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ش�رایط و موقعی�ت کنون�ی حرفه حسابرس�ی ایران را 
چگون�ه ارزیاب�ی می کنی�د؟ به وی�ژه در قیاس ب�ا دیگر 
کش�ورهای جهان و در مقایس�ه با آرمانی ک�ه به عنوان 
اولین دبیرکل جامعه حس�ابداران رس�می ایران، برای 

آن داشته اید؟
دکتر ثقفی

پیش��رفت حرفه حسابرس��ی طی چندسال گذش��ته به دلیل 
تحوالت فکری در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران 
رسمی با توجه به محیط ایران خوب بوده، ولی کل محیط 

اجازه شفاف سازی بیشتر را نمی دهد. 
بزرگترین و اصلی ترین هدف حس��ابداری و حسابرس��ی 
شفاف سازی وضعیت مالی و نتایج عملیات همه بازیگران 
محی��ط اقتصادی اس��ت. از آنج��ا که اقتصاد ای��ران دولتی 
است و از طرفی حرفه حسابداری نظیر بسیاری از خدمات 
در کنت��رل )برنامه ری��زی، س��ازماندهی، اج��را و ارزیابی( 
دولت اس��ت. از این رو، تالش��های حرفه و دانش��گاه تنها 
ت��ا حدی پیش م��ی رود که دولت بخواهد. ع��الوه بر این، 
ارتباط حرفه با خارج بس��یار بس��یار ضعیف است. بنابراین 

 در کنترل دولتحرفه حسابداری
گفتگو با دکتر علی ثقفی

آق��ای دکتر علی ثقفی چهره علمی شناخته  ش��ده ای 
و  از پیشکس��وتان رش��ته حس��ابداری  ک��ه  هس��تند  
حسابرس��ی ایران به شمار می آیند و نقش چشمگیری 
در توس��عه رشته حس��ابداری در دانش��گاههای کشور 

داشته اند.
ایش��ان دارای تألیف��ات و مقاله ه��ای متعدد معتبر 
علمی بوده  که  پژوهشهای علمی متعددی نیز توسط 
دانش پژوهان دوره دکتری حس��ابداری به راهنمایی 

ایشان انجام شده است. 
دکتر ثقفی در آغاز  کار جامعه حس��ابداران رس��می 
در  جامع��ه  ای��ن  دبی��رکل  اولی��ن  به عن��وان  ای��ران، 
راه  اندازی و توس��عه جامعه مشارکت داشتند. ایشان 
پایه  گذار انجمن حس��ابداری ایران اس��ت و اکنون نیز 

ریاست هیئت مدیره انجمن را به عهده دارند. 
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نس��بت به آنچه در خارج می گذرد، 
عقب  افتاده هستیم.

اعتب���ار م��راج�ع   ح��رف�ه ای 
چگون�ه  را  کش�ور  حساب�رس�ی 
ارزیاب�ی می کنی�د؟ آی�ا از اعتب�ار 
کافی برای حل مس�ائل   حرفه ای 

برخوردارند؟
دکتر ثقفی

چون اقتص��اد ایران دولتی اس��ت، 
اعتب��ار هر مرج��ع   حرف��ه ای که در 
کنترل دولت باش��د، به دست دولت 
اس��ت. دول��ت می توان��د ب��ا صحه 
گذاش��تن به حرفه اعتبار آنها را باال 

ببرد و برعکس. 
به عبارت بهتر، حرفه حسابرسی 
مستقل نیست. از این رو، نمی توان 
اعتب��ار آن را ب��رای ح��ل مس��ائل 
ارزیاب��ی کرد و در عی��ن حال حرفه 
متش��کل از اف��راد تحصی��ل ک��رده 
باالس��ت و در ص��ورت  در س��طح 
اعتبار  به راحتی می تواند  اس��تقالل 
مس��ائل  کل  در  و  کس��ب  را  الزم 

مشارکت داشته باشد.

آیا راهبرد و برنامه های تشکیالت 
  ح�رف�ه ای حس�اب�رس�ی کش�ور 
نی�ازه�ای حرف�ه حسابرس�ی را 
پاس�خ می ده�د؟ چه کاس�تیهایی 

دارد؟
دکتر ثقفی

 همانط��وردر پاس��خ به س��ئوالهای 
قبل��ی اش��اره ک��ردم ک��ه حرف��ه به 
لح��اظ برنامه ریزی، س��ازماندهی، 

اج��رای عملی خدم��ات   حرفه ای و 
در نهای��ت ارزیاب��ی عملکرد حرفه 
به طور کلی در دس��ت دولت است، 
از ای��ن رو، راهب��رد و برنامه ه��ای 
تش��کیالت   حرفه ای همان چیزی 
اس��ت ک��ه دولت خواس��ته اس��ت. 
در ص��ورت اعط��ای اس��تقالل به 
بیش��ماری  الی��ق  اف��راد  حرف��ه، 
هس��تند ک��ه نیازه��ای   حرفه ای را 
می شناس��ند و برنام��ه راهبردی را 

م�ی دانن��د.

کش�ور تا چه اندازه به یک حرفه 
حسابرس�ی ق�وی و پای�دار نیاز 
ب�رای  راهکارهای�ی  چ�ه  دارد؟ 
توس�عه حرفه حسابرسی ایران 

پیشنهاد می کنید؟
دکتر ثقفی

حسابرسی صورتهای مالی تنها یک 
کار   حرفه ای روتین شده است. اگر به 
عملکرد مؤسسه های   حرفه ای بزرگ 
دنیا نظ��ری بیندازی��م درمی یابیم که 
فقط  مال��ی  حسابرس��ی صورته��ای 
چنددرص��د از کل عملک��رد را دارد. 
فعالیت مؤسسه های   حرفه ای  بیشتر 
باالی  ش��امل مش��اوره های س��طح 
مالی ب��رای اج��رای طرحهای بزرگ 
کنترله��ای  ب��رای  س��رمایه گذاری، 
داخل��ی، تقویت حسابرس��ی داخلی، 
تأمی��ن مالی،  طراحی سیس��تمهای 
پی��اده ک��ردن برنامه ری�زی مناب�ع 
بنگاه (ERP) و غیره است و صنایع 
ب��زرگ ایران که دس��ت دولت اس��ت 
نی��از مبرمی ب��ه این خدم��ات دارد. 

 در کنترل دولتحرفه حسابداری
چون اقتصاد ایران 

دولتی است

اعتبار هر

 مرجع   حرفه ای

که

 در کنترل دولت باشد

به دست دولت است
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متأس��فانه ما در ای��ن خصوص ضعیف 
هس��تیم. چ��ون اقتص��اد غیررقابت��ی 
اس��ت، در این گون��ه خدم��ات عموم��ًا 

ضعیف عمل می کند.
بدیه��ی اس��ت اج��رای واقعی اصل 
44 می تواند راه حلی برای بیش��تر این 

مسائل باشد.

عوامل�ی  چ�ه  کنون�ی  ش�رایط  در 
حس�ابدهی  فرهن�گ  توس�عه  ب�ر 
اث�ر  کش�ور  در  حسابرس�ی  و 
تعیین کننده دارد؟ و چگونه می توان 
جایگاه و ضریب نفوذ حسابرس�ی 

در کشور را ارتقا داد؟
دکتر ثقفی

اگ��ر دولت ب��ه حرف��ه اهمیت الزم 
بده��د  هوی��ت  آن  ب��ه  و  بده��د  را 
بی ش��ک جایگاه حرف��ه باال می رود 
زی��اد  نف��وذ حسابرس��ی  و ضری��ب 
می  ش��ود. رس��میت دادن ب��ه حرفه 
و اعط��ای ق��درت )ش��هامت( بیان 
مش��کالتی ک��ه حسابرس��ان آنها را 
کش��ف می کنند، ضریب نفوذ را باال 

می ب��رد. 
به عبارت س��اده تر، اف��راد   حرفه ای 
ای��ران چ��ه خصوصی و چ��ه دولتی، 
شایستگی الزم را دارند ولی استقالل 
الزم را ندارن��د؛ اس��تقالل ب��ه معنی 
ش��هامت گزارش آنچه در رس��یدگیها 
کش��ف ش��ده در متن اصل��ی گزارش 
حسابرس��ی و نه در حاشیه ها برای در 

رفتن از مسئولیت. 
دولت باید حمای��ت بی چون و چرا 
از حسابرس��ان داش��ته باش��د و گرنه 

وضعی��ت به همی��ن روزی اس��ت که 
دچار آن هستیم.

آخرین پرس�ش ما درب�اره انجمن 
ک�ه  اس�ت  ای�ران  حس�ابداری 
جنابعال�ی دبیر کل�ی آن را به عهده 
دارید. انجمن چه نقشی در توسعه 
حسابرسی کشور و چه برنامه هایی 

برای آن دارد؟

دکتر ثقفی
دول��ت تدبی��ر و امید، اگر مش��روعیت 
قدرت خ��ود را بازتولید کند و نهادهای 
اجتماعی از جمله تش��کلهای   حرفه ای 
را  حاکمی��ت  اعم��ال  رضایت مندان��ه 
بپذیرن��د، بدین معنی اس��ت که دولت 
توانس��ته تصمیمهای عقالنی بگیرد. 
حس��ابداری  حرف��ه  خص��وص  در 
م��ی رود  انتظ��ار  نی��ز  )حسابرس��ی( 
تصمیمها عقالنی باش��د و مس��ائل به 
بن بس��ت نرس��د. وظیفه انجمن بیان 
مس��ائل اس��ت، وظیف��ه و مس��ئولیت 
و تصمی��م  بررس��ی عاقالن��ه  دول��ت 

مدبرانه است.

از شما برای پذیرش دعوت مجله 
سپاسگزاریم و برایتان سال خوبی 

را آرزو می  کنیم.

اگر دولت

به حرفه اهمیت الزم 

را بدهد و به آن 

هویت بدهد

بی شک

جایگاه حرفه

 باال می رود

 و 

ضریب نفوذ 

حسابرسی

زیاد می  شود


