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فرصت مهمی برایمان فراهم آوردید که بتوانیم دیدگاه رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران را با خوانندگان 
حس�ابرس در میان بگذاریم. از اینکه دعوت ما را پذیرفتید، بس�یار سپاس�گزاریم. ابتدا اجازه می خواهیم گفتگوی خود را 
چنین آغاز کنیم که از نظر ش�ما مهم ترین انتظارهای اعضای حرفه از جامعه حس�ابداران رس�می ایران چیس�ت و فاصله 

انتظارها در چه زمینه هایی عمده تر است؟

جامعه حسابداران رسمی ایران؛

توجه به نیازهای آینده

گفتگو با
دکتر مهدی کرباسیان

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
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دکتر کرباسیان
به طور طبیعی حسابداران رسمی نیز مانند هر 
تشکل حرفه ای دیگر از تشکل خود دو انتظار 
اصل��ی دارن��د. قبل از ه��ر چیز، حس��ابداران 
رس��می انتظار دارند که تش��کل حرفه ای آنها 
نهادی فراتر از حاصل جمع توان تک تک آنها 
باشد. این در حقیقت یک خصلت تشکل یابی 
است و در شرایطی که فعالیت مجموعه ای از 
اف��راد ج��دا از ه��م و در یک قالب و س��ازمان 
متش��کل می ش��ود، کام��اًل طبیعی اس��ت که 
انتظار داش��ته باشیم این تشکل توانی فراتر از 

جمع تک تک آن افراد داشته باشد. 
انتظ��ار طبیعی بع��دی، »حمایت« اس��ت. 
منظور حمایت از حس��ابداران رسمی در برابر 
گروه های مختلف ذینفع مانند صاحب کاران، 
سهامداران عمده شرکت های بزرگ، نهادهای 
نظارتی )در بازار پول و بازار س��رمایه(، دولت 
و دیگر نهادهایی اس��ت که به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم از فعالی��ت نظارتی حسابرس��ان 
تأثیر می پذیرند. حس��ابداران رس��می به حق 
انتظار دارند تش��کل آنها پشتیبانشان در برابر 
مجموع انتظارهای گروه های ذینفع باش��د که 
البت��ه گاه این گروه ها نی��ز انتظارهایی فراتر از 
ظرفیت ه��ای قانون��ی و بس��ترهای مقرراتی 

موجود از حسابرسان دارند.
عالوه بر آن، مانن��د اهالی هر حرفه دیگر، 
حس��ابداران رس��می انتظارهایی هم در زمینه 
مس��ائل رفاهی، صنفی و مانند آن از تش��کل 
حرفه ای ش��ان دارند که باز ه��م کاماًل طبیعی 

است. 
از س��وی دیگ��ر، خ��وِد تش��کل حرفه ای، 
یعن��ی جامعه حس��ابداران ایران ب��رای اینکه 
قادر باشد به این انتظارها جامه عمل بپوشاند 
باید یک نظارت مس��تمر و پیوسته بر عملکرد 
اعضای خود داش��ته باشد. برای مثال اگر  در 

جامع��ه ای مفروض، حجم مرگ و میر بیماران 
بر اثر کوتاهی پزش��کان افزایش یابد، تشکل 
حرفه ای پزش��کان قادر به پشتیبانی از آنان و 
تأمین جایگاه شایس��ته و برازن��ده این صنف 
در س��طح جامع��ه و در ذهنی��ت گروه ه��ای 
مختلف ذینفع نخواهد بود. به همین ترتیب، 
حسابداران رسمی هم که در حقیقت سالمت 
مال��ی جامعه را ب��ه نوعی نگهبان��ی می کنند، 
برای آنکه بتوانند خواسته های مورد نظرشان 
از »جامعه« تأمین ش��ود باید نظارت مس��تمر 
عملکردش��ان  ب��ر  را  تشکلش��ان  حرف��ه ای 

بپذیرند.
اما چنان که اشاره کردید، بین آنچه »جامعه« 
در عمل و حتی به طور بالقوه قادر به تحقق آن 
اس��ت و آنچه به حق و به درس��تی مورد انتظار 
اعضای حرفه اس��ت، فاصله ای وجود دارد که 
در بحثت��ان ب��ه آن به عنوان فاصل��ه انتظارها 
اش��اره کردید. برای پر ک��ردن این فاصله هم 
اعضای حرفه و هم نمایندگانش��ان در تشکل 

حرفه ای باید تالش کنند.
بخشی از این شکاف و فاصله در انتظارها 
ناشی از خالءهای قانونی و مقرراتی است. 
بدیهی اس��ت که جامعه حسابداران رسمی، 
فراتر از قوانین و مقررات ناظر بر عملکردش 
نمی توان��د ای��ن فاصله انتظاره��ا را پر کند. 
یعنی ممکن است حسابرسان خواسته ای از 
تشکل حرفه ای خودش��ان داشته باشند که 
کاماًل هم مش��روع و به حق باشد، اما جامعه 
بن��ا به محدودیت ه��ای مقررات��ی و قانونی 
حاکم بر فعالیتش در ش��رایط کنونی قادر به 
تأمین آن نباش��د. در این جا هم حسابداران 
رس��می باید انتظاره��ای خ��ود را از جامعه 
معق��ول کنن��د و ه��م جامعه یعنی تش��کل 
حرفه ای حسابرس��ان وظیفه دارد که به طور 
پیوس��ته و دائم��ی تالش کند ای��ن خالءها 

یکایک حسابرسان

 وظیفه دارند

هر کدام

به سهم خود

در جهت

کاهش فاصله انتظارها

قدم بردارند
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و دش��واریهای قانون��ی را برط��رف 
سازد. مس��ئله کلیدی همین است. 
یعن��ی وجود فاصل��ه انتظارها امری 
نامنتظره نیس��ت، ام��ا آنچه اهمیت 
دارد تالش برای کاهش این فاصله 
است که در این زمینه باید بکوشیم. 
این ت��الش هم یک طرفه نیس��ت؛ 
جامع��ه  مس��ئولیت  ضم��ن  یعن��ی 
حرف��ه ای در ای��ن زمین��ه، یکایک 
حسابرسان وظیفه دارند هر کدام به 
س��هم خود در جه��ت کاهش فاصله 

انتظارها قدم بردارند. 

تعامل و ارتباط جامعه حسابداران 
رس�می ب�ا اعض�ای حرف�ه در چه 

سطح و کیفیتی است؟

دکتر کرباسیان
یعن��ی  رس��می  حس��ابداران  جامع��ه 
بخش��ی از اعض��ای حرف��ه و در واقع 
معتمدان و نمایندگان حرفه. اعضای 
ش��ورای عالی جامع��ه همه حس��ابدار 
رسمی اند و نمایندگان مستقیم اهالی 
حرفه هستند و هیئت مدیره جامعه هم 
ک��ه وظایف اجرای��ی را انجام می دهد 
ه��م منتخ��ب همی��ن ش��ورای عالی 
است. بنابراین کش��یدن دیواری بین 
جامعه و اهل حرفه از اساس نادرست 

است. 
ام��ا آیا تعام��ل و ارتب��اط جامعه با 
اعض��ای حرف��ه از کیفی��ت ایده آلی 
برخوردار است؟ اگر واقع بین باشیم، 
پاس��خ به این پرسش مثبت نیست. 
یعن��ی بای��د خیلی ت��الش کنی��م تا 
کیفی��ت تعامل بی��ن اعضای حرفه و 
تشکلشان به ش��کلی ایده آل و کاماًل 

مطلوب درآید. این تالشها هم چنان 
بای��د مس��تلزم حرکت��ی  گفت��م  ک��ه 

دو طرفه باشد.
ب��رای مث��ال، هم  اکن��ون جامعه از 
کارگروه های��ی برخوردار اس��ت که در 
زمینه های مختل��ف فعالیت می کنند.  
هر ی��ک از اعض��ای کارگروهه��ا باید 
ب��دون تنگ نظ��ری و خط کش��ی های 
جناح��ی تمام��ی س��لیقه های موجود 
در جامعه حرفه ای را پوش��ش دهد تا 
کس��ی از اهال��ی حرفه خ��ود را بیگانه 
از تش��کل حرف��ه ای خ��ود نپن��دارد. 
همزمان اعضا نیز بای��د با پایبندی به 
اخالق حرف��ه ای انتظارهای تش��کل 

خودشان را براورده سازند. 
نکته کلیدی در همین جاس��ت. در 
صورت��ی جامع��ه می توان��د تعهدهای 
خ��ود را در براب��ر اعضا تأمی��ن کند که 
اعضا پایبند به اخالق حرفه ای باشند. 
بنابرای��ن از س��ویی دِر جامع��ه باید با 
گش��اده رویی به روی همه اهل حرفه 
باز باش��د و از سوی دیگر اهالی حرفه 
نی��ز ب��ا پایبندی به اخ��الق حرفه ای، 
تصوی��ر مطلوب��ی از خ��ود در منظ��ر 
عمومی اجتماع در حرفه حسابرسی و 
سالمت مالی ارائه کنند تا جامعه بهتر 
قادر باش��د نیازهای صنف��ی آنها را در 
پهنه های مختلف سیاسی و اجتماعی 

و اقتصادی تأمین کند. 

جامعه حس�ابداران رس�می ایران 
ب�ا چ�ه فرصت ه�ا و تهدیدهای�ی 

رو به رو است؟

دکتر کرباسیان
فرصت های��ی که پی��ش روی جامعه 

در بطن یک اقتصاد 

در حال گذار

جامعه  به طور پیوسته

باید خود را

با نیازهای دائمًا در حال  رشد

منطبق سازد

جامعه حسابداران رسمی ایران

هم باید دستکم

از ویژگی های

تشکل های حرفه ای در

اقتصادهای نوظهور مشابه

برخوردار باشد
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حرفه ای حسابرسان کشور است در حقیقت در راهبرد توسعه 
و رش��د مبتنی بر س��المت مالی در کش��ور نهفته اس��ت. در 
س��الهای اخیر، مقام معظم رهبری و مقامهای عالی کش��ور 
به س��المت مالی و ضرورت مبارزه با فس��اد در کش��ور تأکید 
داش��ته اند. این بزرگ ترین مسئولیت و در عین حال بهترین 
فرصت برای تعالی حرفه حسابرس��ی در کش��ور اس��ت. هر 
روز بیش  از پی��ش ب��ر اهمیت حسابرس��ان در س��المت مالی 
کش��ور تأکید می ش��ود و این بدان معنی اس��ت که باید حوزه 
مس��ئولیت خودمان را بهتر ش��ناخته و به آن آگاه باشیم. در 
همین س��ال های اخیر، تصویب قوانینی مانند قانون ارتقای 
س��المت اداری، قان��ون مبارزه با پول ش��ویی و غی��ره و نیز 
بح��ث و گفتگو در باره ضرورت وجود قانون در مورد راهبری 
شرکت ها )حاکمیت شرکتی(، همه و همه یعنی فرصت های 
بالفع��ل و بالقوه ای که حسابرس��ی و حرفه س��المت مالی در 

کشور با آن مواجه است. 
اما جامعه حس��ابداران رس��می هم به طور طبیع��ی مانند هر 
ارگانیس��م اجتماع��ی، با تهدیدهای��ی هم روبه روس��ت. یعنی 
ضمن اینکه باید از فرصت های موجود در بستر کالن و محیط 
حرف��ه ای بهره برده و آنها را به حداکثر رس��اند، تهدیدها را هم 
بای��د به ط��ور دائم کاهش داد. بخش��ی از این تهدی��د درونی و 
بخ��ش دیگر محیطی اس��ت. تهدید درونی در ش��رایطی پدید 
می آی��د که اهل حرفه به رفتار حرفه ای پایبند نباش��ند. وظیفه 
جامعه حسابداران رسمی ایران است که با نظارت مستمر، مانع 

از بروز یا عملی شدن چنین تهدیدی باشد.
 بخش��ی دیگ��ر از ای��ن تهدی��د محیطی اس��ت. به هر حال، 
می دانیم ما اقتصادی در حال گذار داریم. بنا به دالیل مختلف 
در دهه های گذشته در اقتصاد ایران بخش دولتی دست باال را 
داشته اس��ت و بخش خصوصی اگرچه با توجه به سیاست ها و 
برنامه های کالن دو دهه گذش��ته نق��ش روزافزونی در اقتصاد 
پیدا کرده، اما هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران نیافته 
است. جامعه حسابداران رسمی ایران نیز تشکلی خودانتظام و 
غیردولتی اس��ت؛ بنابراین در بطن ی��ک اقتصاد در حال گذار، 
ای��ن جامعه باید به طور پیوس��ته خود را با نیازهای پیوس��ته در 
حال رشد، منطبق س��ازد. گاهی به خاطر سرشت این اقتصاد، 
برای فعالیت جامعه محدودیت هایی ممکن اس��ت ایجاد گردد 

ک��ه در منظر عموم��ی تهدید تلقی ش��ود. ام��ا به خاطر حرکت 
عموم��ی اقتص��اد در جهت گ��ذار از اقتص��اد دولتی ب��ه اقتصاد 
غیردولت��ی، این تهدیدها رنگ خواهد باخت و فرصت هاس��ت 

که آینده جامعه را رقم می زند. 

جامعه حسابداران رسمی ایران در تحقق هدف های خود 
تا چه میزان موفق بوده است؟

دکتر کرباسیان
به نظرم پاس��خ اعضای جامع��ه، ارزیابی بهت��ری از عملکرد 
آن می ده��د. قاعدت��ًا اینجانب که هم اکن��ون به عنوان رئیس 
شورای عالی در خدمت اعضا هستم، ترجیح می دهم ارزیابی 
عملکرد جامعه را از زبان اعضای آن بشنوم. خود من عملکرد 
جامع��ه را دارای نقاط قوت و ضعفی می دانم. بخش��ی از این 
ضعف ناش��ی از عواملی است که مس��تقل از اراده مدیریت و 
بدن��ه جامع��ه حرفه ای به ما تحمیل ش��ده اس��ت. اما به طور 
قط��ع، بخش دیگری هم هس��ت که نش��انه عدم بهره مندی 
ما از فرصت هایی اس��ت که در مقاطعی فراهم آمده است. با 
این حال، به نظر من جامعه را باید در مس��یر حرکتش ارزیابی 
کرد؛ جامعه از چه نقطه ای آغاز به حرکت کرد و اکنون در چه 

نقطه ای  قرار دارد.
 برخی از اعضا انتقادهایی مطرح می کنند که در مواردی هم 
درس��ت اس��ت؛ برای مثال، در زمینه محدودیت های بیشتری 
که در برخی موارد قانونی مانند اساس��نامه پدیدار ش��ده است. 
اما مس��ئله تنها این نیس��ت. اگر ما عملکرد جامعه را براس��اس 
ش��اخص های موجود واقع��ی یعنی برای مث��ال بهبود عملکرد 
مؤسس��ه های حرف��ه ای و ش��اغالن انف��رادی جامع��ه ارزیابی 
کنیم، حرکتی رو به تعالی را- البته با فراز و نش��یب هایی- شاهد 
هس��تیم. به عبارت دیگر، با وجود اینکه از سویی با تنگناهایی 
مواجه شده ایم، از سوی دیگر حرکت رو به رشد جامعه حرفه ای 

استمرار داشته است. 

جامعه حسابداران رس�می ایران چه برنامه ای برای 
آماده س�ازی حرف�ه در پاس�خ ب�ه تغیی�رات فزاینده 
محیط کس�ب و کار و پیش�رفت های فناوری اطالعات 

دارد؟
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دکتر کرباسیان
جامعه در س��ال های اخیر راهبرد و برنامه 
کالن خ��ود را به همی��ن منظ��ور تدوی��ن 
ک��رده و ارائ��ه ویرایش جدی��دی از آن را 
نی��ز هم اکن��ون در دس��تور کار ق��رار داده 
است. به طور کلی، نگاه ما حرکت جامعه 
همزمان با اقتصادی در حال رش��د برای 
پاسخ گویی مناسب به نیازهای اقتصادی- 
اجتماعی و با هدف تأمین س��المت مالی 
اس��ت. در ای��ن چارچوب، ش��اخص های 
کّم��ی را ه��م تهیه کرده ای��م. یعنی اینکه 
برای حرکت از وض��ع موجود به وضعیت 
کوتاه م��دت،  اف��ق  س��ه  در  مطلوب ت��ر، 
میان مدت و درازمدت، باید از چه مراحلی 
عب��ور کنیم و در هر مرحل��ه جایگاه جدید 
تش��کل حرف��ه ای را با توجه ب��ه نیازهای 
آین��ده ک��ه در آن مقطع پدی��دار کرده ایم،  

تعریف نموده ایم. 
به ط��ور کل��ی و از منظ��ری واقع بینانه، 
انتظار ما این است که جامعه در درازمدت 
ط��ی یک برنامه نظام مند و پیوس��ته قادر 
باش��د به نیازه��ای یک اقتص��اد نوظهور 
پاس��خ ده��د. یعنی اگ��ر برنامه کش��ور در 
مقط��ع کنون��ی حرک��ت از اقتص��ادی در 
حال توس��عه به اقتصادی نوخاسته است، 
جامعه هم در این چارچوب باید دس��تکم 
از ویژگی ه��ای تش��کل های حرفه ای در 
برخوردار  نوظه��ور مش��ابه  اقتصاده��ای 

باشد. 
بررس��ی  و  جهان��ی  تجرب��ه  مطالع��ه 
جامع��ه  مش��ابه  حرف��ه ای  تش��کل های 
حسابداران رسمی ایران، در اقتصادهای 
برخ��ی  و  مال��زی  مانن��د  نوخاس��ته ای 
اقتصادهای ش��رق آس��یا و نی��ز امریکای 
التین با توجه به اشتراک ها و تفاوت های 

و  اس��ت  ض��روری  موج��ود،  فرهنگ��ی 
می تواند تا حدودی راهنمای عملی برای 

ما فراهم کند. 
گام بعدی، حرکت در جهت دستیابی به 
ضابطه هایی اس��ت که بر جوامع حرفه ای 
در اقتصادهای پیشرفته حاکم است و این 
در حقیق��ت مرحله دوم برنامه عملیاتی ما 

را تشکیل می دهد. 
نکته مهم این اس��ت که نباید فراموش 
کنیم جامعه بخش��ی از تشکل حرفه ای ما 
را تش��کیل می دهد. س��ازمان حسابرسی 
تدوین کنن��ده  قانون��ی  نه��اد  به عن��وان 
استانداردها، تشکلهای حرفه ای متعددی 
ک��ه هم اکن��ون در عرصه ه��ای مختل��ف 
آموزشی و اطالع رسانی در کشور فعالند، 
مانن��د انجمن ه��ا و نهاده��ای آموزش��ی 
مهم تری��ن  و  دانش��گاه ها،  و  حرف��ه ای 
نهاده��ای نظارتی که ب��ر بازارهای پول و 
س��رمایه که عمده ترین ذینفع��ان فعالیت 
حسابرس��ان حرفه ای هستند، باید همراه 
و هم��گام جامعه باش��ند تا ای��ن هدف ها 

محقق شود. 

ب�ار دیگ�ر از حض�ور و ص�رف وق�ت 
ارزش�مندتان ب�رای س�ر گرفتن این 
گفتگو بسیار سپاس�گزاری می کنیم و 
امیدواریم جامعه حس�ابداران رسمی 
ایران راه رسیدن به وضعیت مطلوب 
و پاس�خگویی به نیازه�ای اقتصادی 
کش�ور را ب�ا موفقی�ت ط�ی ک�رده و 
هم��ه  همگ�ام��ی  و  هم��راه�ی  از 
ذینفعان فعالیت حسابرسی بهره مند 

شود. 

هر روز 

بیش از پیش

بر اهمیت حسابرسان

در سالمت مالی کشور

تأکید می شود

و این یعنی اینکه باید

مسئولیت خودمان را

بهتر بشناسیم 

و به آن

واقف باشیم


