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ابتدا اجازه می خواهیم از حضورتان در این گفتگو سپاس�گذاری کنیم. فرصت مغتنمی برای ما و مخاطبان مجله حس�ابرس 
فراهم آوردید تا نقطه نظرهای جنابعالی را پیرامون موضوع تعهد حرفه به منافع عمومی در حیطه حرف و عمل جویا شویم. 

اولین پرسش ما این است که منافع عمومی، در ادبیات حسابداری، به چه مفهومی به کار برده می شود؟
رحیمی

چنانچه در این اصطالح دقت کنیم، در معنای آن به رفاه، س��عادت و بهروزی عموم مردم اش��اره ش��ده است. مفهوم منافع عمومی در 
منافع فردی، قومی، حزبی و یا سازمانی و شرکتی نمود می یابد و دولتها به عنوان کارگزاران مردم وظیفه دارند با درنظر گرفتن مسائل 
مربوط به امنیت ملی، آن را به رس��میت ش��ناخته، حفظ کرده و ارتقا بخشند. نقش حرفه حسابداری در تحقق منافع ملی، گزارشگری 
منصفانه از طریق ارائه اطالعات متقارن اس��ت به گونه ای که ذینفعان و استفاده کنندگان صورتهای مالی بتوانند به یک دسته اطالعات 
به صورت همس��ان و یکس��ان دسترس��ی داش��ته باش��ند. البته در بخش عمومی به مفهوم پاس��خگویی نیز توجه می ش��ود و الزام ارائه 
اطالعات خاص به پاس��خ خواه به وس��یله حسابداری و مطلوب بودن نظام حس��ابداری دارای اهمیت است. در واقع در بخش عمومی، 

حسابداری باید زمینه ای را ایجاد کند که ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی ممکن شود.

اصطالح »عموم« شامل چه افراد و اشخاصی می شود؟
رحیمی

در تعری��ف کلم��ه »عموم« باید ب��ه نظرهایی که در حوزه های مختلف فکری و علمی از آن به  عمل آمده توجه ش��ود؛ برخی »عموم« را 
بیانگ��ر »همه کس یا کل جامعه« می دانند اما در فلس��فه حقوق و علوم اجتماع��ی، »عموم« به معنای »هرکس« به کار می رود. بنابراین، 
اگرچه واژه »عمومی« در مقابل واژه »خصوصی« قرار می گیرد، اما با ش��خصی خاص نس��بت نداش��ته و به هر عضوی از جامعه بدون 

گفتگو با
امین حسین رحیمی

رئیس کل دیوان محاسبات کشور

توجه به

نیاز مخاطبان 



21
13

94
ت  

ش
به

دی
 ار

  7
6 

ره
ما

ش

تبعی��ض و تمایز اش��اره دارد. منظور از »عموم« در حس��ابداری 
و از جنبه گزارش��گری مالی، طیف وس��یعی از استفاده کنندگان 
است که صورتهای مالی و اطالعات مندرج در آن برای ایشان 

تهیه می شود.

مسئولیتهای حرفه حسابداری نسبت به جامعه شامل چه 
مواردی می شود؟

رحیمی
در تبیین مس��ئولیت حرفه حس��ابداری در قبال جامعه، باید به 
قابلیت ها و محدودیت های حسابداری توجه شود که با توجه به 
آن می توان گفت، مسئولیت حسابداری عرضه اطالعات مفید 
ب��رای تصمیم گیری و فراه��م آوردن نظامی منصفانه از جریان 
اطالعات اس��ت که موجب ایفای مس��ئولیت پاسخگویی شود. 
بر این اس��اس، طیف گس��ترده ای از استفاده کنندگان و ذینفعان 
اعم از س��رمایه گذاران، اعتباردهندگان، ناظران و ش��هروندان 
مخاطب حرفه حس��ابداری ق��رار می گیرند و بالطب��ع حرفه نیز 

مسئولیت دارد به نیازهای ایشان توجه کند.
همان گونه که بیان شد، این نیازها شامل نیازهای اطالعاتی 
و سایر نیازهایی است که در قالب خدمات پاسخگویی از طریق 
نظام حس��ابداری ارائه می شوند. موضوع مهم در این خصوص 
توج��ه به مخاط��ب و اصل ق��رار گرفت��ن ایش��ان در طراحی و 
به کارگیری نظام حسابداری است؛ اگرچه مقررات حسابداری تا 
حدود بس��یار زیادی، محتوا و شکل اطالعات را مشخص کرده 
اس��ت اما باید با توجه به تغییرات س��ریع و چش��مگیری که در 

محیط عملیاتی روی می دهد، نیازهای مخاطبان نیز به ش��کل 
مؤثری مورد توجه قرار گیرد.

نقش حسابرس�ی و خدم�ات اطمینان بخش�ی در حفظ و 
تأمین منافع عمومی چیست؟

رحیمی
حسابرسی به شیوه های مختلف می تواند موجب حفظ و تأمین 
منافع عمومی شود. اعتباربخشی به اطالعات و اطمینان دهی 
در خصوص آن، نقش کلیدی حسابرسی در حفظ و تأمین منافع 
عمومی است. اما دیگر جنبه های حسابرسی در بخش عمومی 
نیز دارای اهمیت اس��ت؛ حسابرسی در بخش عمومی از منظر 
ارزیابی مس��ئولیت های مباشرتی و نمایندگی که نوعی سازوکار 
نظارتی محس��وب می ش��ود و همین طور ایجاد س��پر امنیتی در 
مقاب��ل تهدیدات ناش��ی از بروز زیانه��ای احتمالی باالخص در 
حوزه سیاس��ی، کارکردهای خاص خود را دارد که خوش��بختانه 

در قوانین و مقررات ما نیز به آن توجه شده است. 

چگونه می توان اثر خدمات حرفه حسابرسی را بر افراد، 
سازمانها، بازار سرمایه و دولت شناسایی و ارزیابی کرد؟ 

آیا می توان چارچوبی برای ارزیابی مشخص کرد؟
رحیمی

توج��ه به نقش حسابرس��ی، ارزیابی اثر خدمات حسابرس��ی را 
مق��رون به دقت بیش��تری می کن��د. در حوزه اعتباربخش��ی به 
اطالع��ات، پیامد تصمیمها، تا جایی که به اطالعات بس��تگی 

مسئولیت حسابداری

عرضه اطالعات مفید برای تصمیم گیری و

فراهم آوردن نظامی منصفانه

از جریان اطالعات است که

موجب ایفای

مسئولیت پاسخگویی شود
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دارد، معیار مناسبی خواهد بود. اما در آنجا که حسابرسی نقش 
نظارت��ی به خود می گیرد، تأمین منافع عموم که از آن می توان 
تح��ت عنوان پاس��داری از بیت الم��ال یاد کرد، معیار مناس��بی 
خواهد بود که به طور طبیعی ش��اخص هایی مانند میزان رخداد 
فس��اد مؤثر خواه��د بود. البته در خصوص فس��اد باید تفکیکی 
قائل ش��ویم. در موض��وع جلوگیری از رخداد فس��اد که به طور 
معمول در قالب خدمات غیراطمینان بخش طبقه بندی می شود 
و از س��ازوکار متفاوت��ی برخوردار اس��ت باید به پیش��گیری که 
اثربخش��ی بیشتری به همراه خواهد داش��ت توجه شود. اما در 
هنگامی که فس��اد روی داده است با توجه به کارکرد حسابرسی 
و شاخص های کیفیت آن، باید شناسایی و گزارش فساد مدنظر 
ق��رار گیرد. همچنی��ن با توجه ب��ه نقش بیمه ای حسابرس��ی، 
ک��ه نم��ود آن در بخ��ش عمومی قاب��ل مالحظه تر اس��ت، اثر 
حسابرسی از طریق توجه به میزان رضایت خاطر جامعه و آحاد 
مردم از کس��ب صحیح منابع توس��ط دولت و اس��تفاده کارامد و 

مؤثر از آن، قابل ارزیابی خواهد بود.
در خص��وص امکان پذیری تعریف چارچوبی ب��رای ارزیابی 
اث��ر خدمات حسابرس��ی می توان گفت ک��ه در بخش عمومی و 
در قال��ب قوانی��ن و مق��ررات مربوط به خصوص قان��ون دیوان 
محاس��بات کش��ور و قان��ون محاس��بات عموم��ی، چارچ��وب 
مش��خصی برای آن تبیین و تعریف ش��ده که می توان به نظام 
گزارش��گری تفریغ بودجه و سازوکار رسیدگی قضایی دادسرای 

دیوان محاسبات کشور اشاره کرد.

جامعه حسابداران رسمی ایران چگونه می تواند بر انجام 
تعهد حرفه به منافع عمومی نظارت کند؟

رحیمی
پای��ش و نظ��ارت ب��ر کاربس��ت مق��ررات مرب��وط ب��ه اخ��الق 
حرفه ای و اس��تقرار نظام مناس��ب کنت��رل کیفیت، اب��زار مؤثر 
ب��رای اطمینان یابی از وجود تعهد به منافع عمومی محس��وب 
می ش��ود. افزون بر این، اجرای آموزش های مناس��ب و کارامد 
در ای��ن زمین��ه می تواند مثمر ثمر واقع ش��ود. از س��وی دیگر، 
ایج��اد فضایی برای تس��هیل ورود به جامعه و ش��روع فعالیت 
حس��ابداران رسمی با هدف گس��ترش خدمات حرفه ای در کنار 
تقوی��ت و اس��تقرار نظام های مؤث��ر نظارتی، موج��ب اعتماد، 

اطمینان و رضایت خاطر عموم به حرفه خواهد شد.

آی�ا مراجع مس�تقل حرفه ای حس�ابداری و حسابرس�ی 
ایران در معرفی خود به عنوان حافظ منافع عمومی موفق 

عمل کرده است؟
رحیمی

در این زمینه جامعه حس��ابداری از امکان بهتری برای معرفی 
خود برخوردار اس��ت و باید ب��ا امکانات و ش��یوه های موجود و 
مختلف جایگاه خود را در این زمینه اطالع رسانی کند. با توجه 
به نقش حسابرس��ی و وظایفی که عهده دار اس��ت، به خصوص 
در بخش عمومی، س��عی می ش��ود موارد با حساس��یت و تأمل 
بیش��تری اطالع رسانی شود و بیشتر به بسندگی و کیفیت نظام 

حسابرسی توجه می شود.

ارتباط مراجع مس�تقل حرفه ای حسابداری با دانشگاهها 
برای ارتقای آموزش حسابداری چگونه است؟

رحیمی
جم��ع کثیری از جامعه حس��ابداری کش��ور به عن��وان مدرس و 
پژوهشگر با دانشگاهها و مراکز علمی در ارتباط هستند. به نظر 
می رس��د با توجه به فاصله و شکاف تاریخی و سنتی بین حرفه 
و دانش حسابداری، نیاز است مراجع حرفه ای حسابداری نقش 
مؤثرت��ری را به عه��ده گیرند. تالش ب��رای گنجاندن مفاهیم و 
مس��ائل روز جامعه در برنامه های درس��ی دانش��گاهی، تعامل 
با دانش��گاهها و مراکز علمی برای تربیت نیروی انس��انی آشنا 
به ش��رایط کش��ور و اجرای طرح های پژوهش��ی مشترک برای 
تحقیق در زمینه مس��ائل مبتالبه حرفه از جمله مواردی اس��ت 
که در این زمینه می توان عنوان کرد. خوشبختانه در این زمینه 
اقدام های مؤثرتری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برای روزامد کردن س��رفصل های درس��ی و ایجاد گرایش��های 
جدید در رش��ته حس��ابداری در حال انجام اس��ت که امیدواریم 

مؤثر واقع شود.

بار دیگر از همکاری و همراهی تان برای انجام این گفتگو 
سپاس�گزاریم و صرف وقت ارزش�مندتان را ارج بس�یار 

می نهیم. 


