصادی است که در عمل جامعه و حسابداران 
رسمی را زمین گیر کرده است؛ زیرا نقش نخبگان حرفه )اعضای 
ش��ورای عالی( در بس��تر گل آلود اساس��نامه ای فرات��ر از مصوبات 
اساسنامه ای نیست که آن هم تاکنون راه به مقصود نبرده است. 
از منظ��ر دیگر، ویژگیه��ا و توانمندی اعضای ش��ورای عالی 
تاکنون در »پردازش رأی« و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته 
ش��ده؛ در حالی که در بیش��تر جوامع حرفه ای مش��ابه، اعضای 
ش��ورای عالی به مثابه نخب��گان حرفه، ش��اه کلید برون رفت از 
مشکالت و دشواریها به شمار می روند نه اینکه خود به مشکل 

تبدیل شوند! 
محدودیتهای اساسنامه ای در ترکیب خودخواسته شورای عالی 
از س��وی تنظیم کنندگان اساس��نامه، راهکار تعالی را بر پیشرفت 
حرفه بس��ته و مصوبات ش��ورای عالی دور باطلی را می گذرانند. 
به ط��ور مثال، دقت در نحوه پذیرش حس��ابدار رس��می در همه 

جوامع توس��عه یافته تقریبًا یکس��ان و ش��امل دارا بودن لیسانس 
حس��ابداری یا رش��ته های مش��ابه، گذراندن  امتحانات حرفه ای 
و دارا بودن دس��تکم دو یا س��ه س��ال سابقه حسابرس��ی )قبل از 
تقاض��ای پذیرش و ی��ا بع��د از موفقی��ت در امتحانات،گذراندن 
سلسله مراتب حرفه ای و سپس شریک مؤسسه شدن( می باشد؛ 
در حال��ی که به موجب مق��ررات جامعه، قیودی در مورد پذیرش 

اعضا وجود دارد که در اساس مانع رشد و اعتالی حرفه است. 
نمونه دیگر آن است که حتی در قانون محاسبین قسم خورده 
و کانون حسابداران رسمی، حسابدار رسمی نمی توانسته باالی 
70 سال سن داشته باشد. زیرا فرض بر آن است که شخص در 
چنین س��ن و سالی دچار عوارض جسمی و فکری و به احتمال 
فراموش��ی می ش��ود. اما در حال حاضر در بی��ن اعضای جامعه 
همکارانی وجود دارند که با لرزش دست گزارش امضا می کنند.

فعالیت حسابرس��ی، بنگاهداری و س��هامداری، مؤسس��ه های 
تجاری نیس��تند که الزامی به حداکثر س��ن نداش��ته باش��د؛ زیرا کار 
حرفه ای مس��تلزم آموزش مدام، عملکرد روزامد و ... اس��ت. در 
حرفه های مش��ابه مانند پزش��کی نیز جراحان با پیدا شدن عارضه 
لرزش دست از ورود به این عرصه ممنوع می شوند و دیگر مسائل!

از دیگر الزامهای حرفه ای، تناس��ب دانش و کار است و چون 
دان��ش نامحدود اس��ت و توانمندی حرفه ای اف��راد محدود، از 
اینرو با ایجاد بخش��های تخصصی، بس��یاری از مؤسس��ه های 
بزرگ حسابرسان خود را در حوزۀ صنعتی و تخصصی حرفه ای 

به موجب مقررات جامعه

قیودی در مورد پذیرش اعضا

وجود دارد که

در اساس

مانع رشد

و اعتالی حرفه

است
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می کنن��د؛ در حالی که در ایران برعکس، همه حسابرس��ان در 
هم��ه زمینه های حرف��ه ای ورود می کنند. در نتیجه ش��اهد آن 
هس��تیم که در ارزیابی سهام یک شرکت س��ود انباشته میلیارد 
تومانی دوبار به حس��اب آمده و یا ذخایر سنگ آهک در اساس 
در محاس��بات لحاظ نش��ده و ی��ا در گزارش��های مجموعه های 
بانکی دس��ته گل هایی رخ داده که می تواند اف��کار عمومی را بر 

علیه حسابرسان بسیج کند! 
متناس��ب نبودن دانش روزامد حسابرس��ان ایران��ی را می توان 
در آمار تعداد مراجعان و یا حس��ابداران رس��می کش��ور به تارنمای 
فدراس�یون بین المللی حس�ابداران (IFAC) م��ورد قضاوت 
ق��رار داد که در ظاهر در چند س��ال گذش��ته حداکثر 2 درصد اعضا 
به این تارنما که از منابع مهم دانش حرفه ای اس��ت، س��ر زده اند! 
ای��ن بدان معنی اس��ت ک��ه در کش��وری که معضل دان��ش از یک 
ط��رف و دس��تیابی به دس��تاوردهای حرف��ه ای قاعدتًا باید س��یل 
مش��تاقان را به س��وی گنجینه ه��ای دانش روانه کن��د، مراجعه به 
گنجینه های حرفه ای و یا کتابخانه های برخط مانند ایفک و بنیاد 
اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مال�ی (IFRSF) در 
حداقل تعداد، ممکن است ما را به این باور برساند که یا حرفه خود 
را بی نیاز از دانش حرفه ای می داند و یا دانش را به بازی نمی گیرد!
نمون��ه دیگ��ر، الزامه��ای چرخ��ش حسابرس��ان از طری��ق 
کپی برداری از بورس��های جهانی که قدمت یکصد ساله دارند با 
بورس حداکثر 17 ساله ایران است که حتی با وجود تغییر موضع 
بورسهای جهان و مراکز نظارتی پیرامون چرخش اجباری هنوز 
در ایران بر آن پافش��اری می شود )مجله حسابرس شماره 68، 

آذر و دی ماه 1392(.
نمون��ه دارای اهمی��ت دیگ��ر آنس��ت ک��ه ب��ا وج��ودی ک��ه 
س��یر تکاملی حرف��ه ای جه��ان، حس��ابداری را به اس��تفاده از 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی کشانیده، هنوز در 
ایران اقدام جدی در این مورد به عمل نیامده و تنها به برگزاری 
نشس��ت و یا همایش )کار معمول ایرانیان( اکتفا ش��ده اس��ت. 
انتشار نسخه ارمنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)ب��ا جمعی��ت حداکثر 3 میلیون نفر در جه��ان( در تارنمای بنیاد 
و  ممکن نبودن دسترس��ی به نسخه فارسی )با کاربرد جمعیتی 
بیش از یکصد میلیون نفر در ایران، افغانس��تان، تاجیکستان، 

و بخشهایی از پاکستان و ...( نمایانگر فقر دانشی ما است.

مس��ائل پیشگفته از آن روی ارائه شد که در طرح انتظارهای 
آین��ده بتوانی��م به ی��ک راه حل عمل��ی اجرایی برس��یم؛ لذا در 
چارچوب محدودیت های محیطی کش��ور از آنج��ا که اینجانب 
حرف��ه و جامع��ه را از یکدیگ��ر جدا نمی دان��م، نکته های زیر را 

طرح می کنم:
1- بازنگری جدی در اساسنامه و پیشنهاد یک اساسنامه مبتنی 
ب��ر واقعی��ت محیطی و متضم��ن برایند اقتصاد آینده کش��ور به 
طریقی که نمایندگان نهادهای اصلی اس��تفاده کننده از خدمات 
حسابرس��ی مانند سازمان مالیاتی، شورای عالی بورس  و بانک 
مرکزی در ش��ورای عالی جامعه یا هیئت تش��خیص صالحیت 

حسابداران رسمی حضور داشته باشند.
2- نظارت کاربردی و فعال بر مؤسسه های حسابرسی و به ویژه  

شاغلین انفرادی.
3- بازآم��وزی مس��تمر عملی اعض��ای جامعه از طری��ق کاربرد 
روش��های نوین مبتنی بر شبکه جهانی به ویژه در مورد اعضای 

قدیمی )فارغ التحصیالن دهه سی و چهل(.
4- گس��ترش منطقه ای تش��کل حرفه ای حس��ابداران رس��می 
مش��ابه دیگر کش��ورهای جهان )تأسیس ش��عبه های استانی و 
یا منطقه ای نمودن حس��ابداران رس��می( و اصالح اساس��نامه 
به طریقی که واحدهای منطقه ای مس��تقل جامعه حس��ابداران 

)استانی یا منطقه ای( دارای نماینده در شورای عالی باشند.
5- ایجاد یک نهاد مشترک )شورای هماهنگی( حرفه ای فیمابین 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران، س��ازمان حسابرس��ی، انجمن 
حس��ابداران خب��ره ای��ران، انجمن حسابرس��ان داخل��ی، انجمن 
حس��ابداری ای��ران و انجم��ن مدیران مال��ی و برگزاری نشس��ت 
مش��ترک ادواری جامع��ه حس��ابداران رس��می با دیگ��ر نهادهای 
ذیرب��ط حرفه ای مانند  انجمن حس��ابداران خبره ایران، س��ازمان 
حسابرسی، انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری ایران.
6- تغیی��ر ترکی��ب هیئ��ت تش��خیص صالحیت مرک��ب از 11 نفر 
حس��ابدار رس��می به طریقی ک��ه 8 نف��ر از طرف اعض��ای جامعه 
حس��ابداران در مجمع ساالنه برای مدت دو سال تعیین و سه نفر 
دیگ��ر هر یک به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل 
بانک مرکزی و شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.
7- تعیی��ن مرج��ع انتخ��اب هیئت عال��ی انتظام��ی به طریقی که 
نماین��دگان هیئ��ت عالی انتظامی س��ه جانبه از س��وی وزیر امور 
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اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه باشند.
8- تعیین سه نفر حسابدار رسمی به عنوان هیئت نظارت جامعه 
حس��ابداران از طریق ش��ورای عالی جامعه حسابداران رسمی، 

وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی سازمان بورس.
9- تغییر طبقه بندی اعضای جامعه حس��ابداران مبتنی بر عضو 
شاغل )حس��ابدار رس��می فعال در حرفه(، حسابدار غیرشاغل 
)دارای مج��وز حسابرس��ی اما غیرش��اغل و غیرفع��ال(، عضو 
افتخاری )کسانی که خدماتی به حرفه حسابداری و حسابرسی 
)فارغ التحصی��الن  دانش��گاهی  عض��و  باش��ند(،  داده  انج��ام 
دورۀ دکترای حس��ابداری و رش��ته های مالی(، عضو دانش��جو 
)فارغ التحصیالن واجد ش��رایط امتحانات حسابدار رسمی قبل 
از گذرانی��دن امتحانها و قب��ل از اتمام حداق��ل دوره کارآموزی 
حسابرسی(. تأکید می شود که به جز حسابداران شاغل )مشابه 
س��ایر انجمن های حسابرس��ی بین المللی(، هیچ یک از س��ایر 

گروهها حق انجام فعالیت حسابرسی مستقل را ندارند.
10- عضویت رس��می سازمان حسابرس��ی در جامعه به طریقی 
که مقررات جامعه به حسابرس��ان رسمی شاغل در سازمان نیز 

مشابه سایر اعضا تسری یابد.
11- نظارت فعال بر حرفه و مؤسس��ه های حسابرسی و اعمال 
کنت��رل کیفیت مناس��ب با هدفه��ای اطمینان بخش��ی جامعه و 

ذینفعان به حرفه حسابرسی.

12- ارائه راهکارهای تشویقی عملی به منظور ادغام مؤسسه های 
حسابرسی و تشکیل مؤسسه های بزرگ حسابرسی.

13- تش��کیل کارگروههای فعال با نهادهای نظارتی بازار پول 
و سرمایه در جهت تضمین کنترل کیفیت فعالیت مؤسسه های 
حسابرس��ی به ویژه مؤسسه های حسابرس��ی فعال در بازارهای 

مذکور.
14- ترجم��ه و انتش��ار آرای هئی�ت نظ�ارت بر حس�ابداری 
شرکتهای س�هامی عام(PCAOB) ایاالت متحد امریکا در 
مورد مؤسس��ه های حسابرسی به منظور آش��نایی حسابرسان با 

نهادهای نظارتی و احکام تنبیهی حرفه ای.
15- طراحی و روزامد کردن تارنمای جامعه حس��ابداران مشابه 
سایر نهادهای بین المللی )برای مثال انجمن حسابداران خبره 
امریکا( متضمن دس��تیابی حسابداران رس��می به آخرین اخبار 
حرف��ه، بورس و مس��ائل مرتبط با حرفه نظی��ر هئیت تدوین 
اس�تانداردهای بین المللی حس�ابداری (IASB) یا هیئت 
تدوین استانداردهای حس�ابداری مالی(FASB) ایاال ت 

متحد امریکا. 
16- برگزاری جلسه های ادواری با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی، دیوان محاس��بات و بخش نظارت 
بانک مرکزی و سازمان بورس به منظور تفاهم مشترک در مورد 
اعم��ال نظارت حرفه ای از س��وی جامعه بر حرفه حسابرس��ی و 
اطمینان بخشی به ذینفعان مبنی بر آنکه خودانتظامی حرفه ای 
متضمن حقوق دیگر ذینفعان گزارشهای حسابرسی خواهد بود.
17- تغیی��ر ترکی��ب اعض��ای ش��ورای عالی جامعه متش��کل از 
نمایندگان مناطق مختلف کشور، نمایندگان بخش دانشگاهی، 
یک نماینده از بخش اعضای جوان زیر 35 سال و یک نماینده 

از بخش زنان.
18- تعام��ل ب��ا نهاده��ای حرف��ه ای بین الملل��ی نظی��ر ایف��ک، 
هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری  و هیئت تدوین 
استانداردهای حسابداری مالی ایاالت متحد و نهادهای حسابرسی 

منطقه ای نظیر اتحادیه حسابرسان عرب زبان خلیج فارس.
19- تش��کیل نهاد حسابداران رس��می ملیت های فارسی زبان 

متشکل از ایران، تاجیکستان، افغانستان و ... .
20- تهی��ه لوح های فش��رده آموزش��ی در زمینه حس��ابداری، 

حسابرسی و مالیات و کلیپ های آموزشی مرتبط.

از گنجایش و ظرفیت

مؤسسه های حسابرسی

با توجه به

وسعت عرصه کار حرفه ای

تاکنون

به درستی

استفاده نشده است


