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در مفهوم وس��یع واژه »عموم« گس��ترده ترین دامنه جامعه را دربرمی گیرد؛ برای مثال، افراد و گروه هایی که متقاضی یا عرضه کننده کاال و خدماتند و یا 
کسانی که خواهان بهبود و پایداری استانداردهای زندگی و کیفیت محیطی اند.

در مفهوم وسیع واژه »منافع« نیز همه آن چیزهایی را دربرمی گیرد که افراد و جامعه برایش ارزش قائلند؛ مانند حق مالکیت، آزادی اقتصادی، و پاسخ خواهی 
از مدیران.  حرفه حسابداری با منافع عمومی سروکار نزدیک دارد و نقش مهمی در تحقق منافع عمومی و حفظ آن ایفا می کند؛ از جمله و مهمترین آنها:

• تهیه و ارائه گزارشهای مالی معتبر و کامل برای سهامداران، مالیات دهندگان و همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم از گزارشگری مالی سازمانها در 
همه بخشهای اقتصادی تأثیر می پذیرند، و

• برقراری ارتباط مؤثر و صادقانه با اعضایی که مستقیم و غیرمستقیم با فرایندهای راهبری بنگاه و پاسخگویی مرتبط با آن درگیرند )مانند هیئت مدیره، مدیریت و...(.
مراجع حرفه ای حسابداری و حسابرسی برای اینکه در مقام نگاهبان منافع عمومی قلمداد شوند، چه وظایفی دارند؟

• الزام حسابداران و حسابرسان به رعایت و به کارگیری رفتار اخالقی و قضاوت حرفه ای با استانداردهای باال،
• همکاری با مراجع نظارتی و دولت برای استقرار استانداردهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی با کیفیت باال،

• مشخص ساختن الزامات آموزشی و صالحیت های حسابداران حرفه ای،
• گفتمان سازنده با دولت، مراجع نظارتی، دانشگاه ها و مؤسسه های مالی و اقتصادی برای انتقال انتظارهای حرفه، و

• ایجاد اطمینان از کارکرد س��ازوکارهای انضباطی برای برخورد با موضوعهای غیراخالقی، نقص قانون، یا رعایت نکردن مقررات حرفه ای از س��وی 
اعضای حرفه.

در یکی دو دهه اخیر حرفه حسابداری و حسابرسی ایران گامهای بلندی در مسیر ایفای مسئولیت خود برای نگهداری از منافع عمومی برداشته اند، 
اما آیا این کوششها به ویژه در قیاس با پیشرفتهای جهانی کفایت داشته است؟ پاسخ به پرسشهای زیر تصویر روشنتری در برابر ما قرار می دهد:

• آیا سازوکارهای مراجع مستقل حرفه ای در ایجاد اطمینان از باالبودن کیفیت رفتار اخالقی و قضاوت حرفه ای اعضا مؤثر بوده است؟
• آیا مراجع مستقل حرفه ای حسابداری و حسابرسی ایران در معرفی خود به جامعه به عنوان حافظ منافع عمومی موفق عمل کرده اند؟

• ارتباط مراجع مستقل حرفه ای حسابداری با دانشگاه ها برای ارتقای آموزش حسابداری چگونه است؟
• سهم مراجع مستقل حرفه ای در تحقیق و پژوهش برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در چه حد است؟

مجله حسابرس موضوع»تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحب نظران حرفه قرار داد تا از این 
طریق به طرح مسائل مرتبط با موضوع بپردازد. پرسشهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از این قرار بود:

1- حرفه حسابداری در چه زمینه هایی می تواند در تأمین منافع عمومی نقش و مشارکت داشته باشد؟
2- نقش حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی در حفظ و تأمین منافع عمومی چیست؟

3- بروز بحرانهای مالی در جهان و بروز رسواییهای مالی در برخی شرکتها تا چه اندازه به عدم ایفای تعهد حرفه به منافع عمومی مربوط است؟
4- جامعه حسابداران رسمی ایران چگونه می تواند بر انجام تعهد حرفه به منافع عمومی نظارت کند؟

5- آیا سازوکارهای مراجع مستقل حرفه ای در ایجاد اطمینان از باال بودن کیفیت کار، رفتار حرفه ای و قضاوت حرفه ای اعضا مؤثر بوده است؟
6- آیا مراجع مستقل حرفه ای حسابداری و حسابرسی ایران در معرفی خود به جامعه به عنوان حافظ منافع عمومی موفق عمل کرده است؟

7- میزان مشارکت مراجع مستقل حرفه ای در توسعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اخالقی در چه سطحی بوده است؟
8- ارتباط مراجع مستقل حرفه ای حسابداری با دانشگاهها برای ارتقای آموزش حسابداری چگونه است؟

9- سهم مراجع مستقل حرفه ای در تحقیق و پژوهش برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در چه حد است؟

میزگرد
تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل
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فرشاد اسکندربیاتی

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
منوچهر زندی
حسابدار رسمی

محمد جواد صفار

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
دکتر احمد عزیزی

مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی 

 صفار
ابت�دا به ش�ما خوش�امد می گوی�م و از حضور ش�ما برای 
ش�رکت در این میزگرد تش�کر می کن�م. موضوع گفتگوی 
ما تعهد حرفه حس�ابداری به منافع عمومی است. منافع 
عمومی چیس�ت و حرفه حس�ابداری ایران چ�ه وظیفه و 
مس�ئولیتی در قب�ال آن دارد و ت�ا چه ان�دازه آن را تحقق 
بخش�یده اس�ت؟ ابتدا درباره منافع عمومی و تعریف آن 

صحبت کنیم.

 دکتر عزیزی
 ،(Public Interest) به ذهن می رس��د که مفاهیم منافع عمومی
مص�ال�ح عم�وم�ی (Public good) و ک��االی عم��ومی 
(Public Goods) ب��ه معنی اقتصادی آن، همپوش��انی های 

خیلی قوی با هم دارند و اگر بخواهیم در یک مفهوم خیلی کالن 
اینها را بررس��ی کنیم، معانی بس��یار زیادی زیر این عنوان قرار 
می گیرد. در اینجا به معانی کمتر مناقشه پذیر آن اشاره می کنم؛ 
مانند حفاظت از محیط زیست، یا رفاه عمومی و مفاهیمی مثل 
حقوق بش��ر، محیط زیست و حتی حقوق حیوانات. بسیاری از 

این مفاهیم در قلمرو وسیع »منافع عمومی« قرار می گیرد.

 صفار
چه کسی یا چه کسانی حافظ منافع عمومی هستند؟

 محامی
منفعت عمومی به طور طبیعی موضوعی نیس��ت که در حسابداری 
تعریف شود. بیشتر اصطالحی حقوقی، اقتصادی  و جامعه شناسی 
اس��ت و پیچیدگ��ی زیادی دارد. مس��ئله منفعت ب��ه منافع گروهی 
اش��اره دارد از گروهی کوچک تا کل جامعه و هر چقدر که سطحش 
عمومی ت��ر می ش��ود الی��ه منفعت یا مح��دوده منفع��ت محدودتر 
می شود؛ چرا که هر چقدر بخواهیم محدوده منافع را بزرگتر کنیم، 

گروه های اجتماعی کمتری را می توانیم در آن قرار بدهیم.
اینکه چه کسی حافظ منافع عمومی است همانند تعریف منافع 
عمومی دشوار و مناقشه برانگیز است. اینجا عرف ها،سنت ها، 
قوانین و ارزش ها مؤثر هس��تند. آنچه که به حوزه حسابداری و 
حسابرسی برمی گردد این است که به طور موظف کسی برایش 
حفاظت از منافع عمومی، آن گونه که خودش می خواهد تعریف 
کند، در نظر نگرفته است. ولی به هرحال حسابداری مستقل یا 
حسابرسی خودبه خود با منافع عمومی سروکار دارد و نمی تواند 

حافظ منافع عمومی نباشد.

ناصر محامی

عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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 صفار
به نظ�ر می رس�د ه�ر ج�ا ک�ه مناف�ع عموم�ی مطرح باش�د 
قانونگذار ورود پیدا می کند و هرچه منافع گس�ترده تر باش�د 
قانون بیش�تر دخالت می کند؛ برای مث�ال ورود قانونگذار در 

بحث شرکتهای سهامی خاص و عام و تفاوتهای این دو.

 محامی
وقت��ی جوامع بش��ری خیلی کوچک بود کس��ی نیازی ب��ه یادگیری 
حس��ابداری و حسابرسی نداشت. بزرگ تر شدن  جوامع، پیچیده تر 
ش��دن مناس��بات و تداخل منافع گروه های اجتماعی، حسابداری و 
حسابرسی را به وجود آورد. لذا حرفه حسابداری و حسابرسی در ذات 
خودش به عموم برمی گردد. طبعًا هر چیزی که به عموم برمی گردد 
در ذات خودش مس��ئله همپوش��انی یا همراهی با منافع عمومی را 
پیدا می کند. حرفه حس��ابداری در عم��ل نمی تواند برخالف منافع 

عمومی باشد و به خودی خود حافظ منافع عمومی است.

 دکتر عزیزی
رشته حس��ابداری به موضوع منافع عمومی یا غیرعمومی مربوط 
می ش��ود؛ صددرصد. در ادبیات تئوریک و تخصصی حس��ابداری 
هم منافع عمومی آمده اس��ت. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ 
بدهیم که چه کسی مسئول است، باید از الیه آغازین شروع کنیم 
و پایین بیاییم. موضوع منافع عمومی به خصوص در دنیای جدید 

و به خص��وص در اواخر قرن بیس��تم و اوایل قرن بیس��ت ویکم در 
حوزه های غیرمالی مانند حقوق بش��ر، محیط زیست و مانند اینها 

برمی گردد و به حوزه های بسیار بسیار کالن تر اشاره می کند.
باید ببینیم که در س��اختار جامعه انس��انی، در سطوح و جاهایی 
که مل��ت - دولت تعریف ش��ده، بنیان قرارداده��ای اجتماعی چه 
چیزهایی اس��ت. در آن بنیان ها است که معلوم می شود چه کسی 
از منافع عمومی محافظ��ت می کند. برای مثال به طور عمده باید 
گفت بیش��ترین نقش در این زمینه را قوه قضاییه و دس��تگاه های 
قضایی دارند. باید ببینیم که س��اختارهای قراردادهای اجتماعی و 
قوانین در سطح ملی و بعد در سطح بین المللی چگونه است. آنها 
تعیین کننده اند که چه کسی تضمین می کند و چه شخصی یا گروه 

یا نهادی تا چه حدودی برای تضمین، مسئولیت دارد.

 زندی
همان طوری  که دوستان اشاره کردند تعریف منافع عمومی به طور 
عام دارای دامنه وس��یعی اس��ت. به نظر من با توجه به اینکه این 
میزگرد از سوی مس��ئولین محترم مجله حسابرس برگزار گردیده 
است بنابراین به نظر می رسد برای نتیجه گیری بهتر وقتی درباره 
منافع عمومی صحبت می کنیم باید روش��ن کنیم در چه سطحی و 
در چه س��اختاری می خواهیم به آن بپردازیم. چنانچه بررسی این 
موضوع را در س��طح جامعه یک کش��ور مدنظر قرار داش��ته باشیم 
تم��ام کس��انی که در حرفه ای مش��غول به کار هس��تند که به نحوی 
با منافع عمومی س��رو کار دارند، دارای مس��ئولیت هس��تند اما در 
حرف��ه حس��ابداری موضوع مناف��ع عمومی تا به آن ان��دازه دارای 
اهمیت اس��ت که هیئت بین المللی تدوین استانداردهای حرفه ای 
برای حس��ابداران، در اولی��ن پاراگراف آیین رفت��ار حرفه ای برای 
حس��ابداران حرفه ای، یکی از ویژگیهای بارز حرفه حس��ابداری را 
پذیرش مسئولیت حفظ منافع عمومی تعریف کرده است. بنابراین 
به طور خالصه نقش حسابداران حرفه ای برای پذیرش مسئولیت 
حف��ظ منافع عموم��ی در گرو رعایت اخالق به ط��ور عام و اخالق 
حرفه ای در معنای خاص آن اس��ت ک��ه هم اکنون نیز این موضوع 
در چارچ��وب آیین رفتار حرفه ای برای حس��ابداران رس��می عضو 
جامعه حس��ابداران رسمی ایران الزم االجراس��ت. بنابراین ایفای 
مس��ئولیت حس��ابداران حرفه ای در حفظ منافع عمومی به شدت و 

تنها با رعایت آیین اخالق و رفتار حرفه ای میسر خواهد بود.

دکتر عزیزی:

وقتی جامعه ای دچار

التهابات و نوسانهای منفی

می شود

باید نسبت به بنیادهایی از قبیل

تولید اطالعات و مسائلی مثل

اطمینان بخشی که می تواند

مبنای قضاوت قرار گیرد

نگرانی پیدا کرد
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 اسکندربیاتی
مناف��ع عمومی موضوعی فراگیر اس��ت. نمی توان هیچ فعالیت 
اجتماع��ی را برش��مرد که با منافع عمومی مرتبط نباش��د. هیچ 
فعالی��ت اجتماعی نیس��ت که رس��التی ب��رای انطباق ب��ا منافع 

عمومی نداشته باشد.
تصورمن اینس��ت که وقتی در م��ورد منافع عمومی صحبت 
می کنی��م توج��ه ب��ه س��ه عام��ل دارای اهمی��ت اس��ت. توجه 
به س��ه مفه��وم »مس��ئولیت اجتماع��ی«، »تعه��د اجتماعی« و 
»انطباق پذیری اجتماعی«. هر چند این مفاهیم به رغم  تش��ابه 
معنای��ی، با هم مرزبندی مش��خصی دارند. کس��انی که تعیین 
یا ارتق��ای مناف��ع عموم��ی را در هدف های خودش��ان تعریف 
می کنند، طبیعی اس��ت که بای��د به مس��ئولیت های اجتماعی، 
انطباق پذیری اجتماعی و همچنین ارتقای خودشان فکر کنند. 

این مثلث سه گانه در خدمت هر حرفه ای است.
این مثلث درحقیقت نقش دهنده یا شکل دهنده این موضوع 
است که هر فعالیتی چگونه می تواند ضمن ارتقا و تقویت خود، 
رشد پیدا کند و اگر مسیر مناسبی را انتخاب نکرده است خودش 
را تثبیت بکند. در نقطه مقابل آن ش��اید هیچ فعالیتی را نتوان 
در اجتماع پیدا کرد که این رس��الت را برای خودش تعریف کرده 

باشد که بی توجه به فعالیت های منافع عمومی باشد.
به نظر می رس��د که تمام اینها اجزایی اس��ت که همیش��ه و در 
هم��ه ج��ا حضور دارند و بلک��ه همه آگاهی های بش��ر در خدمت 
این مجموعه است؛ چرا که ارتقای یکایک آحاد اجتماعی باعث 
تغییر موقعیت منافع عمومی می شود. هیچ وقت در طول سال ها 
حرکت های اجتماع��ی نمی توانیم منافع ثابتی ب��رای عموم پیدا 
بکنیم. متناسب با ترقی، رشد و تغییر فناوری هایی که در جامعه 
وجود دارد منافع عمومی هم بهبود پیدا می کند و تغییر می یابد.

 صفار
وارد بحث اصلی بشویم. با این فرض که حسابداری یکی 
از نگاهبانان منافع عمومی است، در چه زمینه هایی بیشتر 

می تواند در حفاظت منافع عمومی ایفای نقش بکند؟

 زندی
به ط��ور معم��ول افرادی که در حرفه حس��ابداری مش��غول به کار 

هس��تند خدم��ات خ��ود را ب��ه جامع��ه اس��تفاده کنندگان از ای��ن 
خدم��ات در دو بخش ارائه می دهند. ی��ک بخش افرادی که در 
س��طوح مدیریت که مس��ئولیت تهیه صورتهای مالی بنگاههای 
اقتص��ادی را بر عهده دارند و یک بخش هم افرادی که در حرفه 
حسابرس��ی مشغول به کار هس��تند. هردو گروه به نوعی در حفظ 
منافع  عمومی مش��ارکت دارند. گروه اول با تهیه اطالعات مالی 
در چارچوب اس��تانداردهای حس��ابداری و گ��روه دوم هم با ارائه 
گزارش��های اطمینان بخ��ش ب��ه اطالع��ات مالی مورد اس��تفاده 
ذینفعان و استفاده کنندگان برای تصمیم گیریهای اقتصادی آنها. 
در وهله اول شاید چنین به نظر برسد که این تنها حسابرسان 
هس��تند ک��ه در زمینه حف��ظ مناف��ع  عمومی دارای مس��ئولیت 
ب��وده و نقش آنها در این زمینه باید بیش��تر از نقش��ی باش��د که 
حس��ابدارها در بنگاههای اقتصادی دارند. اعتقاد من این است 
ب��ا توجه به اینکه مس��ئولیت اصلی تهی��ه صورتهای مالی و هر 
ن��وع اطالعات مالی ب��ا تهیه کنن��دگان آن از جمله هیئت مدیره 
ش��رکتها اس��ت براین اس��اس، این گروه نی��ز در این خصوص 
دارای مسئولیتهای خود هس��تند. به طوری که احکام که همان 
رهنموده��ا و درب��اره نح��وه کارب��رد هدفه��ا و اصول اس��ت در 
آیین رفتار حرفه ای مورد عمل کنونی جامعه حسابداران رسمی 
باید به وس��یله تمامی حسابداران رسمی رعایت شود؛ به ترتیب 
یک بخش آن به احکام الزم االجرا توس��ط تمامی حس��ابداران 
رس��می، یک بخش آن به احکام الزم االجرا برای حسابداران 
رسمی شاغل در حرفه حسابرسی و بخش آخر آن نیز به احکام 
قاب��ل اجرا از س��وی حس��ابداران رس��می غیرش��اغل در حرفه 
حسابرسی می پردازد. این نش��انه مسئولیت حسابداران شاغل 
را در بنگاهها که آنان هم به نحوی در این قضیه به طور مستقیم 
دخالت دارند، مش��خص می کند. در نتیجه هر چه این گروه در 
راس��تای حفظ منافع  عمومی صورتهای مالی که تهیه می کنند 
ش��فاف تر و درس��ت تر باش��ند به طور طبیعی قابل اتکاتر خواهد 
بود و به همین دلیل این گروه از حس��ابداران حرفه ای نیز نقش 

بارزی در ایفای تعهد به حفظ منافع  عمومی به عهده دارند.

 محامی
اگ��ر به این موضوع از دیدگاه جامعه شناس��ی و اقتصاد سیاس��ی 
ن��گاه کنیم، آث��ار اجتماعی کار حس��ابداران که به گزارش��گری 
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مالی ختم می ش��ود این است که قابلیت اتکا به صورتهای مالی را 
زیاد می کند؛ یعنی در س��طح کالن اقتصادی ریسک تصمیم های 
اقتصادی را پایین می آورد و موجب سهولت در تصمیم گیری های 
اقتصادی می ش��ود. از اینرو می توانیم حسابداری و حسابرسی را 

به طور کلی در زمینه ای مثل اقتصاد رفاه طبقه بندی کنیم.
از طرف دیگر یکی از دغدغه های جوامع مدنی، مسئله نظارت 
سیس��تماتیک و مؤث��ر ب��ر فعالیت ه��ای اقتصادی اع��م از بخش 
عمومی، بخش دولتی و بخش خصوصی است. حرفه حسابرسی 
به طور سیس��تماتیک می تواند این نظ��ارت را فراهم کند. از این رو 
به نظر می آید توسعه حرفه حسابرسی بخشی از پروژه جامعه مدنی 
و پروژه دموکراس��ی باشد. وقتی به تاریخ حسابرسی نگاه می کنید 
می بینید که حسابرس��ی به طور عمده در کش��ورهایی توس��عه پیدا 
کرده و نظریه پردازی ش��ده که در آن کش��ورها مسئله جامعه مدنی 
و دموکراس��ی مطرح بوده است. در کشوری مانند اتحاد شوروی و 
بلوک ش��رق به رغم پیش��رفت های تکنولوژیک، فنی و علمی، در 
زمینه حسابرس��ی  پیشرفتی نداش��ته اند و هیچ گونه نظریه پردازی 
هم نش��ده اس��ت. علتش این نیس��ت که آنها از نظر علمی در این 
زمینه ها ناتوان بودند، بیش��تر این اس��ت که نیازی به آن نداشتند. 
در یک جامعه منقبض، بسته و مسدود، اساسًا پاسخگویی معنایی 
ندارد که روی آن کار بکنند. بنابراین، از این چارچوب، حسابداری 
عمومی یا همان حسابرس��ی می تواند به کنترل اجتماعی،  عدالت 

اجتماعی و تعمیق جامعه مدنی کمک کند.

 زندی
دقیق��ًا من هم با نظر آق��ای محامی موافقم که حرفه حس��ابداری 
در جوامع��ی ک��ه موضوع پاس��خگویی مدیران ب��ه ذینفعان، یعنی 
اس��تفاده کنندگان از صورته��ای مالی، چ��ه در بخش عمومی و چه 
در بخش خصوصی با س��ازوکارهای قانونی که در این زمینه ایجاد 
ش��ده، نس��بت به جوامع بس��ته که حتی در مواردی دسترس��ی به 
آمارهای اقتصادی نیز برای همه امکان پذیر نمی باش��د، پیشرفت 
بیش��تری داش��ته اس��ت. بنابرای��ن به نظ��ر م��ن چ��ون در جوامع 
دموکراتی��ک مدیران در مورد فعالیتهای بنگاههای تحت مدیریت 
خود موظف به پاس��خگویی به تمامی ذینفعان اعم از سهامداران، 
بانکها، دولت و … می باشند و این امر مستلزم ارائه اطالعات جامع 
و ش��فاف به آنهاست، لذا حرفه حس��ابداری نیز در این گونه جوامع 

حسب ضرورت پیشرفت و نوآوری داشته است. البته این موضوع 
را هم باید در نظر داشته باشیم که به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی 
در این کش��ورها که اقتصاد آنها نیز متکی به بازار آزاد است به دلیل 
ایجاد تغییرات در روابط بازرگانی و تجاری آنها، حرفه حس��ابداری 
نیز ناگزیر به همراهی با این تغییرات بوده اس��ت. بدیهی است در 
کشورهایی با اقتصاد بسته و انحصاری، وقتی بخشی از فعالیتهای 
اقتص��ادی از چرخ��ه معمول خارج و به ص��ورت زیرزمینی و پنهان 
انجام می شود نباید انتظار داشته باشیم که حرفه حسابداری در این 

کشورها مانند دیگر کشورهای پیشرفته توسعه یابد.

 دکتر عزیزی
پاس��خ را در دو دس��ته می ش��ود طبقه بن��دی ک��رد؛ یک��ی تولی��د 
اطالع��ات و یکی هم قضاوت. اطالع��ات باید صفات و ممیزه ها 
و مش��خصه هایی داش��ته باش��د و بع��د براس��اس ای��ن اطالعات 
اس��ت که ش��خص می تواند تصمیم گیری، نتیجه گیری و قضاوت 
کن��د. چیزی ک��ه ما از آن خیلی کم یاد می کنیم، حس��ابداری ملی 
اس��ت. در مفهومی وس��یع تر بدون ضبط و ثب��ت و اندازه گیری و 
تولید اطالعات حس��ابداری، تقریبًا هیچ کاری در دنیا و در جامعه 

نمی شود انجام داد.
حسابداری در همه سطوح و برای همه نظام ها ضروری است، 
البت��ه کیفیت خیلی متفاوت اس��ت. وقتی کیفیت مطرح می ش��ود 
حرفه حسابداری می تواند یک پروژه دموکراتیک هم تلقی شود.

اعتم��اد عموم��ی،  پاس��خگویی،  بع��د قض��اوت، مس��ئله  در 
اطمینان بخش��ی، داوری و ضمان��ت اجرا مطرح اس��ت. قس��مت 
عم��ده ای از ضمانت اجرا با قوه قضاییه اس��ت. قوه قضاییه بدون 
اطالعات مناسب چه کاری می تواند انجام دهد؟ و به همین دلیل 
است که وقتی جامعه ای دچار التهابات و نوسانهای منفی می شود 
باید نس��بت به بنیادهایی از قبیل تولید اطالعات و مس��ائلی مثل 
اطمینان بخشی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد، نگرانی پیدا 
کرد که اگر آنها سریع و شفاف عمل کنند، می توان جلوی بسیاری 

از فسادها را گرفت.

 اسکندربیاتی
ام��روز در ش��رایطی زندگ��ی می کنی��م ک��ه نمی توان تجس��م کرد 
س��امانه اقتص��ادی ب��دون اس��تفاده از نظ��ام حس��ابداری حی��ات 
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داش��ته باشد. نظام حسابداری ارتباط بس��یار نزدیکی با این نظام 
اقتصادی دوگانه دارد. زمانی که دنیا درگیر بحران می ش��ود، یکی 
از متهمینی که انگش��ت اتهام به س��مت آنها دراز می ش��ود حرفه 
حسابداری است. می گویند: “حسابداران کجا بودند!” این گواهی 
برای پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است و نشانگر اینست که 
جامعه انتظارهای فراوانی از این حرفه دارد و استفاده کنندگان باید 
به کیفیت خدمات پیچیده و ارائه ش��ده از سوی حرفه حسابداری، 

اعتماد داشته باشند.
این ارتباط بس��یار نزدیک باعث می ش��ود که حرفه حسابداری 
نقش اجتماعی باالیی داش��ته باش��د و این نقش آنقدر گس��ترش 
پی��دا کرده ک��ه در یک نظ��ام قضای��ی، در یک دادرس��ی قضایی 
هم نظام حس��ابداری ش��رکت دارد یا باید داش��ته باش��د. در نظام 
برنامه ریزی نیز بدون اتکا به اطالعات صحیح حس��ابداری ادامه 
کار در اس��اس امکان پذی��ر نیس��ت. ای��ن اهمیت باعث می ش��ود 
که رس��الت اجتماعی حس��ابداران در این حرف��ه در مقابل اجتماع 
روزبه روز باالتر رود و هرچقدر این حرفه بتواند به این مس��ئولیت 
به خوبی پاس��خ دهد رسالت خود را بهتر ایفا کرده و ارتقا پیدا کرده 
اس��ت. برعکس، هرچه در پاسخ به انتظارها ناتوانتر باشد، ارزش 
و منزل��ت اجتماع��ی خ��ود را از دس��ت می دهد. پس ای��ن رابطه 
متقابل بین این دو مجموعه، هش��دار دادن، فراهم کردن مناسب 
اطالعات، پاس��خگو ب��ودن در مقابل انتظارها، و درضمن رش��د 
مس��تمر خود حرفه می توان��د منافع عمومی را بهت��ر تأمین کند و 
پاس��خ مناس��بی برای انتظارهای به حق جامعه باشد. فدراسیون 
بین المللی حسابداران(IFAC) الزمه بنانهادن و گسترش یک 
اقتصاد قدرتمند را تدوین استانداردهایی می داند که هدف تقویت 

حسابرسی و پاسخگویی را سرلوحه خود قرار دهد.

 محامی
در زمینه اطالعات حس��ابداری آنچه که بسیار اهمیت دارد، کیفیت 
اطالع��ات حس��ابداری اس��ت. در جوامع��ی که س��طح دموکراس��ی 
باالست، خودبه خود زمینه الزم برای اطالعات حسابداری با کیفیت 
زیاد می ش��ود. در غیر این  صورت عواملی از قبیل ضعف استقالل، 
وجود گروه فش��ار و … تأثیر خودش��ان را بر اینکه اطالعات از کیفیت 

بیفتد و نتوان براساس آن تصمیم درست گرفت، زیاد می شود.
 اگر شرایط کشور مدنی تر از این بود شاید برخی از استانداردهای 

حس��ابداری ما تدوین نمی شد؛ برای مثال اس��تاندارد حسابداری 
 9 حس��ابداری  اس��تاندارد  و  ام��الک(  س��اخت  )فعالیته��ای   29
)حسابداری پیمانهای بلندمدت(. این دو استاندارد در یک تحلیل 
غیرحس��ابداری، در ی��ک تحلیل اقتص��ادی و اجتماعی، بیش��تر 
منافع بخش کوچک��ی از پیمانکاران و س��ازندگان و مقاطعه کاران 
را که به طور عمده نمایندگان نهادهای عمومی و دولتی و مش��ابه 

هستند، دربرمی گیرد.
نتیجه گی��ری کنم جوامع مدنی مس��تعد گس��ترش حس��ابداری 
هس��تند و حس��ابداری در ای��ن جوام��ع مس��تعد خدمت ب��ه منافع 
عمومی اس��ت. در کشور ما هم در دوره اصالحات است که جامعه 
حس��ابداران رس��می ایران  با همه محدودیتهایش سروشکلی به 
خ��ودش می گیرد ولی بعد از آن بالفاصله دچار محدودیت ش��دید 

می شود که ما هنوز از آن نتوانسته ایم بیرون بیاییم.

 زندی
در جوامعی که موضوع پاس��خگویی و تعهد به پاس��خگویی وجود 
دارد حرف��ه حس��ابداری می توان��د بیش��تر رش��د کن��د. در جوامع 
دموکراتیک که مدیران خودشان را موظف به پاسخگویی می دانند 

این حرفه ارتقای بیشتری پیدا می کند.

 اسکندربیاتی
ساختار استانداردهای حس��ابداری در ایران همانند بقیه کشورها، 
س��اختاری یکپارچه اس��ت. ویژگی های��ی در رویدادها و معامالت 

اسکندربیاتی: 

زمانی که دنیا 

درگیر بحران می شود

یکی از متهمینی که

انگشت اتهام  

به سمت آنها دراز می شود

حرفه حسابداری است

می گویند

حسابداران کجا بودند
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اقتصادی کش��ور وجود دارد که اهمیت آنها در بقیه کش��ورها شاید 
کمتر باش��د. مهمترین رس��التی ک��ه اس��تانداردگذاران برای خود 
تعیین می کنند این است که بتوانند پاسخ مناسبی برای آن بخش 
از فعالیت های��ی که عمدگی دارد پیدا کنند و طراحی هایی را انجام 

دهند که بتواند انتظارها را پاسخ مناسب دهند.
بخش��ی از فعالیت های اقتصادی که در کش��ور انجام می ش��ود 
مرب��وط ب��ه بخش س��اخت امالک اس��ت. خ��وب طبیعی اس��ت 
ک��ه مرجع تدوین کننده اس��تاندارد برای پاس��خ به ای��ن مجموعه 
رویدادهای معامالتی، باید پاس��خی بدهد. این پاسخ تنها راهی 
نیس��ت که در دنیا انتخاب شده اما راهی است که در اکثریت طرح 
اس��تانداردهای مربوط به س��اخت امالک و همچنین پیمانکاری 

استفاده شده است.

 صفار
آیا بحرانهای مالی در دنیا و ش�اید در کشور خودمان ربطی 

به نحوه کار و تعهد حسابدارها داشته است؟

 زندی
م��ن فکر می کنم در این زمینه اگر بخواهیم تمام تقصیر را متوجه 
حس��ابدارها و حسابرس��ها کنیم، منصفانه نیس��ت. اگ��ر بخواهیم 
به بخش��ی ک��ه مس��ئولیتهای حسابرسهاس��ت بپردازی��م باید به 
بحرانهای��ی نگاه بکنیم که در یک مجموع��ه خاص یا یک بنگاه 
خ��اص به وجود می آی��د. بله در چنی��ن مواردی، به ط��ور طبیعی 
یکی از متهمین می تواند حس��ابرس باشد که چرا به موارد مهم و 
بااهمیت توجه نکرده است. در کشور خودمان به نمونه هایش هم 
برخوردیم که اگر حسابرسها به موقع توجه می کردند شاید به وجود 

نمی آمد.
مثالی بزنم؛ در دولت قبلی مصوبه ای گذش��ت به نام آیین نامه 
ضمان��ت اجرایی حسابرس��ی که بندهای مختلف��ی دارد. در واقع 
خواس��ته این بود که حرفه حسابرس��ی ارتقا یافته و از آن حمایت 
ش��ود. یکی از بنده��ای این مصوبه بانکه��ا را مکلف کرده که اگر 
اعتب��ار اعطایی بانک به یک بنگاه اقتص��ادی از حد معینی باالتر 
باش��د باید گزارش حسابرس��ی داشته باش��د. در تصمیم گیری آن 
بانک این گزارش حسابرس��ی چقدر اس��تفاده می شود؟ تا آنجایی 
ک��ه تجربه خود من نش��ان داده در این چند س��ال اخیر از آن تنها 

به عنوان یک مدرک که باید در پرونده اعتبارگیرنده گذاشته شود تا 
بعدها در بازرس��یها مورد ایراد قرار نگیرد استفاده می شود و کسی 
ب��ه محتوای این گزارش��ها نپرداخته اس��ت. به نظر من هدف چیز 
دیگری بوده است. هدف این بوده بانکی که  می خواهد تسهیالت 
را بده��د از این گزارش به عنوان مبنایی برای اعتبارس��نجی و در 
جهت حفظ منافع بانک که به نوعی با منافع عمومی همس��و است 
استفاده ش��ود. این جاس��ت که خدماتی که ما به عنوان حسابرس 
ارائ��ه می دهیم در واقع خریدار ندارد. وقتی ش��ما به گزارش��های 
منتشرش��ده از سوی س��ازمان شفاف سازی که همه س��اله منتشر 
می ش��ود مراجعه می کنید متأسفانه می بینید که ما از نظر شفافیت 
در بین کشورهای جهان در گروه ده کشور آخر قرار داریم، چرا به 
این صورت است؟ در چنین شرایطی چقدر می توان از حسابرسان 
در ایفای نقش خود برای ش��فافیت فعالیتها انتظار داش��ت؟ اگر ما 
انتظار داریم که خدمات ارائه ش��ده از س��وی حسابرسان در جهت 
منافع عمومی باش��د این فرهنگ باید در سطح جامعه و کشور نیز 
مورد توجه قرار گیرد و دولتمردان ما باید به این باور برس��ند که از 
این نیروی بالقوه برای دسترسی به اطالعات درخور اتکا بیشتر و 

بهتر می توانند استفاده کنند.

 صفار
مباحثی مانند سوءاس�تفاده 3 هزار میلی�اردی و یا تغییرات 
ش�دید ارز و حدود سه برابر شدن آن که بحران جدی بود، 
چ�ه نکاتی را مطرح می کند و آیا با نقش حس�ابدار در حفظ 

منافع عمومی ارتباط دارد؟

 محامی
بحران های مالی و رس��وایی های مالی با همدیگر تفاوت ماهوی 
دارن��د. بحران ها حاص��ل کارک��رد و طبیعت نظام س��رمایه داری 
اس��ت ولی رسوایی مالی بیش��تر حاصل تقلب و حاصل نادرستی 
در کار اس��ت. در کش��ور ما اس��تفاده از اطالعات حسابداری برای 
غیرحس��ابداران چندان مرسوم نیست یا اگر مرسوم هم باشد هیچ 
برداشت حرفه ای و توأم با تخصص در آن وجود ندارد. همه ما که 
در مجامع عمومی واحدهای اقتصادی ش��رکت می کنیم می بینیم 
که به جز خود حس��ابرس ها بقیه شرکت کننده ها آشنایی آن چنانی 
با اطالعات حس��ابداری و صورتهای مالی و گزارش حسابرس که 
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براس��اس آن بتوانند تصمیم گیری اقتصادی یا مدیریتی بکنند، یا 
رهنم��ود بدهند ندارند. بعضی وقت ها من به این نتیجه می رس��م 
که برای مثال حس��ابرس ها صورت گ��ردش وجوه نقد را برای هم 

تهیه می کنند یا می خواهند مهارتشان را آزمایش بکنند.
وقتی به گزارش های حسابرس��ی نگاه می کنید به طور گس��ترده 
می ببینید بندهای مشروط ما خیلی زیاد است. این نشان می دهد 
که گزارش��گری مالی در ایران خیلی به استانداردهای حسابداری 
توجه ندارد. در اس��اس مدیران و صاحبان شرکت ها نه حساسیتی 

به این قضیه دارند و نه می خواهند از آن استفاده بکنند.
در کش��ور ما این طور نیس��ت که اگر حس��ابدارها جدی تر از این 
می بودند، این رس��وایی ها به وجود نمی آمد. م��ن فکر می کنم که 
سهم ما در این زمینه بس��یار کمتر از سهم کشورهای توسعه یافته 
غرب اس��ت که حسابداران و حسابرسان با ایفا نکردن تعهد حرفه 

خود باعث رسوایی های مالی می شوند.

 دکتر عزیزی
بحران ه��ای مالی ریش��ه اش به ثبات و س��المتی بخ��ش مالی و 
اقتصاد بازمی گردد . ذاتی بازارهای مالی بحران هاس��ت؛ بشر هر 
کاری هم بکند نمی توان��د از این بحران ها نجات پیدا بکند. مثال 
می زن��م؛ در یک بانک اهرم مالی چقدر می تواند باش��د. س��طوح 
باالتر نس��بت اهرمی و گردش نقدینگی و مس��ئله استانداردهای 
نقدینگی به شدت تمام سیستم را در معرض بحران قرار می دهد. 
بحرانها ذاتی نس��بت اهرمی و پدیده پول و اعتبار اس��ت و این را 

باید دید که مسئولش چه کسی است.
س��رمایه داری از این مجرا  همیش��ه دچار بح��ران خواهد بود و 
هیچگاه بحران ها خاتمه پیدا نخواهد کرد. س��رمایه حرص و آزی 
با خودش می آورد که به ریس��ک طلبکار می خواهد بدهکار باش��د 
و با کمترین س��رمایه بیشترین گردش مالی را داشته باشد یا اینکه 
جوامع را به افزایش س��طح رفاه به شکل س��ریع معتاد می کند. در 
س��طح کالن و معمولی هرچه سیس��تم مال��ی بی ثبات تر و هرچه 

ناسالم تر، بحران ها وسیع تر! 
اگر بخواهیم س��ه مورد را مس��ئول این بحران ه��ا معرفی کنیم 
یکی مقررات، یکی نظارت و دیگری مقوله ای به نام ارزش است 
ک��ه می توان��د در هر دوی اینها و یا جدای از آنها هم باش��د. وقتی 
ک��ه در بازار حب��اب ایجاد می کنید بحران در بازار ایجاد می ش��ود. 

ارزش وقتی که از ارزش ذاتی دور می شود، بحران ایجاد می شود. 
همچنین نظارت و مقررات ضعیف زمینه ساز بحران است.

بسیاری از ش��رکت های ما که کار هم نمی کنند بر اساس ارزش 
ف��روش  تک تک داراییه��ا، دارایی هایش��ان را تقوی��م می کنند و 
می گویند که ش��رکت این قدر می ارزد. از دارایی ها برای دس��تیابی 
به جمع ارزش ش��رکت نمی توان استفاده کرد و جمع جبری ارزش 
دارایی ها توجیه کننده ارزش ش��رکت نیست. ارزش دارایی اسقاط 

با دارایی متروکه و دارایی عملیاتی و در حال استفاده متفاوتند.
در زمان تورم، ارزش های تاریخی و دفتری اصاًل بی معناست، 
اصاًل حس��ابداری بی معناس��ت، اصاًل اس��تفاده از ای��ن اطالعات 
بی معناس��ت. در نتیجه باید ببینیم که حرفه حس��ابداری در وضع 
این مقررات و در رس��یدن به تئوری های ارزش چه نقش��ی دارد. 

به نظر من می تواند نقش بزرگی داشته باشد.
حرفه حسابداری در ایران در نقد تئوری های ارزش، در محیط 
کسب وکار و اعمال تئوری های ارزش صدای بزرگی نداشته است؛ 
چه در خصوصی س��ازی چه در زمینه های دیگر. جای دیگری که 
حرفه می تواند مس��تقیم در آن نقش داش��ته باش��د مسئله نظارت 
اس��ت. مقررات، ارزش گذاری، و نظارت س��ه مقوله ای اس��ت که 

زیرمجموعه هم به حساب می آیند.
اما در ارتباط با رس��وایی های مال��ی، تا آنجایی که من می توانم 
حدس و گمان داشته باشم حرفه حسابداری ایران در رسوایی های 
مالی عمومی شده تقریبًا هیچ نقشی نداشته است. در بحث فساد 
جلوی یک چیز را نمی ش��ود  گرفت و آن هم تبانی س��ت. هر جا 

محامی:

بحران ها حاصل کارکرد و

طبیعت

 نظام سرمایه داری است

ولی رسوایی مالی  

بیشتر حاصل

تقلب و حاصل

نادرستی در کار است
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که تبانی ش��ود کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. تا آنجایی که 
دورادور اطالع دارم رس��وایی 3هزار میلی��ارد تومانی هم همین 
بوده اس��ت؛ بین تعدادی تبانی بوده اس��ت. ام��کان دارد که در 
یک س��طحی سهل انگاریهایی در سیستم حسابداری یا استفاده 
از سیس��تم های حسابداری و به اصطالح نبود فرهنگ و استفاده 
برخط از اطالعات مالی هم وجود داش��ته و در س��طح مذکور در 

رسوایی های مالی، سیستم های حسابداری سهیم بوده است.
حرف��ه برای اینک��ه در حفظ مناف��ع عمومی نقش ب��ازی کند، 
وجاه��ت می خواهد، اعتب��ار می خواهد. حرفه ای��ن اعتبار را باید 
به دس��ت بی��اورد و در یک حدی هم بای��د آن اعتب��ار را به حرفه 
اعط��ا ک��رد و برایش قائل ب��ود. در جامعه ای که برای کس��انی که 
وظیفه ش��ان تولی��د و بررس��ی و تحلیل اطالعات اس��ت اعتماد و 
اعتب��ار قائل نیس��ت و می بینیم که به روش��نی و صراحت مدیران 
ارش��د در دس��تگاه های بزرگ که به طور عمده دولت��ی و عمومی 
هس��تند، حس��ابداران و امور مال��ی را مانع می دانن��د؛ خوب اینها 

نمی توانند وظیفه شان را انجام بدهند.
به نظر من مشکالت بسیار بزرگتر از مشکالتی که خود حسابداران 
و جامعه حس��ابداران در درونش دارد در بیرون نس��بت به این حرفه 
وج��ود دارد. در بنگاه ه��ای اقتص��ادی و در دنیای��ی که ش��خصیت 
حقوقی را ابداع نمودند و بنگاه و ش��رکت را درست کردند، حسابدار 
مغ��ز این پدیده اس��ت، مدیران مال��ی برنامه ریزان ای��ن پدیده اند و 
مس��ئول رشد این پدیده هس��تند. در صورتی که اصاًل چنین نقشی 

برای مدیر مالی در مؤسسه های خودمان قائل نیستیم.
رس��وایی های مالی که در کشور داشتیم به طور عمده محصول 
تبانی ب��وده و اگر ه��م در جاهایی کوتاهی هایی در سیس��تم های 
حسابداری حسابداران نقشی داشتند، شاید به دلیل سرکوبی است 
که حس��ابداران ش��دند. گرچه حرفه حس��ابداری و حسابرسی هم 
خارج از این جامعه نیست ولی برای سالمت و شرافت جامعه این 
حرفه بیشتر از دیگران زحمت می کشد و البته این هم به این معنا 

نیست که مشکلی در حرفه وجود ندارد.

 صفار
کس�ی می خواس�ت 5 میلی�ون توم�ان وام بگی�رد گفتند که 
دوتا قس�ط اتومبیلی که داش�ته اید پرداخ�ت نکرده اید. در  
سیستمی که به خاطر دو قس�ط پرداخت نشده وام تصویب 

نمی ش�ود چطور سوءاس�تفاده 3هزار میلیارد تومانی پیش 
می آی�د؟ این تبانی اس�ت که زمین�ه را هم�وار می کند. ولی 
باألخ�ره کس�انی در این داس�تان ه�م در خ�ارج از  جامعه 

حسابداران و هم در داخل آن توبیخ و تنبیه شدند.

 اسکندربیاتی
ای��ن بح��ث از دو زاوی��ه قابل تحلیل اس��ت: اول اینک��ه در مورد 
بحران ها نقش حرفه حسابداری این است که هشدار بدهد؛  دوم 
اینکه بعد از بروز بحران حرفه حس��ابداری و حسابرسی در مقابل 
آن چه واکنش��ی باید نش��ان دهد. در امریکا، بعد از بحران س��ال 
2002 قانون س��اربینز اکسلی ش��کل گرفت. در چین، تشکیالت 
نظ��ارت بر حرفه حسابرس��ی ایجاد ش��د. در انگلس��تان، با ایجاد 
تش��کیالتی ک��ه ب��ر کل فعالیت ه��ای حس��ابداری و حسابرس��ی 
حاکم بود نظارت ایجاد ش��د. در امری��کا، مداخله دولت در فرایند 
استانداردگذاری و نظارت بر حرفه حسابداری و حسابرسی شکل 

گرفت. می شود مثال ها را باز هم گسترش داد.
ام��ا در کش��ور ما بعد از بحران چه واکنش��ی نش��ان دادیم. ش��اید 
مس��ئول ترین اف��راد در جامعه به دنب��ال مقصرینی بودن��د که به طور 
معمول هیچ وقت پیدا نش��دند. در بدترین ش��رایط برای مثال وقتی 
که بورس دچار س��قوط شد انگشت اتهام به سمت بی گناه ترین افراد 
دراز ش��د. بعد از برمال شدن سوءاس��تفاده 3هزار میلیارد تومانی دو 
موضوع طرح ش��د: اول؛ آیا کس��ی به موقع هش��دار داده بود که این 
بحران بالقوه ممکن اس��ت ایجاد ش��ود؛ و دوم چه کسانی در فرایند 
ش��کل گیری این موضوع نقش داش��تند. قوه قضاییه رسیدگی های 
خودش را انجام داد و احکامش هم صادر شد. اما نکته این است چه 

تضمینی وجود دارد در آینده یک 3هزار میلیارد دیگر ایجاد نشود.
حرفه حس��ابداری  و حسابرس��ی از این رس��واییها چه چیزی را 
فرا گرفته اس��ت. اینکه ما بگوییم که ما صاحب حرفه ای هس��تیم 
ک��ه اینگونه تفاخر دارد به نظر من خیلی س��ودمند نیس��ت. برای 
دیگران مهم اینست که این حرفه چه خدمت منحصر به فردی را 
می تواند به آنها ارائه بکند. اگر نظام مالیاتی به حرفه حس��ابداری 
و حسابرس��ی خیلی با اعتماد نگاه نمی کند، شاید این موضوع در 

جای خود قابل بررسی باشد.
آنچه که باید به آن توجه بکنیم اینس��ت که اهمیت استراتژیک 
نق��ش مدیرمالی در یک واحد تجاری را کس��ی ب��اور ندارد. نظام 
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مالی ما به طور عمده از حد دفترداری پا پیش نگذاشته است. برای 
عرضه قابلیت های حرفه حسابداری و حسابرسی به طور واقعی به 

کاربران چه فعالیت وسیعی انجام شده است؟

 دکتر عزیزی
به نظر من اگر یک عامل را بخواهیم مس��ئول این رس��وایی 3هزار 
میلیاردی بدانیم مقررات اس��ت. پدیده ای را معرفی کردند به اسم 
اعتبار اس��نادی ریالی که ابزار نامناس��بی بود و نقش مهمی در این 
سوءاستفاده داش��ت. حاال غیر از تبانی اگر ابزاری معرفی کردید و 
محیطی درس��ت کردید که به راحتی زمینه ضعف سیستم ها و بروز 
خالف را آماده کند، این به حس��ابدارها چه ارتباطی دارد. چرا باید 

تقصیر را به گردن سیستم حسابداری و حسابداران انداخت.

 اسکندربیاتی
فرض کنید که یک انبار کاه داش��ته باش��ید، یک ظ��رف بنزین، و 
ی��ک کبریت. با وج��ود اینها خودبه خ��ود حریق اتف��اق نمی افتد. 
حریق فقط در ش��رایطی استثنایی اتفاق می افتد. مقررات ناکارامد 
مطالعه نش��ده مانند ظرف بنزین عم��ل می کند، تبانی هم مثل آن 
کبری��ت اس��ت، منابع مالی هم مانند آن کاه اس��ت. ای��ن مثلث تا 
زمانی که وجود داش��ته باشد باز هم حریق شکل نمی گیرد. عاملی 
دیگری اس��ت که آتش افروز اس��ت، عاملی که سوءاستفاده 3هزار 

میلیارد و امثال آن را ایجاد می کند.
م��ن فکر می کن��م اگر بتوانی��م مبانی رویدادهای مش��ابه 3هزار 
میلیاردی را بشناس��یم و بتوانیم حسابرسان و حسابداران را نسبت 
به آن آگاه بکنیم، می توانیم از موارد مش��ابه پیشگیری کنیم. چند 
ب��ار باید در روزنامه بخوانیم که در ش��بکه بانکی، در فالن بانک، 
گروه��ی ب��ا زدوبند، با سوءاس��تفاده از نارس��ایی های سیس��تم، از 
طریق آگاهی از مقررات، سوءاس��تفاده ای انج��ام داده اند؟ ما علل 
بروز این س��وءجریانها را به طور کارامد به حرفه آموزش نداده ایم.
به امید روزی که این حرفه بیاموزد چگونه می تواند از نارساییهای 

گذشته پند بگیرد تا از تکرار خارج شویم.

 صفار
جامعه حسابداران رسمی ایران چگونه می تواند به حرفه در 
انجام وظایف و تعهداتش در قبال منافع عمومی کمک کند؟

 محامی
جامعه حس��ابداران رسمی ایران باید بتواند شرایطی فراهم کند که 
حسابداران رسمی وظیفه خودشان را به خوبی انجام دهند. جامعه 
حسابداران رس��می ایران االن یک تشکل حرفه ای است. زمانی 
می تواند تأثیرگذار باش��د که از یک تشکل حرفه ای به یک سرمایه 
اجتماع��ی ارتقا پیدا کند؛ مانند کان��ون وکال، مثل جوامع حرفه ای 
غ��رب. یعنی از مرز فعلی که پذیرش قانونی اس��ت فراتر رود و به 

پذیرش عمومی برسد.
پذی��رش عمومی هم به این معنا اس��ت که عموم مردم و جامعه 
اس��تفاده کننده از خدم��ات حرفه ای به این نتیجه برس��ند که حرفه 
حسابرس��ی، حرفه ای الزم و مفید برای جامعه اس��ت؛ بنابراین از 
گس��ترش آن حمایت می کنند. حرفه حسابرس��ی دو بخش دارد؛ 
یکی اعضای حرفه و یکی تشکیالت حرفه. تا هنگامی که اعضای 
حرفه به طور جدی به مبانی اخالقی که به طور عمده درس��تکاری 
اس��ت پایبند نباش��ند این حرفه اگر بهترین قوانی��ن حمایتی را هم 

برایش بگذارید قابل رشد نیست.
حرف��ه حسابرس��ی حرفه ای اس��ت به ش��دت متکی ب��ه رفتار؛ 
یعن��ی می توانی��م بگوییم حرفه اخالق محور و رفتاربنیان اس��ت. 
اگر ش��رایطی وجود نداش��ته باش��د که اخالق و درستکاری در این 
حرفه رعایت بش��ود این حرفه  اصاًل قادر نخواهد بود به هدفهای 
خودش برس��د. االن وضعیتی در حرفه حسابرسی یعنی در جامعه 
حسابرسی ایران وجود دارد که متأسفانه اجازه نمی دهد خیلی زیاد 

به آینده جامعه حرفه ای حسابرسی ایران خوش بین باشیم.

صفار: 

آیا بحرانهای مالی در

دنیا و شاید در کشور خودمان

ربطی به

نحوه کار و 

تعهد حسابدارها

داشته است
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جامعه حس��ابداران رس��می ایران در بخش پذی��رش و انتخاب 
حس��ابداران رس��می، هی��چ اختیاری از خ��ودش ن��دارد. در واقع 
حس��ابداران رسمی از بیرون سیس��تم انتخاب می شوند. در زمینه 
کنترل حرفه ای اعضا، مقررات دس��ت وپاگیر و تشریفات مفصل، 
زمان ب��ر و س��خت اداری وج��ود دارد و بخ��ش درخ��ور توجهی از 
اعضای آن متأس��فانه خیل��ی متأثر از محدودیت ه��ای رفتاری و 

اخالقی ذاتی حرفه نیستند.
س��رمایه اجتماع��ی یعن��ی ماهیتی که یک تش��کیالت کس��ب 
می کن��د و به لح��اظ آن ماهیت مورد اعتماد عم��وم قرار می گیرد و 
در نتیجه می تواند تغییرهایی را به وجود بیاورد؛ مثل کانون وکال. 
امروز کس��ی نیس��ت که فرایند قضایی در کش��ور را ب��دون کانون 
وکال تصور کند. ولی می ش��ود همه تصمیم گیری های اقتصادی و 
سرمایه گذاری را بدون  وجود گزارش حسابرس و صورتهای مالی 
استاندارد به راحتی تصور  کرد و در سطح کالن اساسًا چنین نقشی 

برای گزارشگری مالی قائل نیستند.
جامعه حسابرس��ی ایران به یک آسیب شناسی کامل نیاز دارد. 
نیاز به یک مبانی نظری دارد که آن را از تشکل حرفه ای به سرمایه 
اجتماع��ی جابه جا کند. براس��اس آن مبانی نظری اساس��نامه اش 
تنظی��م ش��ود. االن اساس��نامه جامعه حس��ابداران رس��می ایران 
برمبنای ذهنیت افراد خاصی تدوین شده است. شما این ذهنیت 
را به راحتی از اول تا آخر اساس��نامه می بینید. بدون مبانی نظری 
شما قادر نیستید به توسعه برسید. برای جامعه حرفه ای ایران هم 
همین طور است. پس برای اینکه جامعه حسابداران رسمی بتواند 
در خدمت منافع عمومی باشد باید بتواند از مرحله پذیرش قانونی 
عب��ور ک��رده و ب��ه مرحله پذی��رش عمومی و ارتقا از یک تش��کل 
حرفه ای به س��رمایه اجتماعی برسد تا مثل جوامع حرفه ای غرب 

منشاء خدمات اجتماعی گسترده باشد.

 صفار
ح�اال مس�تقل از جامع�ه حس�ابداران رس�می، در طول 50 
س�الی که حرفه حسابرس�ی مس�تقل در ایران وجود داشته 

روند کیفیت کار چگونه بوده است؟

 زندی
تا پیش از انقالب بحث حسابرس��ی خیلی اش��اعه پیدا نکرده بود. 

کانون حس��ابداران رسمی وجود داشت که تعداد اعضای آن بسیار 
محدود بود. کار حسابرس��ی ش��رکتهای خارجی را مؤسس��ه های 
حسابرس��ی چندملیتی انجام می دادند و یک ش��رکت حسابرس��ی 
دولت��ی هم وجود داش��ت که براس��اس قان��ون برنام��ه و بودجه، 
حسابرس��ی ش��رکتهای دولتی را انجام م��ی داد. در آن زمان هیچ 
استانداردی برای کار حسابرسی و حسابداری نداشتیم و بیشتر به 
رویه هایی استناد می شد که از مؤسسه های بین المللی می گرفتیم.
در مقایس��ه با 40 س��ال قبل، اکنون حرفه حسابرسی پیشرفت 
فوق العاده ای داشته اس��ت. االن ما به منابعی دسترسی داریم که 
در س��طح جهانی به کار گرفته می ش��ود. البته در این زمینه بیشتر 
زحمات به عهده س��ازمان حسابرس��ی بوده اس��ت. در حال حاضر 
بحث��ی که در س��طح کش��ور و جامعه حرفه ای مطرح اس��ت رفتن 
به س��وی استانداردهای بین المللی اس��ت. خوب این کار کوچکی 
نیس��ت. در حال حاضر ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس موظف 
شده اند کمیته حسابرسی داشته باش��ند. آیا تاکنون بازخورد نتایج 
فعالی��ت ای��ن کمیته ها از زمان تش��کیل مورد ارزیاب��ی قرار گرفته 
اس��ت؟ واقعًا ما به اطالعاتی دسترس��ی نداریم که بدانیم از زمان 
تشکیل این کمیته ها عملکرد آنها در وظایفی که به عهده داشته اند 
ت��ا چه می��زان موفقیت آمیز ب��وده، و تا چه ح��د کمیته ها در ایفای 
فعالیت خ��ود توانس��ته اند اس��تقالل الزمش��ان را از هیئت مدیره 
ش��رکتها حف��ظ کنند. به ط��ور حتم اس��تفاده از تجربه ه��ای دیگر 

زندی: 

متأسفانه به نظر من

در حال حاضریکی از 

اشکالهای اساسی که در

نظام آموزشی

در رشته حسابداری

وجود دارد

توجه صرف به

افزایش کمیت

در این رشته است
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کش��ورهای پیش��رو در زمینه حرفه حس��ابداری و حسابرسی مفید 
اس��ت اما این موضوع نباید تنها در ش��کل اس��تفاده محدود شود. 
بدیهی اس��ت این گونه اقدامها تا زمانی که به صورت ش��کلی باقی 
بمانن��د و به محتوای آنها توجه نش��ود نتیجه ای جز صرف هزینه، 
ک��ه آن هم منجر ب��ه ایجاد ارزش در بنگاهها نمی ش��ود چیزی به 

همراه نخواهند داشت.

 صفار
البته این پیش�رفت جدی اس�ت. ولی آیا این پیش�رفت در 

جهت منافع عمومی بوده است؟

 اسکندربیاتی
در س��الهای گذشته حرفه رشد زیادی کرده است و مهمترین تغییر 
ای��ن بوده که توانس��تیم با تدوی��ن اس��تانداردهای الزم معیارهای 
انجام مناس��ب کارها را داش��ته باش��یم. اما اگر معیار رشد را بهبود 
در کیفیت حسابرس��ی و کیفیت ارائه خدمات مالی بدانیم و اگر این 
را به عن��وان یک راه برای رس��یدن به آن  مطل��وب ارتقای جامعه 

بدانیم، پرسش این است که چقدر در این جهت حرکت کرده ایم.
از آنجای��ی ک��ه حرفه حس��ابداری بی واس��طه با مناف��ع عمومی 
س��روکار دارد در این بعد ش��اید پیش��رفت های درخور مالحظه ای 
نداش��تیم. برای اینکه کیفیت کار حسابرس��ی به عوامل گوناگونی 
مرتبط اس��ت؛ به نیروی انس��انی، به آگاهی ها، به نوع انجام کار، 
به نظم و دیس��یپلینی که بر کار حاکم اس��ت، و به عوامل گوناگون. 
یک��ی از مهمترین آنها رعایت اخالق حرفه ای اس��ت. اس��تاندارد 
الزم هس��ت اما کافی نیس��ت. بحث اینست که اس��تاندارد را با چه 

مجموعه ای، با چه شرایطی می خواهیم به کار بگیریم.
ام��روز تقریب��ًا بخش درخ��ور توجه��ی از کار خصوصی س��ازی 
تحقق پیدا کرده و بیش��تر از تعداد کارهایی که سازمان حسابرسی، 
حسابرس��ی می کند توسط مؤسس��ه های حسابرسی عضو جامعه، 
حسابرس��ی می ش��ود. اما خود این مجموعه نس��بت به آن بخشی 
که به طور بالقوه باید حسابرس��ی شود فاصله درخور توجهی دارد. 
اگ��ر بخواهیم این فاصله را پر کنیم آیا جامعه حس��ابداران رس��می 
ظرفی��ت آن را دارد؛ و برفرض پاس��خ مثبت با کدام کیفیت. رش��د 
حرف��ه در گرو بهبود کیفیت حسابرس��ی اس��ت و این خ��ود در گرو 
عوام��ل گوناگونی اس��ت. یک��ی از مهمترین عوامل ب��راورد کردن 

انتظارهای کاربران و تأمین نیروهای مناسب برای انجام کار است.

 محامی
وقت��ی درباره منافع عمومی صحبت می کنی��م با تجربه و با دانش 
حسابرس��ی به تنهای��ی نمی توانیم به خوبی مفاهیم را روش��ن کنیم 
و نی��از به دانش��ی فرات��ر از حسابرس��ی داری��م و بای��د از اقتصاد، 

جامعه شناسی، حتی فلسفه کمک بگیریم.
اگ��ر بخواهی��م درباره آین��ده حسابرس��ی صحبت کنی��م، آینده 
حسابرسی چیزی نیست جز انجام آن وظایفی که از طرف اجتماع 
به عه��ده دارد. اگر نتوانیم انتظارهای جامعه از حرفه حسابرس��ی 
را براورده کنیم حسابرس��ی ایران پیش��رفتی نخواهد داشت. برای 
این کار الزم اس��ت تغییرهایی به وج��ود بیاید؛ هم در درون جامعه 

حسابداران و هم در بیرون آن.
درون جامع��ه حس��ابداران نیاز به قوانی��ن و مقرراتی داریم که با 
قانون طبیعی حسابرس��ی هماهنگ باش��یم نه ب��ا ذهنیت افرادی 
که ب��ه مراجع تصمیم گی��ری نزدیک ترند. جامع��ه گرفتار جزئیاتی 
اس��ت که توضیحی برایش نداریم. گوهر و ذات حرفه حسابرسی، 
درس��تکاری اس��ت. درس��تکاری به معنی ع��ام آن یعنی ش��امل 
اس��تقالل و صداق��ت و بیطرفی و …. گس��ترش دانش و تخصص 
و مهارت حسابرس��ی فقط با رعایت درستکاری می تواند به حرفه 
برای خدمت به منافع عمومی کمک کند بنابراین حساسیت نسبت 

به درستکاری حسابرسان باید در مرکز توجهات به حرفه باشد.

 صفار
مطلب بعدی در رابطه با بحث آموزش اس�ت. به طور طبیعی 
پاسخگویی به منافع عمومی در گرو آموزش حرفه ای نظری 
مناس�ب است. جامعه حسابداران و دیگر مراجع حرفه ای و 
دانشگاهی در ارتقای آموزش حسابداران تا چه اندازه موفق 

عمل کرده اند؟

 اسکندربیاتی
آم��وزش نق��ش اساس��ی دارد. هرچ��ه نظ��ام آم��وزش عال��ی م��ا 
س��ازمان یافته تر باش��د نیروهای خروجی مجموعه ه��ا مؤثرترند. 
ام��ا اگ��ر برنامه های آموزش��ی نظام آم��وزش عالی را م��رور کنیم 
در بهتری��ن حال��ت چقدر نیازه��ای امروز حرف��ه را تأمین می کند؟ 
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مباحث حسابداری خدمات دادگاهی، استفاده از کامپیوتر در فرایند 
حسابرسی، خدمات اعتباربخشی نظیر وب تراست و سپس تراست 
و بقیه زمینه ها در نظام آموزش عالی ما کجاس��ت؟ متأس��فانه باید 
بگویی��م ک��ه امروز در بعد آموزش��ی حس��ابداری  و حسابرس��ی در 
مؤسسه های آموزشی عالی و دانشگاه های ما هنوز استانداردهای 
حس��ابداری و اس��تانداردهای حسابرس��ی ی��ا آیین رفت��ار حرفه ای 
به عنوان پایه و ش��الوده اصلی حس��ابداری و حسابرسی جایگاهی 
درخور ندارد. این کمبود خود باعث کاهش کیفیت دانش آموختگان 

دانشگاهی می شود.
اما در کنار این نظام آموزش��ی، نظام پژوهشی نیز به نارسایی ها 
و ضعف هایی که در حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی کش��ور وجود 
دارد و باید به آنها توجه ش��ود، نمی پردازد. بخشی از پژوهش ها و  
پایان نامه ها دربرگیرنده موضوعهایی اس��ت که با جامعه و حرفه و 
محیط های اقتصادی ما ارتباط نزدیکی ندارد. متأسفانه هیچکدام 
از مراج��ع ذیربط هم از پژوهش های مرتبط پش��تیبانی نمی کنند. 
یعنی اگر بورس، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران متولی پژوهش باش��ند می توانند در بهبود این روش 

نقش داشته باشند.
به نظر من این ضعفی که در نظام آموزش و نظام پژوهش وجود 
دارد یک��ی از علل اصلی رش��د نیافت��ن آگاهی های حس��ابداری و 

حسابرسی در کشور است.

 زندی
جامعه حس��ابداران رس��می، انجمن حس��ابداران خبره، انجمن 
حس��ابداری ایران و انجمن حسابرس��ان داخلی، همه می توانند 
نقش��ی س��ازنده در این زمینه داش��ته باشند، مش��روط بر اینکه 
برنامه و اس��تراتژی هماهنگی را با یکدیگر در این زمینه تعریف 
کنند. اگر بین سازمان حسابرس��ی، بورس اوراق بهادار، جامعه 
حسابداران رس��می، و انجمنهای حرفه ای همکاری منسجمی 
وجود داش��ته باش��د می توان راهکارهای الزم را به برنامه ریزان 
آموزش��ی کش��ور پیش��نهاد داد. خوش��بختانه بخش عمده ای از 
مدرس��ان و اس��اتید دانش��گاهها و مؤسس��ه های آموزشی عالی 
از اعض��ای همی��ن نهادها تش��کیل ش��ده اس��ت که ای��ن افراد 
در چارچ��وب هم��کاری ک��ه بین س��ازمان حسابرس��ی، جامعه 
حسابداران رس��می و دیگر جوامع حرفه ای می تواند شکل گیرد 

قادر خواهند بود کمبودهای الزم را در این زمینه مشخص کنند. 
متأسفانه به نظر من در حال حاضر یکی از اشکالهای اساسی که 
در نظام آموزش��ی در رشته حس��ابداری وجود دارد توجه صرف 
ب��ه افزایش کمیت در این رش��ته اس��ت. تا آنجا ک��ه در برخی از 
س��خنرانیها و سمینارها هم به این نکته اشاره می شود که رشته 
حس��ابداری دارای بیشترین دانشجوس��ت. اما وقتی ما از لحاظ 
کیف��ی به خروجی این تعداد، به خصوص در س��طح کارشناس��ی 
برخ��ورد می کنیم با افرادی مواجه می ش��ویم ک��ه در به کارگیری 
آموزش��های خ��ود در عم��ل و حت��ی از ابتدایی تری��ن مفاهی��م 
حس��ابداری نیز آگاهی ندارند و اگر آگاهی هم داشته باشند نحوه 
و کارب��رد آن  را در عمل نمی دانند. به نظر من یکی از مهمترین 
اش��کالها درتربیت نیروی انس��انی و در رش��ته حس��ابداری دور 
بودن دانش��جویان از کار عملی اس��ت. به تجربه ثابت شده آن 
بخش از دانشجویانی که در طول دوره تحصیل خود  کارآموزی 
داش��ته و به  کار مرتبط با رشته حسابداری مشغول بوده اند بعد از 
فارغ التحصیلی بسیار موفق تر از کسانی شده اند که تجربه ای در 

دوران تحصیل نداشته اند.

دکتر عزیزی
برنامه های آموزش حرفه ای ما در س��طح مؤسسه های آموزشی و 
مؤسس��ه های حرفه ای پژوهش محور نیس��ت. پژوهش هم برای 
خ��ودش حکایتی اس��ت مثل حکایت ه��ای دیگ��ر؛ آن را از خارج 
گرفتی��م و آورده ای��م و می خواهیم بی محتوا و به عن��وان مد روز از 

آن بهره بگیریم.
 حرفه حس��ابداری از کاروان کل جامعه جدا نیس��ت و کم و بیش 
با همان دش��واریهایی روبه روست که دامنگیر کل جامعه است. اگر 
حرفه بخواهد اعتبار پیدا کند و در جهت منافع عمومی حرکت کرده 
و مش��کالت را از پی��ش رو ب��ردارد، باید به فرایندها تعهد داش��ته 
باش��د. باید برای آموزش، برای پژوهش، برای اصالحات فرایند 
بگذاری��م. مس��ائل را باید از فراین��د خودش پیش ب��رد و تعهد به 
فرایند و اصول مربوط به پژوهش ش��اید تنها راهی باش��د که امور 
را اص��الح نمای��د. بعد اگر نتیجه پژوهش به کار گرفته ش��ود، و در 
پی آن برنامه براس��اس پژوهش طراحی شود، در نهایت با اجرای 
آن یک مجرایی باز می شود. این چیزی است که از دست حرفه و 

یکایک افراد آن برمی آید.
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آموزش به خودی خود آنقدر مس��ئله مهمی است که ضروری است 
در فرصت��ی جداگانه و مس��تقل به آن بپردازیم. اما برداش��ت من 
از این پرس��ش اینس��ت که نق��ش آموزش با رویک��رد حفظ منافع 
عمومی چیس��ت؟ در این خص��وص آقای اس��کندر بیاتی و دیگر 
دوس��تان مطالب مهمی را مطرح فرمودند. من می خواهم به این 

موضوع از منظر جامعه شناسی نگاه کنم.
به ط��ور معمول در جامعه شناس��ی عمل یا اقدام ک��ه به آن در 
اصطالح تکست (Text)  می گویند، در چارچوب نظام ارزشی 
ی��ا قانون��ی که اقدام ی��ا عم��ل در آن چارچوب انجام می ش��ود و 
اصطالح��ًا ب��ه آن کانتکس�ت (Context) می گوین��د، ارزیابی 
می ش��ود. از این دیدگاه یا با  این متدولوژی، گس��ترش دانش و 
مهارت حسابرس��ی به عنوان تکس��ت تنها زمان��ی می تواند مؤثر 
واقع ش��ود که در کانتکست مناس��ب خود یعنی درستکاری انجام 
ش��ود، یعنی ب��دون اصرار ب��ر بنیانهای اخالقی ک��ه حرفه بر آن 
استوار است آموزش به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. برای 
توضیح این مطلب نگاهی به گذشته نه چندان دور خودمان مفید 
خواهد بود. در دهه ش��صت که تعداد حسابرس��ان دارای مدارک 

عالی خیلی کمتر بود، تع��داد و تنوع کتابهای مرجع و آموزش به 
مراتب محدودتر بود و این مقدار هم مقررات انضباطی نداشتیم. 
آیا گزارش��های حسابرس��ی به نظر ش��ما با کیفیت تر و قابل اتکاتر 
نبودن��د؟ به عنوان ش��خصی که ب��ه اقتضای مس��ئولیتش امکان 
مطالعه صدها گزارش حسابرس��ی صادر ش��ده از س��وی جامعه را 
دارم خدمتتان عرض می کنم که پاس��خ این پرسش مثبت است. 
به نظر من آنچه که باعث کاهش کیفیت، که به خودی خود ناکامی 
در خدمت به منافع عمومی اس��ت، شده چیزی جز کم توجهی به 

مبانی اخالقی حرفه نیست.
اج��ازه می خواه��م این ط��ور جمع بندی کنم که با گس��ترش 
آم��وزش چ��ه به لح��اظ کمی و چ��ه به لح��اظ تن��وع، فقط در 
چارچوب تعهد و الت��زام اعضای حرفه به مبانی اخالقی حرفه 
اس��ت که می توان موج��ب تعمیق نقش حرف��ه در حفاظت از 

منافع عمومی شد.

 صفار
ب�ار دیگر از حضور و مش�ارکت س�ازنده ش�ما در این بحث 

سپاسگزاری می کنم. 


