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خوشحالیم که دعوت ما را برای گفتگو پذیرفتید. انتقال دیدگاه صاحب نظرانی که تجربه وسیعی در مدیریت حوزه های 
اقتصادی  کش�ور دارند برای اصحاب حرفه مهم و در پیش�رفت حرفه حس�ابداری س�ودمند اس�ت. امیدواریم چنین 

فرصتهایی بیشتر تکرار شود. 
به احتمال زیاد دیدگاه شما، انتظارهایی بیش از یک گروه از ذینفعان خدمات حسابداری را دربر می گیرد. محور اولین 
پرسش ما همین نکته است. ذینفعان از خدمات حسابداران رسمی چه اشخاص و گروههایی هستند و انتظارهای آنها 

را چگونه می توان تعریف کرد؟

دکتر قاسمی
نکته مهم این اس��ت که حس��ابداران رسمی مسئولیت بسیار مهمی در مقابل مردم، سهامداران، دولت و بانکها در نظارت بر حفظ 
سرمایه و داراییهای این افراد در واحدهای اقتصادی و اظهارنظر نسبت به صحت و درستی گزارشگری مالی واحدهای اقتصادی 
ب��ه م��ردم و دولت دارند و بازوی نظارت��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک  مرکزی، س��ازمان بورس و بیمه مرکزی به ش��مار 

 گفتگو با
دکتر مجید قاسمی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد

جامعه حسابداران رسمی ایران 

فرصتها و تهدیدها
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می آیند. وظیفه حس��ابرس به عنوان منتخ��ب و معتمد مردم و 
ذینفعان، اعتباربخش��ی به گزارش های مالی و فعالیت مدیران 

شرکت مورد حسابرسی است.

جامعه حس�ابداران رس�می ایران را در قیاس با همتایان 
بین المللی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر قاسمی
مهمتری��ن نکت��ه در این قیاس اینس��ت که جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران بعد از انقالب اس��المی و از س��ال 1381 فعالیت 
ج��دی خ��ود را آغاز ک��رده اس��ت، اما به عن��وان نمون��ه جامعه 
حسابداران رسمی انگلس��تان حدوداً بیش از  110 سال قدمت 

و سابقه دارد.
طب��ق قان��ون مقرر اس��ت جامعه حس��ابداران رس��می ایران 
نی��ز همانند همتای��ان بین الملل��ی خود به ص��ورت غیردولتی و 
غیرانتفاعی، مس��تقل و خودانتظام باشد. لیکن در عمل دولت 
در انتخاب حسابداران رسمی نفوذ دارد. بدیهی است استقالل 
هرچه بیشتر جامعه حسابداران  رسمی موجب ارتقای اثرگذاری 

و جایگاه علمی و حرفه ای این جامعه خواهد بود. 

جامع�ه حس�ابداران رس�می ای�ران ب�ا چ�ه فرصت ه�ا و 
تهدیدهای مهمی روبه روست؟

دکتر قاسمی
تهدیدهای مهم، اگر تنها به عنوان آنها اشاره کنم عبارتند از:

الف- مداخالت و نظارت های دولت در اجرای ماده 272 قانون 
مالیات های مستقیم.

ب- تضیی��ع حقوق قانونی جامعه و اعضای آن؛ در برخی موارد 
قوانین و مقررات موضوعه، حقوقی را برای جامعه حس��ابداران 
رس��می و اعضای آن مش��خص کرده که این حقوق از  س��وی 
برخی دس��تگاه ها تضییع ش��ده اس��ت)مانند تعیین حسابرسان 

معتمد سازمان بورس اوراق  بهادار و موارد مشابه(. 
پ- انج��ام وظایفی که تا ح��دودی به صورت م��وازی با جامعه 
حسابداران رس��می ایران به وسیله حسابرس��ان منتخب دیوان 

محاسبات کشور انجام می شود، و
ت- فسادهای مالی و رفتارهای مالی غیراخالقی.

البته فرصت های مهمی نیز در دس��ترس جامعه قرار دارد که 
عبارت هستند از:

ال��ف- تع��داد بیش��مار دانش��جویان و فارغ التحصی��الن رش��ته 
حسابداری، 

ب-  اقتصاد رو به بهبود و پیشرفت کشور،
پ-  ش��رایط مناس��ب اقتصادی و اجتماعی به منظور اصالح و 
مشارکت در تدوین قوانین از جمله قانون مالیات های مستقیم،

ت-  ایجاد بازارهای کار جدید برای حسابداران رسمی،

از دغدغه های حرفه حسابداری و حسابرسی کشور

فرهنگ سازی اندک و

آشنا نبودن ذینفعان با 

خدمات حسابرسان است
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ث-  تصویب رهنمودها و دس��تورالعمل های فنی و حرفه ای در 
چارچوب اس��تانداردهای اعالم ش��ده از س��وی مراجع ذیصالح 

قانونی،
ج-  ت��الش ب��رای اجرای سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون 
اساسی و قانون اجرای سیاست های مذکور با همکاری سازمان 

حسابرسی،
چ-  تالش بیشتر در حل مشکالت صنفی حسابداران رسمی،

ح-  ارتب��اط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش��گاه ها و 
اج��رای طرح های تحقیقاتی و پژوهش��ی در خصوص دانش و 

حرفه حسابداری و حسابرسی، و
خ-  اق��دام اعض��ای ش��ورای عالی جامع��ه در تدوی��ن برنام��ه 
جامع��ه  کوتاه م��دت  و  میان م��دت  درازم��دت،  اس��تراتژیک 

حسابداران رسمی ایران.

مهمتری�ن دغدغه های حرفه حس�ابداری و حسابرس�ی 
کش�ور که باید از سوی جامعه حس�ابداران رسمی ایران 

مورد توجه قرار گیرد کدام است؟

دکتر قاسمی
مهمترین دغدغه های حرفه حس��ابداری و حسابرسی کشور که 

باید از س��وی جامعه حسابداران رس��می ایران مورد توجه قرار 
گیرد عبارتند از:

الف- فرهنگ س��ازی اندک و آش��نا نبودن ذینفع��ان با خدمات 
حسابرسان، 

ب- بازوی دولت در تحقق سیاس��ت های کاهش تصدی گری: 
آنچ��ه ک��ه ب��رای حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی کش��ور مهم 
اس��ت اعتق��اد سیاس��تمداران به اج��رای موفق سیاس��ت های 
خصوصی سازی به وس��یله حس��ابداران و حسابرسان حرفه ای 

است،
پ- ارتباط کم با دیگر مراکز حرفه ای و دانشگاهی در جهان، و
ت- چال��ش حس��ابرس و بازرس ب��ا توجه به قان��ون تجارت و 

نگرانی های هر دو در ارتباط با حاکمیت شرکت.

تأثیر تش�کیل مؤسس�ه های حسابرس�ی بزرگ و کوچک 
را ب�ر جامعه حس�ابداران رس�می ایران چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟

دکتر قاسمی
منطقی اس��ت ک��ه تص��ور نماییم احتم��ال کش��ف رویه های 
نظ��ارت  احتم��ال  و همچنی��ن  س��ئوال برانگیز  حس��ابداری 

حسابرسی مالیاتی 

موجب افزایش منصفانه

درامد دولت از محل سود واقعی

اشخاص حقیقی و حقوقی می شود
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دقیق تر بر کنترل های داخلی مؤسس��ه های مورد حسابرس��ی 
از س��وی حسابرس��ان با کیفیت باال، در مقایسه با حسابرسان 
با کیفیت پایین، بس��یار بیشتر است. مؤسسه های حسابرسی 
بزرگ با به کارگیری حسابرس��ان حرف��ه ای و با کیفیت باال در 
این حوزه بس��یار موفق تر از مؤسس��ه های حسابرسی کوچک 
عمل می کنند. به عالوه مؤسسه های حسابرسی بزرگ امکان 
تحقیق و بررس��ی و افزایش س��طح دانش حسابرس��ان را نیز 

دارا  هستند.

حس�ابداران رس�می چگونه می توانند به تس�ریع فرایند 
تشخیص مالیات و بهبود آن به مؤدیان مالیاتی و سازمان 

مالیاتی کمک کنند؟

دکتر قاسمی
نظ��ام مالیاتی حاص��ل تعام��ل و هماهنگی با مؤدی��ان و دیگر 
نهادهاس��ت. به عنوان یکی از راهکارهای اساس��ی برای جلب 
مش��ارکت مالیات دهندگان و ترغیب آنها، باید شرایطی فراهم 
ش��ود تا تش��کل های حرفه ای برون س��ازمانی بتوانن��د همپای 
س��ازمان امور مالیات��ی ایفای نقش نمایند تا س��ازمان بتواند در 
یک فرایند زمانی مشخص نقش نظارتی بیشتری داشته باشد. 
برخ��ی از تأثیرهای حسابرس��ی مالیاتی از س��وی حسابرس��ان 

مستقل از این  قرار است:
الف-  حسابرس��ی مالیاتی موجب تس��ریع در رسیدگی و وصول 

مالیات می شود، 
ب-  حسابرسی مالیاتی موجب ارتقای سطح کیفی گزارش های 
مالی از منظر به کارگیری اس��تانداردهای حس��ابداری و قانون و 

مقررات مالیاتی و بخشنامه های مربوط می شود، و
پ-  حسابرسی مالیاتی موجب افزایش منصفانه درامد دولت از 

محل سود واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.

جامع�ه حس�ابداران رس�می ای�ران چگون�ه می تواند در 
ارتق�ای کیفی�ت گزارش�گری مالی و خدمات حسابرس�ی 

نقش ایفا کند؟

دکتر قاسمی
عوام��ل تأثیرگ��ذار ب��ر ارتق��ای کیفی��ت قض��اوت و اظهارنظ��ر 
حس��ابرس برخاسته از ویژگی های حس��ابرس و محیط فعالیت 

حرفه حسابرسی است؛ ازجمله: 
ال��ف-  قضاوت حرفه ای: قضاوت حرفه ای در حسابرس��ی 
ب��ه مفه��وم به کارگیری دان��ش و تجربه مرب��وط در محیط 
آیین رفت��ار  و  حسابرس��ی  و  حس��ابداری  اس��تانداردهای 
حرفه ای است تا تصمیم های الزم برای گزینش راه کارهای 
مختلف اتخاذ ش��ود. ع��دم صالحیت حس��ابرس در انجام 
قضاوت ه��ای حرف��ه ای می توان��د منج��ر ب��ه تصمیم های 
نادرس��تی ش��ود که در بیش��تر مواقع تأثیرهای منفی روی 
کیفیت حسابرس��ی صاحب کار و اش��خاص ذینفع مرتبط با 

صورتهای مالی می گذارد.
آیین رفت��ار  براس��اس  اظهارنظ��ر حرف��ه ای حس��ابرس:  ب-  
حرفه ای، حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی زمانی میسر 
خواهد بود که حس��ابداران رس��می خدمات خود را در س��طحی 
ارائ��ه کنند که شایس��ته اعتم��اد جامعه باش��ند، از اینرو خدمات 
حسابداران رسمی از جمله اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی 
باید در باالترین س��طح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه ش��ود 
که تداوم فعالیت این خدمات، با کیفیت مناسب را تضمین کند.
عوامل مؤثر بر اظهارنظر حرفه ای حسابرس هم عبارتند از:

1- س��رمایه انس��انی: به کار نگرفتن یا تغییر اف��راد حرفه ای در 
حسابرسی، عاملی است که می تواند بر تصمیم گیری و قضاوت 

حسابرس در فرایند حسابرسی تأثیرگذار باشد.
2- تخص��ص حس��ابرس در صنع��ت: ب��ا افزای��ش تخص��ص 
حسابرسان و پیشرفت حرفه ای آنان، حسابرسان دارای توانایی 
بیش��تری در کسب و گردآوری ش��واهد بوده و قضاوت حرفه ای 
مناس��ب تری خواهند داش��ت، بنابراین تقاضا برای حسابرسان 

متخصص بیش از پیش احساس می شود.
3- وابس��تگی اقتصادی حس��ابرس: در زمینه مقررات حاکم بر 
میزان حق الزحمه حسابرس��ی و وابس��تگی حس��ابرس به یک 
کارفرم��ای واحد، ب��ورس اوراق   بهادار ایران تاکن��ون مقرراتی 
وضع نکرده اس��ت. هرچند این موضوع م��ورد تأکید آیین رفتار 
حرفه  ای قرار گرفته اس��ت لیکن به منظور حفظ استقالل و باال 

بردن کیفیت گزارشگری نیز مورد تأکید می باشد.
4- چرخ��ش حس��ابرس: تغیی��ر ادواری حسابرس��ان در ایران 
برای نخس��تین بار در آیین رفت��ار حرفه ای جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران مورد اشاره قرار گرفته است. بدون شک چرخش 
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حس��ابرس می توان��د در ارتق��ای کیفی��ت گزارش��گری مالی و 
خدمات حسابرسی نقش مهمی ایفا کند. 

مس�ئولیت حسابرس�ان در رابط�ه ب�ا فس�ادهای مالی و 
رفتارهای مالی غیراخالقی در شرکت ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

دکتر قاسمی
مسئولیت حسابرس��ان در رابطه با فسادهای مالی و رفتارهای 
مالی غی�راخالقی در شرکت ها از دو منظر قابل بررسی است:

1-  حسابرس��ان در رابطه با کش��ف فسادهای مالی و رفتارهای 
مالی غیراخالقی باید به عالئم هش��داری که ضمن حسابرسی 
ب��ا آن برخورد می کنن��د توجه خاص داش��ته باش��ند به ویژه در 

مواردی مانند:
الف- تصمیمهای اجرایی و مالی مدیریت مؤسس��ه که به اراده 

یک نفر انجام می شود،
ب-  مدیریت نس��بت به گزارش��های مالی، بدون علت برخورد 
پرخاش��گرانه داشته و از دادن پاس��خ به پرسشهای حسابرسی 

طفره می رود،
پ-  مدیریت مؤسسه در محافل تجاری شهرت و اعتبار خوبی 

نداشته باشد،

ت- وجود مس��ائلی در داخل و خارج مؤسسه که می تواند ادامه 
فعالیت مؤسسه را با شک و تردید مواجه سازد،

ث-  تغییرهایی در اصول حس��ابداری که اثر نامناسب بر سود و 
سود هر سهم دارد،

ج-  ع��دم تناس��ب س��اختار س��ازمانی پیچیده با اندازه ش��رکت 
و مش��کالت مال��ی کارکن��ان با مدیری��ت که ممکن اس��ت آثار 

نامطلوبی به دنبال داشته باشد، و
چ- ضع��ف کنترل ه��ای داخلی که ممکن اس��ت موجب تقلب، 

فساد و اختالس در شرکت شود.
2-  حسابرس��ان طبق ماده 151 قانون تجارت مسئولیت دارند 
هرگونه تخل��ف یا تقصیری در امور ش��رکت از ناحیه مدیران و 
مدیرعامل را به اولین مجمع عمومی اطالع دهند و در صورتی 
ک��ه ضمن انجام مدیریت خود از وقوع جرمی مطلع ش��وند باید 
ب��ه مرجع قضایی صالحیت دار اعالم نم��وده و نیز جریان را به 

اولین مجمع عمومی گزارش دهند. 
 

برایمان فرصت مغتنمی فراهم آوردید تا مخاطبان مجله 
را با دیدگاههای ش�ما آشنا س�ازیم. بار دیگر از همراهی 
جناب عال�ی برای س�رگرفتن این گفتگو سپاس�گزاریم و 

برایتان سال خوبی را آرزو می کنیم.

وابستگی حسابرس به یک کارفرمای واحد

مانند بورس اوراق بهادار ایران

نیازمند مقررات است


