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حرفه حسابداری ایران 

در آستانه

 بلوغ حرفه ای
شناساییحرفهحسابداری

به طور متعارف، دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی تحت تأثیر نیازهای به جا و درسِت محیط اقتصادی و کسب وکار، مهیای تغییر 
و تحول برای بهبوِد ایفای وظایف و البته توس��عه تدریجی و اعتالست. انعطاف حرفه برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان از ادبیات 
و محصوالت حرفه باید در چارچوب موازین اساس��ی و محکم شامل اس��تانداردها صورت گیرد. خوشبختانه استحکام و اعتبار مبانی 
و منابع حس��ابداری به اندازه ای مقبولیت یافته که کم کم سیاس��تمداران، مقررات گذاران و اشخاص مؤثر عمومًا مرزهای پررنگ آن را 

رعایت می کنند. 
به اعتقاد من، حرفه حس��ابداری به معنای اعم آن را دیگر همه می شناس��ند و اظهار عدم ش��ناخت آن از س��وی اشخاص، به عنوان 
نقطه ضعف آنان تلقی می شود. پس اکنون می توان ادعا کرد که حسابداری در دوره بلوغ خود قرار دارد. با این وصف، زمانی می توانیم 
خود را در مسیر حرکت به سوی هدِف آرمانی اعتالی حسابداری مطرح کنیم که به طور مستمر پاسخگوی به موقع نیازهای مشروع و 
معقول متقاضیان از طریق بهبود کیفی و کمی دانش و خدمات، پاس��داری مس��ئوالنه از اصول و موازین روش��ن و محکم تخصصی و 

اخالقی و نهادینه کردن فضای حرفه و دانش حسابداری باشیم.
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چوبقانون
حرفه ما در طی این مسیر در معرض تهدیدها 
و خطرهایی از درون و بیرون قرار دارد. گاهی 
اوقات رفتار و عملکرد غیرمتعارف اشخاص، 
انتظارها  از حسابداری را به طور غیرمعقول باال 
می برد. این خطرها زمانی بسیار نگران کننده 
می ش��ود که محی��ط اقتصادی به ط��ور اعم و 
بازارهای پول و سرمایه و سازوکار کسب و کار، 
با فشارهایی از محیط سیاسی به دالیل موجه 
و ی��ا با توجیهات��ی با اب��زار وض��ع و قوانین و 
مقررات رو به روست؛ در حالی که در اصل طبع 
حرفه دان��ش و قاعده محور ب��وده و مبتنی بر 
مبانی اس��تداللی است. اگرچه وجود اختالف 
در منابع در ش��رایط متعارف متصور و مفهوم 
است، ولی در غیر این شرایط، تعارض بالقوه 
دانش مح��وری ب��ا مقررات مح��وری در نبود 
اقت��دار قانونی کافی حرفه و ضعف پش��تیبانی 
عمومی از آن، به نفع طرف مقررات گذار تمام 
می شود. ش��یوه های دس��توری قیمت گذاری 
محص��والت و م��واد، تش��خیص علی الرأس 
مالی��ات و واگذاری مس��ئولیتهای نامتناس��ب 
با اختیارها و امکانات به حسابرس��ان ش��امل 
انواع بازرس��ی و رس��یدگی فرا اس��تانداردی و 
تعیین، تشخیص و اعالم نامحدود تخلفهای 
مدیران و مجریان از س��وی حسابرسان بدون 
حمایته��ای درخور ات��کای قضایی و صنفی، 
از مصادی��ق خطره��ای حرفه حس��ابداری و 

حسابرسی است. 
با این حال، اعتق��اد دارم قوانین و مقرراتی 
که در ش��رایط متعارف و معقول وضع می شود 
از مهمترین محرکهای توس��عه حرفه اس��ت. 
مقررات��ی ک��ه به وس��یله س��ازمان ب��ورس و 
اوراق به��ادار در خص��وص راهبری ش��رکتی 
به مورد اجرا گذاش��ته ش��د یا جواز جایگزینی 
گزارش��گری  بین الملل��ی  اس��تانداردهای 

مال��ی و به کارگیری آن از این دس��ت اس��ت. 
ش��اید یک��ی از مهمتری��ن تحوله��ای حرف��ه 
حس��ابداری در س��ال 1393 را باید  گسترش 
تش��کیل کمیته های حسابرسی در شرکتهای 
پذیرفته ش��ده در بورس و حتی دیگر ش��رکتها 
و باز تعری��ف و هویت یابی حسابرس��ی داخلی 
دانست. با وجودی که برخی از صاحبنظران، 
کمیته ه��ای  ب��ودن  ص��وری  و  تش��ریفاتی 
حسابرسی را برجسته مطرح می کنند، اعتقاد 
دارم ک��ه برای ارزیابی این نهاد که با محوریت 
ادبیات و دانش حسابداری و حسابرسی ایجاد 
شده باید افق زمانی متناسبی را در نظر گرفت 
و در ظرف زمانی معق��ول، امکاناِت در اختیار 
و همپای��ی دیگر ارکان، قض��اوت کرد. اینکه 
انتظار داش��ته باش��یم که در س��ال اول به طور 
کیفی به پنج هدف محوری منش��ور کمیته در 
شرکتها نائل آییم کاماًل غیر اجرایی و نامعقول 
است. به نظرم دیگر راه برگشت و حذفی برای 
این نهاد نیست و وجودش تثبیت شده است. 
هویت عضو هیئت مدیره مالی، عضو مستقل 
کمیته ه��ا ک��ه خوش��بختانه به ط��ور عم��ده از 
اعضای حرفه انتخاب می شوند، دستاوردهای 
مثبت و سازنده حرفه در سال جاری به سوی 

شفافیت و حرفه ای گری است. 

کمیتهحسابرسی
به نظر م��ن کمیته حسابرس��ی مانن��د تقاطع 
ارتباط��ی اس��ت ک��ه 3 ج��اده هیئت مدی��ره، 
حسابرس مس��تقل و حس��ابرس داخلی را با 
معیاره��ای حرف��ه ای به هم وص��ل می کند. 
بر این اس��اس اگر قوت یا ضعفی در کمیته ها 
مش��اهده می ش��ود، باید آن را در کیفیت این 
جاده ها جستجو کرد که خاکی است یا آسفالت 
و هموار. به ُیمن الزامهای راهبری شرکتی، 
تقاضا برای حسابرسان داخلی افزایش یافت و 

یک نگرانی دائمی

همواره وجود دارد که

سطح اهمیت

اصول و ضوابط حرفه ای

با وضع قانون و مقررات

نازل گردد
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به واسطه ادبیات تخصصی و مقررات، جایگاه 
مدیر حسابرسی داخلی از سطحی نازل و پایینتر 
از دیگر مدیران به هویتی به حکم هیئت مدیره 
و جواز صالحیتی کمیته حسابرسی، باز تعریف 
و جاری ش��د. ب��ر این اس��اس، انتظارها نیز از 
نقش ه��ای بازرس��ی و رس��یدگیهای خاص به 
ایفای وظایف نظارتی بر فرایندها و کنترلهای 
داخلی افزایش یافته اس��ت. حال حسابرسان 
مس��تقل نی��ز دریافته ان��د ک��ه بای��د ب��ه کمیته 
حسابرسی هم پاسخگو باشند. اگرچه تأخیر در 
ارسال گزارشها، ایراد در برنامه های حسابرسی 
داخلی و چک لیس��تها، بی میلی مدیران عامل 
و اجرایی به پاس��خگویی به کمیته حسابرسی 
و ناآگاه��ی هیئت مدیره ه��ا به واگ��ذاری نقش 
نظارتی به تشکیالت تخصصی مشهود است، 
اما با تثبیت جایگاه کمیته حسابرس��ی و هویت 
حسابرسی داخلی، امید است که در سال آینده 
بت��وان بر کیفیت وظایف ای��ن دو و دیگر ارکان 

تمرکز کرد. 

رویکردسازمانمالیاتی
در س��ال ج��اری، بازنگری و اصالح دو س��ند 
قانون��ی یعنی مالیاته��ای مس��تقیم و مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده مراحل پایانی خ��ود را طی 
می کنن��د. اگرچ��ه در مجم��وع اصالح��ات به 
س��مت بهب��ود نی��ل دارد، ولی نظ��ام مالیاتی 
نگاه دوس��تانه ای به حرفه حس��ابداری نشان 
نمی ده��د، تا ح��دی که عبارتهای اس��تاندارد 
حسابداری و حسابرسی و تشکلهای حرفه ای 
را به حاشیه می راند و در صدد برجسته نمودن 
تش��کل مش��اوران مالیات��ی اس��ت ک��ه بنای 
قانونگذار ب��ر ورود آن به صحنه حسابرس��ی 
نب��وده اس��ت؛ ام��ا اکن��ون در ردی��ف جامعه 
حس��ابداران رس��می و س��ازمان حسابرس��ی 
قرار می گیرد؛ تش��کلی که بناس��ت نمایندگی 

مؤدی��ان در مقابل مرجع مالیات��ی، آموزش و 
فرهنگ سازی را به عهده داشته باشد. 

از س��وی دیگر، زورآزمایی بین موضوعهای 
حرفه و مقررات را در تعویق اس��تاندارد ش��ماره 
15 حسابداری سرمایه گذاریها تجربه کردیم که 
با وجود برنامه ریزیها در سازمان بورس و اوراق 
بهادار برای ش��فافیت بیشتر گزارشگری مالی و 
آمادگی نسبی تحلیلگران، ناشران بازار سرمایه 
اظه��ار  اطمین��ان  و همچنی��ن  و حسابرس��ان 
صاحبنظران س��ازمان امور مالیاتی در جلسه ها 
در م��ورد عدم تعل��ق مالیات نس��بت ب��ه تفاوت 
ارزش روز و دفتری سرمایه گذاریهای مشمول، 
در دقیق��ه 90 ش��مول مالی��ات به طور رس��می 
از س��وی س��ازمان امور مالیاتی اعالم ش��د و با 
تعویق زمان اجرای استاندارد در این خصوص، 
موضوع با عقب نشینی س��ازمان حسابرسی که 

البته تصمیم صحیحی بود، مسکوت ماند. 
حال این پرس��ش و نگران��ی جدی مطرح 
اس��ت که با وجود تصمیمه��ای الزم االجرای 
برقراری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اقدامهای سازمان حسابرسی در ترجمه و نشر 
آن، برگزاری سمینارهای متعدد و برنامه های 
آموزش��ی، آی��ا این موضوع نیز به سرنوش��ت 
استاندارد شماره 15 دچار نمی شود؟ به اعتقاد 
م��ن، اجرای این امر ب��ه تجویزهایی باالتر از 
دس��تور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی برای 
تبعیت سازمان امور مالیاتی نیاز دارد؛ مطلبی 
که در اصالحات قانون مالیاتهای مستقیِم در 

شرف تصویب، جایی ندارد.

مشارکتحرفه
ی��ک نگرانی دائمی هم��واره وجود دارد که با 
توج��ه به ظرفی��ت نظام حقوقی کش��ورهایی 
مانند ایران، س��طح اهمیت اص��ول و ضوابط 

اگر می خواهیم

در فعالیتهای اجتماعی

مشارکت کنیم

از مسائل فردی 

و

بیِن خود

بگذریم و به

منافع جمع

اولویت دهیم
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حرف��ه ای با وضع قانون و مقررات پایین آمده 
و بنا باش��د که انتظارهای بخش��های سیاسی 
و غیراقتص��ادی ب��ا وضع الزامهای��ی باالتر از 
استانداردها، تأمین شود. اگرچه در مشروعیت 
چنین اقدامی در اصل تردیدی نیس��ت، ولی 
نگرانی آنجاس��ت که از این مسیر خواستهای 

غیرمنطقی و مقطعی به جریان افتد. 
مجموع��ه حرفه اعم از دولتی و غیر دولتی 
و بخ��ش علمی باید با توس��عه و تبلیغ هرچه 
بیش��تر دانش حس��ابداری و انع��کاس نقش 
و  پاس��خگویی  ش��فافیت،  در  آن  مثب��ت 
برنامه ری��زی اقتص��ادی به سیاس��تگذاران و 
سیاستمداران توجه دهند که قبل از دور زدن 
قواعد پذیرفته شده با تشکیالت حرفه ای نیز 

مشورت داشته باشند. 
در این راس��تا، چابکی و سرعت در اعالم 
نظر نس��بت ب��ه موضوعهای ج��اری محیط 
اقتصادی از سوی مراجع ذیصالح و حرفه ای 
به بیرون از حرفه می تواند به بهبود این روند 

کمک کند. 
نمون��ه ای از موضوعه��ای ج��اری، بحث 
ضواب��ط تجدید ارزیابی داراییها، نوس��انهای 
ن��رخ ارز و چگونگ��ی تس��عیر و گزارش��گری 
آن، اس��تاندارد س��رمایه گذاریها و تأثیر نحوه 
پیمانه��ای  در  جمل��ه  از  درام��د  شناس��ایی 
درازمدت از بعد مالیات بر ارزش افزوده است 
که از یک س��و نیاز به تفسیر، ارائه رهنمود و 
چگونگی اجرا در موقع الزم احساس می شود 
و از سوی دیگر هماهنگی مراجع ذیصالح و 
اعالم نظر ضروری اس��ت. نق��ص در اعالم 
نظر به موقع و در بعضی موارد روش��ن نبودن 
جایگاه مق��ام ذیصالح اظهار نظ��ر، گاهی به 
حس��اب حسابرس��ان، به طور خاص و حرفه 
به ط��ور کل��ی گذاش��ته می ش��ود. بنابرای��ن، 
ضروری اس��ت که چارچوب روشنتری برای 

اعالم نظرها در موضوعهای جاری، ش��امل 
حسابرس��ی،  )س��ازمان  ذیص��الح  مراج��ع 
جامع��ه  به��ادار،  اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان 
حس��ابداران رس��می، بان��ک مرک��زی و ی��ا 
س��ازمان امور مالیاتی(، ضرب االجل زمانی، 
نحوه اعالن و انتشار نظرها مشخص شود. 

کاریکاتورجامعه
ب��ا روی کار آمدن دولت تدبی��ر و امید و طرح 
ب��ه تش��کلهای  اهمی��ت  ش��عارهایی چ��ون 
غیردولتی و مستقل، امیدواری درخور توجهی 
ب��رای اص��الح پ��اره ای نگاه ه��ا، عملکردها 
و مق��ررات مرتب��ط ب��ا حرف��ه حس��ابداری و 
حسابرس��ی به وجود آمد. جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران که در س��الهای اخیر به واس��طه 
خ��ود  قانون��ی  از هوی��ت  اساس��نامه جدی��د 
دورتر ش��ده ب��ود، امیدوارانه تر ب��ه این ادعاها 
نگریس��ت. اما پس از استقرار دولت یازدهم، 
هنوز پیامدهای محسوسی از تحقق شعارهای 
دول��ت برای تقوی��ت تش��کلهای غیردولتی، 
غیرانتفاعی و مس��تقل در حرفه حس نش��ده 
و انتظاره��ای تش��کل غیردولتی حسابرس��ی 
کشور کماکان با همان ترتیب اداری و رفتاری 

بی پاسخ و اعتنا باقی  مانده است. 
تش��کل حرفه ای ک��ه با وجود داش��تن جواز 
قانون��ِی موجودیت��ش به طور مک��رر از طریق 
مق��ررات پایین دس��تی، برای خ��ود و اعضای 
آن، مس��ئولیت وضع شده و نهادهای مشابه و 
مراجع موازی برایش تعیین می شود، از اعمال 
نظ��ر در ورود اعضایش محروم بوده و ناظرین 
متعدد و الیه الیه ای برایش تعیین  کرده و البته 
نقاط ضعفش به طور برجسته و غیرمنصفانه و 
بدون طرح درخواستهای سیاستگذاران جامعه 
به مقامها گزارش می شود.این وضعیت جامعه 
را ب��ه کاریکاتوری از یک تش��کل غیردولتی و 

به نظر می رسد

حرفه حسابداری

در میان

اولویتهای دیگردولت

گم شده است
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مس��تقل بدل کرده اس��ت. به نظر می رس��د حرفه حس��ابداری در 
حالی که می تواند بیشترین کمک را به دولت در برقراری سالمت 
و ش��فافیت مالی داشته باشد، در میان اولویتهای دیگر دولت گم 
شده و هنوز امکان برقراری ارتباط روشن و مستقیمی با دولت و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نشده است؛ غفلتی که فقط 

جامعه حرفه ای متضرر آن نیست.

هماهنگیتشکلهایحرفهای
از نتای��ج دوره بل��وغ حرف��ه، می ت��وان ب��ه تش��کیل انجمنها و 
تش��کلهای حرف��ه ای و دانش��گاهی مرتب��ط با حس��ابداری در 
س��الهای اخیر اش��اره ک��رد. کث��رت انجمنه��ا زمین��ه ای برای 
تخصصی و رقابتی ش��دن فعالیتها و توس��عه دانش حسابداری 
اس��ت. اگرچه بنا نیس��ت الزامًا این تش��کلها ب��رای همه چیز با 
یکدیگر هماهنگی کنند، ولی در س��ال جاری رویارویی برخی 
انجمنه��ا و ناهماهنگیه��ا در برگزاری س��مینارها و جلس��ه ها و 

نادیده گرفتن حریمها به چشم آمد. 
به نظ��رم، هم��ه م��ا وظیف��ه داری��م ب��رای نهادین��ه ک��ردن 
موضوعه��ا، بحثه��ا و تش��کیالت حرفه ای ت��الش کنیم، ولی 
مقدم��ه ای��ن کار گذش��تن از خ��ود و اهمیت به حرفه اس��ت. با 
وج��ود تش��کیل انجمنها و پذیرش مس��ئولیت، تمرین جدی و 
کاف��ی ب��رای نمایندگی نهاده��ا نداریم. در فرصتی که امس��ال 
برای حض��ور در کنگره بین المللی حس��ابداران در رم داش��تم، 
دی��دم ک��ه بس��یاری از مطال��ب و عنوانه��ای مط��رح ش��ده در 
نشس��تها با مسائلی که ما در ایران داریم، مشترک است؛ کمیته 
حسابرس��ی و اس��تقالل اعضای آن، لزوم همراه��ی دولتها در 
ش��فافیت اطالعاتی، حق الزحمه حسابرسی، تعامل تشکلهای 
حرف��ه ای، آم��وزش حس��ابداران، فن��اوری اطالع��ات و نقش 
مدیران مالی، مس��ائل روز ما نیز هست. ولی مهمترین تفاوت 
در ط��رح این موضوعها، در حضور نهادین��ه آنان و ارائه فردی 
و ش��خصی ماست. حتی در مس��ئولیت نهادها و انجمنهایمان 
یا مؤسس��ه های حسابرس��ی، ُبعد ش��خصیتی افراد برجسته تر 
نش��ان داده می شود. این در حالیس��ت که در سال جاری برای 
مثال انجمن حس��ابداران رس��می امریکا و انجمن حسابداران 
مدیریت انگلستان طرح ادغام خود را نهایی و در کنگره حضور 
ادغام ش��ده ای با عنوان س�یجیامای (CGMA) داش��تند. 

ای��ن ویژگی فرد مح��وری موجب می ش��ود که ام��کان تعامل، 
هماهنگ��ی و تعیین حوزه های مش��خص به منظور پیش��گیری 
از کار م��وازی و پرداختن به موضوعهای اساس��ی حرفه میس��ر 
نش��ود. در همین راستا، گاهی نظرخواهی از اشخاص حرفه ای 
و صاحب نظر در محیط حسابداری و مالی به حساب استعالم از 
نهادهای حرفه ای گذاش��ته می شود. بدیهی است که نظرهای 
ش��خصی حتی با وجود برخورداری از سمتهای سازمانی الزامًا 
منعکس کننده دیدگاه های نهادهای حرفه ای ذیصالح نیست. 
توج��ه دادن مراج��ع بی��رون از حرفه به دریافت نظر رس��می از 

تشکلها و نهادها، به شناساندن حرفه کمک می کند. 
به نظ��رم ای��ن ی��ک ض��رورت عاجل اس��ت که تش��کلهای 
حس��ابداری، شورای هماهنگی را س��االنه برگزار کنند تا نیرو و 
ان��رژی حرفه هدر نرود. همچنی��ن با وجود کمیت درخور توجه 
دانش��جویان حس��ابداری، بالغ بر 240 هزار نفر و حس��ابداران 
ب��ا تخمین��ی بالغ بر ی��ک میلی��ون نف��ر، باید ح��دود حضور و 

فعالیتهایمان مشخص تر شود. 
از س��وی دیگر یک��ی از دغدغه ه��ای حس��ابداری، اختالط 
نامش��خص و آشفته حرفه و دانشگاه اس��ت. به نظرم با کمیتی 
که اش��اره ش��د، پرداختن به کیفی��ت در دو محیط اشاره ش��ده، 
منوط به تعیین ش��فاف جایگاه حس��ابدار حرفه ای، حسابدار در 
خدمت کسب و کار و البته دانشجو و استاد حسابداری است. این 
ب��ه معنای نبود ارتباط نیس��ت، بلکه برای اعت��الی حرفه باید 
دغدغه های��ی مانند برنامه درس��ی و محتوای آموزش��ی، نحوه 
آموزش چه در دانش��گاه و چه در تش��کل حرفه ای، زمان کار و 
تدریس، مسئولیتهای متعدد در بخشهای مختلف و البته زمان 

بازنشستگی را داشته باشیم. 
در نب��ود مرزه��ا و زمان حضور و فعالی��ت و نبود هماهنگی، 
تش��کلها نهادینه نش��ده و نه تنها در مس��یر اعت��الی حرفه گام 
بر نمی داریم، بلکه با طرح مسائل درون خانوادگی در رسانه های 
عموم��ی آن هم از س��وی مدعیان رهبری جامعه حس��ابداری 
کشور، به حرفه ضربه می زنیم. فکر می کنم در دوره بلوغ وقت 
آن رس��یده که اگر می خواهیم در فعالیتهای اجتماعی مشارکت 
داش��ته باشیم، از مس��ائل فردی و بین خود بگذریم و به منافع 
جمع اولویت دهیم که البته در این صورت، ش��خصًا هم لذت و 

هم نفع می بریم.


