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گفتگو با ش�ما این مزیت را دارد که صریح است و پوست کنده 
صحب�ت می کنید و س�ابقه نش�ان می دهد حتی آنه�ا هم که از 
صراح�ت ش�ما رضای�ت خاط�ر ندارن�د، خ�ود را از توجه به 
پیش�نهادها و نظرهای شما محروم نمی کنند. ما به عنوان یک 
رس�انه، از ط�رح دیدگاههای مختلف اعضای حرفه اس�تقبال 
می کنیم و امیدواریم بتوانیم نقش سازنده و مثبتی در پیشرفت 

حرفه داشته باشیم.  
دکتر بستانیان

امید دارم مس��ئوالن محترم مرتبط با حرفه حسابرس��ی، به نظرهای 
دیگ��ران توج��ه کافی داش��ته باش��ند زی��را ه��دف قطعًا جل��ب توجه 
تصمیم گی��ران و اثرگ��ذاری اس��ت. زمان ه��ای بس��یاری هس��ت که 
حرف ه��ای زی��ادی برای گفت��ن وج��ود دارد، ولی به دلیل احس��اس 
نومیدی نسبت به اثربخشی بازگویی آنها، کششی برای بیان نیست. 
همان ط��ور ک��ه فرمودید، بیان من روش��ن و بی پیرایه اس��ت. اگرچه 
ممکن اس��ت این ش��یوه گویش و نوش��تار برای افرادی که عادت به 
رندی و پرده پوش��ی و گنگ گویی و نظایر آن دارند، خوشایند نباشد، 

نظـارت 
یـا

 سـرپرستی؟

              در گفتگو با
   دکتر جواد بستانیان

آقای دکتر جواد بستانیان دوره کارشناسی و 
کارشناسی ارشد خود را در دانشکده حسابداری شرکت 
نفت گذرانده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه عالمه 

طباطبایی دریافت کرده اند.
ایشان از شمار حسابدارانی هستند که با محیط و 
شرایط کار حسابداران نسِل قدیم و جدید، هر دو، 

به خوبی آشنابوده و همواره بر اهمیت تعهد حرفه به 
»منافع عمومی« و نقش آن در جامعه تأکید دارند.
دکتر بستانیان در کنار کوششهای فنی و علمی، 
مشارکت چشمگیری در تحلیل تحوالت حرفه ای و 

نهادهای مرتبط با آن دارند.
ایشان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و هم 
اکنون مدیرعامل مؤسسه حسابرسی فریوران است.
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ولی ترجیح می دهم چیزی نگویم که گنگ و 
نارسا باشد و هرکس بتواند برداشت متفاوتی 
از آن داش��ته باش��د و در آخر نتیجه ای هم از 
آن عاید نش��ود. من برای وق��ت خوانندگان 
و ش��نوندگان مطال��ب، ارزش زی��ادی قائل 

هستم. 
 

موقعی�ت  و  ش�رایط  از  ش�ما  تحلی�ل 
کش�ور  در  حسابرس�ی  حرف�ه  کنون�ی 
چیس�ت؟ مهمترین نقاط قوت و ضعف، 
فرصته�ا  و  تهدیده�ا  اصلی تری�ن  و 

کدامست؟
دکتر بستانیان

در مقایسه با سال 1380 که جامعه حسابداران 
رسمی ایران تشکیل شد، جایگاه حسابرسی 
در کش��ور بس��یار ارتقا یافته و توجه نسبت به 
حرفه حسابرس��ی هم در کش��ور بیشتر شده 
است. تالش همه دست اندرکاران و از جمله 
کسانی که نخستین س��نگ تشکل حرفه ای 
حسابرس��ان را به عن��وان جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران بن��ا نهادند و آنان ک��ه در ادامه 
گامهای دیگری برای ارتقا برداشتند، به ثمر 
نشسته است. ما باید با امید به آینده همواره 
کوشش کنیم که هرچند به اندازه یک گام، به 
جلو برویم. سرنوش��ت انسان چنین است که 
تالش هایش به آهس��تگی به نتیجه می رسد 
و اتفاقًا هرجا زودتر از موعد به نتیجه رسیده، 
بعدها خس��ارت زیادی از ای��ن بابت پرداخته 

است. 
آن چه اس��فبار اس��ت درج��ازدن و بدتر از 
آن پس رفت اس��ت؛ مانند بالیی که در دوره 
هشت س��اله منتهی به 92 بر کشور نازل شد 
که آن هم به علت همان اشتیاق زیاد مردم به 
دس��تیابی بی زحمت و تالش به ثروت و رفاه 

و گمان آنان به امکان جلب منفعت نامعقول 
و از غیب نازل شده ، رخ داده است.

توج��ه دوب��اره ب��ورس به نق��ش بااهمیت 
حسابرسی در شفاف سازی بازار اوراق بهادار 
نی��ز از عوامل مؤثر بر ارتق��ای جایگاه و نفوذ 
حسابرسی در کشور بوده است که هم زمان با 
تأسیس جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز 
ش��د، و به تدریج با گس��تردگی بیش��تر ادامه 

 یافته است.
 

مؤسس�ه های  مش�کالت  مهمتری�ن 
اس�ت؟  ک�دام  ای�ران  حسابرس�ی 
به ویژه آنهایی که بیش�تر ب�ا بی توجهی 

روبه روست؟
دکتر بستانیان

حضور نزدیک به 270 مؤسسه حسابرسی 
جامع��ه  تش��کیل  از  پ��س  س��ال  دوازده 
حس��ابداران رس��می ای��ران، درحال��ی که 
تعداد مؤسس��ه های فعال حسابرسی پیش 
از آن کمت��ر از چهل مؤسس��ه ب��ود، اگرچه 
ب��ه ظاهر بیانگر رونق در این بخش اس��ت 
ام��ا در حقیقت نش��ان دهنده آن اس��ت که 
مؤسسه های حسابرسی تاکنون نتوانسته اند 
پوی��ا  اقتص��ادی  مؤسس��ه های  به عن��وان 

فعالیت کنند.
آسیب شناس��ی این پدیده نشان می دهد 
که هم ش��رایط اجتماعی، امکان تش��کیل 
مؤسس��ه های بزرگت��ر را فراه��م نمی کند و 
هم جامعه حسابداران رسمی ایران تالش 
اثربخش��ی برای شناس��ایی علت های این 
پدی��ده نک��رده اس��ت. درحالی ک��ه به نظر 
می رسد مطالعه و بررسی و سپس پیشنهاد 
بر پایه مطالعات، می تواند گام مهمی برای 
تصمیم گیری ه��ای بع��دی در ای��ن ح��وزه 

نظـارت 
یـا

 سـرپرستی؟
سرنوشت انسان 

چنین است که 

تالش هایش

 به آهستگی

 به نتیجه می رسد 

و اتفاقًا هرجا

زودتر از موعد

 به نتیجه رسیده

بعدها

 خسارت زیادی

از این بابت

 پرداخته است
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باش��د تا بر آن مبنا شرایطی فراهم شود که 
مؤسس��ه های حسابرس��ی بتوانند به عنوان 
ی��ک بن��گاه اقتص��ادی به رش��د و توس��عه 

بپردازند. 
حس��ابداران  جامع��ه  راهب��ری  ش��یوه 
رس��می ایران به تدریج آن چنان شده که 
گویی مؤسسه های حسابرسی  شعبه های 
جامعه حس��ابداران هستند، به صورتی که 
بای��د همه اطالعات مؤسس��ه را به جامعه 
که س��ازمان مرکزی اس��ت ارس��ال کنند؛ 
ارس��ال رونوش��ت نام��ه دالی��ل حرفه ای 
برای پذیرش کارهای حسابرس��ی جدید، 
ارس��ال تمام گزارشهای حسابرسی همراه 
حسابرسی ش��ده  مال��ی  صورت ه��ای  ب��ا 
لحظ��ه ای  ارس��ال  مؤسس��ه ها،  توس��ط 
وضعیت کارکنان ش��امل تمام مشخصات 
و تغیی��رات آن، ارس��ال تم��ام اطالعات 
مربوط به قراردادها ازجمله مبلغ، ساعت 
کار ب��راوردی و س��اعت کار واقع��ی، این 
احس��اس را در مؤسس��ه های حسابرس��ی 
ایج��اد می کند ک��ه آنها ش��عبه های جامعه 

حس��اب�داران  رس��می هس��تند. 
سرپرس��تی  و  نظ��ارت  دی��دگاه  اص��واًل 
این گون��ه ای و کنترل صددرصدی مش��کل 
هم��ه  جم��ع آوری  اس��ت.  مشکل س��از  و 
صورته��ای مالی و گزارش حسابرس��ی آنها 
در یک دس��تگاه نظارتی را دیگر نمی توان 
نظارت نامید و بیش��تر به سرپرس��تی شبیه 
اس��ت، ضمن  آنکه می تواند فسادآور باشد. 
مشخص نیس��ت جامعه حسابداران چگونه 
ای��ن ح��ق را پیدا ک��رده که اطالع��ات تمام 
ش��رکتها را که بسیاری از آنها خصوصی هم 
هستند، دراختیار داشته باشد. برای روشن 
ش��دن ماهیت این رویه می ت��وان از قیاس 

اس��تفاده کرد. بدین صورت که به طور مثال 
وکیالن هم مکلف شوند اطالعات موکالن 
و حق الزحم��ه  تنظیم ش��ده  دادخواس��ت  و 
خ��ود را هربار ب��ه کانون وکال ارس��ال کنند 
خ��ود،  بیم��اران  اطالع��ات  پزش��کان  ی��ا 
نتای��ج معاین��ات، آزمایش ه��ا، تجویزها و 
حق الزحمه خود را به سازمان نظام پزشکی 

ارسال کنند. 
البت��ه ممکن اس��ت گمان ش��ود با وضع 
مق��ررات، همه این کارها مج��از یا اجباری 
می ش��ود ول��ی ای��ن رفتاره��ا ضم��ن  آنکه 
دش��من اعتماد، درستکاری، میهن دوستی 
و اش��تیاق و ش��ادمانی اس��ت، هزینه کالن 
و بیه��وده ای را برای کش��ور ایجاد می کند؛ 
به گون��ه ای ک��ه همه به دنبال عل��ت این امر 
هس��تند که چگونه کش��ور بالق��وه ثروتمند 
ایران، با فقر و نابه س��امانی مواجه اس��ت و 
زندگ��ی همه اعم از ثروتمند و فقیر با رنج و 

ناراحتی سپری می شود. 
نی��ز  به��ادار  اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان 
مش��ابه همان اطالعات را با شکل دیگر از 
مؤسس��ه ها مطالبه می کند. ب��ه این ترتیب 
نتیج��ه واقع��ی ای��ن ش��یوه نظ��ارت چنین 
ش��ده اس��ت که مدیران حسابرسی، بخش 
عظیمی از زمان و انرژی خود را برای تهیه 
این گزارشها تلف کنند و وقت کمتری برای 
مقص��ود اصلی ک��ه کنترل و نظ��ارت بر کار 
حسابرسی در مؤسس��ه خودشان است، در 

اختیار داشته باشند.
 

به قاع�ده، مراج�ع حرف�ه ای مس�ئول حل 
مراج�ع  آی�ا  هس�تند.  حرف�ه  مش�کالت 
حسابرسی کشور از اعتبار و صالحیت کافی 

برای حل مسائل حرفه ای برخوردارند؟

موضوعی که به کنش 

جامعه حسابداران رسمی 

برمی گردد

لزوم تأکید بر

نقش حرفه ای است
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دکتر بستانیان
جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران به عنوان 
مرج��ع حرفه ای ب��رای حسابرس��ی، اگرچه 
ت��الش زی��ادی داش��ته و کاره��ای پرباری 
انج��ام داده اس��ت ام��ا ب��ه عل��ت پراکندگی 
زی��اد موضوع ه��ا و فش��ارهای مختلفی که 
از پهنه ه��ای گوناگون به آن وارد می ش��ود، 
نتوانس��ته آن گونه که شایسته است، مسائل 
و  مش��کالت واقع��ی حرف��ه حسابرس��ی را 

حل وفصل کند.
یک��ی از مهمتری��ن دالی��ل نرس��یدن به 
توفیق کامل، رویارویی با مش��کالت بسیار 
زیاد اس��ت. نظ��ارت تنگاتن��گ وزارت امور 
مختل��ف  جنبه ه��ای  در  اقتصادی ودارای��ی 
کار حسابرس��ان و جامعه حسابداران رسمی 

ایران یکی از این مشکالت است.
واقع��ی  حض��ور  ب��ه  ناب��اوری  می��راِث 
س��ازمان های مردم نهاد، آن ش��ده است که 
با تغییرات چندباره و یکس��ویه در اساسنامه 
جامعه حس��ابداران رس��می و آیین نامه های 
مربوط توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی، 
نقش جامعه حسابداران رسمی هم کم رنگ 
ش��ود و به عل��ت دخالت های زی��ادی که در 
کار آن می ش��ود، توانای��ی پیش��برد هیچ کار 

اساسی را نداشته باشد.
اینکه ب��رای جامعه حس��ابداران رس��می 
ای��ران- که تش��کیل آن به تصمی��م دولت و 
برای س��امان دهی به حسابرس��ی در کش��ور 
بوده و مس��ئول نظ��ارت بر کار حسابرس��ان 
و  موظ��ف  نظ��ارت  عال��ی  هیئ��ت  اس��ت- 
تمام وقت و س��ازمان جداگانه تعیین ش��ود، 
هی��چ توجی��ه منطقی و عقلی وج��ود ندارد. 
اگ��ر چنین نظارتی معقول باش��د، باید برای 
دس��تگاه هیئت عال��ی نظارت ه��م ناظران 

دیگر گذاشت و برای آن ناظران نیز ناظران 
دیگر و به این ترتی��ب بی نهایت ناظر برای 

هر کاری الزم است.
موضوع دیگری که در س��ال گذشته روی 
داد و موج��ب صدور اح��کام انضباطی برای 
اکثر اعضای شورای عالی جامعه حسابداران 
رسمی ایران شد، نمونه ای دیگر از ناکارامد 
ک��ردن جامعه حس��ابداران رس��می اس��ت. 
اعض��ای  ک��ه  ک��ه ش��ورای عالی  هنگام��ی 
آن از می��ان اف��راد م��ورد تأیی��د وزارت امور 
اقتصادی ودارای��ی و دیگ��ر ارگانهای مرتبط 
انتخاب ش��ده اند، برای ی��ک تصمیم کاماًل 
حرفه ای مورد غضب وزارت قرار می گیرند، 
چگونه می توان��د تصمیمهای حرفه ای مهم 
بگی��رد؟ عل��ت آن رویاروی��ی، ی��ک رفت��ار 
ناموج��ه ب��ود، زیرا طبق تبص��ره 5 ماده 25 
اساس��نامه که ب��ه اساس��نامه اضافه ش��ده ، 
پ��س از اع��الم ممنوعی��ت انعق��اد واگذاری 
کار به ص��ورت دس��ت دوم، انعق��اد این  گونه 
قراردادها توس��ط س��ازمان حسابرس��ی ... 
قرارداد دس��ت اول محس��وب ش��ده است. 
یعنی تصمیم گیرندگان حت��ی زحمت یافتن 
ی��ک راه ح��ل منطق��ی ب��رای رس��یدن به 
خواس��ته خود را هم نکش��یده اند و در نتیجه 
اعالم کرده اند که قراردادهای دست دوم در 
این مورد خاص، دس��ت اول تلقی می شود. 
ش��اید اگر وضع تغییر نمی کرد می توانس��تیم 
انتظ��ار داش��ته باش��یم که به ف��رض هیئت 
وزی��ران تصویب کند ک��ه روزهای خاصی از 

سال شب تلقی شود!
براس��اس اختی��ارات خاصی ک��ه معمواًل 
ارکان دول��ت ب��رای خ��ود فراه��م می کنند، 
وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز هر از گاهی 
تعدادی اف��راد غیرواجد ش��رایط را به عنوان 

شیوه راهبری

جامعه حسابداران رسمی 

چنان شده که

 گویی

مؤسسه های حسابرسی

 شعبه های

 جامعه حسابداران

 هستند
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حس��ابدار رس��می تعیین می کن��د، یا عده ای 
را از آزمونه��ای معمول مع��اف می کند. به 
این ترتیب جامعه حس��ابداران رسمی باید 
ان��رژی زیادی برای نظارت بر کار کس��انی 
ص��رف کن��د ک��ه از آغاز مش��خص اس��ت 
ک��ه صالحی��ت کار حسابرس��ی و امض��ای 
گزارش های حسابرس��ی را ندارند. نظارت 
ب��ر این گون��ه اف��راد باعث می ش��ود س��هم 
واج��دان ش��رایط واقع��ی از نظ��ارت کمتر 
ش��ود و چنانچ��ه در م��ورد این گون��ه افراد 
نظارت کافی و کامل انجام نش��ود، آبروی 
تم��ام اعض��ای جامع��ه در مع��رض تهدید 
قرار گیرد. از آن س��و، همان دستگاهی که 
چنین وضعی را پدید آورده از نابه س��امانی 

حسابرس��ی گالیه می کند.
موضوعی که به کنش جامعه حس��ابداران 
رس��می برمی گ��ردد، ل��زوم تأکی��د ب��ر نقش 
حرف��ه ای اس��ت. جامع��ه بای��د از ورود ب��ه 
موضوعهای��ی که رنگ و ب��وی غیرحرفه ای 
دارد، پرهی��ز کن��د و نیروه��ای کمی��اب خود 
را مص��روف ارتق��ا و اعت��الی حرف��ه ای کند 
و موضوعه��ای صنفی و غیرحرف��ه ای را به 

گردن نگیرد. 
تعام��ل مناس��ب ب��ا س��ازمان ب��ورس و 
می توان��د  و  می توانس��ت  به��ادار  اوراق 
ب��ه  یادش��ده  س��ازمان  مس��تقل  ورود  از 
حوزه های حرفه ای جلوگیری کند و عالوه 
بر آن اجرای درس��ت نقش نظارتی جامعه 
می تواند اعتماد نسبت به حرفه حسابرسی 

را افزای��ش ده��د.
 

آی�ا مراجع حرفه  حسابرس�ی به اعضا و 
ذینفع�ان پاس�خگو هس�تند؟ آی�ا اصول 
نظ�ام راهب�ری را رعای�ت می کنن�د؟ آیا 
اص�واًل نظ�ام راهب�ری معتب�ر و مدون و 

اعالم شده دارند؟
دکتر بستانیان

به عل��ت دخال��ت بیش ازان��دازه وزارت ام��ور 
حس��ابداران  جامع��ه  در  اقتصادی ودارای��ی 
چندب��اره  تغیی��رات  اث��ر  در  ای��ران  رس��می 
نامطلوب در اساس��نامه، مس��ئولیت اساسی 
راهب��ری جامعه به عه��ده وزارت قرار گرفته 
اس��ت و نمی توان انتظار داش��ت ک��ه جامعه 

حسابداران رسمی پاسخگوی اعضا باشد. 
ش��ورای عالی جامعه از می��ان اعضایی از 
جامع��ه که ش��رایط وی��ژه ای دارن��د انتخاب 
می شوند و باید پیش از انتخاب از کنترل های 
وی��ژه ای که البته هیچ تناس��بی با نقش آنان 
ندارد، گذر کنند و همین امر بسیاری از اعضا 
را که به این شیوه معترض هستند از داوطلب 
شدن نیز رویگردان کرده است. ضمن  آنکه 
در تغییرات اساس��نامه حتی برای دوره هایی 
که یک نف��ر می تواند داوطل��ب عضویت در 
شورای عالی ش��ود و نیز برای تعداد اعضای 
ش��اغل ک��ه می توانن��د عض��و ش��ورای عالی 
ش��وند، یعنی کسانی که در جریان کامل امور 
و متأثر از آن هس��تند، نیز محدودیت تعیین 

شده است.
ع��الوه ب��ر آن تصمیم��ات ش��ورای عالی 
در مع��رض دو تهدی��د ج��دی اس��ت، یکی 
بی اث��ر ک��ردن آنه��ا به وس��یله وزارت ام��ور 
اقتصادی ودارای��ی و دیگ��ری جم��ع ش��دن 
تم��ام اختی��ارات در هیئت مدیره و پیش بینی 
نش��دن یا اجرا نش��دن س��ازوکار گزارشگری 
هیئت مدی��ره به ش��ورا که می تواند بس��ته به 
ویژگیه��ای ش��خصی اعض��ای هیئت مدیره 

متفاوت و متغیر باشد. 
مجم��ع عموم��ی جامع��ه ه��م ک��ه به جز 
انتخاب اعض��ای ش��ورای عالی، فقط نقش 
تصویب صورته��ای مالی و تعیی��ن روزنامه 

امیدوارم

روزی فرا برسد که 

هیچکس

حتی آنان که

مدارک حرفه ای یا 

علمی معتبر دارند

بدون گذراندن

 تمام آزمون ها و

 کسب همه 

تجربه های هنگام کار

 داوطلب یا مجاز به

 معافیت از آزمون 

نشوند
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کثیراالنتش��ار را دارد ک��ه بیش��تر از جنب��ه 
تزئینی می توان به آن نگاه کرد.

راهکارهای پیش�نهادی شما برای حل 
مش�کالت مؤسس�ه های حسابرس�ی 
ایران، و به عبارت دیگر پوشش نقاط 
ضع�ف و تهدیده�ا و بهره ب�رداری از 

نقاط قوت و فرصتها، کدام است؟
دکتر بستانیان

ارتق��ای  آفته��ای  از  یک��ی  ب��ا  آنک��ه 
کیفی��ت کار حسابرس��ی و بزرگ ش��دن 
مؤسس��ه های حسابرس��ی، ب��ه دالیلی 
ک��ه پیش��تر در مقال��ه ای ش��رح داده ام، 
دیگ��ر  تعبی��ری  ب��ه  ی��ا  ادواری  تغیی��ر 
اس��ت  حسابرس��ان  اجب��اری  چرخ��ش 
که ش��ورای ب��ورس در زمان��ی تصویب 
ک��رده، جامع��ه در ای��ن موض��وع هی��چ 
اظهارنظ��ر حرف��ه ای نک��رده و این امر 
موج��ب به هدر رفتن انرژی و نیروهای 
محدود حسابرس��ی برای کسب شناخت 
واحدهای مورد رس��یدگی ش��ده است؛ 
درحال��ی ک��ه این وضعیت ع��الوه برآن 
پنه��ان  ترفنده��ای  از  می توان��د یک��ی 
ب��رای  حسابرس��ان  انتخاب کنن��دگان 
کاهش کیفیت و اثربخش��ی حسابرس��ی 
نیز بش��ود، مگر  آنکه تص��ور کنیم همه 
پ��ی  در  حسابرس��ان  انتخاب کنن��دگان 

شفاف س��ازی حداکثری مالی هس��تند.
یعن��ی  انتخاب کنن��دگان حسابرس��ان 
مجامع عمومی ش��رکتها به طور معمول 
متش��کل از یک اکثریت قاطع است که 
در یکی دو ش��خص حقوقی ی��ا حقیقی 
خالص��ه می ش��ود. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
اکثریت  نی��ز منتخ��ب هم��ان  مدی��ران 
قاط��ع هس��تند، در صورت��ی ک��ه تضاد 

مناف��ع می��ان آن��ان و مدی��ران منتخب 
وجود نداش��ته باش��د- و این درصورتی 
رخ می دهد که اق��دام مدیران با اطالع 
عم��ده  س��هام  صاحب��ان  رضای��ت  و 
باش��د- حسابرس��ان تح��ت فش��ار زیاد 
ق��رار می گیرند و نارضایتی از اس��تقالل 
واقع��ی حسابرس��ان می توان��د منجر به 

تغییر حس��ابرس ش��ود. 
از زمینه ه��ای کاه��ش  یک��ی دیگ��ر 
در  حسابرس��ی  اثربخش��ی  و  کیفی��ت 
کار شرکتهای  شرکتهای گروه، تقس��یم 
گروه میان حسابرس��ان مختلف اس��ت. 
ب��ا توجه ب��ه اهمیت معام��الت و روابط 
گ��روه، در بس��یاری  می��ان ش��رکتهای 
از م��وارد ای��ن پراکندگ��ی حسابرس��ان 
روابط  از  پنهان ماندن بخش��ی  موج��ب 
می��ان اعضای گروه از دید حسابرس��ان 
ش��رایطی  بای��د  بنابرای��ن  می ش��ود. 
فراهم ش��ود ت��ا همه جوانب اس��تاندارد 
حسابرسی 600 با دقت و شدت رعایت 
ش��ود و به این ترتیب حس��ابرس اصلی 
گ��روه بتوان��د وظایف و مس��ئولیت های 

خود را ایفا کند.
یک��ی از تصمیم های اثرگ��ذار و مفید 
جامعه حسابداران رسمی ایران برگزاری 
آزم��ون برای کارکنان مؤسس��ه ها برای 
ارتقا به رتبه های باالتر اس��ت. چنانچه 
ارتق��ای  در  حسابرس��ی  مؤسس��ه های 
کارکن��ان خود، الزام به قبولی در آزمون 
رتبه ه��ا را درنظ��ر بگیرن��د، ای��ن رویه 
موجب می ش��ود، کارکنان مؤسسه های 
حسابرس��ی ب��ه ارتق��ای دان��ش و دقت 
و توج��ه در کار  تش��ویق ش��وند. وجود 
دو عنص��ر دان��ش و تجرب��ه در کارکنان 
مؤسس��ه های حسابرسی موجب ارتقای 

تعامل مناسب با 

س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار 

می توانست

 و 

می تواند از 

ورود مستقل

 سازمان یادشده به

حوزه های حرفه ای

 جلوگیری کند 
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حرفه خواهد ش��د زیرا عالوه بر  آنکه دانش 
ب��رای انجام کار توس��ط حسابرس��ان الزم 
اس��ت، کار ن��زد اف��راد باصالحی��ت موجب 
کس��ب تجربه حرفه ای و اخالقی می ش��ود 
و مه��ارت قضاوت حرف��ه ای کارکنان را در 

رده ه��ای گوناگ��ون افزای��ش می ده��د.
دو  ب��ه  بای��د  پدیده ه��ا  هم��ه  همانن��د 
موض��وع در ای��ن زمین��ه نی��ز دق��ت ک��رد. 
گ��وش  ب��ه  آنچ��ه  برخ��الف  یک��ی  آنک��ه 
می رس��د، تنها اف��رادی به عن��وان کارکنان 
حرفه ای اسمش��ان در لیس��ت حقوق باش��د 
که واقع��ًا در کار حرفه ای مش��ارکت دارند. 
دوم  آنک��ه آزمون ها متناس��ب ب��ا رده مورد 
انتظ��ار و معطوف به نیازه��ای حرفه ای در 
س��طح مورد انتظار باش��د. بدیهی است که 
موضوع های��ی که فراوانی کارب��رد آنها زیاد 
نیس��ت، نبای��د به عنوان س��ئوالهای آزمون 
مطرح ش��ود و در موارد نادر حسابرس باید 
فق��ط موض��وع را به ط��ور کل��ی و نیز محل 

مراجع��ه را بدان��د.
ش��یوه یادش��ده ک��ه موج��ب جمع ش��دن 
دان��ش و تجرب��ه حرف��ه ای و اخالق��ی در 
حسابرس��ان می ش��ود، در ص��ورت ثبات و 
پایداری می تواند حسابرس��ان واجد شرایط 

برای آینده کش��ور تربیت کند. 
امیدوارم روزی فرا برس��د که هیچکس، 
حت��ی آن��ان که م��دارک حرفه ای ی��ا علمی 
معتب��ر دارند، بدون گذراندن تمام آزمون ها 
کار،  هن��گام  تجربه ه��ای  هم��ه  کس��ب  و 
داوطل��ب ی��ا مج��از ب��ه معافی��ت از آزمون 
نش��وند. چرا که اگر نمی دانن��د بهتر که پای 
در وادی خطی��ر حسابرس��ی نگذارن��د و اگر 
می دانند با گذران��دن آزمونها دانش خود را 

اثب��ات   کنن��د.
کس���ب ش��رای��ط اخ��القی در ح��رف��ه 

حسابرس��ی مستلزم تجربه و حضور در کنار 
رفتار حرفه ای  نهادینه ش��دن  و  حسابرسان 

ازجمله اس��تقالل و بی طرفی آنان اس��ت.

بس�یار ش�نیده ایم ک�ه بی�ن حسابرس�ان 
نس�ل پیش و نس�ل جدی�د فاصل�ه جدی 
وجود دارد. ش�ما که با هر دو نسل سروکار 
داش�ته اید، در پای�ان ای�ن گفتگ�و، چ�ه 

توصیه هایی برای هر دو دارید؟

دکتر بستانیان
با توجه به حضور حسابرسان سالمند و باسابقه 
زیاد، الزم اس��ت آن��ان تا زمانی ک��ه به عنوان 
حس��ابدار رسمی ش��ریک در مؤسسات شاغل 
هستند، دانش خود را نسبت به استانداردهای 
حس��ابداری و حسابرس��ی و قوانین و مقررات 
ب��ه روز نگهدارن��د. رک��ود و دوری از ش��رایط 
مورد نیاز برای ایفای نقش حس��ابدار رس��می 
می توان��د موج��ب تنش های آش��کار و پنهان 

میان حسابرس��ان نس��ل قدیم و جدید ش��ود.
در مجم��وع هم حسابرس��ان نس��ل قدیم 
ب��ه روز  را  خ��ود  اطالع��ات  هم��واره  بای��د 
ن��گاه دارند و عم��اًل در کاره��ای حرفه ای 
مش��ارکت کنند و در زمانی ک��ه توانایی این 
کار را نداش��تند از حرف��ه حسابرس��ی خارج 
ش��وند و هم حسابرس��ان نس��ل جدی��د باید 
و  درس��تکار  پیشکس��وتان  من��ش  و  رفت��ار 
دان��ا را م��ورد توجه ق��رار دهند و ب��ه آنچه 
بنابرای��ن  باش��ند.  پایبن��د  اس��ت  شایس��ته 
حض��ور ترکیب��ی از اف��راد ه��ر دو نس��ل در 

مؤسس��ه های حسابرس��ی الزم اس��ت.

از مشارکت صمیمانه و گفتگوی پرمحتوای 
شما بسیار سپاسگزاریم.  

رکود و دوری از

شرایط مورد نیاز

برای ایفای

نقش 

حسابدار رسمی

می تواند

موجب تنش های

آشکار و پنهان

میان حسابرسان 

نسل قدیم و جدید

 شود


