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رشد پایدار شرکتها در گرو همکاری جمعی، ساختن برتری رقابتی، بهره  جویی از استعدادها، قابلیت سازگاری و جلب اعتماد جامعه است و چنین است که:
•  جهانی  س��ازی روبه  رش��د، سازمانها را به هم نزدیکتر س��اخته و همکاری بین بخش خصوصی، دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی اهمیتی بیش از گذشته پیدا 

کرده است؛
•  در دوره فرازونشیبهای بدون پیش  بینی، سازمانها راههای تازه  ای برای ساختن برتری رقابتی پیش می گیرند؛

•  یکی از راههای موفقیت، یافتن راههای جدید در بهره  جویی از استعدادها برای دستیابی به رشد است؛
•  اکنون که ناپایداری اقتصادی، سیاس��ی و محیطی به واقعیتهای دائمی زندگی تبدیل ش��ده  اند، س��ازمانها می  کوش��ند قابلیت سازگاری خود را بهبود دهند و 

خود را برای واقعه بعدی آماده سازند؛
•  با افزایش انتظارات از جامعه کسب  وکار و نقش آن در توسعه جامعه، شرکتها به  صورتی روزافزون چگونگی سنجش، ایجاد و حفظ اعتماد را زیرنظر دارند.

هم  اکنون و در چنین شرایطی، انتظار شرکتها از حرفه حسابداری چیست؟ 
ش��رکتها از حس��ابداران انتظار خدماتی باکیفیت، عمیق و وسیع دارند، تا بتوانند در شرایط پیچیده اقتصادی امروز رشد پایدار خود را تضمین کنند؛ خدمات 

سنتی اطمینان بخشی، تنها بخش کوچکی از این انتظار است.
به خدماتی که بزرگترین مؤسسه  حسابرسی جهان در سال 2012 ارائه کرده است نگاه کنیم!

درامد جهانی مؤسسه  حسابرسی پرایس  واترهاوس کوپرز در سال مالی 2012 با 7/8 درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از 31 میلیارد دالر بوده که 
47 درصد آن را خدمات اطمینان  بخشی، 28 درصد خدمات مشاوره   و 25 درصد خدمات مالیاتی، تشکیل داده است. نکته درخورتوجه این است که خدمات 
مشاوره  ای نسبت به سال قبل رشد چشمگیری نزدیک به 17 درصد داشته و این در شرایطی است که خدمات حسابرسی تنها 3 درصد رشد نشان داده است.
رئیس شبکه جهانی پی  دبلیوسی (PWC) در این باره می  گوید: "در چند سال گذشته خدمات غیرحسابرسی در واقع رشد محکمی در شبکه پی  دبلیوسی 
داش��ته اس��ت و در آینده پیش  بینی  پذیر به  نظر می رسد این وضعیت ادامه داشته باشد. تا زمانی که مؤسس��ه  بتواند به مشتریان خدمات جذاب ارزش  افزا ارائه 

کند این وضعیت ادامه خواهد داشت.”
در ایران حرفه حسابرس��ی در چند دهه اخیر موفقیتهای چش��مگیری داشته است. استانداردهای حسابداری و حسابرسی تدوین و الزم  االجرا شده، جامعه 
حسابداران رسمی ایران شکل گرفته، و آموزش حسابداری در دانشگاهها رشد درخور توجهی داشته است. اما با این همه، سهم مؤسسه های حسابرسی در 
توس��عه اقتصادی ناچیز و محدود به خدمات حسابرس��ی است. حتی فعالیتهایی از نوع خدمات حسابداری، مالیاتی، و مشاوره مدیریت که پیش از انقالب در 

انحصار مؤسسه های حسابرسی بود، از سبد خدمات آنها خارج شده است. 
مجله حس��ابرس نیز »راهکارهای توس��عه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرس��ی« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران قرار داد. مطالب باال و 

پرسشهای زیر عنوانهایی بودند که در این میزگرد، مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت:
1-  خدمات غیرحسابرسی چیست و شامل چه نوع خدماتی می شود؟

2-  کدامیک از خدمات غیرحسابرسی در ایران نیاز بنگاههای اقتصادی را برای توسعه و رشد برطرف می کند؟
3-  حرفه حسابرسی چگونه می تواند تواناییها و ظرفیتهای خود را افزایش دهد؟ چه موانعی وجود دارد؟

4-  نش��انه های بروز تضاد منافع در صورت ارائه خدمات غیرحسابرس��ی به وسیله مؤسسه های حسابرسی چیست؟ آیا حق الزحمه قابل مالحظه برای طراحی 
سیستمهای اطالعات حسابداری می تواند نشانه ای از تضاد منافع باشد؟

5-  آیا ارجاع خدمات غیرحسابرس��ی به حس��ابرس مس��تقل توس��ط کمیته حسابرسی و تصویب خدمات غیرحسابرسی انجام ش��ده به وسیله کمیته حسابرسی 
می تواند رافع تضاد منافع باشد؟

6-  در صورت پذیرش و ارائه خدمات غیرحسابرس��ی از س��وی حسابرس مستقل به صاحبکار، حسابرس این موضوع را چگونه باید افشا کند و چگونه نسبت 
به استقالل خود اطمینان دهد؟

7-  تصور نمی کنید محدود کردن مؤسسه  های حسابرسی در ارائه خدمات غیرحسابرسی موجب محدود نگهداشتن فعالیت مؤسسه های حسابرسی می شود؟ 
پیشنهاد شما برای پذیرش ارائه خدمات غیرحسابرسی و جلوگیری از تضاد منافع و عدم تأثیر سوء بر استقالل حسابرس چیست؟

میزگرد
راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی
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فرشاد اسکندربیاتی 

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

مهربان ریحانی 

مدیرعامل و شریک مؤسسه  

حسابرسی تدبیر تراز نگار

حسین شهبازی رز

مدیر حسابرسی عملیاتی سازمان 

حسابرسی و حسابدار رسمی

 اسکندربیاتی
در آغاز گفتگویمان ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان 
محت�رم از پذیرش دعوت مجله حس�ابرس و مش�ارکت 

شما در این میزگرد تشکر می کنم. 
ابت�دا ض�رورت دارد ب�ه اطالع�ات ارائه  ش�ده در مرکز 
اطالع  رس�انی اینترنت�ی مؤسس�ه حسابرس�ی دیلوی�ت 
(Delliote) مرب�وط ب�ه درامد این مؤسس�ه اش�اره کنم. 

درامد این مؤسس�ه در س�ال 2011 بیشتر از 11 میلیارد 
دالر ب�ود که ح�دود 33 درصد آن از خدمات حسابرس�ی 
و بقی�ه   مربوط به درامد بخ�ش خدمات مالیاتی و خدمات 
مش�اوره  ای ب�ود. درام�د بخ�ش خدمات حسابرس�ی که 
جزئیات آن ارائه ش�ده بود، دامنه وسیعی را دربرمی  گیرد 
ک�ه تنها یکی از آنها خدمات حسابرس�ی صورتهای مالی 
است. بقیه مؤسسه های    حسابرسی بین  المللی هم تقریبًا 

ساختار درامدی مشابهی دارند. 
ب�رای ورود ب�ه بح�ث پیش�نهاد می  کنم ابت�دا تعریفی 

داشته باشیم از خدمات غیرحسابرسی. 

 غیایی
بر خالف الگوی رایج در مؤسسه های حسابرسی بین المللی که 
بخش کمی از درامدهای آنها از محل ارائه خدمات حسابرسی 
مال�ی (Financial Audit) تأمی��ن می  ش��ود و بقی��ه عمومًا 

از مح��ل ارائه خدم��ات حرفه ای و مش��اوره مدیریت، کس��ب 
می ش��ود، در ایران محور اصلی درامد مؤسسه های حسابرسی 
به طور عم��ده از محل ارائه خدمات حسابرس��ی مالی قانونی و 
احیانًا مالیات�ی تامین می شود. اگر چه دامنه خدم��ات حرفه ای 
و مش����اوره مدیریت بس��یار وس��یع اس��ت، لیکن این خدمات 
می تواند شامل انواع حسابرسیهای ویژه برای براورد نیاز مقاصد 
خاص و یا حسابرس��ی مالیات��ی و همچنین دربرگیرنده خدمات 
مش��اوره مدیری��ت و اقتصادی در زمینه خدم��ات الکترونیکی، 
س��رمایه گذاریها، کنترل و مدیریت ریس��ک و طراحی و اجرای 
سیس��تمهای مالی، طراحی و مش��اوره در س��اخت سازمانی و 
اجرای پروژه ها، امکان س��نجی س��رمایه گذاریها، ارائه خدمات 
تخصصی قراردادها و صدها نوع دیگر خدمات مشابه حرفه ای 
باش��د که این گونه خدمات به طور عمده به مشتریان حسابرسی 

مالی و یا دیگر مشتریان غیرحسابرسی ارائه می  شود.
ناگفته نماند که امروزه در کش��ورهای پیشرفته، مؤسسه های 
حسابرس��ی ب��ه  دالیل ریس��ک ذات��ی و عملیات��ی قراردادهای 
و  غیرمتع��ارف  به نس��بت  حق الزحم��ه  مال��ی،  حسابرس��ی 
غیرمنصفانه و پاسخگویی به هزاران سهامدار و مقامات نظارتی 
مختلف و س��خت گیر، تمایل چندانی به توسعه بازار حسابرسی 
مالی )قانونی( ندارند و نگاه خود را بیشتر معطوف به ارائه دیگر 
خدمات حرف��ه ای و مش��اوره مدیریت کرده اند، که ب��ازار حرفه 

دکتر بهرام غیایی

مدیرعامل و شریک مؤسسه

حسابرسی مختار و همکاران 

ابوالقاسم فخاریان

عضو هیئت مدیره و شریک مؤسسه 

حسابرسی تدوین و همکاران 

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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نیاز تعامل بخشها و 

تشکلهای حرفه ای و نیز

 مراجع قانونی و 

نظارتی رسمی

بورس

بانک مرکزی

 بیمه مرکزی

ضرورت برای رشد و

تعالی حرفه

محسوب می  شود

حسابرسی ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
ای��ن را ه��م باید بگوییم ک��ه در ایران هنوز حرفه حسابرس��ی 
ش��کل واقعی خودش را پی��دا نکرده اس��ت. در همین مجموعه 
نوپایی که داریم، نیاز تعامل بخش��ها و تشکلهای حرفه ای و نیز 
مراج��ع قانونی و نظارتی رس��می، بورس، بان��ک مرکزی، بیمه 
مرکزی، ضرورت برای رش��د و تعالی حرفه محس��وب می  شود. 
چیزی را که تقریبًا هیچ کدام از این دستگاههای ناظر و قانونگذار 
و غی��ره ب��ه آن توج��ه نمی کنن��د، جامعه ای اس��ت که هم��راه با 
محدودیتهای بی منطق که هیچگاه همسو و نزدیک به آنچه در 
بیرون از این مرزها ش��کل یافته، نب��وده و در عین حال در حال 

توسعه است.
در این رابطه الزم است نگاهی ویژه به بعد اقتصادی حرفه 
داش��ته باشیم. منابع درامدی مؤسسه های حسابرسی ما اصاًل 
با مؤسس��ه های حسابرس��ی بین المللی قابل قیاس نیست. در 
حالی که ما می خواهیم از نظر پیاده سازی رویه ها و استانداردها 
و مقررات نظارتی، الگوهای آن کشورها را پیاده و همه را کپی 
و اج��را کنیم. کوتاهی در م��ورد طفل نوپایی که انتظار نمی رود 
هیچ��گاه بتواند با توان خ��ود ایفای نقش کند؛ متأس��فانه این 

تصویری است که می توان از جامعه حرفه ای کنونی داشت.
ما در ایران در حال حاضر تعداد معدودی مؤسسه حسابرسی 
داریم، با هزاران قانون و مقررات نظارتی دست و پاگیر؛ اجازه 
دهیم حسابرس��ان مستقل به معنای واقعی کلمه آزاد و مستقل 

باشند. امروزه می بینیم که مؤسسه های حسابرسی در دنیا همه 
نوع فعالیت حرفه ای دارند و همه نوع خدماتی ارائه می دهند.

ق��دری از ای��ن نظارته�����ا بی معنی ب��وده و دخال��ت در کار 
مؤسسه های حسابرسی است. اصواًل به نظر می رسد کسانی که 
نظارت می کنند، تجرب��ه، بینش و س��ابقه کافی مؤسسه داری 
حسابرس��ی را ندارند. حرفه حسابرس��ی در اصل رسم الخطی 
نبوده و الگویی نیس��ت. باید قدرت قضاوت، دانش و تدبیرش 
را داش��ته باش��ید. به جای تعامل مثبت و س��ازنده و حمایت از 
اعض��ای حرفه، اعت��الی حرفه را تنها در ی��ادآوری مقررات و 
توج��ه اعضا به رعایت اصولی می دانی��م که در بعضی موارد به 
آن اعتقاد نداش��ته و در ش��رایط کنونی با آنچه در دنیای فعلی 

دیده می شود، بسیار فاصله دارد.
مگر م��ا الگوه��ای بین المللی را دنب��ال نمی کنی��م؟ ببینید که 
ترکیب درامدهای آنها چه ش��کلی اس��ت و چگون��ه تأمین منابع 
می کنند. الزم اس��ت ب��ه لیاقت و اخ��الق حرفه ای حس��ابداران 
رس��می بیش��تر اعتماد کنیم و دست حس��ابرس را باز بگذاریم تا 
بتواند فعالیت و ارزش افزوده ایجاد کند. می گویند در ش��رکتهایی 
که حسابرس��ی می کنید به دلیل به اصطالح تضاد منافع و یا حفظ 
اس��تقالل، خدمات دیگر ارائه ندهیم. چ��را؟ چرا فرض را بر این 
می گذارند که ارائه خدمات موازی یعنی عدول از مقررات و اینکه 
موجب تزلزل فکر و رأی حسابرسان می گردد! برعکس چرا اصل 
را بر برائت و س��المت نفس قرار نمی دهید و اعتماد نمی کنید؟ و 
یا در جای دیگر س��ازمان نظارت��ی دیگری به خودش این حق را 
می دهد که برای شرکتها تعیین تکلیف کند که چه حسابرسی و در 
چه س��طحی داشته باشند، در حالی که این در تمام دنیا از حقوق 
حقه س��هامداران و هیئت مدیره اس��ت. چرا همواره بدبینانه فکر 
می کنی��د و ف��رض بر آن دارید که تمامی ای��ن افراد برای انتخاب 

حسابرس صالح شعور و معرفت الزم را ندارند!
مقررات دیگری تعویض حس��ابرس را پس از 4 س��ال الزامی 
می داند! یک حسابرس سالها طول می کشد تا بتواند یک شرکت 
را عمیق بشناس��د. در زمانی که می خواهید با مس��ائل سازمانی 
یک ش��رکت آش��نایی کام��ل پیدا ک��رده و در ش��ناخت و آگاهی 
خود مس��لط شوید، سر 4 س��ال باید الزامًا کار را تحویل دیگری 
داد. پس رش��د پایدار حس��ابرس چگونه باید تأمین شود. با این 
مقررات، ش��ک نکنید اس��تقالل، اعتبار، هویت و به ویژه رشد 
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و اعتالی حرفه آس��یب دیده و از س��وی دیگر فضای کسب وکار 
حرفه ای ناسالم نیز رونق خواهد یافت. این نتیجه محدودیتهای 
قرون وس��طایی اس��ت که آث��ار آن در همین زمان اندک بس��یار 
روش��ن و محس��وس اس��ت. توجه داشته باش��ی��م که چرخش 
حسابرسی (Audit Rotation) به معنای تعویض حسابرس 
در طی مدت کوتاه 4 س��ال نیست، این موضوع توصیه ایست در 

مورد ساختار تیم حسابرسی و نه تعویض حسابرس!!
محدودیت بد است! غلط است! و خطاست! بگذارید کسانی که 
ج��واز حس��ابدار رس��می را گرفته ان��د و از ه��زار فراین��د گزینش 
گذشته اند با آرامش، با صفای صدق و درستی و در فضای محبت 
و اعتماد، براس��اس آنچه که در گذش��ته و پیش از تشکیل جامعه 
وجود داش��ت به کار حرفه ای بپردازند و نگران از دست رفتن کار، 
جذب کار، رعایت مقررات بعضًا بی ارزش دس��ت وپاگیر و ارزیابی 
و طبقه بندی س��طحی و واهی و در نهایت تأمین حداقل معیشت 

حرفه ای و حقوق و دستمزد آخر ماه و اجاره محل نباشند.

 اسکندربیاتی
اگ�ر ب�ه درامد هر یک از کارکنان 4 موسس�ه حسابرس�ی 
برتر در س�ال 2011 نگاه کنیم ب�ا اطالعات جالبی مواجه 
می ش�ویم. مثاًل در پی  دبلیوس�ی درامد هر یک از کارکنان 
 (KPMG) در سال بیشتر از 175 هزار دالر، کی  پی ام  جی
بیشتر از 150 هزار دالر، ارنست  اندیانگ (E&Y) بیشتر 
از 148 ه�زار دالر و دیلوی�ت باالت�ر از162 ه�زار دالر 
بوده است. این نش�ان دهنده حجم درخور مالحظه دیگر 
خدم�ات حرفه  ای اس�ت ک�ه می  تواند تأثی�ر مهمی برای 

گسترش و اعتالی حرفه داشته باشد. 

 فخاریان
ایفک (IFAC) که مرجع معتبر بین  المللی حس��ابداران است، 
نق��ش حس��ابداران در خ��ارج از ح��وزه حسابرس��ی را تعریف و 
طبقه  بن��دی ک��رده و خصوصی��ات و عناص��رش را برش��مرده 
اس��ت. من افتخار داش��تم که دو دوره به عنوان نماینده انجمن 
حس��ابداران خبره ای��ران در کمیته حس�ابداران حرفه ای در 

کسب  وکار (PAIB) عضو باشم. 
بخش عظیم جامعه حس��ابداران حرفه  ای را حسابدارانی تشکیل 
می  دهند که به خدمات غیرحسابرس��ی و اطمینان بخشی مشغولند 
ک��ه به لح��اظ تنوع در مش��اغل و مس��ئولیت  هایی ک��ه می توانند در 

سازمانها در عرصه اقتصادی عهده  دار باشند سهم مهمی در اقتصاد 
هر کشور دارند. بنابر تعریف ایفک، "حسابداران حرفه  ای در محیط 
کسب وکار حسابدارانی هستند که به صورت بخشی از سازمان و یا در 
کسوت مشاور در عرصه  های تولید، تجارت، خدمات، و آموزش در 
بنگاههای اقتصادی و همچنین س��ازمانهای دولتی و مؤسسه های    

غیرانتفاعی به ارائه خدمات حرفه  ای غیرحسابرسی می پردازند.” 
نقش اساس��ی این بخش از اهالی حرفه، کمک به بنگاهها و 
س��ازمانها برای ایجاد ارزش و دستیابی به موفقیت و رشد پایدار 
است که مأموریت و رسالت بسیار بزرگی برای این گروه از اهالی 
حرفه است و حسابداران حرفه  ای در کسب  وکار به طور معمول در 
مدیریت اس��تراتژیک بنگاه  ها نقش فعالی دارند. اجازه بفرمایید 
در چارچ��وب این تعریف و نقش و جایگاهی که ایفک برای این 

بخش از حسابداران برشمرده است، مباحث را ادامه دهیم.

 ریحانی
بن��ده مایلم تجربه ه��ای خودم را در حرفه اعم از حسابرس��ی و 

امور غیرحسابرسی بیان کنم.
م��ن تا س��ال 78 با آقای صاره راز که س��مت اس��تادی من را 
دارند، کار می کردم. در آن زمان تصمیم گرفتم فعالیت حرفه ای 
را به طور مس��تقل ش��روع کنم. زمانی که وارد بازار کار ش��دم از 
سازمان حسابرسی کار می گرفتم و ظرف سه چهار ماه اول سال 
تا تابس��تان کار را انجام می دادم. بعد چون کار حسابرس��ی نبود 
به اجبار وارد کارهای غیرحسابرس��ی یعنی خدمات مالی شدم و 

کارهایی مانند حسابداری شرکتها را انجام می دادم .
هم اکنون نیز کارهای حسابرس��ی را از فروردین و اردیبهش��ت 
ش��روع می کنی��م که تا پای��ان مهر کار تمام می ش��ود و از اول آبان 
مؤسس��ه ای که 30 ال��ی 40 نفر کارمن��د در آن کار می کنند، بیکار 
می شود. من زمانی در طول فصل شلوغی کار، نیرو جذب می کردم 
و بع��د چون کار نبود کارکنان را را بازخرید خدمت می کردم. روزی 
جوانی ب��ه من گفت: "مگر ما افغانی روزمزد هس��تیم که این طور 
ب��ا ما رفت��ار می کنی��د؟ ” خیلی ناراحت ش��دم. آن جوان درس��ت 
می گف��ت. از ای��ن رو به فکر افت��ادم که خدمات غیرحسابرس��ی را 
نیز در کنار حسابرس��ی داشته باشم و اکنون هم بخش عمده کارم 
خدمات مالی اس��ت؛ کارهایی مانند حسابرس��ی داخلی، مشاوره، 
حس��ابداری ش��رکتها و غیره، به خاطر اینکه در طول س��ال بتوانم 

مؤسسه و ساختار نیروی شاغل آن را حفظ بکنم.
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اگر بخواهیم در حرفه کار حسابرسی را خوب انجام بدهیم باید 
بتوانیم نیروی کار را دس��ت کم 4 تا 6 سال نگاهداریم و به اندازه 
کاف��ی آموزش دهیم. اما در حرفه ما متأس��فانه کار تداوم ندارد. 
برای نمونه، امروز که آخرین روز مهرماه است گزارشی را نهایی 
کردم و کارفرما صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرس را به 
حوزه مالیاتی خود ارائه داد. جالب اینکه نیم س��اعت بعد تماس 
گرفت که حوزه مالیاتی به او گفته نیازی نبوده که حسابرسی انجام 
شود و آن مشتری درخواستش این بود که حق الزحمه حسابرسی 
دریافتی را به او برگردانیم. حرفه حسابرس��ی ما این گونه اس��ت. 
بنابرای��ن ما برای اینکه بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم باید به 
حوزه کارهای حرفه ای غیرحسابرسی نیز ورود پیدا کنیم، به  این 
دلیل که این روزها نه تنها جایگاه حرفه حسابرسی در مملکت ما 

تقویت نشده بلکه روزبه روز در حال ضعیف تر شدن است.
س��ئوال اینس��ت ک��ه س��ازمانها و نهادهای حرف��ه ای مانند 
سازمان حسابرس��ی و جامعه حساب�داران رس�می ای�ران برای 
رفع این مش��کالت و تضاد و تناقض بین قوانین، به خصوص 
قوانین مالیاتی و اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرسی چه 
کرده ان��د؟ ای��ن روزها صحب��ت از انجام حسابرس��ی مبتنی بر 
ریسک است. پیشنهادم این است که جامعه حسابداران رسمی 
ایران ابتدا به فکر تقویت حرفه حسابرس��ی و رفع موانع انجام 
کار برآید و پس از ایجاد بسترهای الزم، به خصوص آموزش، 
حسابرس��ی مبتنی بر ریس��ک، اجباری و انجام شود. منظورم 

اینست که اولویتها رعایت شود.
صحبت از اس��تقالل حسابرس می شود؛ کدام استقالل؟ باز 
برای مثال، در گزارش حسابرس��ی ش��رکتی نوشتیم که شرکت 
سیس��تم مدون محاسبه بهای تمام ش��ده ندارد و حوزه مالیاتی 
استعالم کرد که آثار  آن در سود و زیان چقدر است؟ به هرحال 
شرکت مشکل پیدا کرد و صاحبکار هم همکاریش را با مؤسسه 
ما قطع کرد و ما پارس��ال تعدادی از کارها را به خاطر همین بند 
قیمت تمام ش��ده از دست دادیم. حاال ما تا چه زمان می توانیم 
مقاوم��ت کنی��م؟ جامعه حس��ابداران رس��می در خصوص رفع 
مشکالت اعضا چه کرده است؟ مشکالت ما در انجام خدمات 
حسابرس��ی و غیرحسابرسی اینهاست و ش��ما بزرگان قوم باید 

این مسائل را حل وفصل کنید.
جامعه حس��ابداران گاهی اش��خاصی را ب��رای کنترل کیفیت 

مؤسس��ه های حسابرس��ی می فرس��تد ک��ه خود ی��ک روز هم 
مؤسسه داری نکرده و مشکالت و درد ما را درک نمی کنند. 

امروزه بابت ایجاد هر ش��غل 150 میلیون تومان باید هزینه 
ش��ود. یک مؤسس��ه حسابرس��ی که برای 40 تا 50 نفر ایجاد 
اش��تغال کرده و ب��ه آنها آموزش مجانی هم داده اس��ت نه تنها 
هیچ حمایتی نمی ش��ود بلکه از هر طرف هم تحت فش��ار قرار 

می گیرد و این عادالنه نیست.

 اسکندربیاتی
ام�روزه حرف�ه حس�ابداری و حسابرس�ی کش�ور ب�ا چند 
غیرقاب�ل  آنه�ا  نق�ش  ک�ه  روبه روس�ت  مه�م  موض�وع 
انکارند: تعداد دانش�جویانی که در رش�ته حس�ابداری در 
مؤسسه های    آموزش عالی و دانشگاهها درس می خوانند 
و در آین�ده نزدی�ک فارغ  التحصیل می  ش�وند، دامنه و نوع 
فعالیت مؤسس�ه های    حسابرس�ی در مقایس�ه ب�ا قبل از 
انقالب محدودتر ش�ده و از س�وی دیگ�ر حیات اقتصادی 
مؤسس�ه های    حسابرس�ی بای�د ادام�ه یاب�د و فعالیتهای 
آنان گس�ترش پیدا کند. به نظر می  رس�د که دامنه خدمات 
غیرحسابرسی بخشی است که مؤسسه های    حسابرسی با 
ورود در آنها می  توانند حیات اقتصادی خودشان را تقویت 
کنند و گسترش دهند. این رویکرد همه مؤسسه های    خارج 
از کش�ور هم هس�ت. یعن�ی وقتی به درامد مؤسس�ه های    
ب�زرگ بین  الملل�ی نگاه می  کنی�م در بهتری�ن حالت حدود 
40درصد از درامد آنها ناش�ی از حسابرس�ی است و تازه 
فق�ط یک نوع از این خدمتها حسابرس�ی صورتهای مالی 

است و بقیه درامد از سایر خدمات ناشی  می شود. 
یکی از همکاران بس�یار عزیز اشاره می  کردند که حتی 
برای بعضی از این خدمات هنوز معادل فارس�ی مناسب 
پیدا نکرده  ایم. چقدر منطقیس�ت حرفه حسابرسی فقط 
به خدمات حسابرس�ی صورتهای مالی متکی باش�د؟ آیا 
م�ا هم بای�د زمینه گوناگون این نوع فعالیتها را در کش�ور 

خودمان شناسایی کنیم و آن را ترویج دهیم؟ 

 شهبازی
پاس��خ به این سئوال که مؤسس��ه های حسابرسی چه خدمات 
دیگری ب��ه جز حسابرس��ی صورته��ای مالی می  توانن��د ارائه 

بدهند بسیار گسترده است. 
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هم اکن��ون بعض��ی از ش��رکتهای ایران��ی تقریب��ًا در مقی��اس 
بین  المللی فعالیت می  کنند و س��طح عملیات خود را ارتقا داده  اند 
و در مقابل مؤسس��ه های    حسابرس��ی و حسابداران حرفه  ای نیز 
باید توانمن��دی و قابلیت خود را ارتقا دهن��د. ارتقای توانمندی 
حسابرس��ان نی��از به س��رمایه  گذاری زی��ادی دارد. در کش��ور ما 
شرکتهایی وجود دارند که حدود میلیونها دالر صرف سیستمهای 
اطالعاتی کرده اند؛ پس در این ش��رکتها توان فوق  العاده زیادی 
وجود دارد و به وسیله مدیران توانمندی اداره می شوند. می بینیم 
که در حرفه ما چنین سرمایه گذاری هایی صورت نگرفته  است. 
ب��ه این ترتیب من فکر نمی  کنم حسابرس��ان ما آن توانمندی را 
داش��ته باش��ند که خدماتی را  که در سطح جهانی ارائه می  شود، 
ارائه کنند. این موضوعی اس��ت که سازمان حسابرسی و جامعه 

حسابداران رسمی باید به آن توجه داشته باشد. 
در سالهای اخیر یکی از دستگاههای نظارتی سرمایه گذاری 
قابل مالحظ��ه ای در حوزه فن��اوری اطالعات انج��ام داده، در 
حالی که حسابرس��ان مس��تقل فعالیت خاصی در این خصوص 
انج��ام نداده اند. پس نتیجه می گیریم که حرفه حسابرس��ی در 
زمینه ارائه خدمات متنوع تخصصِی س��طح باال، توان و قابلیت 
الزم را ن��دارد. ضم��ن اینکه ب��ا توجه به آیین رفت��ار حرفه  ای، 
حس��ابدار حرفه  ای خدماتی را می  تواند ارائه بدهد که صالحیت 

آن را داشته باشد. 

 اسکندربیاتی
ب�رای بخ�ش اول به ای�ن جمعبن�دی می  توان رس�ید که 
محدود کردن مؤسسه ها    تنها به ارائه خدمات حسابرسی، 
به وی�ژه با توجه به ضوابط چرخش دوره  ای حسابرس�ان 

نیازمند بازنگری است. 
ام�ا ب�ه ای�ن بح�ث بپردازی�م ک�ه کدامی�ک از خدمات 
غیرحسابرسی در ایران می  تواند برای واحدهای تجاری 
مؤثر و ارزش  افزا باش�د، به  ترتیبی که به رش�د شرکتها و 

گسترش فعالیتها و خدمات آنها کمک کند. 

 غیایی
در قیاس با بازار جهانی خدمات حرفه ای، ما بازار ناچیزی داریم 
که متأس��فانه با وضع مقررات موج��ود، جلوگیری و جهت گیری 
برای ارائه خدمات متنوع حرفه ای و س��خت گیریهای انجام شده 
و نگرش دس��تگاههای نظارتی و کنترلی، مس��لم بدانید این راه 

به ترکستان خواهد انجامید. حرفه رشد نخواهد کرد، کیفیت��ش 
ب��اال نم��ی رود و روزبه روز ضعیف ت��ر و نحیف تر می ش��ود! این 
ش��یوه تجارت حرفه ای نیس��ت. بنابراین باید دس��ت حسابرس 
را ب��از بگذاریم و ق��درت تفکر و ابراز عقیده حرف��ه ای را از وی 
س��لب نکنیم. این نوع محدودیتها باید برداشته بشود. مسائلی 
ک��ه با ُبع��د اقتصادی مؤسس��ه های حسابرس��ی س��روکار دارد و 
س��خت گیریهای بی مورد باید کمتر و کمتر بش��ود و مؤسس��ه ها 
برای انجام فعالیتهای قانونی آزاد باش��ند. اگر کس��ی کار خالف 
انجام داد، دادگاه داریم، دادگستری داریم. ذینفع می تواند برود 
ش��کایت کند. این بر عهده بورس و جامعه حس��ابداران رسمی 
نیست. توجه داشته باشیم که نظارت به معنی دخالت نیست، به 
معنای حمایتی است که به آن رنگ و بوی حرفه ای می بخشد تا 
افراد حرفه ای قادر باشند کار با کیفیت باالتر و بهتر ارائه دهند.

ب��ه جامع��ه حس��ابداران رس��می ح��ق کس��ب وکار حرفه ای 
می دهیم تا به اعتالی حرفه کمک کند. تنها جای معتبر که 40 
سال 50 سال پیش به وجود آمد و یک جامعه حرفه ای مستقل 
محسوب می شود، انجمن حس��ابداران خبره ایران است که به 

علت نداشتن حمایت الزم، هیچکس به آن نظر ندارد. 
به نظر من این انجمن یک س��ازمان کاماًل حرفه ای است که 
دارد خدمت می کند، آم��وزش می دهد، اعتالی حرفه را دنبال 
می کند و حداقل نام حس��ابدار خبره را یدک می کش��د. عضوی 
که می رود آنجا با افتخار می رود؛ اما من و شما که عضو جامعه 
حس��ابداران هستیم، با بیم و امید! بهره ای از دورنمای روشنی 
از ی��ک تش��کل منس��جم و تصمیم گیرن��ده حرفه ای مس��تقل 

به نظر می  رسد که

 دامنه خدمات 

غیرحسابرسی

بخشی است که

 مؤسسه های    حسابرسی 

با ورود در آنها می  توانند

حیات اقتصادی

 خودشان را

تقویت کنند و 

گسترش دهند

31



13
92

ن 
آبا

 6
7 

ره
ما

ش

نداریم، هر چند ک��ه به امید فردایی بهتر، به رفع محدودیتها، 
موانع و رویه های غیرمعمول و متعارف دلبسته ایم. 

در بخ��ش درام��د، از مجم��وع حق الزحمه مؤسس��ه های بزرگ 
حسابرس��ی جهان، به طور متوس��ط 24 درصد مرب��وط به خدمات 
حسابرس��ی، 17 درص��د مربوط به دیگر خدماتی که به مش��تریان 
حسابرسی ارائه شده و 59 درصد از خدمات غیرحسابرسی به دیگر 
مشتریان بوده اس��ت. در سالهای اخیر س��هم درامد مؤسسه های 
حسابرس��ی از خدمات حسابرس��ی، پیوس��ته در حال کاهش بوده 
است. آمار و ارقام ارائه شده گویای این واقعیت انکارناپذیر است. 

در ای��ران برخی ش��رکتها به خاط��ر اجبار قان��ون از خدمات 
حرف��ه ای اس��تفاده می کنند و مدی��ران این گونه ش��رکتها فکر 
می کنند حق الزحمه ای که به حسابرس��ان داده می شود از روی 
اجبار است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. به عالوه، مراجعی 
که براس��اس قانون باید از گزارش��های حسابرسی استفاده کنند 
اهمیت کمتری برای گزارش حسابرسی قائل هستند و به همین 
دلیل اس��ت بهای آن پرداخت نمی شود؛ افزون بر آن که رقابت 
ناسالمی بر این بازار حاکم است. حق ا لزحمه متناسب با ریسک 
و حساسیت و مسئولیت کارهای حرفه ای نیست و این مسائل 

به دیگر شرکتها نیز مانند ویروس سرایت کرده است. 
 (due diligence) به تدریج نیاز به خدمات ش�رکت آزمایی
دارد احساس می شود. می بینیم که شرکتهای متقاضی پذیرش در 
سازمان بورس نیازمند دانش و تجربه قیمت گذاری سهام هستند.

در نظام مالیاتی ایران ماده 272 یک ش��اهکار اس��ت، هیچ 
ج��ای دنیا چنین فرصتی ب��رای حرفه به وجود نیامده اس��ت. 
اش��راف و تسلط بیشتر به جزئیات و سوابق حسابها، و نه الزامًا 
تخص��ص و آش��نایی به قوانی��ن و مقررات به هم��راه تعامل و 
ایجاد فرصت بیشتر برای مؤدی به منظور مرور پرونده مالیاتی 
قبل از مرحله تش��خیص مالیات، به جریان وصول مطالبات و 
کوتاه نمودن دوره وصول مطالبات که در واقع فلس��فه تصویب 
و پیاده س��ازی این ماده قانونی اس��ت و این موضوع صرف نظر 
از برخی محدودیتها و اش��کاالت ک��ه نیاز به بازنگری دارد، در 

توسعه بازار حرفه ای عاملی مطلوب محسوب می  شود.

توجه داشته باشیم که حسابرسی به نوبه خود خدمات بسیار 
زیادی را دربرمی گیرد. مشاوره مدیریت و در کنار آنها خدمات 

مالی، خدمات ریس��ک و فناوری اطالعات، خدمات سیس��تم 
ک��ه در گذش��ته نیز معم��ول ب��وده، زمینه های اصل��ی فعالیت 
حسابرسان اس��ت. مهم این اس��ت که برای اعضای حرفه ای 
فضای کس��ب و دیگر فعالیتها را فراهم کنیم. حسابرسها نقش 
مهمی در جامع��ه دارند، با محدود کردن فعالیت آنها نه تنها به 
ای��ن جامعه خدمت نخواهیم کرد بلکه رش��د پای��دار و اعتالی 

حرفه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
تع��داد قابل  مالحظه ای از فرزندان این م��رز و بوم که در هر 
س��ال حدود 250 هزار نفر از آنها از دانش��گاه بی��رون می آیند، 
باید در مؤسسه های حسابرسی نقش بگیرند و آموزش ببینند تا 
بتوانند یک فرد الیق حرفه ای بش��وند. این خدمات و آموزش 
ای��ن نیروها در مؤسس��ه  ها به ط��ور مجانی به دولت ارائه ش��ده 
و هی��چ کمکی ه��م از جایی دریافت نمی ش��ود. پ��س باید ُبعد 

اقتصادی این حرفه درست بش���ود.
بی دردس��رتر،  حسابرس����ان  به دنب��ال  ش��رک��تها  برخ��ی 
کم زحمت تر و ارزان تر هستند و می بینیم که مشکل حق الزحمه 
در ح��وزه خدم��ات غیرحسابرس��ی نیز یکی از مس��ائل عمده و 
منبع��ث از حق الزحمه پایین کار حرفه ای محس��وب می  ش��ود. 
به ط��ور نمونه، حق الزحمه خدمات در زمینه منش��ور کنترلهای 
داخل��ی و ایجاد دس��تورالعملها و آیین نامه ه��ای مربوط به دلیل 
اهمیت و مس��ئولیت و حجم کار با حق الزحمه های مورد انتظار 

شرکتها، فاصله بسیار زیادی دارد.
باز هم تکرار می کنم، باید دست حسابرسان را باز گذاشت و 
به آنها اعتماد کرد. باید اعتماد را به حرفه برگردانیم. می توانیم 
با وضع مقررات جدید و بازنگری اصولی، شرایط را برای ارائه 
خدم��ات بیش��تر و متنوع تر فراهم کنیم و باور داش��ته باش��یم 
که هیئت مدیره ش��رکتها نیز برای انتخاب حس��ابرس و مشاور 

اصلح، قادر به شناخت صحیح و منطقی هستند.
من فکر می کنم موارد این چنینی بس��یار زیاد است که دولت 
ب��رای تصمیم گی��ری نیازمن��د این ن��وع خدمات اس��ت. برای 
نمون��ه، مالیات ب��ر ارزش افزوده و یا هدفمن��دی یارانه ها را در 
نظر بگیرید. کارت س��وخت را نگاه کنید ش��اید قریب به 30 تا 
40 میلیون مشترک مطرح باشد. اینها همه می توانند در حوزه 
خدمات حسابداران حرفه ای قرار بگیرند. شاید صدها مؤسسه 
از ای��ن محل بتوانند کار کنند و در تصمیم گیری به دولت کمک 
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کنند و منشأ خیر بشوند.
ما 19 صندوق بازنشستگی کوچک و بزرگ داریم. شما مطمئن 
باش��ید که شاید چند س��ال بعد اینها در واقع امنیت کشور را یعنی 
موجودیت کشور را زیر سئوال ببرند. چرا که تاکنون متخصصان 
مالی ب��ه این حوزه ورود پیدا نکرده اند. اینه��ا می توانند در زمره 
حوزه های کاری حسابرس��ها باشند ولی در عمل ما آنها را جدی 
نگرفته ایم و وارد آنها نش��ده ایم. به فن��اوری اطالعات به عنوان 
یک حوزه که بی نهایت ارزش آفرین است شاید بتوان گفت که با 
توجه به حوزه وسیع کاربردی آن، اصاًل نگاه نکرده ایم. مؤدیان 
مالیاتی و بیمه و بازنشس��تگی و مالیات بر ارزش افزوده به کمک 
حس��ابداران حرفه ای نیاز دارند، به خصوص با الکترونیک کردن 

این نوع خدمات، مؤدیان نیاز بیشتری دارند.

 فخاریان
ب��رای آنکه بحث در مجرا و محور تعیین ش��ده ق��رار گیرد، من 
مایل��م به تعابیر ایفک برگردم. دامنه  ای که ایفک برای خدمات 
غیرحسابرسی برمی  شمارد بسیار وسیع است؛ از جمله مدیریت 
مال��ی، تحلیلگ��ران مال��ی، مش��اوران مدیریت، حسابرس��ان 
داخل��ی، اعض��ای هیئت مدی��ره ش��رکتها، مدیریت ریس��ک، 
آموزش و مدیریت اس��تراتژیک در این تعری��ف می گنجند. در 
ضمن ایف��ک صالحیت این گونه نیروه��ا را توصیف می  کند که 
باید از چه مختصات و ویژگیهایی برخوردار باش��ند تا بتوانند آن 
خدمات را به صورت ارزنده و ارزش زا ارائه کنند؛ از جمله اش��اره 
می  کن��د به ه��وش و خالقیت، دانش فنی، جوانب ش��خصیتی 

خوِد فرد، و جنبه  های رفتاری و مهارت مدیریتی.
اما از این گس��تره وسیعی که حاال از آن یاد کردیم آن چیزی 
که در مؤسس��ه ها    ام��روزه می  توانیم به عن��وان زمینه فعالیت به 
چشم ببینیم، مشاوره مدیریت است؛ گرچه در دنیا مطرح شده 
که مؤسسه های    حسابرسی نباید بخش مشاوره مدیریت داشته 
باش��ند. اس��تحضار دارید که مؤسس��ه های    بزرگ حسابرس��ی، 

بخش مشاوره مدیریت را واگذار کرده و فروخته اند. 
پیش��رفته،  کش��ورهای  در  دنی��ا  س��وی  آن  در  حالی ک��ه  در 
مؤسسه های    خدمات مشاوره مدیریت بسیار قوی وجود دارند که 
ای��ن خدمت را عرضه می  کنند، ما در ایران با خالء و فقری جدی 
از س��وی حضور مش��اورین مدیری��ت روبه رو هس��تیم. در ایران 
مؤسسه مشاوره مدیریت برجسته و صاحب نام نمی شناسیم. البته 

دورانی س��ازمان مدیریت صنعتی در ای��ن عرصه فعالیت می  کرد 
که بیش��تر به پروژه های دولتی می پرداخت، در بخش خصوصی 
کمت��ر تجرب��ه اندوخت��ه ب��ود، ولی آنها ه��م سالهاس��ت خدمات 
مش��اوره ای را کمرنگ کرده و تمرکز را روی آموزش گذاش��ته  اند. 
امروزه کدام مؤسس��ه آموزشی و یا کدام مؤسسه حرفه  ای، مشاور 
تربیت می  کند؟ در جامعه ما به لحاظ اینکه مؤسس��ه های    مشاوره 
مدیریت نداریم، یکی از زمینه  های خدمات پراهمیت و اثرگذار و 
کمک کننده به بهبود و ارتقای نظامهای فرسوده و نظام  های نازل 

مدیریتی در سازمانها، عرضه نمی  شود.
اما عرصه دیگری که می  تواند به دامنه خدمات مؤسسه های 
حسابرس��ی تنوع ببخش��د و به درامدزایی کمک کند و درضمن 
نی��از ج��دی جامع��ه ما هم هس��ت، بح��ث حسابرس��ی داخلی 
اس��ت؛ حسابرس��ی داخلی به خصوص با رویکرد نوین و با نگاه 
ارزش  آفرین. در جامعه حرف��ه  ای ما در حوزه آموزش  وپرورش 
نی��رو در زمینه حسابرس��ی داخلی کار چش��مگیری نمی ش��ود. 
به تازگی انجمن حسابرسان داخلی فعال شده که امیدواریم این 
انجمن بتواند رس��التهایش را به خوبی انجام دهد و اگر حمایت 

بشود ممکن است که منشأ اثر باشد. 
حسابرس��ی داخلی به خصوص با مطرح شدن بحث حاکمیت 
ش��رکتی، بح��ث نظ��ارت هیئت مدی��ره و کمیت��ه حسابرس��ی، 
به عنوان ب��ازوی جدی و مددی��ار مجموعه مدیری��ت می  تواند 
نقش بس��یار مؤثری ایفا کن��د و کنترلهای پیش��گیرانه را انجام 
دهد و درضمن به درامدزایی مؤسسه های    حسابرسی هم یاری 
رس��اند. بقیه انواع خدمات نظیر ارزش��یابی ش��رکتها، مدیریت 
ریس��ک و مانند آنها هم به همین ترتیب زمینه  های مساعدی 

تجربه نشان داده است

انجمنهای حرفه ای

می توانند

حسابرسان مستقل

حسابرسان داخلی

حسابداران مدیریت و

مشاوران مدیریت توانمند 

تربیت کنند
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برای فعالیت مؤسسه های حسابرسی هستند. 
البته همه اینها مس��تلزم این اس��ت که ظرفیت  سازیها انجام 
شود و بتوانیم کار باکیفیت ارائه دهیم. اینکه ما در لفظ بگوییم 
ک��ه ما این خدم��ات را عرضه می  کنیم ول��ی کار بی  محتوا ارائه 
کرده و کیفیت ارائه نکنیم، می  تواند حرفه را به مخاطره بیندازد 
و موج��ب ایج��اد بی  اعتمادی و ناب��اوری در مدی��ران بنگاهها 
ش��ود. بنابراین باید ارائ��ه کیفیت در ارائه خدم��ات را حرفه ما 
و مؤسس��ه های    حرفه  ای اصل قرار دهن��د. تنها به لحاظ اینکه 
پ��روژه  ای در ح��وزه  ای که تخصص��ش را نداریم به م��ا ارجاع 
می  ش��ود، نباید حتمًا آن را بپذیریم. اینکه بگوییم نمی  توانیم، 
خیلی س��خت اس��ت، ولی بسیار ش��جاعانه و ارزشمند است و 

البته همراه با احساس مسئولیت. 

 اسکندربیاتی
گس�ترش خدم�ات حرف�ه  ای حس�ابداری نیاز ب�ه نیروی 
انسانی صاحب صالحیت دارد. این نیرو کجا باید آموزش 
ببین�د؟ اکن�ون نظام آموزش�ی م�ا در این زمینه به ش�دت 
ناکارامد است و این نوآوریها را کمتر در آن می  بینیم. برای 
اینک�ه نیروی انس�انی با مهارت مطلوب، متناس�ب با این 
نیازها در دسترس باشد، چه راه  حلی به نظرتان می  رسد؟  

 فخاریان
بی��ش از اینکه محیطهای دانش��گاهی بخواهند نی��از حرفه را 
براورده کنند آن را انجمنهای حرفه  ای براورده کرده  اند. تجربه 
نش��ان داده اس��ت انجمنهای حرفه ای می توانند حسابرس��ان 
مستقل، حسابرس��ان داخلی، حسابداران مدیریت و مشاوران 
مدیریت توانمند تربیت کنند. اگر بخواهیم حس��ابدار حرفه  ای 
پ��رورش دهیم به آم��وزش حرفه  ای نیاز داریم. ما قرار اس��ت 
به عنوان حس��ابدار حرفه  ای مسائل سازمانی را حل کنیم، قرار 
اس��ت که ارزش  آفرینی کنیم. ایفای این وظایف تنها با احاطه 
به دانش حرفه ای و ظرفیت س��ازی حرفه ای میس��ر می شود. 
متدولوژی، و رویکرد آموزش در مؤسس��ه های    حرفه  ای بسیار 

متفاوت از محیطهای دانشگاهی است. 

 ریحانی
پیش��نهاد می کنم مجله حس��ابرس، جامعه حسابداران رسمی 
ایران و س��ازمان حسابرس��ی ک��ه در حرف��ه و در جامعه دارای 
جایگاه هس��تند نشس��تهایی را برگزار کنند. به مؤسس��ه ها سر 

بزنند، حرفهای حسابرس��ان را بشنوند و آنها را انعکاس دهند. 
در حقیقت این شما هس��تید که می توانید در حرفه به ما کمک 

کرده و یاری مان دهید.
صحبت از استقالل، آیین رفتار و اخالق حرفه ای و آموزش 
می ش��ود، ول��ی در عمل ما کجایی��م؟ چه کار داری��م می کنیم؟ 
بیاییم مؤسسه ها را از نزدیک ببینیم که چه می کنند و چگونه با 
مشکالت دست و پنجه نرم می  کنند. حق الزحمه مؤسسه های 
حسابرسی بسیار پایین است. چرا باید این گونه باشد؟ من واقعًا 
علت��ش را نمی دانم. با این همه مش��کالت و نبود اطمینان به 
آین��ده و بازار کار چطور می توانیم کارکنان آموزش دیده بیکار و 
یا در پایین ترین ظرفیت کاری را در انتظار بگذاریم تا ش��اید در 

آینده برای تمام طول سال کار داشته باشیم؟

 شهبازی
بن��ده در ح��ال حاض��ر به طور مش��خص در حوزه حسابرس��ی 
عملیات��ی فعالیت می کنم. می خواهم برحس��ب تجاربی که در 
این حیطه به دس��ت آورده ام به چند حوزه مهم که حس��ابداران 
حرفه ای می  توانند در آن نقش مؤثری داشته باشند اشاره   کنم. 
در س��الهای اخیر به دلیل ش��رایط اقتصادی کش��ور ک��ه در کنار 
مش��کالت اقتص��ادی به ط��ور عم��ده با تحری��م هم��راه بوده، 
کنترلهای داخلی س��ازمانها و ش��رکتها تحت تاثی��ر قرار گرفته و 
ریس��کهای زیادی را متوجه حسابرس��ان نموده  اس��ت. به طور 
مث��ال، این محدودیتها باعث حضور داللهای دس��ت دو و س��ه 
ش��ده و موج��ب گردیده که هزین��ه تأمین کاال و خدمات بس��یار 
باال برود و کاال با نرخهای چندبرابر در بازار داخلی عرضه ش��ود 
ک��ه از یک ط��رف هزینه  های چندبراب��ری را به اقتصاد کش��ور 
تحمیل کرده و از طرف دیگر س��ودهای بادآورده ای نصیب عده 
معدودی شده است. حسابرسان مستقل و حسابداران حرفه ای 
هیچ زمان��ی به تحریم و آث��ار مالی آن توجه کافی نداش��ته اند. 
حس��ابداران ما می  توانس��تند با حضور و مش��ارکت در این حوزه 
اطالعات سودمندی را در اختیار جامعه و دولتمردان قرار بدهند 

و در سیاستهای اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
در طرحهای عمرانی اعالم  ش��ده اس��ت که اگر براورد اولیه 
طرحها یک واحد باش��د در نهایت با 3 واحد به اتمام می رسد. 
یعن��ی بودجه عمرانی بخش عمده ای از منابع کش��ور را از بین 
می ب��رد. طرحهای عمرانی مربوط به آب، برق، راه و گاز را در 
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نظر بگیرید. ما بستر اطالعاتی مناسبی برای انجام محاسبه و 
تعیین بهای واقعی و متعارف آنها نداریم. اگر بس��تر اطالعاتی 
مناس��بی فراهم ب��ود و از ای��ن اطالعات ب��رای مدیریت منابع 
اس��تفاده می  کردی��م، می توانس��تیم بهای تمام ش��ده طرحها را 
به درس��تی پیش بینی و کنترل کنیم. این نقص مهمی است که 
در سیس��تم اطالعاتی کش��ور وجود دارد و ایجاد زیرساختهای 

مورد نیاز از اولویتهای ضروری به شمار می رود. 
یا سازمانهایی را می بینیم که میلیاردها ریال پرداخت خسارت 
ی��ا هزینه چن��د میلیون ق��رارداد بیمه ای دارن��د، در صورتی که 
سیستمهای اطالعاتی مناس��ب ندارند. نمونه های این چنینی 
در کشور ما زیاد بوده و هزینه زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل 
می کن��د و در مجموع ب��ه فناوری اطالع��ات به عنوان حوزه ای 
که بی نهایت ارزش آفرین اس��ت و می توان��د در تصمیم گیریها، 
تصمیم سازیها و ارزیابی عملکرد شرکتها مؤثر باشد توجه نشده 
اس��ت. در حال حاضر حسابرس��ان مس��تقل وارد ای��ن حوزه ها 
نش��ده اند و هیچ گونه مش��اوره ای از این بابت به دولت یا مراجع 

ذیربط دیگر ارائه نمی شود.
بح��ث بهره  ب��رداری از گاز طبیع��ی را در نظ��ر بگیرید. مالک 
16درصد ذخایر دنیا هستیم در صورتی که 1 درصد صادرات دنیا 
را داریم. نبود منفعت در این زمینه میلیاردها دالر است. مطالعات 
نش��ان می دهد که تا تکنولوژی برتر دنی��ا به این حوزه ورود پیدا 
نکن��د، به هیچ عنوان نمی  توان از این منابع بهره  برداری کرد. از 
طرف دیگر ش��اهدیم که دیگر کش��ورها با تکنولوژی برتری که 

به دست آورده اند از این منابع مشترک بهره می برند. 
در مس��ائل بس��یار راهبردی، حسابرس��ی عملیات��ی می  تواند 
خدمت مؤثری به اقتصاد و جامعه داش��ته باشد که متأسفانه حرفه 
ما به طور جدی وارد این حوزه نش��ده اس��ت. م��ا می توانیم افراد 
متخصص را برای خدمات مشاوره مدیریت و حسابرسی عملیاتی 
تربیت کنیم به نحوی که بتوانند در مس��ائل مهم اقتصادی مرتبط 
ب��ا حرفه وارد ش��ده و به طور مؤث��ری عمل کنند. ای��ن کار برای 

اقتصاد و حسابرسان مستقل منافع زیادی خواهد داشت. 
در بح��ث انرژی، ی��ک صنعت خاص حدود چند ه��زار میلیارد 
توم��ان از دولت یارانه دریافت می کن��د. به عبارتی، قیمت داخلی 
گاز مترمکعب��ی 70 توم��ان ول��ی قیمت صادرات��ی آن حدود 800 
تومان اس��ت. همین ش��رکتها از باب��ت دریافت غیرمس��تقیم این 

یارانه میلیاردها تومان درامد دارند که ارتباطی با عملکرد مدیریت 
ای��ن ش��رکتها ندارد. م��ی بینیم ش��اخص بورس نی��ز به دلیل این 
موضوع به شدت رشد کرده است. این اطالع  رسانی و این مشاوره 
را چه کس��ی باید ب��ه دولت بدهد؟ دولت ای��ن اطالعات را به طور 
کامل ن��دارد و از این رو منجر به تصمیمهای درس��ت نمی ش��ود. 
حسابرس��ان مس��تقل اگر دانش و مهارت حرفه  ای خودشان را در 
زمین��ه حسابرس��ی عملیاتی باال ببرن��د می  توانند ای��ن فعالیتهای 

راهبردی را نیز به فعالیتهای خودشان اضافه کنند.
موارد این چنینی بسیار زیاد است و دولت برای تصمیمگیری 
نیازمند این نوع خدمات است. خدمات درخور ارائه در خصوص 
هدفمندی یارانه  ها و توزیع س��وخت و انرژی نیز در این راس��تا 
قرار دارد. ش��اید صدها مؤسس��ه از این محل بتوانند کار کنند و 
در تصمیم  س��ازی به دولت کمک کنند و منشأ خیر شوند. مثال 
دیگر من مربوط به صندوقهای بازنشس��تگی است. ما چندین 
صندوق بازنشس��تگی کوچک و بزرگ داریم که با روند وضعیت 
فعل��ی ای��ن صندوقها مش��کالت زی��ادی را برای کش��ور ایجاد 
می کنن��د. منابع و مصارف این صندوقها هم متوازن نیس��ت و 

مسائل مدیریتی زیادی دارند. 

 اسکندربیاتی
پرس�ش بعدی این اس�ت ک�ه حرفه حسابرس�ی چگونه 
می  توان�د توانایی  ها و ظرفیتهای خ�ود را افزایش بدهد و 

فکر می  کنید چه موانعی در این راه وجود دارد؟ 

 غیایی
ت��ا زمانی که در جامعه حرفه ای، ش��ریک بودن در دو مؤسس��ه 
حسابرس��ی جرم و گناه محس��وب ش��ود نمی توان انتظار رش��د 
داشت. تنها راه این است که از خدمات مؤسسه های بین المللی 
و تجربه این گونه مؤسس��ه ها اس��تفاده کنی��م. صورتهای مالی 
مؤسس��ه های بین الملل��ی را مرور کنید، بیش��تر آنها صورتهای 
مال��ی تلفیق��ی ارائ��ه می دهن��د، ای��ن ب��دان معن��ی اس��ت که 
مؤسس��ه های حرفه ای نی��از به س��رمایه گذاری در تکنولوژی و 
مراکز و منابع اقتصادی را دارند؛ امری که در ایران ممنوع است 

و جرم محسوب می شود.
آیا ش��ما ت��ا به ح��ال ش��نیده اید ک��ه در ایران مؤسس��ه های 
حسابرس��ی با هم ادغام یا ترکیب شوند؟ در دنی��ای امروز این 
کار ه��ر روز در حال انجام اس��ت. اما در اینجا م��ا اجازه نداریم 
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ب��رای مثال یک مؤسس��ه ارائه خدمات کامپیوتری و سیس��تم 
ایجاد کنیم؛ هر مؤسس��ه در حد س��ه تا پنج شریک و 50 تا 60 

نفر حسابرس، این بیشترین رشد پایدار است. 
زندگی امروزه با دانش و ارتباطات درهم آمیخته اس��ت. ارتباط 
در حرفه نقش بس��یار عم��ده ای را بازی می کند. همه پزش��کها با 
مدارج و مدارک حرفه ای تخصصی ش��ان اعتبار دارند، ولی آیا شما 
ن��زد هر پزش��کی می روید؟ پیش ه��ر دندانپزش��کی می روید؟ آن 
دندانپزشکی را که دوست دارید، و به هر علتی با طبع شما سازگارتر 
اس��ت، خودتان را به او می سپرید. هر روز هم عوضش نمی کنید. 
وکالت و حسابرس��ی هم یکی از همان مش��اغل و حرفه هاست که 

الزم است به استفاده کنندگان حق انتخاب داده شود.
چرا حق انتخاب حسابرس را از سهامدار می گیرید؟ حال فرض 
کنیم س��هامدار نمی تواند یا نمی خواهد تصمیم بگیرد، حق خود را 
می دهد به هیئت مدیره. بنابراین بهتر اس��ت دخالتها را کمتر کنید 
نه بیش��تر، باید کم��ی آزادی بدهید. حرفه ما هنوز جوان اس��ت. 
قدری باید چشممان را روی هم بگذاریم تا این نهال قوت بگیرد. 
کار ب��رای این حرف��ه فراوان و بازار خدمات متنوع می باش��د، نیاز 
مملکت اس��ت، نیاز اقتصاد است. یک موقعی بورس اصاًل وجود 
نداش��ت. االن ببینی��د چه تعداد صندوق س��رمایه گذاری و چقدر 
کارگ���زاری وج��ود دارد. ای��ن کارگزاریه��ا به خدمات مش��اوره ای 
حسابداران نیازدارند که تعداد آنها بسیار محدود است و به خصوص 

با طبقه بندیهای اخیر که فرصت را از حرفه سلب کرده است.

 فخاریان
اگ��ر عوامل عم��ده را برش��ماریم، مقدم بر هر چی��ز، من خود 
حسابرسان را مس��ئول می  بینم. حسابرس��ان باید برای حرفه 
خودش��ان قدر و قیمت قائل ش��وند. به قول مع��روف، احترام 
امامزاده را متولیانش باید نگاه دارند. ما از این بابت متأس��فانه 
تجارب مطلوبی نداریم. خیلی از اوقات ممکن است که کیفیت 
نفروش��یم و ب��ه این ترتیب اعتب��ار کارمان را خدش��ه  دار کنیم. 
ممکن اس��ت که مت��اع خودمان را که دانش  محور، ارزش��مند، 
و اثرگذار اس��ت کم  بها کنیم و کم  بها بفروش��یم و گاهی دس��ت 
به رقابتهای ناس��الم بزنیم. همه و همه اینها حرفه را تضعیف 
می  کن��د و اگر در یک عب��ارت بخواهیم خالص��ه کنیم رعایت 
موازی��ن اخالقی، و ش��ئون اخالقی حرفه که ای��ن همه راجع 
به آن مقاله و مطلب می  نویس��یم، سخنرانی می  کنیم، باید در 

عمل بیشتر مورد توجه حرفه قرار گیرد. 
دوم؛ فکر می  کنم که جامعه حس��ابداران رس��می هنوز نقش 
خ��ود را ب��ه درس��تی انجام نمی  ده��د. اصول مش��تری  مداری 
را رعای��ت نمی  کن��د. جامعه حس��ابداران رس��می ب��ا انتظارات 
مؤسس��ه ها    و اعض��ای خ��ودش خیل��ی فاصل��ه دارد، از ُبع��د 
پش��تیبانی حرفه، ارتباط کیفی مؤثر، آموزشهای کیفی اثرگذار 
و همین ط��ور تأمین حقوق و مناف��ع مالی اعضا. اینها را به نظر 
م��ن خیلی باید پررنگتر دنبال کند. فاصله درخورمالحظه  ای با 

انتظارات اعضا وجود دارد. 
موضوع سوم؛ تقویت انجمن  های حرفه  ای است، به ترتیبی 
که آنها مشابه الگوی دنیا به اعضا مدرک بدهند و اعتبارسنجی 
کنند. برای مثال انجمن حسابداران خبره ایران هم که پیشگام 
اس��ت، پیشکس��وت بوده و منزه باقی مانده، به اعتقاد من کار 

ناشده زیادی دارد. 
همین ط��ور دول��ت؛ دولت هم باید نگرش��ش را نس��بت به 
جامعه حس��ابداری کش��ور تغییر ده��د. دولت بای��د بداند که ما 
مددیار نظام اقتصادی کش��ور هس��تیم. در اقتص��اد خرد، و در 
اقتص��اد کالن، بازیگر مهمی هس��تیم. ولی نق��ش الزم به ما 
داده نمی  ش��ود؛ نقش و وظیفه ای، در یاری گرفتن از ما، برای 
حف��ظ مناب��ع مالی و زدودن دغدغه  هایی که اس��تمرار و رش��د 

جامعه حسابداران را دچار خدشه می کند. 

 ریحانی
سازمان حسابرسی در حقیقت بعد از انقالب در شناساندن این 
حرف��ه به کل جامعه خدمات زیادی انجام داده ولی به هر حال 
این وظیفه س��ازمان حسابرس��ی و جامعه حس��ابداران رسمی 

است که حرفه را به سمت نقش و جایگاه واقعی ارتقا دهند. 
جامعه حسابداران رسمی ایران برای شناساندن حرفه و ارزش 
کار حس��ابداری و حسابرس��ی حرف��ه ای و کمک��ی ک��ه این حرفه 
می  تواند به دولت و جامعه برساند باید برنامه روشن داشته باشد. 
مؤسس��ه   ها برای اینکه بتوانند خدمات باکیفیت ارائه کنند و 
پاسخگو باشند، باید دغدغه و نگرانی نداشته باشند. بخشنامه 
دول��ت در زمین��ه ض��رورت اس��تفاده از خدمات مؤسس��ه های 
حسابرس��ی را دیوان عدالت اداری لغو کرد و مؤسس��ه  ها بیشتر 
از گذش��ته زیر فش��ار قرار گرفته  اند. حس��ابداران ح��ق دارند از 
س��ازمان حسابرسی و جامعه حس��ابداران رسمی گله  مند باشند 
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که نقش آنها را در اقتصاد مملکت به جامعه نشناسانده  اند. 

 شهبازی
ما در کشورمان در حیطه های مختلف اقتصادی با نوسانات مواجه 
هس��تیم. فاصله بین نرخ س��ود تس��هیالت و نرخ س��ود س��پرده، 
فاصله بی��ن نرخ ارزها، فاصله بین نرخ محصوالت پتروش��یمی، 
فاصله بین نرخ محصوالت فلزی، معیارناپذیری بهای تمام ش��ده 
محص��والت، و بس��یاری موضوعه��ای ای��ن چنین��ی از مصادیق 
ای��ن نوس��انات هس��تند، در صورتی که اب��زار الزم را ب��رای انجام 
حسابرسی علمی و مطابق با اس��تانداردهای حسابرسی در اختیار 
نداریم. این در حالی اس��ت که حسابرسان در کشورهای مترقی با 

این مشکالت و رویدادهای غیرمتعارف روبه رو نیستند. 
درصد قابل مالحظه ای از مش��کالت اقتصادی کشور مربوط 
به گمرک، بانکها، بیمه  ها، مالیات و خصوصی س��ازی است که 
همه زیرنظر وزارت دارایی هس��تند. حسابرس��ان مس��تقل نیز 
زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می کنند. آیا می   توان امیدوار بود 
که با این س��اختار در حرفه حسابرس��ی تحولی ایجاد شود؟ این 
مش��کلی ساختاری است که تجدید س��اختار آن باید در اولویت 
باشد. بهتر است عدم دسترسی به ابزار الزم در حسابرسی را با 

یک مثال بیان  کنم. 
در یک پروژه مش��ترک با یک دانش��گاه علوم پزشکی متوجه 
ش��دم که تجهیزات پزش��کی از یک گوش��ی و لوازم ساده در 50 
سال گذشته به دستگاههای پیچیده و گران قیمت فعلی پیشرفت 
کرده است که در تشخیص صحیح و به موقع بیماریها به پزشک 
کم��ک می کند. حسابرس��ان مس��تقل در 50 س��ال گذش��ته چه 
پیشرفتی داشته اند؟ آیا سرمایه  گذاری الزم در حوزه های مختلف 
از جمل��ه در زمینه نرم  افزار و فناوری اطالعات داش��ته ایم؟ ما از 
نرم  افزار تخصصی اس��تفاده نمی کنیم و از نرم  افزارهای عمومی 
نیز آنچنان نمی  توانیم اس��تفاده کنیم. برای حسابرسی شرکتها و 

سازمانهای بزرگ نیاز به ابزار و فناوری اطالعات داریم.
در این خصوص متولیان حسابرس��ی مورد پرس��ش هستند. 
عماًل کس��ی جلوی ما را نگرفته و حت��ی بودجه آن فراهم بوده 
لیک��ن این اقدامات تا االن انجام نش��ده و دول��ت هم از ارزش 
افزوده کار حس��ابرس بهره  مند نیس��ت. حسابرس��ان در انجام 
وظایف خود با ریس��کهای عمده  ای مواجهند ولی اقدام خاصی 

هم نمی  توانند انجام دهند. 

ارتب��اط جامعه حس��ابداران رس��می ب��ا دولت بس��یار ضعیف 
است. حسابرس��ان محافظه کار شده اند. دولت واقعًا به خدمات 
حسابرس��ان نیاز دارد ولی موانع زیادی وج��ود دارد که رفع این 
موانع به تحول اساس��ی نیاز دارد. اتفاقات ناخوش��ایند سالهای 
73 و 74 و 80 و 84 در بورس اوراق بهادار و تقلب در بس��یاری 
از ش��رکتها و س��ازمانها ک��ه تبع��ات اجتماعی زی��ادی به همراه 
داش��ت فراموش نمی ش��ود. اگر حسابرسان به موقع حضور پیدا 
می  کردند و اگر حسابرسیها را به صورت علمی انجام می  دادیم، 

شاید می  توانستیم جلو این بحرانها را بگیریم. 

 اسکندربیاتی
ب�ه این موض�وع اش�اره   کوتاهی ش�د که انج�ام خدمات 
غیرحسابرسی از سوی مؤسسه های    حسابرسی حرفه  ای 
می تواند مصداق تضاد منافع باش�د. اص�واًل پذیرش کار 
غیرحسابرس�ی از صاحبکار حسابرسی چه تضاد منافعی 

می  تواند به وجود بیاورد؟ نشانه  های آن چیست؟

 غیایی
اصواًل س��اختار حرف��ه از اول غلط پایه گذاری ش��د. بارها این را 
گفته ام که در س��ال 1380 که جامعه حسابداران رسمی به وجود 
آم��د ش��اید چنانچه جزئی از س��ازم��ان حسابرس��ی محس��وب 
می ش���د، ق��وت و ق���وام بیش��تری می یاف��ت. یعنی س��ازمان 
به ش��کل یک تش��کل حرفه ای دولتی، بخش خصوصی حرفه 
را ه��م مورد حمایت قرار می داد و دس��ت کم تضادها و یا تفاوت 
انتظارات کاهش پیدا می کرد. دیگر آن موقع نیاز نبود تا سازمان 
به کار حسابرس��ی بپردازد. این جواب س��ئوال شماست. جامعه 

احتمال

خدشه  دار شدن

استقالل حسابرس به

بُعد مالی

خدمات غیرحسابرسی 

اندازه مؤسسه

و شرکای مؤسسه

 بستگی دارد
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سئوال اینست که

سازمانها و نهادهای حرفه ای

مانند سازمان حسابرسی و

جامعه حسابـداران

رسـمی ایـران

برای رفع این

مشکالت و تضاد و

تناقض بین قوانین

به خصوص قوانین مالیاتی و

استانداردهای حسابداری و

حسابرسی چه کرده اند؟

حرف��ه ای ما در ایران، به یک جامعه مس��تقل حرف��ه ای و پویا 
نی��از دارد. باید ای��ن حرفه را دس��ت خود حرفه ای ها س��پرد نه 
غیره؛ بورس نباید مدعی حرفه باش��د، بانک مرکزی نمی تواند 
مدعی حرفه باش��د، و بیمه مرکزی ه��م همین طور. هر کدام از 
اینه��ا مصرف کننده خدمات ما هس��تند نه امر کنن��ده به ما؛ زیرا 
وظایف متعالی بزرگتری دارند. حسابرس��ی که به بورس اعتبار 
می بخش��د، اعتبار خود را با مقررات جدید از دست رفته خواهد 
دید. چرا فکر می کنید که من را صاحبکار می تواند با پول بخرد؟ 
فرضیه درس��ت نکنیم، و فضا را مسموم ننماییم. اگر شرکتی به 
خدم��ات دیگری به غیر از حسابرس��ی نی��از دارد که در قدرت و 
توانمندی و دانش و حیطه وظایف حسابرس است، چه اشکالی 
در ارائه خدمات این چنینی خواهد بود؟ جای تأس��ف اس��ت که 
کار سخت باشرف حرفه ای را با فرضیات غلط و پیش داوریهای 
س��طحی، زیر سئوال ببریم، زیرا به غلط محدودیت ایجاد شده 

و فساد از آنجا شروع می شود.
امروزه ارائه خدمات حسابرسی دیگر اصلی ترین کار مؤسسه ها 
نیس��ت. حسابرس��ی مالی بخش��ی جزئی از خدمات حسابرسان 
است. حرفه حسابداری را تنها در قالب ارائه خدمات حسابرسی 
نبینی��م. اگر امروز بخواهیم 20 نفر دانش آموخته دانش��گاهی را 
به عنوان کارآموز پرورش دهیم برای مؤسسه ها هزینه دربردارد. 
در این زمینه به طور قطع باید س��رمایه گذاری شود. تضاد منافع 

در س��طح بین الملل تعریف متفاوت از برداش��تها و استنباطهای 
فعلی دارد و قطعًا راه توسعه و ترقی را خواهد گرفت.

 فخاریان
بعد از رسوایی  های مالی انرون که جایگاه حسابداران و حسابرسها 
در ارائه خدمات اطمینان  بخش��ی بازتعریف ش��د، این گونه مطرح 
ش��د که ب��رای مثال مؤسس��ه   ای که ب��رای یک ش��رکت خدمات 
حسابرس��ی انج��ام می  ده��د مجاز نباش��د ک��ه برای آن ش��رکت 
خدمات غیرحسابرس��ی ه��م مانند طراحی سیس��تم انجام دهد. 
فک��ر می  کنم که این برخورد کاماًل منطقی اس��ت و پذیرفته ش��ده 
اس��ت. آثارش هم مشخص است. ولی مفهومش این نیست که 
مؤسسه حسابرسی برای شرکتهایی که خدمات حسابرسی انجام 

نمی  دهد، خدمات مشاوره یا طراحی سیستم انجام ندهد. 

 ریحانی
من ش��خصًا به ای��ن موضوع اعتقاد دارم ک��ه در جایی که برای 
مث��ال خدم��ات حس��ابداری ارائه می کن��م، نمی توان��م آنجا را 
حسابرس��ی کنم. زی��را بدین معنی اس��ت که خ��ودم کار خودم 
را حسابرس��ی کنم. این مغایر با چیزیس��ت که م��ا در حرفه یاد 
گرفتی��م و نباید این کار را انجام دهیم. ولی در جاهایی هس��ت 
که مثاًل ش��رکت مورد رس��یدگی، نیروی تخصصی برای تهیه 
صورت مالی ندارد و حس��ابرس ناگزیر و از روی حس همکاری 
در تهیه صورتهای مالی کمک می کند. اینجا من فکر نمی کنم 
که مش��کل تضاد منافع مطرح باش��د. ولی چرا من اجازه ندارم 
در ق��راردادم حق الزحمه خدماتی را که ب��ه کارفرما بابت تنظیم 
صورتهای مالی ارائه می کنم، در نظر بگیرم؟ شرکتها متأسفانه 
االن فکر می کنند که تنظیم صورتهای مالی وظیفه حس��ابرس 
است و یک تراز 4 س��تونه به حسابرس می دهند و انتظار تهیه 
صورتهای مالی را دارند و اگر بگویید تهیه صورتهای مالی جزء 
وظایف حس��ابرس نیست، می گویند حس��ابرس قبلی خودش 
صورتهای مالی را تهی��ه می کرد. اینجا که تضاد منافعی در کار 
نیست. اینجا ما در حقیقت در راستای شفافیت صورتهای مالی 
کار می کنیم پس باید بتوانیم در قرارداد بابت این گونه خدمات،  

حق الزحمه آنرا پیش بینی و از مشتری بگیریم.

 شهبازی
10 سال است که جامعه حسابداران رسمی ارائه 5 نوع خدمات را 
همزمان با حسابرسی صورتهای مالی برای حسابرسان مستقل 
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من��ع کرده اس��ت وبه نظر می رس��د آیین رفتار حرف��ه ای و دیگر 
مق��ررات الزم  االجرا ب��ا واقعیتهای موجود انطب��اق ندارد. البته 
طبق آئین رفتار حرفه ای س��ازمان حسابرس��ی، خدمات طراحی 
همزمان با حسابرسی صورتهای مالی با مالحظاتی قابل انجام 
اس��ت. جامعه حسابداران رسمی در این مدت طوالنی تغییراتی 
در ای��ن زمینه انجام نداده اس��ت، این در حالی اس��ت که ضمن 
اینک��ه مکانیزمه��ای کنترلی جه��ت نظارت بر اعض��ای جامعه 
افزایش پیدا کرده  اس��ت. به نظر می رسد طیفی از خدمات وجود 
دارد که به موضوع استقالل لطمه  ای نمی  زند، و می تواند به طور 

همزمان با حسابرسی صورتهای مالی انجام شود. 
به نظر می رس��د که مؤسس��ه هایی که تعداد ش��رکای بیشتر و 
امکانات وسیعتر دارند باید بتوانند به ارائه انواع خدمات حرفه ای 
همزمان با خدمات حسابرسی بپردازند و به جای منع مؤسسه ها، 

شرکای حسابرسی را از پذیرش کار غیرحسابرسی منع نمایند. 

 اسکندربیاتی
آیا ارجاع خدمات غیرحسابرس�ی به حس�ابرس مس�تقل 
با تأیی�د و نظارت کمیته حسابرس�ی، می  تواند این تضاد 

منافع را کاهش بدهد یا از بین ببرد؟ 

 غیایی
بحث کمیته های تعالی سازمانی در چند سال اخیر در حرفه بحث 
داغ��ی بوده ولی برای جامعه ما مناس��ب نیس��ت. نظ��ام راهبری 
بن��گاه برای جامعه ای به وجود آمده مانن��د امریکا که هیئت مدیره 
بی��ش از صده��ا نف��ر عضو دارد نه س��ه نفر؛ که از ای��ن تعداد هم 
بعض��ی مدیر اجرایی یا به اصطالح موظف و بعضی غیرموظفند. 
ای��ن نظام برای اعمال نوعی نظارت ب��ر عملکرد مدیران اجرایی 
پدید آمد. اما کمیته حسابرس��ی به نظر من دریچه بس��یار روشنی 
است برای حرفه حسابرسی در ایران. چرا؟ ما همواره این مشکل 
را داریم که با چه کس��ی طرف هس��تیم؛ با هیئت مدیره که ممکن 
اس��ت با دانش حسابداری و حسابرس��ی آشنایی نداشته باشد. در 
این حالت ناچار می ش��ویم با مدیرعامل و یا مسئولین مالی طرف 

بشویم که در واقع مسئولیتی ندارند. 
اگ��ر کمیته حسابرس��ی وجود داش��ته باش��د نه تنه���ا کیفیت 
حسابرس��ی باال می رود بلکه کار حسابرس��ها ه��م قانونمندتر و 
جریان کار راحت تر می شود. ممکن است در آن تضادهایی هم 
به وج��ود بیاید که اش��کالی ندارد، این طبیعت هر کاری اس��ت. 

به عن��وان حس��ابرس ترجیح می دهم با کس��ی طرف باش��م که 
دانش مالی داشته باشد. این به نظر من خیلی کمک کننده است 
و می تواند واقع��ًا تحولی در حرفه در ایران به وجود بیاورد. هم 
کیفیت و هم شیوه انجام کار را بهبود ببخشد و هم صرفه جویی 

در وقت ایجاد کند.

 فخاریان
مه��م این اس��ت که ایده  های خوب را درس��ت عم��ل کنیم. کمیته 
حسابرس��ی ب��ازوی مهم��ی در ام��ر نظ��ارت در س��ازمانها اس��ت 
و ب��ه حاکمی��ت ش��رکتی معن��ا می  بخش��د. حتم��ًا بای��د در ترکیب 
هیئت مدیره ها، نیروهایی با دانش مالی وجود داش��ته باش��د و این 
نش��ان از این اس��ت ک��ه در راهب��ری ش��رکتی از مهندس  محوری 
فاصل��ه می  گیریم و مقوله های مالی محور قرار گرفته اس��ت. علت 
آن هم این اس��ت که در ش��رکتها پیچیدگیها در حوزه مالی است نه 
در حوزه مهندس��ی. ش��ما می توانید به پیچیده  ترین تکنولوژی به 
راحتی دس��تیابی داشته باشید، در حالی که پیچیدگیها در حوزه  های 
مدیریتی، کنترل مدیریت، و نظارت نیازمند دانش و مهارت است. 
بنابراین ضرورت و حکمت داشته که گفته  اند باید در هیئت مدیره  ها 
و در کمیته حسابرسی اعضای با دانش مالی حضور داشته باشند. 
به نظر می  رس��د که سازمانها اگر بخواهند از این اهرم مهم، از این 
ب��ازوی مددی��ار مدیریت، بهره مند ش��وند باید نس��بت به ترکیب 

مناسب هیئت مدیره توجه و دقت نظر داشته باشند. 

 ریحانی
متأس��فانه کمیته حسابرس��ی در ای��ران در بس��یاری جاها هنوز 
ش��ناخته شده نیس��ت و به کار گرفته نشده اس��ت. وجود کمیته 
حسابرس��ی بس��یار موثر و مفید خواهد بود، هم برای س��ازمان 

و نهادی که از کمیته استفاده می  کند و هم برای حسابرسان. 

 شهبازی
کمیته حسابرس��ی قوی می  تواند تهدیدات نس��بت به استقالل 
حس��ابرس را شناس��ایی، ارزیابی و کنترل نم��وده و در انتخاب 
حس��ابرس و واگ��ذاری خدم��ات غیرحسابرس��ی ب��ه او تصمیم 

مناسبتر بگیرد. 
به نظ��ر من خدمات طراحی سیس��تم، موضوع مهمی اس��ت 
که مؤسس��ه ها    باید انجام بدهند و منعی برای آن وجود نداشته 
باش��د. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور هم نشان می  دهد 
که انجام تعدادی از خدمات غیرحسابرس��ی به وسیله حسابرس 
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الزامًا ناقض استقالل حسابرس نیست. 

 اسکندربیاتی
به پرس�ش آخ�ر رس�یدیم. در صورتی ک�ه ارائه خدمات 
غیرحسابرس�ی به وس�یله حس�ابرس مجاز باشد چگونه 
می  توان مطمئن ش�د که استقالل حسابرس رعایت شده 

است؟ و این موضوع چگونه باید افشا شود؟ 

 غیایی
اگر فقط مش��تریان حسابرسی مدنظر باش��د، جای بحث دارد؛ 
ولی ارائه خدمات غیرحسابرس��ی به دیگر مشتریان- ببخشید-  
ربط��ی به کس��ی ندارد. اکر ش��رکتی آمد و درخواس��ت خدمات 
سیس��تم کرد و من اصاًل رابطه حسابرس��ی با آن شرکت ندارم، 

اینکه به نظر من جای بحث ندارد.
ام��ا به این موض��وع بپردازیم که ش��رکتها به ط��ور عمومی، 
حتی ش��رکتهای بزرگ، مدیران مالی آنها، حسابدارهایش��ان و 
هیئت مدیره آنها نمی دانند این موضوع باید چگونه افش��ا شود. 
االن 90 درصد از شرکتهای ایران هنوز در تهیه صورت گردش 
وجوه نقد با مش��ک�ل مواجه اند. حس��ابرس عموم��ًا و به منظور 
ایف��ای مس��ئولیت اصلی، ب��ه مدی��ران خدمات این گون��ه ارائه 
می دهند. در موارد خاص حق الزحم��ه این گونه خدمات باید از 
ش��رکتها دریافت ش��ود در حالی که این موضوع خالف الزامات 
مقررات پیش بینی ش��ده است. هر جا که برای تهیه صورتهای 
مالی از دیگران کمک گرفته باش��ند، احساس نگرانی می کنم و 
به دلم نمی چس��بد؛ خودم که درس��ت می کنم تمام زوایایش را 

می دانم و دیگر نمی تواند در آن تقلب یا تحریف باشد.
بس��یاری دیگر مس��ائل هس��ت که به اس��تقالل و ش��فافیت 
کم��ک می کند. اخالق حرفه ای را نمی توان با آمپول به کس��ی 
تزریق کرد. کمبود دانش، ضعف مدیریت، ضعف ساختارهای 
حرفه ای در این مملکت الزام می کند که ش��رکتها نباید از کمک 

مشاوره ای حسابرس بی بهره شوند.
محدودی��ت در ارائ��ه این گونه خدمات برخ��الف تصور فعلی 
که فرض بر ایجاد تضاد منافع اس��ت بایس��تی مورد تجدیدنظر 
ق��رار گی��رد. هیچگونه نظ��ارت و افش��ایی را نمی ت��وان برای 
اینگونه خدمات قائل ش��د تا زمانی که خالفی مرتکب نش��ده و 

یا شواهدی بر نقض استاندارد مشاهده نشود.
حیفم آمد در مورد تبلیغات صحبتی نکرده باشم. تکنولوژی 

تبلیغ جزء جدانش��دنی زندگی انس��انها اس��ت. بدون آن رشد و 
رقابت وجود نخواهد داشت. نگاهی دیگر به آزادسازی تبلیغات 
از س��وی حس��ابداران رسمی داش��ته باش��یم؛ در فرودگاههای 
بین المللی حتمًا مش��اهده کرده اید، ممل��و از تابلوهای تبلیغاتی 
مؤسس��ه های حسابرس��ی و مش��اوره مدیریت اس��ت! چرا آنها 

آزادند و ما ممنوع؟ چرا؟

 فخاریان
بیش��ترین نقش را در حرفه ما خودکنترلی دارد. اخالق و حفظ 
استقالل از ارزشهای حرفه ماست و به کار ما ارزش می بخشد. 
خودمان باید پایبند به آن باشیم؛ اگر پایبند باشیم با افتخار و با 

آسودگی آن را افشا می  کنیم و نگرانی نداریم. 
مرجعی که حس��ابداران حرفه  ای با آن س��روکار دارند جامعه 
حس��ابداران رس��می اس��ت. جامعه بای��د اطالعات مناس��ب را 
از مؤسس��ه   ها مطالب��ه و بررس��ی کند که اس��تقالل حس��ابرس 

خدشه  دار نشده باشد. 

 ریحانی
من هم با این نظر هم عقیده  ام که اس��تقالل زمانی واقعا ایجاد 

خواهد شد که حسابرس به آن اعتقاد داشته باشد.  

 شهبازی
احتمال خدشه  دار شدن استقالل حسابرس به ُبعد مالی خدمات 
غیرحسابرس��ی، اندازه مؤسس��ه، و ش��رکای مؤسس��ه بستگی 
دارد. اگر س��هامدار به این نتیجه برس��د ک��ه از بابت معامالتی 
که بابت مش��اوره با حسابرس داش��ته واقعًا حسابرس استقالل 
خ��ودش را حف��ظ کرده، می  توان��د از حس��ابرس بخواهد که در 

گزارش حسابرسی این موضوع را افشا کند. 

 اسکندربیاتی
از حضور ش�ما و وقتی که برای این جلس�ه صرف کردید، 

بسیار سپاسگزاریم.
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