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جامعه حسابداران رسمی ایران
همگام با همتایان بینالمللی


دکتر غالمرضا سلیمانیامیری

جامع��ه حسابرس��ان ایران بهمنظ��ور یاریرس��اندن به دولت در اعم��ال نظارت
مال��ی ب��ر واحدهای تولیدی ،بازرگان��ی و خدماتی ،همچنین کس��ب اطمینان از
قاب��ل اعتماد بودن صورتهای مالی واحده��ای مزبور برای حفظ منافع عمومی،
صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع تشکیل شده است.
هماکنون بیش از یک دهه از تشکیل رسمی جامعه حسابداران گذشته است و
هن��وز ای��ن نهاد نیاز دارد تا با همدلی و همکاری همگان به راه خود ادامه داده تا
سرانجام به سرمنزل مقصود رسیده و شیرینی خود را بنمایاند.
وظیفه اصلی حرفه حسابرسی ،اعتباردهی و اعتبارافزایی در زمینه گزارشگری
مالی اس��ت .حسابداران رس��می برای توفیق در ادای این وظیفه ،نیازمند جلب اعتماد استفادهکنندگان از گزارشهای
مالی هستند و این جلب اعتماد تنها موکول به انجاموظیفه درست و کامل حسابداران رسمی در درازمدت خواهد بود.
نگاهی به تحوالت حرفه حسابداری و حسابرسی در جهان ما را به این نتیجه میرساند که رشد اقتصادی مستلزم
سرمایهگذاری مردم در بنگاههای اقتصادی است و توسعه اقتصادی بدون جذب سرمایههای مردمی مقدور نخواهد
ش��د .از طرف دیگر ،رس��واییهای مالی که بهطور عمده ناش��ی از ضعف ضوابط حس��ابداری و حسابرس��ی ،عملکرد
نامناسب مدیریت و کنترل داخلی ضعیف بوده ،اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی را بهشدت کاهش داده و این
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امر زمینه دخالت نهادهای نظارتی را در جهت بازیابی اعتماد سرمایهگذاران فراهم کرده است.
با این رویکرد و براساس مفاد مادهواحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب سال  1372و آییننامه
مربوط ،ذینفعان از خدمات حسابداران رسمی در تعریف قانونی از جمله شرکتهای پذیرفتهشده یا متقاضی پذیرش در
بورس و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ،شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ،سایر شرکتهای
س��هامی و غیرس��هامی و تعاونی ،ش��رکتها و مؤسس��ههای موضوع بندهای«الف» و«ب» ماده  7اساس��نامه قانون
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س��ازمان حسابرس��ی ،ش��عبهها و نماینده ش��رکتهای خارجی،

اگ��ر این نظریه که ما در آس��تانه جهانی ش��دن قرار گرفتهایم

مؤسسهها و نهادهای عمومی و دستگاهی عمومی غیردولتی و

را بپذیری��م ،به این باور خواهیم رس��ید که یک نوع همکاری و

شرکتها ،سازمانها و مؤسسههای تابعه و وابسته به آنها هستند.

ایجاد ش��بکه جدید منطقهای (آس��یایی) و بینالمللی بر مبنای

در ی��ک دس��تهبندی دیگر و بهطور کلی ذینفع��ان را میتوان به

روح همکاری متقاب��ل برای نفع متقابل اقتصادی که عامل آن

تمامی سهامداران ،مدیران ،کارکنان ،وامدهندگان ،خریداران،

بازار آزاد است ،در حال پدید آمدن است.

فروشندگان ،بستانکاران و دولت اطالق کرد.

ای��ن راهبرد بینالمللی که برای اس��تفاده از نی��روی کار زیاد

بهعب��ارت دیگ��ر ،تمام��ی اش��خاصی ک��ه ب��رای گرفت��ن

موجود در کش��ور ،با افزایش شتابان مشارکت در بخش صنعت

تصمیمهای اقتصادی مناسب به اطالعات قابلاعتماد در موارد

کش��ور اقدام به س��رمایهگذاری و ورود به بازار س��رمایه ایران-

وضعیت مالی یا نتایج حاصل از عملیات و جریان نقد حاصل از

جای��ی که انبوه ذخایر نیروی کار غیرش��اغل وج��ود دارد -روی

فعالیتهای اقتصادی نیاز دارند ،اش��خاص ذینفع بالقوه جامعه

خواهد نمود ،موضوعی است که برای جامعه حسابداران رسمی

حسابداران رسمی هستند.

در آینده فرصتهایی ایجاد خواهد کرد.

ش��اید این نوع نگاه به اس��تفادهکنندگان ،بیشتر جنبه داخلی

حال پرس��ش این اس��ت که جامعه حس��ابداران رسمی برای

داشته باشد؛ اما با توجه به پدیده جهانیشدن اقتصاد ،بسیاری

مقاصد و هدفهای خ��ود (اعتباردهی و افزایش اعتبار در زمینه

از کشورهای در حال توسعه مجبور به گشودن درهای بازار خود

گزارش��گری مال��ی) و جلب اعتم��اد س��رمایهگذاران خارجی در

به روی دنیای خارج هستند.

قی��اس با همتای��ان بینالمللی خود در منطقه ک��ه پیش از این

این در گش��ودن را که منجر به کاهش موانع تجاری نیز شده
است ،نباید بهعنوان فشار بازارهای جهانی بر اقتصادهای نوپا
تلق��ی کرد؛ بلک��ه باید آن را همچون ش��یوهای برای باال بردن
استانداردها و کارایی نگریست.

راه گ��ذر از نظ��ام اقتصادی بس��ته به نظام اقتص��ادی جهانی را
پیمودهاند ،چه اقدامهایی صورت داده است.
ارزیابی این موضوع در ش��رایط حاضر بس��یار دش��وار است؛
ولی آنچه مس��لم اس��ت ،جامعه حس��ابداران رس��می بهعنوان

در حالحاض��ر و با توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور که بعد از

یک نه��اد حرفهای باید با تعامل ب��ا بنگاههای اقتصادی بزرگ

انقالب بهطور عمده در ش��رایط تحری��م بینالمللی بوده ،بهنظر

(هلدینگهای س��رمایهگذاری) برای سرمایهگذاری و بهمنظور

میرسد تالش��هایی که از طرف جامعه حس��ابداران رسمی ایران

پر کردن ش��کافها ،چه از بعد استانداردها و چه از لحاظ ایجاد

انجام شده اگرچه قابل تقدیر و رو به جلو بوده ،اما در شرایط گذار

زمین��ه الزم ب��رای اع��زام نی��روی کار حرفهای به کش��ورهای

و جهانی ش��دن ،ش��اید باید تالشهای بس��یار جدیتری صورت

پیشرفته و بهروز شدن آنها ،اقدامهایی فوری را انجام دهد.

پذیرد تا شکاف موجود با همتایان بینالمللی تا حدی از بین برود.

توجه داش��ته باشیم که با وجود گروه عظیم نیروی کار موجود

تالشهای بسیار جدیتری

شکاف موجود با همتایان بینالمللی
تا حدی از بین برود
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باید صورت پذیرد تا

96

بهدلیل وجود انتظارهای فزاینده
از سوی کارفرمایان
مشتریان و جامعه
از حسابرسان
افزایش مهارتهای حرفهای و شخصی
باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد

در منطقه (شامل کشورهای هند ،پاکستان ،بنگالدش ،مالزی

پیشروی جامعه که همانا فساد
کلیدی برای دیگر دغدغههای ِ

در ایران وجود داش��ته ،آنها دقیق ًا در تعاملهای بینالمللی قرار

در روزهایی که شاهدیم کلمه «فساد مالی» مرتب و مکرر در

داش��ته و بهروز نیز هس��تند ،ای��ن موضوع میتوان��د از اهمیت

نشریههای خبری و برنامههای جاری کشور بازتاب مییابد ،از

ویژهای برخوردار بوده و تهدیدی جدی برای جامعه حسابداران

آنجا که وظیفه اصلی حسابرس��ان ،اعتباربخشی به صورتهای

رسمی ایران محسوبشود.

مال��ی ناش��ی از عملکرد مدی��ران بنگاههای اقتصادی اس��ت،

و  )...که بهنظر میرسد در جایی که خالء همکاری بینالمللی

مالی است ،باشد.

با امعان نظر به فرصتها و تهدیدهای ذکرشده ،به دلیل وجود

بهعنوان مهمترین مس��ئولیتهای حسابرسان مطرح است و از

انتظاره��ای فزاینده از س��وی کارفرمایان ،مش��تریان و جامعه از

این منظر مفاهیم حسابرسی را نیازمند بازنگری قرار میدهد.

حسابرسان و نقش آنها در محل کار و جامعه ،افزایش مهارتهای

در راس��تای این موضوعها ،تشکیل مؤسسههای حسابرسی

حرفهای و شخصی باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بزرگ بهوس��یله ادغام مؤسس��ههای کوچک نی��ز میتواند گام

مهارته��ای حرفهای ک��ه بیش��تر اوقات بهعن��وان محصول

بس��یار ب��زرگ و بااهمیت��ی برای ارتقای س��طح ارائ��ه خدمات

فرع��ی تعلی��م و تربی��ت و آم��وزش ب��وده و در س��ایه تمرین و

حسابرس��ی باش��د .بهنظر میرس��د در جوام��ع بینالمللی این

ممارس��ت بهدس��ت میآید ،در صورتی میتواند بهشکل مؤثر

مؤسس��ههای بزرگ حسابرس��ی هس��تند ک��ه بهنوع��ی جامعه

مورد اس��تفاده قرار گیرد ک��ه با برنامهریزی آموزش��ی و تجربه

حرف��های خ��ود را تحت تأثیر مثب��ت ق��رار داده و باعث تعامل

واقعی بهدست آورده شود.

بیش��تر با جامعه حسابرسی ش��ده و زمینه ارتقا و اعتالی حرفه

ب��ه عب��ارت دیگ��ر در کش��وری مانن��د ای��ران که در مس��ئله

حسابداری و حسابرسی را فراهم کردهاند.
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آم��وزش حس��ابداری ب��ا مش��کالت ج��دی از جمله تع��داد کم

ادغام مؤسس��ههای کوچک همچنی��ن میتواند با همافزایی

اس��تادان باتجرب��ه در س��طوح تخصص��ی حس��ابداری ،کمبود

اعضای حرفهای زمینهه��ای الزم را بهمنظور تربیت ،آموزش

کادر علم��ی تماموق��ت ،محتوای نامناس��ب برنام��ه تحصیلی

و کس��ب تجربه نیروی کار حرفهای ،کس��ب استقالل حرفهای

رشته حس��ابداری در دانشگاهها و مدارس عالی ،قدیمی بودن

بیشتر و جوابگویی به مسئولیتهای اجتماعی آنان فراهم آورد.

کتابها و مطالب درس��ی و نبود پژوهش��ها روبهروست ،تربیت

البته اینجانب اعتقاد دارم که جامعه حسابداران رسمی با پرداختن

نیروی کار دانشمحور و باتجربه میتواند از دغدغههای جامعه

به نقش اصلی خ��ود میتواند زمینه ارتقای فرهنگ مالیاتدهی را

حسابداران رسمی ایران در آینده باشد.

نیز فراهم نموده و ش��رایط حس��ابدهی و دریافت مالیات را به تبع

ای��ن اولویت (تربیت نی��روی کار کارامد حرف��های) میتواند

ارتقای حرفهای خود و بهطور خودکار میسر سازد.

