
در گفتگو با
اکبر سهیلی پور

مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی

بیشتر صاحبنظران و مسئوالن حسابداری کشور، از جمله جناب عالی، ترجیح می دهند کمتر به گفتگوی عمومی بپردازند 
یا دیدگاهشان را مطرح کنند. گرچه در فرهنگ ایرانی چنین رویه ای پسندیده است، اما حرفه حسابداری در قبال جامعه 
مس�ئولیت دارد که صدای خود را بلند کرده، مس�ائل مطرح حوزه خود و رویکردهایش را به گوش آحاد جامعه برساند. از 
اینکه همچون همیش�ه درخواس�ت ما را برای گفتگو با روی باز پذیرفتید بس�یار سپاس�گزاریم و امیدواریم به عنوان یک 

رسانه فرصت بیشتری برای انعکاس صدای حرفه داشته باشیم.
در ادبیات حس�ابداری تأکید می ش�ود که حرفه حس�ابداری در قبال منافع عمومی متعهد اس�ت. از دیدگاه شما منافع 

عمومی چیست و حرفه حسابداری چگونه می تواند در تأمین منافع عمومی نقش و مشارکت داشته باشد؟ 

تالش برای
جلب اعتماد عمومی
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تفسیررویدادهایاقتصادیاستکه

بهوسیلهحسابداران

صورتمیگیرد

سهیلی پور
با سالم و عرض ارادت به شما و همه همکاران شاغل در حرفه، 
به همگی خس��ته نباش��ید می گویم. در پاس��خ به پرس��ش شما 
باید اش��اره کنم منافع عموم��ی از دو کلمه »منافع« و »عمومی« 
تش��کیل ش��ده که در متون متعدد، منافع به معنی و مترادف با 
»س��ود، بهره و فایده« به کار برده ش��ده اس��ت. برخی متون نیز 
صرف داش��تن ارزش برای افراد را منفعت تعبی��ر نموده اند؛ به 
عبارت��ی هر آنچه ب��رای افراد دارای ارزش و س��ودمند باش��د، 
آن را منفع��ت تلقی می کنند. ام��ا واژه عمومی، در برخی منابع 
تخصص��ی مالی، عموم را تنها برای افرادی به کار می برند که از 
خدمات حس��ابداران اس��تفاده می کنند و در برخی دیگر، عموم 
م��ردم ی��ک جامعه را مدنظر ق��رار می دهن��د. از ترکیب این دو 
واژه و معانی آن کسب منفعت، سود و فایده برای عموم جامعه 
برداشت می شود؛ یا به نوعی دیگر می توان گفت هر آنچه برای 
عموم مردم دارای ارزش است - حتی اگر فقط قسمتی از جامعه 

از آنها استفاده کنند-  در زمره منافع عمومی تلقی می شود.
 به بیان ساده می توان گفت منافع عمومی هر آن چیزی است 
که ب��رای عموم افراد جامعه دارای ارزش بوده و س��ودمند تلقی 
می شود و همگان امکان بالقوه استفاده از آن را خواهند داشت. 
در مورد نقش حرفه حس��ابداری در تأمین منافع عمومی باید 
اش��اره کنم که تصمیمهای مهم اقتص��ادی مبتنی بر اطالعات 
اقتصادی اس��ت. اطالع��ات اقتصادی صحیح و ش��فاف پایه و 
اس��اس تصمیمهای صحی��ح و کارا برای رش��د و تعالی اقتصاد 
جامعه اس��ت. آنچه حرفه حس��ابداری انج��ام می دهد افزون بر 
شناس��ایی، ثب��ت، طبق��ه بن��دی، تلخی��ص، تجزیه وتحلیل 
اطالعات مالی و تفسیر رویدادهای اقتصادی است که به وسیله 
حس��ابداران صورت می گیرد. حسابرسان نیز بنا به ضرورتهای 
حرفه ای خ��ود، با به کارگی��ری تکنیکهای الزم و بررس��ی این 
اطالع��ات و اظهارنظرک��ردن در مورد آنها اطمین��ان الزم را به 
اطالعات استخراج شده برای تصمیم گیرندگان فراهم می کنند.

اصطالح »عموم« ش�امل چه افراد و اش�خاصی می شود؟ 
برای روشنتر شدن موضوع لطفًا آنها را نام ببرید.

سهیلی پور
در متون تخصصی واژه عموم دربرگیرنده تمامی استفاده کنندگان 

از اطالع��ات مالی اس��ت. در صورتی ک��ه در برخی متون دیگر 
ای��ن واژه به عموم مردم یک جامعه اش��اره دارد. به اعتقاد من 
می توان عموم مردم را به این معنا تقس��یم کرد که برخی به طور 
مس��تقیم ذینف��ع خواهند ب��ود و برخی به صورت غیرمس��تقیم. 
ب��رای مثال به وجود آم��دن رکود و باال رفتن ت��ورم و … به دلیل 
تصمیم گیری براس��اس اطالعات غلط، زیان��ش به همه مردم 
جامعه می رس��د و برعک��س منافع تصمیمه��ای صحیح هم به 
همین ترتیب شامل همه خواهد بود. شاید دسته بندی افراد به 
کسانی که به طور مستقیم منتفع می شوند و آنهایی که به صورت 

غیرمستقیم منتفع می شوند صحیح تر باشد. 

مسئولیته�ای حس�اب�رسان در قب�ال ج�امعه شام�ل چه 
مواردی است؟

سهیلی پور
به ط��ور کل��ی می توان گفت حسابرس��ان با اس��تفاده از مکانیزم 
حرف��ه ای و ب��ه نمایندگ��ی از عم��وم جامعه مس��ئولیت نظارت 
ب��ر تولی��د و ارائه اطالعات مال��ی را که به وس��یله تولیدکنندگان 

اطالعات مالی تهیه می شود، به عهده دارند.
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نقش حسابرس�ی و خدم�ات اطمینان بخش�ی در حفظ و 
تأمین منافع عمومی چیست؟

سهیلی پور
همه اف��راد جامعه نه تخصص الزم برای ارزیابی اطالعات مالی 
را دارند و نه امکان ارزیابی آن را؛ از اینروست که به حسابرسان و 
خدمات اطمینان بخش��ی آنها اعتماد می کنند. هرچه این خدمات 
منطبق با استانداردها و منطبق با واقعیات رویدادهای اتفاق افتاده 
باش��د و هرچ��ه اظهارنظره��ای حس��ابرس منطبق ب��ا الگوهای 
گزارش��گری مناسب انجام ش��ود، تصمیم گیرندگان امکان اتخاذ 
تصمیمهای شفاف و صحیح را براساس اطالعات عینی و واقعی 
داشته و نتیجه تصمیمهای آنها نیز متضمن منافع عمومی است.

 
بروز بحرانهای مالی در جهان و بروز رسواییهای مالی در 
برخی ش�رکتها تا چه حد به ندی�ده گرفتن تعهد حرفه به 

منافع عمومی مربوط است؟

سهیلی پور
به طور قطع با آسیب شناسی بحرانهای مالی در جهان و به ویژه 
رس��واییهای مالی در برخی ش��رکتها، تمایز منافع افراد خاص 
نسبت به منافع عمومی به خوبی قابل ردیابی و دستیابی است. 
اگرچ��ه این منافع، کوتاه مدت و مقطعی بوده اند اما واقعیت این 
اس��ت که آس��یبهای زیادی به ذینفعان واقعی رسانده است. از 

همه مهمتر از اعتماد جامعه به حس��ابداران نیز کاس��ته ش��ده یا 
می توان گفت که دچار خدشه شده است.

 
جامعه حسابداران رسمی ایران چگونه می تواند بر انجام 

تعهد حرفه به منافع عمومی نظارت کند؟

سهیلی پور
همان گونه که می دانید جامعه حسابداران رسمی ایران یک تشکل 
خودانتظام اس��ت، هرچند با توجه ب��ه اختیارات و امتیازاتی که به 
این جامعه داده شده نظارتهایی نیز بر عملکرد آن وجود دارد. اما 
خدمات اعضای جامعه زمانی با ارزش اس��ت که استفاده کنندگان 
آن را به عنوان اظهارنظر بی طرفانه، مس��تقل و با باالترین درجه 
اعتبار تخصصی بپذیرند و این میس��ر نیست مگر با جلب اعتماد 
استفاده کنندگان. اگر آنها بدانند برای عملکرد حسابرسان ضوابط 
مدون��ی وجود دارد و بر فعالیت حسابرس��ان نظ��ارت قوی انجام 
می ش��ود به طور قطع اعتمادش��ان بر محصول کار حسابرسان دو 
چندان خواهد ش��د. پس جامعه بای��د از تمامی ابزار نظارتی خود 
به منظ��ور حفظ س��المت و اعتبار جامعه حرف��ه ای و القای آن به 

مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات حرفه استفاده کند.

آی�ا در ایجاد اطمین�ان از باال بودن کیفی�ت رفتار اخالقی 
و قض�اوت حرف�ه ای اعضا س�ازوکارهای مراجع مس�تقل 

حرفه ای مؤثر بوده است؟

تمامی تالشی که در ایجاد اطمینان

از باال بودن کیفیت رفتار اخالقی و

 قضاوت حرفه ای اعضا

 از سوی بخشی در جامعه شده

به دلیل فراگیر نبودن و عدم همراهی تمام تشکلهای مرتبط و

مسئولین مربوط

به نتیجه مناسبی منجر نشده است
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سهیلی پور
اگ��ر منظورتان در ایران اس��ت، خیر، باید بگویم که متأس��فانه 
ما خوب عمل نکرده ایم. تمامی تالش��ی که در ایجاد اطمینان 
از ب��اال ب��ودن کیفیت رفت��ار اخالقی و قض��اوت حرفه ای اعضا 
از س��وی بخش��ی در جامعه ش��ده، به دلیل فراگیر نبودن و عدم 
همراهی تمام تش��کلهای مرتبط و مس��ئولین مربوط به نتیجه 
مناس��بی منجر نشده است. در این راس��تا باید شناخت کافی از 
جامعه اس��تفاده کننده حرفه ای و دوراندیشی و نگاه درازمدت و 
جامع نگر به عنوان ضرورت انجام کار مورد توجه قرار گیرد و به 

آن پرداخته شود.

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

عمل کرده اند؟

سهیلی پور
متأس��فانه نداشتن ش��ناخت کافی از محیط و شرایط اجتماعی، 
نداش��تن دی��د و نگرش جامع و نب��ود آینده نگ��ری به ویژه نگاه 
درازمدت و تمرکز بر منافع کوتاه مدت شخصی و رجحان منافع 
ش��خصی حتی کوتاه م��دت بر مناف��ع جمعی از جمل��ه عواملی 
هس��تند که مراجع مس��تقل حرفه ای را از رس��یدن به هدفهای 

پیش بینی شده باز داشته است.

میزان مشارکت مراجع مستقل حرفه ای در توسعه استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی و اخالقی در چه سطحی بوده است؟

سهیلی پور
مش��ارکت مراجع مس��تقل حرف��ه ای در قالب تش��کل حرفه ای 
قابل لمس نیس��ت، اما در عین حال می توان��م بگویم که افراد 
زیادی در جامعه بدون هرگونه چشمداشتی در این راستا تالش 

صادقانه داشته اند و همچنان همراهی می کنند.

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

سهیلی پور
پرس��ش شما به یکی از مشکالت مهم حرفه ما اشاره دارد. یکی 
از مش��کالت حرف��ه همین ارتب��اط تنگاتنگ مراج��ع حرفه ای با 

دانشگاهها و ارتقای آموزش حسابداری است. 
هر چند به صراحت می توان گفت بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و رون��ق حسابرس��ی در جامعه و ورود مدرس��ان دانش��گاه به انجام 
عملیات حسابرسی و برعکس ورود حسابرسان به دانشگاهها برای 
تدریس، دانش��گاه نقش مهمی در پیشرفت این حرفه داشته است 
اما آنچه می تواند محقق ش��ود این اس��ت که داشتن ارتباط منطقی 

این دو نهاد با هم به طور قطع آثار بهتری می تواند داشته باشد.

س�هم مراجع مستقل حرفه ای در تحقیق و پژوهش برای 
بهبود کیفیت گزارشگری مالی در چه حد است؟

سهیلی پور
در ای��ن زمینه باید بگویم متأس��فانه ما در کش��ور بس��یار کم کار 
بوده ایم و مراجع مس��تقل حرفه ای هم کم کارتر. پیوند و ارتباط 
بیشتر مراجع دانش��گاهی با مراجع حرفه ای حسابداری به رفع 

این مشکل کمک می کند.

از استقبال مس�ئ��والنه ت�ان ب�رای گفتگ�و با  
و پاسخهای شما به تمام�ی پرسشهایمان سپاسگزاریم و 
صرف وقتت��ان را  ارج بسی��ار می نهیم. امیدواری�م حرفه 
حس�ابداری ای�ران بتواند تعهد خود به مناف�ع عمومی را با 

شایستگی انجام دهد.

جامعه باید از تمامی ابزار نظارتی خود

به منظور 

حفظ سالمت و اعتبار جامعه حرفه ای

و القای آن به مخاطبان و

استفاده کنندگان از خدمات حرفه ای
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