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گرچه مدل یکتا و یکس��انی برای همه س��ازمانهای حس��ابداری حرفه ای همه کش��ورها وجود ندارد اما، با وجود این اصول و نقش��های یکنواخت و 
مشترک زیادی در میان همه آنان دیده می شود. مراجع حرفه ای حسابداری، در معنای وسیع، هدفهای زیر را دنبال می کنند:

• حمایت از منافع عمومی از طریق ایجاد اطمینان از اینکه اعضای حرفه باالترین استانداردهای رفتار حرفه ای و اخالقی را دنبال می کنند،
• کوشش برای به دست آوردن پذیرش همگانی در مورد خدماتی که حسابداران حرفه ای عرضه می کنند،

• ایجاد اطمینان از اینکه اعضای حرفه دانش، مهارت و ارزشهای حرفه ای را نگهداری می کنند و توسعه می دهند،
• یافتن جایگاه مناسب در میان اعضای حرفه، مراجع نظارتی، دولت، سازمانهای همکار و همگان،

• پاسخگویی به اعضا و نگهداری حقوق قانونی آنها،
• ایجاد اطمینان از استقالل حرفه ای اعضا،

• کمک به پیشرفت نظریه ها و کاربردهای حسابداری، پژوهش در زمینه مسائل حسابداری و انتشار نتایج آن،
• نگهداری و توسعه روابط کاری اثربخش با مراجع ملی، منطقه ای و بین المللی حسابداری،

• نمایاندن منافع همگانی به قانونگذاران و مراجع تنظیم مقررات در ارتباط با قوانین، مقررات نظارتی، اس��تانداردها، آیین ها و دیگر موضوعهای 
حسابداری و عرصه های مرتبط، و

• تالش برای توسعه مرجع حرفه ای و ایجاد اطمینان از اینکه صدای اعضا شنیده می شود.
مجله حس��ابرس در این ش��ماره عنوان» انتظارهای ذینفعان از جامعه حسابداران رسمی ایران« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران 
حرفه قرار داد و با طرح پرسش��هایی به مباحث مرتبط در این زمینه پرداخت. پرسش��هایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از 

این قرار بودند:
1- ذینفعان ازخدمات حس��ابداران رس��می چه اشخاص و گروههایی می باشند و انتظارهای آنها چیس��ت؟ آیا انتظارهای ذینفعان می تواند متفاوت 

باشد؟
2- به نظر شما کنترل رعایت استانداردهای اخالقی شرکتها و مؤسسه ها مانند رعایت قوانین و مقررات می تواند از جمله وظایف حسابداران رسمی 

محسوب شود؟
3- مسئولیت حسابرسان را در رابطه با فسادهای مالی و رفتارهای مالی غیراخالقی در شرکتها چگونه ارزیابی می کنید؟

4- تأثیر فسادهای مالی و عدم رعایت قوانین و مقررات بر جایگاه حسابداری و حسابرسان چیست؟
5- جامعه حسابداران رسمی ایران را در قیاس با همتایان بین المللی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

6- جامعه حسابداران رسمی ایران در تحقق هدفهای خود تا چه میزان موفق بوده است؟
7- تعامل و ارتباط جامعه حسابداران رسمی ایران با اعضای حرفه در چه سطح و کیفیتی است؟

8- جامعه حسابداران رسمی ایران چگونه می تواند در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و خدمات حسابرسی نقش ایفا کند؟
9- جامعه حسابداران رسمی ایران با چه فرصتها و تهدیدهای مهمی روبه روست؟

میزگرد
انتظارهای ذینفعان از

جامعه حسابداران رسمی ایران
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دکتر مسعود حجاریان

مدیرعامل شرکت بیمه ملت

کیومرث داودی 
معاونت فنی و حسابرسی
 امور عمومی و اجتماعی

دیوان محاسبات کشور

مهدی شلیله

شریک مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا
محمدتقی شیرخوانی

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

 دکتر نظری
حضورتان را خوش�امد می گویم و از تش�ریف فرمایی ش�ما 
ب�رای ش�رکت در میزگ�رد سپاس�گزارم. موض�وع میزگرد 
»انتظارهای ذینفعان از جامعه حس�ابداران رسمی ایران و 
خدمات حسابداران رسمی« است. به نظر شما ذینفعان چه 
اش�خاص و گروههایی هس�تند و با توجه به  اینکه انتظارها 

از نیازها سرچشمه می گیرد، انتظارهای ذینفعان چیست؟

 مالمیر
خدماتی که حسابداران ارائه می کنند بسیار متنوع و زیاد است و 
ذینفعان هم به همین ترتیب ممکن اس��ت بس��یار زیاد و متنوع 
باش��ند؛ از جمله دولت، س��هامداران، مدی��ران، بانکها و دیگر 
کسانی که به شرکت اعتبار می دهند و طلبکار از شرکت محسوب 
می شوند و ارگانهای اجتماعی و عموم مردم می توانند ذینفعان 
شرکت باش��ند. از جمله ذینفعانی که بورس با آنها سروکار دارد 
س��رمایه گذاران هس��تند. بورس به عن��وان نهادی ک��ه نماینده 
سرمایه گذارهاس��ت و از حقوق س��رمایه گذاران دف��اع می کند و 
به دنبال اینست که منافع سرمایه گذار به میزان مناسبی رعایت 

ش��ده باش��د، به عنوان یکی از اصلی تری��ن ذینفعان صورتهای 
مالی است. 

ه��ر طیفی از ذینفع��ان می تواند انتظارهای متفاوتی داش��ته 
باش��د. با توج��ه به تنوع ذینفع��ان و عالقه ه��ای آنها و ممکن 
نب��ودن تجمیع توقعها و انتظارها، صورتهای مالی تا حد زیادی 
براساس انتظارهای سرمایه گذاران تهیه می شود، از اینرو همه 

انتظارهای آنان نیز براورده نمی شود. 

 دکتر نظری
به طور مشخص انتظار از حسابرسان چه می تواند باشد؟ 

 مالمیر
مس��ئولیت پاسخگویی ش��اید یکی از اصلی ترین مسئولیتهای 
حسابداران و حسابرسان است. یکی از اصلی ترین کارکردهای 
حس��ابداری و حسابرس��ی با توجه ب��ه انتظارهایی ک��ه دولت، 
س��رمایه گذار، و اعتباردهنده دارد، ارائه اطالعات مالی اس��ت. 
حس��ابرس ها ه��م با توجه ب��ه اس��تقالل و بی طرف��ی، اتکای 
بیش��تری به این اطالعات می بخش��ند. هر چقدر که اطالعات 

امیر حمزه مالمیر

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:

دکتررضا نظری

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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مناس��ب تر و شفاف تر افشا شود پاسخگویی در مقابل سهامداران، 
سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان بیشتر خواهد بود. 

یکی از اصلی ترین انتظارهایی که از حس��ابداران داریم، رعایت 
اخالق و رفتار حرفه ای اس��ت. چیزی که باید مدنظر حس��ابداران 
و حسابرس��ان ق��رار بگیرد این اس��ت ک��ه از تقلب مدی��ران تا حد 
زیادی جلوگیری ش��ود. اگر حس��ابدار شرکتی احس��اس کند مدیر 
ش��رکت تقلب می کند و با ترفند دنبال اینس��ت که س��ود را بیش��تر 
ی��ا کمتر گ��زارش کند، تا جایی که امکان دارد به واس��طه اخالق و 
رفتار حرفه ای که وجود دارد و با َقَس��می که در این زمینه به عنوان 
حسابدار رسمی خورده است، نباید مقررات و اصول حرفه ای خود 

را زیر پا گذارد. 
در م��واردی می بینیم که حس��ابرس در ارتباط ب��ا احتمال تقلب 
می گوی��د من براس��اس اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرس��ی 
نتوانس��تم با موضوع برخورد کنم اگرچه می دانستم که ممکن است 
چیزه��ای دیگری هم در آن نهفته باش��د. اینج��ا من فکر می کنم 
که به اس��تانداردهای تقلب خوب توجه نشده است. اگر حسابدار و 
حس��ابرس ش��رکت دقت الزم را می کرد آن اختالفات و مشکالت 
پیش نمی آمد. البته جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس نیز  
در جهت افزایش استقالل حرفه ای حسابرسان وظایفی را بر عهده 
دارند از جمله اینکه تغییر بی دلیل حسابرس مورد سئوال قرار گیرد 
و اجازه ندهیم که هر شرکتی به راحتی حسابرسش را تغییر دهد. 

در س��ازمان ب��ورس مقرراتی وجود دارد و آن هم اینس��ت که از 
س��هامدار ش��رکت و از ش��رکت درخواست می ش��ود که دلیل تغییر 
حس��ابرس را ارائه کن��د. ولی مقررات در این زمینه ضعیف اس��ت 
و نمی توانی��م از حس��ابرس دف��اع کنیم و مانع از تغییر حس��ابرس 
ش��ویم. به راحتی طی س��ال مالی و ی��ا حتی بعد از س��ال مالی و 
قبل از اینکه گزارش صادر ش��ود، حس��ابرس تغییر داده می ش��ود 
و حس��ابرس دیگری گ��زارش را صادر می کند. ل��ذا انتظار دفاع از 

عملکرد حسابرس در مقابل تغییر، انتظاری به جا می باشد. 
از طرف��ی انتظار می رود مؤسس��ه حسابرس��ی نیروی مناس��ب 
و الزم را داش��ته باش��د، متخص��ص و کارش��ناس داش��ته باش��د؛ 
مؤسس��ه های حسابرسی از کارشناس��ان خبره در حسابرسی کمتر 
استفاده می کنند. البته الزمه اش اینست که حق الزحمه حسابرسی 

افزایش پیدا کند و می باید شرایط آن را فراهم کرد. 
نیاز به این داریم که مؤسس��ه های حسابرس��ی  بزرگ شوند. با 
مؤسسه های حسابرسی کوچک شاید خیلی نتوانیم کاری را پیش 
ببریم. مؤسس��ه های حسابرس��ی که  کل کارکنان آن با احتس��اب 
ش��رکا و مدیران و حسابدار و حسابرسان آن 10 نفر، 12 نفر، 14 
نفر اس��ت، خیلی توان انجام کارهای بزرگ را ندارند. یکی دیگر 
از مش��کالت حرفه حسابرسی طی س��الیان اخیر، پذیرش تعداد 
زیادی حس��ابدار به عضویت جامعه حس��ابداران رسمی است که 
از دانش و تجربه الزم برخوردار نبوده و براس��اس دس��تور دولتی 

روی داده است. 
در بعد خدمات حس��ابداری و خدمات حسابرسی انتظار می رود 
که حسابرسان به کارشان تنوع بیشتری بدهند و خدمات تخصصی 
ارائه کنند. سازمان بورس می تواند به جامعه حسابداران رسمی در 
پاس��خگویی به انتظارهای ذینفعان خیلی کمک کند و کمااینکه تا 
کنون همکاری س��ازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی ایران 
بس��یاری از مش��کالت را حل کرده اس��ت ولی برای ارتقای حرفه 

حسابرسی، جای همکاری بیشتری وجود دارد. 

 شلیله
س��هامداران بالق��وه و س��هامداران بالفع��ل، اولین گ��روه ذینفعان 
هس��تند که به طور خاص جهت ارزیابی سودآوری واحد تجاری و 
سرمایه گذاریشان و بررس��ی نتایج عملکرد هیئت مدیره، به دنبال 
گزارش حسابرس��ی هس��تند. سیس��تم بانک��ی به منظ��ور ارزیابی 

مالمیر:

یکیازاصلیترین

کارکردهای

حسابداریوحسابرسی

باتوجهبهانتظارهاییکه

دولت

سرمایهگذارو

اعتباردهندهدارند

ارائهاطالعاتمالیاست
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توانایی ها و تعهدات مالی ش��رکت و توان شرکت در بازپرداخت 
وام نیازمند خدمات حسابرس��ان اس��ت و سیس��تم بانکی هم از 

گزارشهای حسابرسی استفاده می کند. 
وزارت دارایی االن به گزارش��های حسابرسی بیشتر استناد 
می کند و عالقه مند است بداند که شرکتی را که از لحاظ مالیاتی 
بررسی می کند حسابرسی شده یا خیر، اصواًل صورتهای مالی 
آن قاب��ل اس��تناد و از ش��فافیت الزم برخ��وردار اس��ت یا نه و 
تمامی��ت درامد و هزینه ه��ای آن و کلیه معامالت آن در دفاتر 

ثبت شده یا خیر. 
دیگ��ر دس��تگاه ها و طرف ه��ای تج��اری مرتبط با ش��رکت 
از جمل��ه تأمین کنن��دگان مواد اولیه، فروش��ندگان م��واد اولیه، 
فروشندگان قطعات، خریداران عمده محصوالت واحد تجاری 
مایلن��د توانایی های واحد تج��اری طرف معامله را بشناس��ند. 
بس��تانکاران و طلب��کاران واحد تجاری که منابع��ی را در اختیار 
ش��رکت می گذارند انتظ��ار دارند توانایی ش��رکت در بازپرداخت 
مطالب��ات آن را ارزیاب��ی کنند و بدانند به آن ش��رکت می توانند 
اتکا کنند و آن شرکت انعطاف پذیری الزم برای اینکه بتواند آن 

منابع را به آنها برگرداند دارد یا خیر. 
گروه دیگ��ری مانند مراج��ع تحقیقاتی، مراج��ع اقتصادی، 
نظارتی و قانون گذاری نیز هستند که برای بررسی سیاست های 
کالن اقتصادی مملکت از صورتهای مالی حسابرسی ش��ده در 
صنای��ع مختلف اس��تفاده می کنند. به عنوان مث��ال، در صنعت 
خودرو می خواهند یک س��ری تحلیل ها ارائه شود که چه میزان 
سرمایه گذاری ش��ده، بازده این صنعت چیست، چه منابعی در 
این ش��رکت ها صرف ش��ده و بازده هر کدام از این صنایع چقدر 
اس��ت. شاید دیدگاه های دیگری مانند وضع قوانین نیز مراجعه 
به اطالعات مالی حسابرسی شده را ایجاب کند . به طور مثال، 
آیا الزم اس��ت امتیازه��ای مالیاتی به یک س��ری فعالیت های 

خاص داده شود یا خیر. 
همچنین س��رمایه گذاران بالقوه، رقبا و فعاالن اقتصادی نیز 
می خواهند بررس��ی کنند که آیا وارد یک صنعت خاص شوند یا 
خیر، سرمایه گذاری در آن صنعت چه  میزان منابع احتیاج دارد، 
بازدهی صنعت مزبور چه میزان است. این سرمایه گذاران برای 

تصمیم گیری به اطالعات مالی درخور اتکا نیاز دارند.
اینه��ا عمده تری��ن ذینفع��ان گ��زارش حسابرس��ی هس��تند. 

افزون بر اینها، انتظارهای ذینفعان از گزارش��های حسابرس��ی 
این اس��ت که گ��زارش حسابرس��ی بتواند اطمین��ان معقولی به 
اس��تفاده کنندگان بدهد ک��ه تصویر ش��فافی از صورتهای مالی 
به آنها داده ش��ده اس��ت و صورتهای مالی حسابرسی شده باید 
دارای ویژگی هایی از جمله ارائه اطالعات بی طرفانه، شفاف و 
صریح، داشتن پشتوانه قابل استناد، درخور فهم، و قابل درک 
نیز باش��د و سرانجام به استناد یک س��ری معیارهای منطقی و 
الزامهایی که به موجب اس��تانداردهای حس��ابداری تجویز شده 

است، تهیه شده باشد. 
قابلیت ه��ای دیگری هم ذینفع��ان از صورتهای مالی انتظار 
دارند از جمله اینکه بتوانند قابلیت مقایس��ه ای بین شرکت های 
مختلف، س��رمایه گذاری های مختلف و تحلیل های مورد نظر 
را از صورته��ای مال��ی به دس��ت آورن��د و بتوانند آنه��ا را مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دهند.

 دکتر نظری
چق�در این انتظاره�ا با هدفه�ای حسابرس�ی همخوانی 

دارد؟

 شلیله
این انتظارها از هدفهای حسابرسی جدا نیست. بدین معنی که 
اگر صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه 
ش��ده باشد، می تواند نیاز اس��تفاده کنندگان را به طور عام فراهم 
کند. حسابرس��ان با انجام فرایند حسابرس��ی این اطمینان را به 
اس��تفاده کنندگان می دهند که این اطالعات درخور اعتماد است 

و پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان خواهد بود. 

 دکتر نظری
چه در س�طح ای�ران و چه در س�طح بین المللی فس�اد مالی به 

دفع�ات رخ داده اس�ت. در جامعه، در بین افراد این پرس�ش 

مطرح می شود که اگر حسابدار هست، حسابرس هست چگونه 

این فس�ادها رخ می دهد؟ آیا این انتظار درس�ت اس�ت؟ یعنی 

حس�ابرس باید پاس�خگوی این انتظار باش�د که با بودنش در 

یک ش�رکت یا حسابرس�ی صورتهای مالی باید جلوی فسادها 

گرفته شود؟
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 شلیله
به نظ��ر م��ن انتظ��ار نامعقولی نیس��ت. یعنی به هر ص��ورت جامعه 
اس��تفاده کننده از گزارش حسابرسی باید تا درصد قابل قبولی به این 
اطمینان نسبی برسد که گزارش دارای تحریفهای عمده حسابداری 
نیس��ت و طبیعتًا اگر ای��ن اطمینان خاطر داده نش��ود این محصول 
خیلی ارزش��مند نخواهد بود. بله، این انتظار وجود دارد که اگر یک 
مؤسس��ه حسابرس��ی یا یک حس��ابرس نس��بت به صورتهای مالی 
اطمینان نسبی می دهد که این صورتهای مالی به نحو مطلوب طبق 
اس��تانداردهای حسابداری تهیه شده باش��د، استفاده کننده می تواند 
ب��ه آن ات��کا و از آن در تجزیه و تحلیل اس��تفاده و بهره برداری کند. 
درحقیقت، گزارش حس��ابرس این امکان را فراهم می کند که چنین 

ارزیابی هایی از صورتهای مالی درخور اعتماد است.
معتق��دم ک��ه در جاهای��ی مث��ل بانک ها ک��ه در س��ال های اخیر 
فس��ادهایی در آنج��ا اتفاق افتاده، بخش��ی از وظایف حسابرس��ان 
به درس��تی انج��ام نگرفته اس��ت. من به عنوان کس��ی که س��الیان 
طوالن��ی در حرفه حسابرس��ی هس��تم خودم و جامعه حسابرس��ی 
را مقص��ر می دان��م. ب��ه هر صورت ی��ک نارس��ایی در کار ما وجود 
داش��ته است. به نظر من حداقل در تش��کیالت و بنگاه های بزرگ 
اقتصادی مثل بانک ها، ما نتوانس��تیم ابزار حسابرس��ی را به خوبی 
به کار بگیریم. بانک های بزرگ کش��ور ما االن در شرایطی نیستند 
که بتوانیم حسابرس��ی را به صورت س��نتی در آنها اجرا کنیم. واقعًا 
نیاز به بکارگیری نرم افزارهای حسابرس��ی مؤثر داریم. ش��اید قبل 
از ه��ر چیز احتیاج داریم نرم افزارهای حس��ابداری و سیس��تمهای 
اطالعات��ی کارا و اثربخ��ش در بنگاه های بزرگ اقتصادی مس��تقر 
ش��ود و همچنین حسابرس��ان هم بای��د از اب��زار توانمندتر و دانش 

بهتری برخوردار باشند. 
بای��د توج��ه داش��ت که  مؤسس��ه های حسابرس��ی م��ا، از نظر 
اقتصادی خیلی توانمند نیس��تند که خودش��ان را به راحتی تجهیز 
کنند. به طور صریح و ش��فاف باید گفت که حس��ابرس های ما در 
انج��ام حسابرس��ی بانکه��ا از نرم افزارهای حسابرس��ی اس��تفاده 
نمی کنن��د و ب��ه همین جهت بدیهی اس��ت که در تراکنش��های با 
حجم بس��یار ب��اال اتفاقاتی بیافتد که از دید حس��ابرس دور بماند، 
ضم��ن اینکه مؤسس��ه های حسابرس��ی از رش��د کاف��ی برخوردار 
نش��ده اند و به دالیل مختلف نتوانس��ته اند خودشان را در استفاده 
از نرم افزارهای حسابرس��ی تجهیز ک��رده و از نیروهای مجرب و 

مطلع در این خصوص استفاده کنند.

 دکتر نظری
به نظر می رس�د این تحولها تا حدی به جایگاه حسابرسان 

آسیب رسانده است. 

 دکتر حجاریان
کمی کالن تر در مورد این قضیه صحبت کنیم. یک تغییر اساسی 
در نظام حاکمیتی داشتیم، از نظام دولتی به بخش خصوصی، که 
خود جامعه حسابداران ایران هم برمبنای این تغییر به وجود آمد. 
اگ��ر این تغییر حاصل نمی ش��د و نظام دولتی ادام��ه پیدا می کرد، 
در ح��وزه اقتصاد نیازی به چنین جامعه ای با س��اختار جدید برای 

سازماندهی حسابرس ها نداشتیم. 
حاکمی��ت مدرن در دنیا ب��رای اینکه اقتص��ادش را پیدا کرده و 
رف��اه جامعه اش را تأمین کند، موفق ش��ده از یک س��اختار مثلثی 
اس��تفاده نماید ک��ه دول��ت در رأس آن قرار دارد و س��ازمان های 
مردم نه��اد و بخش خصوص��ی هم در دو رأس پایی��ن مثلث قرار 
دارند. دولت اقتصاد را به بخش خصوصی یعنی به بنگاه ها واگذار 
می کند ک��ه اختیارهایی دارند؛ به ویژه در ح��وزه بانک و بیمه این 
اختیارها گس��ترده اس��ت، یعنی منابع مردم در اختیار این بنگاه ها 
اس��ت. وقتی صحبت از بانک و بیمه می ش��ود مردم منابع شان را 
در اختی��ار ای��ن نهادهای مالی می گذارن��د و در اقتصاد، نهادهای 

مالی حساسیت بیشتری دارد. 
به ط��ور معم��ول، بنگاه های اقتص��ادی و مالی ت��ا چندین برابر 
دارایی های خودش��ان از جامع��ه منابع می گیرند و اگر فس��ادی رخ 
دهد در واقع فس��اد روی س��پرده های م��ردم و روی حق بیمه های 
مردم شکل می گیرد؛ یعنی اهمیت بنگاه های مالی بیشتر می شود. 
صحبت این اس��ت که اگ��ر بنگاه های مالی قرار اس��ت که در حوزه 
بخش خصوصی قرار گیرند یا بنگاه های بیمه، خصوصی شوند، ما 
چگونه فس��اد را در آن کنترل کنیم؟ چ��ون در جامعه ای که در حال 
توس��عه اس��ت، رانت خواری ممکن اس��ت صورت بگیرد و احتمال 

دارد افراد به دلیل منافع شان بسیاری از اصول را زیر پا بگذارند. 
در دنیا برای چنین س��اختاری یک تنظیم درونی گذاش��ته اند. 
گفته اند بنگاه باید کار کند ولی اول باید ثابت کنیم که سالم است 
بعد اجازه بدهیم که کار کند؛ مطمئن ش��ویم که کارامد اس��ت بعد 
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به آن منابع ملی را بدهیم. باید بنگاه ها با توجه به توانمندی شان 
رش��د کنند. نمی ش��ود بنگاهی ظرف دو س��ال ه��زاران میلیارد 
توم��ان از مناب��ع ملی در اختیارش قرار بگی��رد، در حالی که قباًل 
رکورد مثبت��ی ایجاد نکرده بود. اگر قرار اس��ت منابعی در اختیار 
ه��ر بنگاهی قرار بگیرد باید ثابت کند که توانمندی س��ازماندهی 
خود را داش��ته اس��ت. بعد باید آهسته، آهس��ته بزرگ شود. این 
کنترل رش��د یکی از اصول توس��عه بنگاه هاست. نظام حاکمیتی 
باید به گونه ای باشد که مراحل و پله های رشد را آن گونه تضمین 

کند که فساد در آن توسعه پیدا نکند. 
االن تع��داد زیادی بنگاه وج��ود دارد که مرت��ب می روند کارت 
بازرگان��ی می گیرن��د، کاالی��ی وارد می کنن��د، مالیات��ش را ه��م 
نمی دهند. بعد از مدتی شرکت را متوقف می کنند و دوباره شرکت 
جدیدی راه اندازی می کنند. باز آن ش��رکت جدید می تواند هر قدر 
که می خواهد گشایش اعتبار کند؛ یعنی  مرتب شرکت سازی و فرار 
کردن از پاس��خگویی. چرا این اتف��اق می افتد؟ چون می گویند که 

هر کسی اول بیاید می تواند همه منابع را بگیرد. 
در دنی��ا اج��ازه نمی دهن��د ش��خصی بتوان��د ب��ه این ش��کل 
حرکت های ب��زرگ بکند، یک نفر برود مؤسس��ه مالی اعتباری 
بزن��د و میلیاردها تومان پول مردم را در اختیار بگیرد. حتمًا باید 
ش��رکت باشد، این شرکت باید ساختار داشته باشد، باید ارکانش 
معین باش��د. مجم��ع یک رکن اس��ت، هیئت مدی��ره یک رکن 
اس��ت، حسابرس هم یک رکن است. بنابراین، مدیرعامل رکن 

نیست، ولی حسابرس رکن است. 
در نظام جدید به جامعه حسابداران رسمی نقش حاکمیتی دادند. 
به نظر م��ن جامعه باید این وضعیت را به طور کامل متوجه ش��ود و 
درک کن��د. جامعه خودش را رقیب س��ازمان حسابرس��ی می داند؛ 
مثل اینکه ش��رکت های دولتی را دارد حسابرس��ی می کند. جامعه 
نق��ش رگوالتور دارد؛ رگوالتور در نظام حاکمیت جدید وظیفه دارد 
که ارکان درون ش��رکت ها را کارامد و س��الم کند. ول��ی جامعه این 
کار را به ص��ورت مؤثر انجام نداده اس��ت. به نظر م��ن، جامعه فکر 
کرده که سندیکاست. به دنبال منافع اعضای خودش است. برخی 
اعضا ه��م می گویند که یک نفر را بگذارید ب��اال که خیلی کاری به 
کار ما نداشته باشد و نظارتش کمتر باشد. نقش دولت را داده اند به 

جامعه؛ می گویند باید دبیرکل جامعه به تأیید وزیر برسد. 
در نظ��ام خصوص��ی باید ش��رکت و حس��ابرس نس��بت به هم 

اس��تقالل داش��ته باش��ند تا یک نظم درونی کارامد به وجود بیاید. 
در نظام دولتی این گونه نیس��ت. در نظام دولتی یک خزانه داریم، 
یک ذیحس��اب داریم و کنترل های مال��ی به گونه دیگری صورت 
می گی��رد. ولی وقت��ی که بخ��ش خصوصی مطرح می ش��ود باید 
س��اختار جدید خود را داش��ته باشد و این س��اختار اگر کارامد نباشد 
در آن فس��اد اس��ت؛ کما اینکه ما امروز این را به راحتی می بینیم. 
به راحتی می بینیم که ساختارها در جای خودشان قرار نگرفته اند. 
به نظر من جامعه ایران مهمترین ذینفع حسابرس است. جامعه 
ایران می گوید که من می خواهم بچه ام اش��تغال داشته باشد، من 
می خواهم آینده داش��ته باش��م، من می خواهم رفاه داشته باشم. 
ببینی��د اینه��ا به ش��رطی به وجود می آید که ش��رکتهای ما س��الم، 
کارامد، صادراتی، با تکنولوژی و بهره وری باش��ند. ش��رکتها باید 
درس��ت باش��ند تا جامعه درس��ت باش��د. مردم ما از ایران خودرو 
تقاضای بنز ش��دن دارند؛ تقاضای بی ام و ش��دن دارند. خوب بنز 
و بی ام و ش��دن که فقط به ش��رکت و اسم ش��رکت و تبلیغات شان 
نیست؛ به حس��اب های درونی شان است. اگر حسابرس به عنوان 
رکن آن ش��رکت نقش خودش را درست بازی کند، شرکت های ما 

هم مثل دیگر شرکت ها در جهان پیشرفته می شوند. 
حس��ابرس درون یک ش��رکت چگون��ه باید این نق��ش را بازی 
کند؟ حس��ابرس باید خودش پاسخگو باش��د. بندهای حسابرسی 
همه مبهم اس��ت. وقتی می پرس��یم وضع چگونه است؟ می گوید 
پاس��خش در همی��ن بند اس��ت. می گویی��م آن یکی کجاس��ت؟ 
می گوید در همین بند است. صد تا ایراد که می گیرید، می گوید که 

دکترحجاریان:

بهنظرمن

جامعهفکرکردهکه

سندیکاستو

بهدنبالمنافع

اعضایخودش

است
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همه در همین بند اس��ت. بندهای گزارش حسابرس��ی به گونه ای 
نوشته می شود که رفع مس��ئولیت گردد. حسابرس وقتی می بیند 
که کار ش��رکت با مشکل روبه روس��ت نباید قبول کند، باید بیرون 
بیای��د. باید آن ش��رکت بفهمد که نهاد حس��ابرس یک��ی از ارکان 
اس��ت. با همه مش��کالت، حس��ابرس تا آخر می مان��د و بعد هم 
می گوید که من گزارش دادم. گزارش مبهم برای رفع مس��ئولیت 

بوده و پایه فساد است. 

 دکتر نظری
به نظر ش�ما حس�ابرس در ایران، جایگاه خ�ود را به خوبی 
نمی داند و انتظارهای کنونی جامعه ایران را به درس�تی درک 

نکرده است؟ 

 دکتر حجاریان
حسابرسی فعلی همان حسابرسی قدیمی و سنتی است که مجامع 
مطالب��ه می کردند برای اینکه یک گزارش��ی از هیئت مدیره ش��ان 
بگیرن��د. قباًل این گونه بود ک��ه هیئت مدیره پس از یکس��ال باید 
حس��ابش را پس بدهد، باید گزارش بدهد و قبل از اینکه صاحب 
ش��رکت تصمیم بگیرد حس��ابرس باید گ��زارش را بخواند؛ همان 
نق��ش را در آن می بین��م. در صورت��ی که در حاکمی��ت اقتصادی 
مدرن، حس��ابرس یکی از ارکان شرکت است، عین هیئت مدیره 

است، عین مجمع است.

 دکتر نظری
آیا تصور نمی کنید که مردم جامعه ما از حسابرس�ی و هدف 

حسابرسی آگاهی ندارند؟

 دکتر حجاریان
بله، متأس��قانه مردم جامع��ه در این مورد آگاه��ی کافی و الزم را 
ندارن��د؛ برای مث��ال هنگامی که در اثر خرید محصولی ناس��الم، 
خریدار مس��موم می ش��ود، مس��ئولیت با کیس��ت؟ آیا مس��ئولیت 
با خریدار اس��ت؟ نه! نی��از را خریدار مطرح می کن��د و یک مرجع 
نظارتی هم آن نیاز را دنبال می کند. آیا می توانیم تنها بگوییم که 

خریدار مسئول است، می خواست نخرد! 
خریدار آمده س��هام خریده! از نقاط گوناگون کشور دارند سهام 

می خرند. مردم را هم تشویق می کنیم که سهام بخرند و باید هم 
این گونه باش��د. ولی از این طرف حسابرس ما می گوید که جامعه 
کم اطالع اس��ت. در واقع وظیفه رگوالتوری جامعه حسابرس��ی، 
به ص��ورت کامل انجام نش��ده اس��ت. ب��رای مث��ال می گویم، در 
عصری که اساس نظام بخش خصوصی، رتبه بندی است ما نباید 
اجازه بدهیم که یک ش��رکت که 3هزار میلیارد تومان سرمایه دارد 

به وسیله یک نفر حسابرس، حسابرسی شود.
آیا جامعه حس��ابداران رسمی هم مطلع نیس��ت که حسابرسی 
چیست؟ که به این حسابرس مجوز داده و آیین نامه تصویب کرده 
که او می تواند مسئولیت حسابرسی تراکنش های بزرگ را به عهده 
بگیرد. حس��ابرس جوان و مؤسس��ه حسابرسی کوچک نمی تواند 
گام  بزرگ بردارد. وقتی شرکت بزرگ می شود باید حسابرسی اش 
هم بزرگ ش��ود. حسابرس باید 20 سال 30 سال کار بکند، درک 
پی��دا بکن��د، اعتبار اجتماعی پی��دا کند، که اگر در طول 20 س��ال 
خطای��ی کرد آن اعتبارش از بین ب��رود. ما بعضی اوقات آدم های 
بی اعتبار را روی تراکنش های بزرگ مالی می گذاریم. ببینید اصاًل 
س��اختارهایمان ساختارهای ناکارامد اس��ت. عین این می ماند که 
ش��ما یک بار سنگین را روی یک وانت کوچک بگذارید که حمل 

کند؛ خوب این امکان پذیر نیست.

 داودی
براس��اس قوانی��ن، ذینفعاِن گزارش��های حس��ابرس را می توانیم 
وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی، هیئت های امنا، س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور، س��ازمان بورس، س��ازمان ام��ور مالیاتی 
از ب��اب حسابرس��ی مالیاتی، بانک ها، مراج��ع قضایی و دادگاه ها 
برای انش��ای رأی و تصمیم گیری در خص��وص دعاوی حقوقی، 
و به نح��وی دی��وان محاس��بات کش��ور در خص��وص اس��تفاده از 

گزارشهای حسابرسی در رسیدگی ها بدانیم. 
با توجه ب��ه تعدد ذینفع��ان، انتظارها می تواند متفاوت باش��د. 
در س��ازمان امور مالیاتی کش��ور انتظارها اینست که کلیه درامدها 
به موقع ثبت شده وشناسایی شود تا بتواند مالیاتش را مطالبه کند. 
دیوان محاس��بات انتظار دارد که حسابرس در رسیدگی هایش اگر 
ب��ه موارد انحراف از قوانین و مقررات برخورد کرد انعکاس دهد تا 
مشخص شود که شرکت یا دستگاه، قوانین و مقررات الزم االجرا 

را رعایت می کند یا خیر. پس انتظارها متفاوت است. 

40



13
93

د  
سفن

7 ا
5 

ره
ما

ش

موضوعی که می تواند بر کار حسابرس��ان تأثیرگذار باشد، نحوه 
انتخ��اب آنان اس��ت. انتخ��اب حس��ابرس از س��وی هیئت مدیره 
ص��ورت می گی��رد و ش��خص مدیرعامل ه��م می توان��د تأثیرگذار 
باش��د. اگر حس��ابرس بخواهد کارش را دقیق انجام دهد، احتمااًل 
منافع مدیرعامل و یک سری افراد خاص به خطر می افتد و قطعًا 
درخص��وص جا به جا ک��ردن و تعویض او اق��دام می کنند. انتخاب 

حسابرس دست مدیریت واحد رسیدگی شونده است. 
انتظاری که از عملکرد حسابرسان می رود صداقت و درستی در 
ارائه گزارشهای حسابرسی است که باید از سوی جامعه حتمًا مورد 
توجه قرار گیرد. هرگونه سستی در انجام وظایف و کاستی در ارائه 
اطالعات اعالم ش��ده و همچنین جلوگیری از افشای واقعیت های 
عملکرد واحدهای تحت رس��یدگی می توان��د موجب از بین رفتن 

منافع ذینفعان باشد. 
انتظارهایی که از حسابرسان می رود انتظارهای منطقی است. 
یعنی به طور کلی می ش��ود گفت که انتظارهای ذینفعان منطبق با 
هدفهای حسابرسی است. منتهی باید دید که حسابرس کاری که 

انجام می دهد منطبق با آن هدفها هست یا نه. 
در پای��ان س��ال 1392،  دی��وان محاس��بات کنترل های داخلی 
را در دس��تگاه های دولت��ی ارزیابی کرد و نق��اط ضعف کنترل های 
داخل��ی دس��تگاههای اجرایی را ط��ی نامه ای ب��ه عالیترین مقام 
اجرای��ی کش��ور گزارش کرد. ب��ا وجود این، در زمان رخداد فس��اد 
اولین پرسش��ی که مطرح می ش��ود این اس��ت که حس��ابرس پس 
کجاست. حدود و مسئولیت حسابرس مشخص است. حسابرس 
هنگام ارائه گزارش یک س��ری محدودیت ه��ا را لحاظ می کند که 
جامع��ه از این محدودیت ها و از حدود مس��ئولیت های حس��ابرس 
بی خبر است. حسابرس محدودیت رسیدگی دارد، دامنه رسیدگی 
دارد؛ این محدودیت حاشیه امنی را برای حسابرس ایجاد می کند 
ولی با توجه به مس��ائلی که مطرح می ش��ود و اتفاقات��ی که افتاده 
حس��ابرس باید دامنه و حدود رس��یدگی هایش را به نحوی توسعه 

دهد که اطمینان معقول را به صاحبان سرمایه بدهد. 
به نظر من جامعه حس��ابداران رس��می بای��د نظارت هایش را بر 
کار مؤسس��ه های حسابرسی بیش��تر کند، مؤسسه های حسابرسی 
هم دقتشان را بیش��تر کنند، دامنه رسیدگی هایشان را بیشتر کنند 
به نحوی که حداقل موارد انحرافی را که می بینند در گزارشها یشان 

بیاورند. 

 مالمیر
اگ��ر جامعه درک الزم را ن��دارد باید به محدودیت در کنار آن توجه 
کرد و آن هم اینس��ت که حسابرس یا حسابدار که صورتهای مالی 
را ارائ��ه می کند، گ��زارش حسابرس��ی را صادر می کن��د، ذینفعان 
متع��دد دارد. از طرف دیگر افراد ناآگاه از اطالعات مالی حتمًا باید 
ب��ه آدم متخصص مراجع��ه کنند و از کم و کی��ف صورت های مالی 
آگاهی الزم را پیدا کرده و بعد بروند سراغ خرید و فروش سهام. 

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ب��ه خیل��ی از ش��رکت ها مج��وز مش��اوره 
س��رمایه گذاری و ب��ه خیلی از جاها امکان مدیری��ت صندوق داده 
ش��ده و مدیریت س��بدگردان ایجاد ش��ده، همان افرادی که ناآگاه 
و کم اط��الع هس��تند، و ام��کان تجزیه و تحلیل مناس��ب را ندارند 
بای��د به آن افراد مراجعه کنند. در کش��ورهای دیگ��ر هم این طور 
نیس��ت که همه مردم به صورت مستقیم خودشان خرید و فروش 
س��هام کنند. باید به طرف صندوق ها بروند و از طریق صندوق ها 
جذب ش��رکت ها شوند تا بتوانند به نوعی آگاهانه تر نسبت به خرید 

و فروش سهام اقدام کنند.
در مجم��وع می خواه��م نکت��ه ای را اش��اره کنم که اف��رادی که 
متقلب هس��تند و دنبال این هس��تند که تقلب کنن��د حتمًا به دنبال 
یک سری مؤسس��ه های ضعیف می گردند؛ در این شکی نیست. 
دنب��ال آدم های��ی می گردند که برایش��ان ای��ن کار را انجام دهند. 
ما گزارش��های زیادی داش��تیم که مؤسس��ه های حسابرسی کوتاه 
نیامدند و خالف خواست مدیران شرکت بند گزارش را نوشته اند. 

داودی:

انتظاریکهاز

عملکردحسابرسانمیرود

صداقتودرستیدرارائه

گزارشهایحسابرسیاست

کهبایدازسویجامعهحتمًا

موردتوجهقرارگیرد
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 دکتر نظری
مباحث بیانگر آنس�ت که بی�ن انتظارهای ذینفع�ان و آنچه 
که حسابرس�ان انجام می دهند فاصله اس�ت و برای اینکه 
حسابرس�ان وظایف شان را درست انجام دهند باید از آنان 

حمایت شود. 

 شیرخوانی
مطالبی که از س��وی آقایان عنوان ش��د، به طور عمده در مورد آن 
بخش از خدماتی بود که به وس��یله حسابداران رسمی عضو جامعه 
در ارتباط با اعتباربخش��ی به صورتهای مالی ارائه می شود و طبعًا 
اس��تفاده کنندگان از این گون��ه خدمات اعتباری، س��رمایه گذاران 
به عن��وان ذینف��ع و دول��ت به عن��وان تأمین کننده مناف��ع عمومی 
جامع��ه هس��تند. نظر به اینک��ه خدمات اعتباربخش��ی مربوط به 
اطالعات مالی و گزارش��گری مالی اس��ت که به وسیله بنگاههای 
اقتص��ادی تهیه می ش��ود، لذا اس��تفاده کنندگان نی��ز این طیف از 
جامعه را دربرمی گیرد. یعنی اش��خاصی که در تصمیم گیری های 
خ��ود از اطالعات مالی و یا به عبارتی از صورتهای مالی اس��تفاده 
می کنند، اس��تفاده کننده از گزارشهای حسابرس��ی نیز هستند که 
به این صورتهای مالی اعتبار می بخش��د. عمده استفاده کنندگان، 
دولت، س��هامداران بنگاهه��ای اقتصادی که در س��ال های اخیر 
واگذار شده است، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظارتی 
مانند سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی هس��تند. باتوجه به اینک��ه اس��تفاده کنندگان 
از خدمات حسابرس��ی طی��ف گوناگونی را دربرمی گی��رد، از اینرو 

انتظارهای آنان از حسابرسان نیز متفاوت است. 
دول��ت، نهاده��ای نظارت��ی و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 
و س��رمایه گذاران بالق��وه انتظ��ار دارن��د حسابرس��ان در چارچ��وب 
آیین رفتار حرفه ای و در استقالل حرفه ای کامل، اطالعات مالی را 
رس��یدگی کرده و شفافیت و اتکاپذیری اطالعات مالی را برای اخذ 
تصمیم برای اس��تفاده کنندگان افزایش دهند. لیکن برخی استفاده 
کنندگان به خصوص آنهایی که تنها به منظور اجرای وظایف قانونی 
خود و یا دسترس��ی به منافع حداکثری اطالعات، صورتهای مالی 
غیرشفاف ارائه می دهند بدون درنظر گرفتن مسئولیت حسابرسان 
و ش��ناخت از جایگاه حرفه ای آنان، انتظار دارند گزارش حسابرسی 
تعدیل نش��ده دریاف��ت کنن��د. از س��وی دیگ��ر حسابرس��ان هم در 

چارچوب ضوابط حرفه ای وظایف خود را انجام می دهند که در این 
صورت و به منظور ادامه فعالیت خود نیاز به حمایت دارند. 

 دکتر نظری
چه ساز و کارهایی می تواند فاصله این انتظارها را کم کند؟ 

 شیرخوانی
از خدم��ات حسابرس��ی، ص��دور  اس��تفاده کنندگان  انتظاره��ای 
گزارش تعدیل نش��ده حسابرسی بدون درنظر گرفتن مسئولیتهای 
حسابرسان است و انتظارش��ان این است که از حسابرس گزارش 
مطلوب دریافت کنند، درصورتی که انتظار حسابرس��ان این است 
ک��ه اس��تفاده کنندگان، از مس��ئولیتهای حس��ابداران درخصوص 
حسابرس��ی صورتهای مالی آگاهی داش��ته باش��ند. حسابرس��ان 
به منظور ایفای مس��ئولیتهای خود نیاز به حمایت دارند. منظورم 
از حمایت از حس��ابداران رسمی در برابر گروههای مختلف ذینفع 
مانند صاحبکاران، س��هامداران عمده شرکتهای بزرگ، نهادهای 
نظارتی در بازار پول و س��رمایه، دولت و دیگر نهادهایی است که 
به طور مس��تقیم و غیرمستقیم از فعالیت نظارتی حسابرسان تأثیر 
می پذیرن��د که گاهی انتظارهای آنان فراتر از ظرفیت های قانونی 

و بسترهای مقرراتی موجود از حسابرسان است. 
حسابداران رسمی به حق انتظار دارند که تشکل آنها یعنی جامعه 
حس��ابداران رس��می ایران، در برابر مجموع انتظارهای گروههای 
ذینفع پشتیبانش��ان باش��د. حس��ابداران رس��می به عنوان نگهبان 
س��المت مالی و اقتصادی کش��ور باید در انجام وظایف خود دارای 
استقالل کامل بوده و از حمایتهای الزم به منظور حصول اطمینان 
از ادام��ه فعالی��ت خود و وجود بس��ترهای قانون��ی و مقرراتی برای 
حمایت آنان در قبال اظهار نظرشان در صدور گزارش حسابرسی، 
برخ��وردار باش��ند که فراه��م نمودن ای��ن حمایت و پش��تیبانی در 

چارچوب تدوین قوانین و مقررات جدید امکان پذیر است.
البت��ه باید گفت ک��ه ایجاد اعتماد عموم��ی در ارتباط با خدمات 
اعتباربخش��ی نی��ز یک��ی از وظای��ف اعض��ای جامع��ه و جامع��ه 
حس��ابداران رسمی است که برای دس��تیابی به این هدف، جامعه 
باید نظارت مستمر و پیوسته بر عملکرد اعضای خود داشته باشد 
و ای��ن موض��وع در قالب تکمیل پرسش��نامه های کنترل وضعیت 
مؤسس��ه های حسابرس��ی و کیفیت کار آنان و حسابداران رسمی 

42



13
93

د  
سفن

7 ا
5 

ره
ما

ش

شاغل انفرادی به صورت ساالنه صورت می گیرد.
بدیه��ی اس��ت که جامع��ه فرات��ر از قوانی��ن و مق��ررات ناظر بر 

عملکردش نمی تواند این فاصله انتظارها را پر کند. 

 شلیله
انجمن حس��ابداران خبره انگلیس در س��ال 1854 تشکیل شده 
اس��ت؛ یعنی قریب 160 سال اس��ت که فعالیت می کند. جامعه 
حس��ابداران رس��می از س��ال 1380 تش��کیل شده اس��ت یعنی 
13 س��ال اس��ت ک��ه فعالی��ت می کند. نظ��ام اقتص��ادی ما یک 
نظ��ام همچنان دولتی اس��ت. این را باید باور داش��ته باش��یم ما 
ش��رکت هایی را در ب��ورس داریم ک��ه بیش از 90 درصد س��هام 
ش��رکت متعل��ق به یک نفر یا ی��ک خانواده اس��ت. در این نظام 

حسابرسی خیلی معنا پیدا نمی کند. 
بعد از فروپاش��ی نظام کمونیستی در شوروی، خیلی سریع بعد از 
چند س��ال استانداردهای حسابداری و حسابرسی که نیاز بنگاه های 
خصوصی بود ش��کل گرفت و اجرایی ش��د. ول��ی در ایران 20-25 
س��ال طول کش��ید تا استانداردها تدوین ش��د. می خواهم بگویم که 
نظام اقتصادی دولتی ما، جامعه حسابداران را خیلی نمی طلبد چون 
دولت اس��ت که تصمیم می گیرد؛ همینطور دولت است که در برخی 
تصمیم های جامعه حسابداران اعمال نظرهای غیرحرفه ای می کند. 
ما وسائط  نقلیه تولیدی داخلی را نباید با محصوالت کشورهای 
غرب��ی مقایس��ه کنیم. همان طور ک��ه صنعت ما پیش��رفت زیادی 
نک��رده، حسابرس��ی م��ا هم پیش��رفت نکرده اس��ت. م��ن اصاًل 
نمی خواه��م بگوی��م ک��ه تقصیر ای��ن اس��ت ی��ا آن. واقعیت این 
اس��ت که رش��دنیافتگی در همه جا داریم؛ در صنعت، در س��اخت 
تجهیزات پزش��کی، و در مقوله های حس��ابداری و حسابرسی نیز 

این رشدنیافتگی ها دیده می شود. 
ما نرم افزارهای حسابرس��ی خوبی در ایران نداریم. با اینکه سالها 
روی این موضوع کار ش��ده هنوز نتوانس��ته ایم به آن دسترس��ی پیدا 
کنی��م. در کش��ور ما چند نفر ب��ا تخصص های مختل��ف نمی توانند با 
ه��م همکاری کنن��د و محصول مش��ترکی تولی��د کنند ک��ه نیازهای 
جامعه حسابرس��ی را تأمین نماید. فکر نمی کنم در کشورهای دیگر، 
مؤسسه های حسابرسی بدون نرم افزار حسابرسی به انجام حسابرسی 

در بنگاههای بزرگ اقتصادی و تجاری مانند بانکها، اقدام کنند. 
ما ابزار الزم برای حسابرس��ی را نداریم. حس��ابرس های ما در 

دس��تگاه های بزرگ خیلی ابزار کارامدی ندارند و به هر صورت در 
آنجا می تواند اختالالت بزرگی ایجاد شود. االن فرصت خوبیست 
که ما به این فکر بیفتیم و اقدامهای جامعی در خصوص طراحی و 

به کارگیری این ابزار انجام دهیم. 

 دکتر حجاریان
ای��ن نهاد، تناس��بی با س��اختار بی انضباط مالی بنگاه های کش��ور 
ندارد. اساس��ًا نقش حسابرسی و بازرس��ی قانونی در ساختار مالی 
کش��ور شناخته شده نیست. در بهترین حالت، کنشگران اقتصادی 
می پندارند که حس��ابرس وظیفه رس��یدگی به صورت های مالی و 
اظهارنظر نس��بت به آنه��ا را دارد. در صورتی ک��ه قانون تجارت، 
بازرس��ی قانونی را یکی از ارکان اداره شرکت های سهامی می داند 
و مجمع حق تصمیم گیری در مورد صورت های مالی )که به منزله 
تسویه حساب هیئت مدیره است( را ندارد، مگر گزارش بازرسی را 
اس��تماع کند. در واقع تقسیم س��ود و یا انتقال آن به سرمایه بعد از 
اعالم نظر بازرس قانونی میس��ر است. گزارش حسابرسی مستقل 

نیز باید به وسیله بازرس قانونی امضا و در مجمع قرائت شود.
باید دقت کرد که مدیر عامل در شرکت های سهامی رکن نیست 
ولی بازرس قانونی رکن اس��ت و این جایگاه بازرس را می رس��اند. 
اگر شرکتی واقعًا سود نساخته باشد و بازرس آن را در گزارش خود 
تذکر دهد، مجمع نمی تواند این سود را تقسیم کند. اگر امروز شما 
با بانک هایی مواجه هستید که چندین برابر سرمایه خود مطالبات 
مع��وق دارند به این دلیل اس��ت که بازرس قانون��ی تکلیف خود را 

شلیله:

مناصاًل

نمیخواهمبگویمکه

تقصیرایناستیاآن

واقعیتایناستکه

رشدنیافتگی

درهمهجا

داریم
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انجام نداده است و مجمع تصمیمهای ناصحیح گرفته است.
باید جامعه حسابداران رسمی نقش بازرسان در اقتصاد کشور را 
بازتعریف و نهادینه کند. این مأموریت بزرگی اس��ت که به نظر من 

جامعه هنوز اقدام مؤثری برای آن انجام نداده است.
نظارت هم یکی از وظایف اساس��ی جامعه اس��ت. این نظارت 
برای کنترل حسابرس نیست بلکه برای شناخت توانایی و صحت 
عملکرد آن است. نظارت باید دستمایه ارزیابی عملکرد حسابرس 

قرار گیرد و حسابرسان رتبه بندی شوند.
ب��دون رتبه بن��دی، بازرس��ان ب��ه جای��گاه واقع��ی در اقتص��اد 
نمی رس��ند. رتبه بندی، نظام کنترل درون��ی را به وجود می آورد و 

سالمت نظام حسابرسی را تقویت می کند.

 دکتر نظری
ب�ا توج�ه به نظ�ام اقتص�ادی و ش�رایط کس�ب و کار ایران، 
جامعه حس�ابداران رس�می ایران را در مقایسه با همتایان 
بین المللی خود چگونه ارزیابی می کنید و جامعه در دستیابی 

به هدفهای خود تا چه میزان موفق بوده است؟

 مالمیر
ب��ا توجه ب��ه محدودیت هایی که در ش��ناخت و ارزیاب��ی همتایان 
بین  المللی وج��ود دارد قیاس عملکرد به نحو مناس��ب امکان پذیر 
نیس��ت. از طرف��ی باتوج��ه ب��ه قدم��ت همتای��ان بین الملل��ی و 
تأثیر گذاری آنان بر تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، 
می توان نتیجه گرفت که جامعه حسابداران رسمی ایران نوپا بوده 
و بای��د بتواند جایگاه خود را با حفظ اس��تقالل و افزایش تعامالت 
داخل��ی و بین المللی، به عنوان یک تش��کل خودانتظام ارتقا داده 
و در حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی مرجع اول در کش��ور باشد. 
به نحوی که تدوین استانداردهای مربوط، ارائه رهنمودهای الزم 
و رفع ابهامات در اس��رع وقت، اولویت های اصلی آن باشد. برای 
این  منظور ضروری است که در جهت افزایش کیفیت گزارش های 
صادرش��ده به وسیله مؤسس��ه های حسابرس��ی، نظارت بیشتری 
داش��ته و ب��ا تش��ویق ها و تنبیه��ای الزم و برگ��زاری دوره ه��ای 
آموزش��ی مؤثرت��ر در حرفه، جامعه را به این س��مت س��وق دهد. 
اگرچه طی س��الیان اخیر، ت��الش واف��ری در این خصوص وجود 
داش��ته و حداقل در ارتباط با ش��رکت های ثبت ش��ده نزد سازمان 

بورس، ش��اهد افزایش کیفیت گزارش های صادرش��ده بوده ایم، 
لیکن ضروری اس��ت ک��ه در ارتباط با دیگر ش��رکت ها نیز با دقت 
و نظارت بیش��تر، اعتماد ذینفعان از جمله س��ازمان امور مالیاتی، 

بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری را کسب کند. 

 داودی
مقایسه جامعه حس��ابداران رس��می ایران با همتایان بین المللی، 
بای��د ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط متفاوت موج��ود و حاکم بر محیط 
فعالی��ت آنه��ا ص��ورت گی��رد. تفاوتهای��ی مانن��د اس��تانداردهای 
حسابداری و حسابرسی، سیستم های نوین نرم افزاری تخصصی 
حس��ابداری و حسابرس��ی، س��اختار مالی و مالیاتی کشور، تفاوت 
اختیارها و وظایف دستگاههای نظارتی و … می تواند بر نتیجه این 

ارزیابی تأثیرگذار باشد.
جامعه حس��ابداران رس��می ایران بر اس��اس قانون تشکیل آن، 
تنها تش��کل قانونی جامعه حسابرس��ی کش��ور اس��ت ک��ه در حال 
حاضر عضو فدراس�یون بین المللی حس�ابداران (IFAC) نیز 
می باش��د. فدراس��یون بین المللی حس��ابداران معتبرترین تشکل 

حرفه ای حسابداری و حسابرسی در سطح بین المللی است.
تن��وع خدم��ات حسابرس��ان بین الملل��ی،  ش��امل حسابرس��ی 
عملیاتی، حسابرس��ی داخلی، ارزیابی س��هام، بررس��ی راهبردی 
ش��رکت ها، تجدی��د س��اختار مالی، انحالل ش��رکت ها، مش��اوره 

شیرخوانی:

بینعملکرداعضایجامعهو

انتظارهایاستفادهکنندگان

ازخدمات

فاصلهزیادیوجودداردو

اینفاصلهمربوطمیشودبه

نگاهحسابرسانبه

مسئولیتخود

ونگاهدیگرانبه

مسئولیتحسابرسان
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فناوری اطالعات، مشاوره تأمین مالی، ارزیابی ریسک و…  است. 
تفاوت فاحش��ی که بین خدم��ات و تخصص همتایان بین المللی با 
جامع��ه وج��ود دارد، این انتظار را برای ذینفع��ان به همراه دارد که 
جامعه بتواند با اس��تفاده از تجربه های کشورهای توانمند و پیشرو 
در ام��ر حس��ابداری و حسابرس��ی، کیفیت و تن��وع خدمات خود را 

افزایش دهد. 
قضاوت در مورد میزان تحقق هدفهای جامعه، نیازمند استفاده 
از ش��اخص های معینی اس��ت. به طور مثال، ش��اخص های کیفی 
مانن��د تع��داد ش��رکت هایی که طی س��نوات اخیر از س��وی جامعه 
م��ورد رس��یدگی قرار گرفته اند، تعداد گزارش��های منتشرش��ده و … 
ش��اخص های کّم��ی که در ای��ران کمتر مورد توجه ق��رار می گیرد، 
مانند میزان رعایت استانداردهای حسابرسی از نظر استانداردهای 

عمومی، استانداردهای اجرایی و گزارشگری و … .
ارزیاب��ی میزان تحقق هدفها، مقایس��ه ای اس��ت بی��ن آنچه که 
هست و آنچه که باید باشد. بایدها، همان استانداردهای حسابرسی 
و کنترل کیفیت اس��ت. اگر سیس��تم کنترل و مقایسه ای بین بایدها 
و هس��ت ها وجود داش��ته باش��د، ارزیابی ممکن خواهد بود. اگر با 
مؤسس��ه های عضو جامعه که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی 
داش��ته اند و در م��دت معقولی نس��بت ب��ه اصالح رویه خ��ود اقدام 
نکرده اند، برخورد نش��ود، نظارت جامعه بدون نتیجه خواهد ماند. 
مؤسسه هایی که در انجام وظایف قانونی خود با دقت، برنامه ریزی 
مناس��ب، ب��ا تدوین دس��تورالعمل و کنت��رل کیفیت مناس��ب عمل 
کرده اند، باید به نحوی معرفی و تش��ویق شوند. در عمل، مالحظه 
می ش��ود نه تش��ویقی وجود دارد و نه تنبیهی. نتیجه کنترل کیفیت 
بای��د به نحو مطلوب به ذینفعان منعکس ش��ود. ه��ر چقدر کنترلها 

بیشتر باشد، تحقق هدفهای جامعه بیشتر خواهد بود.
در بند »ط« ماده 23 قانون دیوان محاس��بات کشور، هیئت های 
مستش��اری دیوان محاسبات کشور می توانند نس��بت به تأیید و یا 
صدور رأی نس��بت به گزارش��های حسابرس��ان داخل��ی و خارجی 
ش��رکتها و مؤسس��ه ها و س��ازمانهای مربوط، اقدام کنند. یکی از 
برنامه های حسابرس��ی دی��وان محاس��بات کش��ور، اظهارنظر در 
خصوص گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی دستگاههای اجرایی 
اس��ت. در صورت��ی که در ارائه گ��زارش با توجه به رس��یدگی های 
انجام ش��ده قصوری صورت گرفته باشد، حتمًا مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت. 

 شیرخوانی
با توجه به مفاد اساس��نامه قانونی جامعه حس��ابداران رسمی ایران 
ک��ه مصوبه هیئت وزیران اس��ت، تصمیمهای مه��م این جامعه از 
جمل��ه تأیید اعضای ش��ورای عالی، انتخ��اب هیئت عالی نظارت، 
انتخ��اب رئی��س هیئت عال��ی نظ��ارت، انتخ��اب اعض��ای هیئت 
تشخیص حس��ابداران رس��می، همگی به عهده وزیر محترم امور 
اقتص��ادی و دارایی اس��ت. همچنی��ن تأیید بیش��تِر آیین نامه ها و 
دس��تورعمل های جامعه حس��ابداران رس��می به پیش��نهاد شورا و 
تصویب وزیر محترم صورت می گیرد. لذا از نظر مقررات یادش��ده 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران، به عنوان یک جامعه حرفه ای با 
مجامع حرفه ای بین المللی س��ایر کش��ورهای دیگر که خود انتظام 
بوده و دارای اس��تقالل هستند، قابل مقایسه نیست. ضمن آنکه، 
ش��رایط اقتصادی حاکم بر محیط فعالیت حس��ابداران رس��می در 
دیگر کش��ورها و در کش��ور ایران قابل قیاس نیس��ت. لذا مقایسه 
جامعه حس��ابداران رس��می به عنوان یک نهاد حرفه ای حسابرسی 
ب��ا جوام��ع حرفه ای س��ایر کش��ورها اصولی نیس��ت. ب��ا توجه به 
ای��ن مطلب به نظر می رس��د تش��کیالت فعلی جامعه حس��ابداران 
رس��می نیاز ب��ه بازنگری اساس��ی در قوانین و مق��ررات خود دارد 
ت��ا بتواند طبق ماده واح��ده قانون اس��تفاده از خدمات تخصصی و 
حرفه ای حس��ابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی به صورت 
مؤسس��ه ای غیردولت��ی، غیرانتفاع��ی و دارای اس��تقالل مال��ی و 

شخصیت حقوقی، مستقل فعالیت کند.
جامعه حس��ابداران رسمی ایران در س��ال 1380 به منظور یاری 
رس��اندن به دول��ت در اعمال نظارت مالی ب��ر واحدهای تولیدی، 
بازرگان��ی و خدماتی، همچنی��ن حصول اطمین��ان از قابل اعتماد 
ب��ودن صورته��ای مال��ی واحدهای مزب��ور در جهت حف��ظ منافع 
عموم��ی، صاحب��ان س��رمایه و دیگ��ر اش��خاص ذینفع تش��کیل 
ش��ده اس��ت. در ش��رایط حاضر، تعداد اعضای جامعه حسابداران 
رس��می ایران حدود 2000 نفر می باش��د که در قالب 268 مؤسسه 
حسابرس��ی عضو جامعه، 71 نفر به عنوان حس��ابدار رسمی شاغل 
انفرادی فعالیت نموده و بقیه در این تاریخ غیرش��اغل می باش��ند. 
خدماتی که از س��وی اعضای جامعه حس��ابداران رس��می ایران در 
چارچوب اساس��نامه آن قابل ارائه اس��ت ش��امل انواع حسابرسی، 
بازرس��ی قانونی، مش��اوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده س��ازی 
سیس��تم مالی، نظارت بر تصفیه و خدماتی که از سوی دادگاه ها و 
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مراجع قضایی در این چارچوب ارجاع می شود، است.
بررس��ی فعالیت ه��ای اعض��ای جامعه در یک دهه اخیر نش��ان 
می دهد عمده فعالیت اعضا در زمینه حسابرسی صورتهای مالی و 

خدمات اعتباردهی بوده است.
بی��ن عملکرد اعض��ای جامعه و انتظارهای اس��تفاده کنندگان از 
خدم��ات، فاصله زی��ادی وجود دارد و این فاصله مربوط می ش��ود 
به نگاه حسابرس��ان به مسئولیت خود و نگاه دیگران به مسئولیت 
حسابرسان. مسئولیت حسابرسان رعایت استانداردهای حسابرسی 
و به کارگیری روش های مناس��ب جهت ارائه خدمات حسابرسی و 
صدور گزارش حسابرسی است که به کارگیری این روش ها ممکن 
اس��ت منجر به صدور گزارش تعدیل شده حسابرسی  شود که مورد 
انتظار اس��تفاده کنندگان نیس��ت. لذا به نظر می رسد اعضای جامعه 
حسابداران رس��می به منظور انجام وظایف حرفه ای و قانونی خود 
نی��از به حمایت دارند تا بتوانند اس��تقالل خود را در انجام کار حفظ 
کنند. اعضای جامعه از تشکل حرفه ای خود این انتظار را دارند که 
بتوان��د در مقابل گروههای مختلف از آنها حمایت کند و به نظر من 

این امر بازنگری در مقررات فعلی را می طلبد.
 از سوی دیگر، به منظور جلب اعتماد عمومی استفاده کنندگان از 
خدمات حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی  باید بر فعالیت 
اعض��ای خود نظ��ارت کند. نظارت بر عملک��رد اعضا در خصوص 
رعایت استانداردهای حسابرس��ی، به کارگیری روش های مناسب 
جهت حسابرس��ی و حصول اطمینان از رعای��ت قوانین و مقررات 
از سوی آنان در صدور گزارش حسابرسی می باشد. نظارت جامعه 
طبق مفاد اساس��نامه در قالب بررسی کنترل وضعیت مؤسسه های 
حسابرس��ی و کنترل کیفیت کار مؤسسه های حسابرسی و شاغالن 
انفرادی، حداقل در هر سال یک بار انجام شده و امتیاز مربوط در 

مرکز اطالع رسانی الکترونیکی جامعه منتشر می شود. 
فاصل��ه بین وض��ع موجوِد بس��تر قانونی و مقررات��ی و وضعیت 
مطل��وب آن، فاصله بین اساس��نامه کنونی و اساس��نامه مطلوب تر 
برای جامعه حرفه ای، فاصله بین ش��یوه کنونی تدوین استانداردها 
و ش��یوه مطل��وب و بهینه ت��ر آن، فاصله بین ش��یوه کنونی نظارت 
حرفه ای جامعه بر حسابداران رسمی، ناهمگونی ها و شکل گرایی 

حاکم بر آن و شیوه مطلوب نظارت حرفه ای است.
بنابرای��ن ب��رای برون رفت از وض��ع موجود و حرکت به س��مت 
وض��ع مطل��وب باید الگوی توس��عه ای را برگزینیم که رش��د پایدار 

حرف��ه حسابرس��ی را تضمین کن��د. حرکت در چارچ��وب این الگو 
مس��تلزم اصالحاتی در نهادها و س��اختارها و بس��ترهای مقرراتی 
موجود اس��ت. لیکن محدودیت های نهادی موجود، دست جامعه 
را برای اصالح بسیاری از مقررات دست وپاگیر کنونی بسته است. 
یعنی در این جا می خواهم تأکید کنم رفع معضالت کنونی به سبب 
تنگناها و محدودیت ه��ای محیط مقرراتی موجود، اصالحات ولو 
جزئی مس��تلزم طی کردن مس��یرهای پرپیچ وخم و گاهی بی پایان 

بوروکراتیکی است که به ما تحمیل شده است. 

 شلیله
من سمت و سوی حرکت جامعه حسابداران رسمی ایران را صحیح و 
منطقی ارزیابی می کنم لیکن نیاز به تالش، همفکری، همکاری، 
پش��تکار و احساس مسئولیت بیش��تر اعضای جامعه همواره وجود 
دارد. ضمن اینکه دولت باید در اصالح قوانین و به کارگیری دانش 
و تخصص اعضای جامعه حس��ابداران رسمی نقش بیشتری برای 
جامعه قائل ش��ود و طبق یک برنامه زمانبندی مسئولیت پذیرش 
عضو و قطع رابطه عضویت، تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری و 
حسابرس��ی را ب��ه ارکان جامع��ه واگذار کند. در ضم��ن باید در نظر 
داش��ت که از حیات جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران بیش از 13 
س��ال گذشته و نباید عملکرد جامعه حس��ابداران رسمی ایران را با 
دیگر کشورها که سالیان درازی است  از خدمات چنین جوامعی در 
کشورهای خود برخوردار بوده اند، مقایسه و احساس ناامیدی کرد. 
در رابطه با وضعیت جامعه حس��ابداران رس��می ایران و رسیدن 
ب��ه هدفه��ای خود بای��د به مالحظ��ات حاکم بر محی��ط اقتصادی 
کش��ور توجه ویژه داشته باشیم. به طور مثال، ما هنوز یک اقتصاد 
به طور عمده دولتی و وابسته به نفت داریم و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به طور گس��ترده در کش��ور حضور ندارن��د، بورس اوراق 
بهادار ما در کش��ور چندان نتوانس��ته به هدفهای خود که مشارکت 
آحاد مردم در اداره صنایع و ش��رکت ها باش��د، برس��د. در مقایسه 
با اقتصاد کش��ورهای غرب��ی می توان گفت که م��ا دارای بازارهای 
س��رمایه کارا و مؤثر نیس��تیم و از نظر فرهنگی نیز س��رمایه گذاری 
در اوراق بهادار و س��هام شرکتها نهادینه نشده است. در مجموع تا 
زیرساخت های اقتصادی ما به سمت خصوصی شدن نرفته است، 
نمی توان انتظار زیادی از جامعه حس��ابداران رس��می ایران جهت 

رسیدن به هدفها داشته باشیم. 
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 دکتر نظری
یک�ی از عوام�ل مهم در براورده ش�دن انتظاره�ای اعضای 
حرف�ه، مش�ارکت و تعام�ل آنان ب�ا جامعه اس�ت. تعامل و 
ارتباط جامعه حس�ابداران رسمی ایران با اعضای حرفه در 

چه سطح و کیفیتی است؟

 شیرخوانی
بحث دیگر، گسترش تعامِل جامعه حسابداران رسمی ایران است. 
نخس��ت، نیازمند تعامل بیش��تر با نهادهای قانون گذار و نظارتی و 
اجرایی برای معرفی توانمندی های بالفعل و نیز بالقوه حسابرسان 
و لح��اظ کردن این توان در مجموعه مقرراتی و نظارتی و اجرایی 
موج��ود هس��تیم. اما افزون بر آن، به تعامل درونی بیش��تری هم 
نیاز داریم. اعضای جامعه حس��ابداران رسمی ایران باید در ارتباط 
مس��تمر و پیوسته با تشکل حرفه ای خودشان باشند. ما در جامعه 
ت��الش کرده ایم در تمام��ی کارگروه های تخصص��ی طیف هرچه 

متنوع تری از حسابداران رسمی حضور داشته باشند. 
همچنین، برگزاری همایش ها و نشست های هدفمند حرفه ای 
نی��ز از دیگر راه هایی اس��ت که فرصتی برای تعامل بیش��تر اهالی 
حرفه حسابرس��ی ب��ا یکدیگر فراه��م می کند. باید نشس��ت های 
تخصص��ی و حرفه ای و همایش های حرف��ه ای را هرچه منظم تر 

برگزار کنیم.
باید قبل از هر چیز فاصله های درونی را حذف کنیم. منظورم از 
فاصله های درونی، اختالف نظر کارشناس��ی با اعضا نیست. بلکه 
اولویت بخش��یدن منافع فردی به منافع تش��کل حرفه ای و منافع 

جمعی از سوی اعضای جامعه است. 
مس��ئله مه��م، وح��دت نظ��ر در م��ورد ض��رورت توس��عه حرفه 
حسابرس��ی و دس��تیابی به وحدت نظ��ر و اراده واحد برای توس��عه 
تش��کل حرفه ای خودانتظام حسابرس��ان کشور اس��ت. بحث های 
کارشناسی می تواند مقدمه و درامد شکل گیری یک اراده واحد برای 

تحقق برنامه توسعه  پایدار حرفه حسابداری در ایران قرار گیرد.  

 شلیله
م��ن بر این باور هس��تم که تش��کل های حرف��ه ای و صنفی ما راه 
و روش ه��ای هم��کاری و به کارگیری اعضای خ��ود )و برعکس( 
را نمی دانن��د و تجربه زیادی هم در این خصوص نداش��ته ایم. در 

ه��ر دوره ای تع��دادی از اعضای جامعه با عناوین اعضای ش��ورا، 
اعض��ای هیئت مدیره و اعضای گروهها انتخاب می ش��وند و بقیه 
اعض��ا به طور کام��ل و مؤثر کن��ار می رون��د و تعامل س��ازنده آنها 
ب��ا ارکان جامعه کمرنگ می ش��ود و فق��ط اعضا منتظ��ر می مانند 
ت��ا خبرهای مرب��وط به تصمیمه��ا و تغییره��ا را از جامعه دریافت 
کنند که بخش��ی از انتظارها هم محدود به کس��ب منافع اقتصادی 
بیش��تر می شود. در حالیکه باید اعضا به کمک یکدیگر هم افزایی 
ایجاد کنند تا به درجه های باالتری از نظر کاِر گروهی برس��یم. در 
مجموع فکر می کنم از این بابت ضعف های فرهنگی داریم و باید 

فرهنگ سازی و تالش بیشتری انجام شود. 

 داودی
در ارتب��اط با این پرس��ش، باید ب��ه این موضوع توجه داش��ت که 
هش��تمین هدف س��ند راهب��ردی جامعه، به صراح��ت به موضوع 
حمایت از حقوق حرفه ای اعضای جامعه می پردازد. دس��تیابی به 
این هدف مس��تلزم هماهنگی مناس��ب بین جامعه و اعضا است. 
اهتم��ام جامعه، ایجاد زمینه های رقابت س��الم و تأمین اس��تقالل 
حرف��ه ای، ایجاد زمینه تعامل ارکان جامعه ب��ا اعضا، ایجاد زمینه 
تس��هیل انجام خدم��ات حرف��ه ای، ارائ��ه خدمات مش��اوره ای و 
کارشناس��ی مرتبط با حرفه از سوی جامعه به اعضا و … ، و مهمتر 
از همه نظارت و کنترل بر عملکرد اعضا از مواردی اس��ت که باید 
به صورت مدون و تعریف ش��ده وجود داش��ته باش��د. جامعه باید با 
برقراری ارتباط فنی و حرفه ای با اعضا و تعیین نحوه گزارش��گری 
و کارب��رد استان��داردها و دست�ورعملهای موردنیاز، کنترل کیفیت 

و …  اجرای کار را برای اعضا تسهیل کند. 

 دکتر نظری
با توجه به مدت فعالیت جامعه حس�ابداران رسمی ایران و 
اراده مس�ئولین کش�ور به مبارزه با مفاسد اقتصادی، جامعه 
حسابداران رسمی ایران با چه فرصتها و تهدیدهای مهمی 

روبه رو است؟

 مالمیر
یک��ی از فرصت های حرفه، قصد دولت برای خروج از وابس��تگی 
بودجه کل کش��ور به نفت و تقویت بخش درامدی ناشی از مالیات 
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اس��ت. لذا دولت برای دس��تیابی به این مهم، چاره ای جز استفاده 
از خدمات حسابرس��ان و اتکا به گزارش های صادرش��ده از س��وی 
آنان نخواهد داش��ت. جایگاه جامعه حس��ابداران رسمی با افزایش 
کیفی��ت گزارش های حسابرس��ی و نظ��ارت دقیق جامع��ه بر آن و 
اطمینان بخش��ی به س��ازمان امور مالیاتی، تقویت خواهد ش��د. از 
طرفی، احتمال توافق هس��ته ای و برداش��ته شدن محدودیت های 
ناش��ی از تحریم باعث خواهد ش��د که تعام��الت بین المللی تقویت 
ش��ده و مؤسسه های حسابرس��ی با ارتباط با مؤسسه های بزرگ در 

سطح بین المللی، سطح کیفی خود را افزایش دهند.
انجام امور حسابرسی به صورت سنتی، پایین بودن نرخ خدمات، 
نب��ود تن��وع درامدی، اس��تفاده نکردن مناس��ب از مش��اوران قوی 
در زمین��ه صنعت های خاص، کوچک بودن بیش��تِر مؤسس��ه های 
حسابرس��ی، پایین بودن دس��تمزد افراد ش��اغل در حرف��ه و پایین 
ب��ودن آم��وزش در س��طح دانش��گاه ها و جوامع حرف��ه ای از جمله 
تهدیدهای این حرفه اس��ت که می باید با تقویت آموزش و تشکیل 
دپارتم��ان  یا اس��تفاده مناس��ب در حوزه های فن��اوری اطالعات و 
حقوق��ی و همچنی��ن شناس��ایی افراد خب��ره صنعتی و اس��تفاده از 
نظرهای کارشناس��ی آنان و همچنین ادغام مؤسسه های کوچک و 
ایجاد هم افزایی در مش��ارکت های جمعی و تنوع بخشی به خدمات 

مؤسسه ها در جهت رفع این محدودیت ها اقدام شود.

 داودی
جامعه حسابداران رس��می ایران یک تشکل رسمی است. با توجه 
به س��ابقه ای ک��ه از زمان تأس��یس دارد و نظر به بازار مالی کش��ور 

که در حال پیش��رفت است، نیاز به خدمات حس��ابداران رسمی در 
حال گس��ترش می باش��د. جامعه حسابداران رس��می ایران کماکان 
ای��ن فرصت را دارد تا با اس��تفاده از موقعی��ت، امکانات و اختیارات 
خود نسبت به شناسایی کاستی ها و نواقص استانداردهای حرفه ای 
حاکم بر جامعه و رفع آنها و همچنین جلب نظر ذینفعان اقدام کند تا 
بتواند در میان اذهان عمومی و نه عده ای خاص، آثار نقش واقعی 

خود را نمایان سازد.
تهدی��د پی��ش روی جامعه، فقدان بهبود مس��تمر ب��ا تحوالت و 
نواوریهای حرفه ای و نیز ارتقا نیافتن دانش حرفه ای اعضا و ضعف 
نظ��ارت ب��ر فعالیت های اعضا اس��ت. بی اثری و ی��ا اثرهای منفی 
عملک��رد بعضی از اعضای جامعه و رعایت نکردن اخالق حرفه ای 
و دیگر ضوابط الزم االجرا و توجه صرف به درامدزایی، بدون ارائه 
نتایج مفید و اثربخش در ش��کوفایی و بهبود وضعیت مالی کش��ور، 
می تواند تهدید پیش روی جامعه باش��د که جا دارد با نظارت بیشتر 

و برخورد با متخلفان، این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. 

 شیرخوانی
فرصت های��ی که پیش روی جامعه حس��ابداران رس��می ایران قرار 
دارد، نیازمن��دی جامع��ه و اراده حاکمیت کش��ور به وجود س��المت 
مالی و مبارزه با فس��اد اقتصادی در کش��ور اس��ت. این امر موجب 
رش��د و توسعه حرفه حسابرسی در کش��ور خواهد شد و حسابرسان 
باید براساس درس��تکاری به این موضوع کمک کنند. بررسی های 
انجام ش��ده نشان می دهد که در شرایط فعلی تنها حدود 15 الی20 
درصد از بنگاه های اقتصادی در کشور مورد رسیدگی قرار می گیرند 
و در نتیج��ه به منظ��ور ایجاد ش��فافیت در اقتصاد کش��ور، بازار کار 
مناسبی پیش روی حسابرسان قرار دارد و با ایجاد مقررات کنترلی 

می توان بر توسعه کار حسابرسان اقدام کرد.
همچنین با توجه به اجرای قانون ش��فافیت س��اختار و اطالعات 
مالی ش��رکت ها و بنگاه های دولتی ، بخشی از شرکت و بنگاه های 
اقتص��ادی کش��ور در حوزه ه��ای مختل��ف نی��ز موظف به افش��ای 
اطالعات مالی و نتیجه حسابرس��ی خواهند ش��د که رشد و توسعه 
ب��ازار کار حرفه را در پی خواهد داش��ت. ضمن آنکه جایگاه قانونی 
جامعه حس��ابداران رس��می به عنوان یک تش��کل حرفه ای فرصت 
مناسبی است تا با ارائه خدمات اعتباردهی به بنگاه های اقتصادی، 

بازار کار مناسبی را فراهم آورد.  

دکترنظری:

درجامعه

اینپرسشمطرحاست

که

اگرحسابرسهست

چگونهاینفسادها

رخمیدهد
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یک��ی از تهدیدهای��ی که برای جامعه حس��ابداران رس��می وجود 
دارد، تدوین قوانین و مقررات بدون اظهارنظر کارشناسانه و استفاده 

نکردن از نظر حرفه ای جامعه و یا دیگر نخبگان حرفه ای است.
همان گون��ه ک��ه ش��اهد هس��تیم در س��ال های اخی��ر قوانین و 
مقرراتی در خصوص جامعه حس��ابداران رس��می تصویب و ابالغ 
ش��ده که نظر کارشناس��ان حرفه ای در تهی��ه و تدوین آن کم رنگ 
بوده اس��ت. افزون بر این، آشنا نبودن ذینفعان با مزایا و خدمات 
حرفه ،  موجب شده ضمن داشتن انتظارهای حرفه ای گوناگون از 
اعضا، حق الزحمه مناس��ب نیز از این بابت پرداخت نش��ود. حذف 
این فاصله انتظارها و نیز تعیین حق الزحمه مناس��ب برای اعضای 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران در دس��تور کار جامعه قرار گرفته 
است. افزون بر این، وجود مقرراتی که ورود اعضای غیرحرفه ای 
را به جامعه آس��ان کرده است و همچنین وجود شرایط ریسک در 
محیط فعالیت حسابداران که موجب کاهش استقالل آنان گردیده 
و پایبن��د نبودن برخی از اعض��ا به اصول و ضوابط حرفه ای و نبود 
ش��فافیت کامل در مؤسسه های حسابرسی و درستکاری در برخی 
از اعضا موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به جامعه خواهد شد. 
تعدد مراکز نظارتی و نیز وجود سیستم نظارتی ناکارامد و شکلی بر 

فعالیت اعضا نیز تهدیدی برای جامعه خواهد بود.
نظر به عمر کوتاه جامعه حس��ابداران رس��می که حدود س��یزده 
س��ال از تشکیل آن می گذرد و با توجه به مقررات باالدستی حاکم 

بر جامع��ه، عملکرد جامعه را به نس��بت موفقیت آمیز می دانم ولی 
برای رس��یدن به جامعه حس��ابداران رس��می حرفه ای مس��تقل، 
خودانتظ��ام و کارام��د فاصل��ه زی��ادی وج��ود دارد که انش��اءاهلل با 
آسیب شناسی ش��رایط فعلی، و شناخت محدودیت ها، نارسایی ها 
و مشکالت به سوی جامعه حرفه ای مطلوب حرکت خواهیم کرد.

 شلیله
بله، واقعیت این اس��ت که جامعه در حال حاض��ر از نظر جایگاه و 
منزلت اجتماعی و پشتوانه های قانونی به نسبت از شرایط مطلوبی 
برخوردار اس��ت، ولی حفظ این جایگاه بس��یار مهمتر است. اگر از 
حریم این جایگاه نتوانیم خوب دفاع کنیم و دچار تزلزل در رسیدن 
ب��ه هدفها ش��ویم، آس��یب جبران ناپذیری به حرف��ه وارد می آید. 
فرصتهای موجود را باید قدر بدانیم و بیش��ترین اس��تفاده را از این 
اعتبار و جایگاه قانونی برای حرفه کسب کنیم؛ در غیر این صورت 

محکوم به شکست خواهیم بود.

 دکتر نظری
ب�ار دیگ�ر از حضور و مش�ارکت س�ازنده ش�ما در این بحث 
سپاس�گزاری می کن�م. امیدوارم جامعه حس�ابداران رس�می 
ای�ران نق�ش خ�ود را در ارتقای کیفی�ت گزارش�گری مالی و 

خدمات حسابرسی، با مشارکت اعضا، به خوبی ایفا کند.


