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درخواس�ت داریم به عنوان مقدمه توضی�ح دهید که نظام راهبری 
شرکت چه اهمیتی از نظر گزارشگری مالی دارد؟

دکتر مهام
مهمترین نقش��ی که نظام راهبری ش��رکت دارد تفکیک و توصیف دقیق 
وظایف و مسئولیتهای ارکان و متولیان اصلی شرکتها در قبال گزارشگری 
مالی اس��ت. متأسفانه در کش��ور ما بخشی از این ارکان در قانون تجارت 
نادیده گرفته ش��ده اس��ت و به ط��ور طبیعی مس��ئولیتهای برخی ارکان را 
ارکان دیگ��ری یدک می کش��یده اند و هن��وز هم چنین اس��ت. از این رو، 
عقب ماندگی در قوانین و مقررات تجاری، آثار بالقوه س��وئی بر شفافیت 
گزارشگری مالی داشته است که اکنون سازمان بورس تالش می کند این 
مشکالت را تا جایی که مغایرتی آشکار با قوانین و مقررات نداشته باشد، 

با راههای ممکن و در محدوده تحت نظارت خود رفع کند. 
برای مثال، مس��ئولیت مدیران اجرایی در قبال گزارش��گری مالی در 
چارچ��وب نظ��ام راهبری، از لح��اظ قانونی متوجه هیئت مدیره ش��رکت 
اس��ت و این مس��ئله کماکان وجود دارد، چرا که قانون تجارت با گذش��ت 
س��الها از زمان تصویب آن، هنوز اصالح نش��ده است. در همین رابطه، 
استقرار نظام راهبری شرکت می تواند وضعیت هیئت مدیره را از موقعیت 
پاسخگو، به ناظر عملکرد مدیران اجرایی تغییر دهد. چنین تغییراتی در 
قوانی��ن و مقررات و روزامد کردن آن، می تواند کیفیت گزارش��گری مالی 
را تحت تأثی��ر قرار دهد. من در ادامه بحث ب��ه برخی اجزای دیگر نظام 

راهبری نیز خواهم پرداخت.

گفتگو با
دکتر کیهان مهام

آق��ای دکتر كيه�ان مهام دکت��رای خود را در رش��ته حس��ابداری از 
دانش��گاه عالمه طباطبایی دریافت کرده است. ایشان دارای سابقه    
کاری 23 ساله در حسابرسی، مدیریت اجرایی در امور مالی و اداری 

و محقق هيئت تدوین استانداردهای حسابرسی می   باشد.
آق��ای دکت��ر مهام افزون ب��ر مقاله   های متعددی ک��ه در مجله   های 
حس��ابداری و حسابرس��ی کش��ور ب��ه چ��اپ رس��انده   اند، مترج��م و 
مؤلف پنج کتاب تخصصی در حوزه   های حسابرس��ی، حس��ابداری و 

کنترلهای داخلی نيز هستند. 
از دیگرحوزه   های فعاليتهای آقای دکتر مهام می   توان به عضویت 
در ش��ورای   عالی جامع��ه حس��ابداران رس��می ای��ران، عضوی��ت در 
هيئت   مدی��ره انجمن مدیران مالی حرف��ه   ای ایران، عضویت انجمن 
حسابرس��ان داخلی ایران و کميته ه��ای پذیرش و فنی این انجمن، 
عضو هيئت   علمی دانش��گاه و مدرس درس��های حسابرس��ی و مالی، 
عضوی��ت در کميته تدوین اس��تانداردهای حسابرس��ی در س��ازمان 
حسابرسی، حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

اشاره کرد.
ایش��ان در ح��ال حاض��ر رئي��س هيئت مدیره و ش��ریک موسس��ه 

حسابرسی راهبرد پيام هستند. 

کمیته حسابرسی؛ 
نیازمند

 روزامدسازی قوانین
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کمیته حسابرسی؛ 
نیازمند

 روزامدسازی قوانین

حسابرس�ان داخلی و مس�تقل در نظام راهبری بنگاه چه 
نقش و جایگاهی دارند؟

دکتر مهام
حسابرس��ان مس��تقل و داخلی، از اجزای مهم دیگر نظام راهبری 
هستند، لیکن متأسفانه هنوز این دو نیز جایگاه قانونی الزم را پیدا 
نکرده اند. برای مثال، در قانون تجارت ما، صحبتی از حس��ابرس 
مستقل نشده و  تنها به بازرس قانونی اشاره شده است، در صورتی 
که در حال حاضر در دنیا چیزی به نام بازرس قانونی رایج نیست و 

همه وظایف آن، متوجه حسابرس مستقل است.
از ط��رف دیگر حسابرس��ان مس��تقل ب��رای آنکه نق��ش خود را 
به خوب��ی ایف��ا کنند، پش��توانه های قانون��ی کامل��ی می خواهند که 
اکن��ون در این زمینه نی��ز کمبودهایی داریم. ب��رای مثال، به دلیل 
نبوِد حمایت کامل از حسابرس��ان مس��تقل، اما و اگرهایی در زمینه 
ارائه گزارش مطرح می ش��ود و حتی اندازه مؤسسه های حسابرسی 
در براب��ر برخ��ی صاحبکاران آن قدر کوچک اس��ت که ش��ائبه نبود 

استقالل حسابرسان را به ذهن متبادر می سازد.
نبود پشتوانه های قانونی برای تشکیل مؤسسه های حسابرسی 
ب��زرگ و نب��ود ام��کان برنامه ری��زی بلندم��دت، نق��ش و جایگاه 

حسابرسان مستقل را تضعیف کرده است.
اما حسابرس��ان داخلی، نقش و جایگاه متمایزتری در این زمینه 
دارند، ولی این هم بالقوه بوده و بالفعل نش��ده اس��ت. حقیقت این 

اس��ت که انتظار داریم مش��کالت و نواقص 
به صورت فرایندی توسط حسابرسان داخلی 
مشخص و ارزیابی شوند و نسخه حسابرسان 
داخل��ی نی��ز بر همی��ن مبن��ا مانند پزش��ک 
خان��واده در اختی��ار بیمار قرار گی��رد و قبل از 
ورود حسابرسان مستقل، بیمار درمان شود، 
ام��ا متأس��فانه حسابرس��ی داخلی در کش��ور 
م��ا در مجم��وع تاکن��ون وضعی��ت و جایگاه 
مناسبی نداش��ته و اکنون نیز همین وضعیت 
ادامه دارد. احیای حسابرس��ی داخلی ش��اید 
بزرگتری��ن چالش در یک دهه آینده باش��د و 
راهی نداریم جز اینکه حسابرس��ی داخلی را 

 به ط��ور کامل حمایت کنیم تا به جایگاه جهانی خود نزدیک ش��ود؛ 
االن فاصله زیاد است.

 به ط�ور اصولی کمیته حسابرس�ی چه س�اختار و وظایفی 
دارد و چه مرجعی مس�ئول ارتقا و بهبود این نهاد اس�ت؟ 

در ایران وضع چگونه است؟
دکتر مهام

کمیته حسابرسی در یک دهه گذشته، جایگاه خاصی در قوانین 
روز دنی��ا پیدا کرده و از ش��کل توصیه به ی��ک ضرورت قانونی 
مبدل ش��ده اس��ت. وظایف کمیته حسابرس��ی همان طور که از 
نام آن بر می آید آش��کار بوده و در منش��ور کمیته حسابرسی که 
س��ازمان بورس مصوب کرده این وظایف تشریح شده است که 
تصور نمی کنم تکرار آن در اینجا ضرورتی داش��ته باشد. به نظر 
می رسد در این زمینه نیز خالء قانونی داریم و همان طور که در 
قبل عرض کردم اینها مطالبی اس��ت که باید در قوانین کش��ور، 

پیش بینی شود. 
البته به نظر اینجانب، بهترین تشکیالتی که می تواند این مطلب 
را دنبال کند س��ازمان بورس است. سازمان بورس، وظیفه ایجاد 
حفاظه��ای الزم برای حمایت از س��رمایه گذاران را دارد و به دلیل 
جایگاه مناس��بی ک��ه هم اکن��ون دارد می تواند ب��ا دریافت نظرات 
اش��خاص و مراجع دارای صالحیت، قوانین مناس��بی را از طریق 
دس��تگاههای مربوط طراحی و برای تصویب به مجلس شورای 
اسالمی ارائه کند. در مورد شرکتهای دولتی 
و عمومی نیز باید تمهی��دات الزم از طریق 
دیگر مراج��ع دارای صالحیت مانند دیوان 
محاسبات کشور یا سازمان حسابرسی تدبیر 
شود. به عنوان مطلب آخر، وضعیت عمومی 
ای��ن کمیته ه��ا در ای��ران با ایده آله��ای آن، 

 به طور کلی فاصله دارد.

تعامل کمیته حسابرسی و حسابرسان 
داخل�ی و مس�تقل چگونه باید باش�د؟ 
در ای�ران چ�ه فاصله انتظ�اری دارد و 

چگونه این فاصله کاهش می یابد؟

عقب ماندگی در قوانين و 

مقررات تجاری 

آثار بالقوه سوئی بر 

شفافيت گزارشگری مالی 

داشته است
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دکتر مهام
یکی از وظایف کمیته حسابرس��ی، نظارت بر امور حسابرس��ی 
اس��ت و به ط��ور طبیع��ی حسابرس��ان داخلی و مس��تقل باید با 
ای��ن کمیته تعامالت مناس��بی داش��ته باش��ند. اگر ای��ن کمیته 
به خوب��ی طراح��ی و پیاده س��ازی ش��ود، بخ��ش عم��ده ای از 
مش��کالت گزارش��گری مالی و حت��ی نارس��اییهای عملیاتی و 
معض��الت رعایتی می توان��د در این کمیته مط��رح و برای رفع 
آن تصمیم گیری ش��ود. با این حال، همان طور که اشاره کردم، 
حسابرس��ان داخلی ک��ه فعالیتهای آن��ان باید دامنه وس��یعی را 

پوشش دهد هنوز احیا نشده اند. 

گفت��ه می ش��ود حسابرس��ی داخل��ی از نظ��ر کیفی و ب��ه لحاظ 
گزارش��گری باید با کمیته حسابرس��ی تعامل داش��ته باشد ولی 
وقتی که هنوز حسابرسی داخلی را احیا نکرده ایم تعامل مفهوم 
خود را تا حد زیادی از دست می دهد. در ضمن وقتی که پاداش 
هیئت مدیره به س��ود وابس��ته می ش��ود و اعضای هیئت مدیره 
نق��ش دوگانه نظارت��ی و اجرایی دارند، مدیریت س��ود پررنگ 
می شود و کمیته حسابرسی حتی اگر نیت آن وجود داشته باشد، 

نمی تواند مقابل هیئت مدیره ایستادگی کند. 
این خط کشیها در قوانین و مقررات باید انجام شود تا تفکیک 
وظایف نظارت��ی از وظایف اجرایی به خوبی صورت گیرد. االن 

نمی ت��وان تعامالت را در س��طحی دانس��ت که ایده آل اس��ت؛ 
مهمتری��ن اب��زار برای  کاه��ش این فاصله تدوی��ن و یا اصالح 
قوانین و مقررات اس��ت. برای مثال، اکنون حسابرس��ی داخلی 
آن طور که باید تعامل خاصی با کمیته حسابرس��ی ندارد که البته 

این موضوع تحت تأثیر دیدگاههای مدیریت شرکت است.

کمیته حسابرس�ي در افزایش اس�تقالل حسابرسان چه 
نقش�ی می تواند داشته باش�د؟ آیا در ایران در این مسیر 

قرار داریم؟
دکتر مهام

البته که کمیته حسابرسی می تواند در افزایش استقالل حسابرسان 
نقش داش��ته باش��د، اما باید بگویم امیدواریم در این مس��یر قرار 
بگیری��م. ما نباید این موضوعها را تنها مس��ائل ش��کلی بدانیم و 
بای��د بر محتوای آنها نیز متمرکز ش��ویم. یک��ی از وظایف کمیته 
حسابرسی، پیشنهاد و به نوعی انتخاب حسابرس مستقل است. 
در حقیقت این کمیته وظیفه دارد کیفیت کار حسابرس��ان مستقل 
را بررس��ی و ارزیاب��ی کند و اگر به لحاظ فنی ی��ا اخالقی یا موارد 
دیگر، مشکالتی را در حسابرس فعلی مشاهده کرد باید پیشنهاد 

تغییر بدهد.
به اعتقاد اینجانب، اگر مجمع هم متشکل از اشخاصی باشد که 
به دنبال حفظ کیفیت حسابرسی مستقل هستند،  به طور طبیعی تا 
حدودی این انتظار براورده می ش��ود، ولی کمیته حسابرسی یک 
کمیته تخصصی اس��ت و اگر همانطور که در قبل اش��اره ش��د، از 
اش��خاص دارای صالحیت و خبره و با ترکیب مناس��ب تش��کیل 
ش��ود،  به ط��ور حتم این هدف بهت��ر براورده می ش��ود. اکنون در 
ای��ران، بازهم به دلی��ل معضالت قانونی، این نق��ش هنوز برای 
کمیته حسابرس��ی عینیت پیدا نکرده است. در مورد حسابرسان 

داخلی نیز وضعیت بهتر از حسابرسان مستقل نیست.

بین کمیته حسابرسی شرکتها و جامعه حسابداران رسمی 
ایران چ�ه رابطه ای باید برقرار باش�د؟ به عنوان مثال آیا 
کمیته ه�ای حسابرس�ی می توانند درباره حسابرس�ان از 

جامعه اطالعات بگیرند یا اطالعات بدهند؟
دکتر مهام

قاعدتًا کمیته های حسابرس��ی  به طور مستقیم، در انجام وظایف 

مهمترین ابزار برای  

كاهش فاصله 

تدوین و یا اصالح 

قوانين و مقررات 

است
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خود، رابطه ای با جامعه حس��ابداران رسمی ندارند، اما همانطور 
که در پرس��ش خود اش��اره کردید می توانند درباره مؤسس��ه های 
حسابرس��ی و در بعض��ی م��وارد حس��ابداران رس��می از جامع��ه 
اطالعات بگیرند. برای مثال، جامعه می تواند برخی مشخصات 
شریکان مؤسسه های حسابرسی یا حسابداران رسمی را در اختیار 
کمیته های حسابرسی قرار دهد تا از میان آنها اعضای کمیته های 
حسابرس��ی برگزیده ش��وند، یا می تواند س��وابق مؤسس��ه های 
حسابرس��ی را در اختیار کمیته های حسابرسی قرار دهد تا امکان 
برونسپاری خدمات حسابرسی داخلی به شکل مناسبتری میسر 

شود. 
این مسئله حتی می تواند شامل حسابداران رسمی غیرشاغل 
نیز بش��ود. ما افراد برجسته ای در این گروه از حسابداران رسمی 
داریم؛ البته آنهایی که شاغل هستند  به طور بالقوه بر غیرشاغالن 

اولویتهایی دارند که جای بحث آن در اینجا نیست.

به نظر ش�ما برای ارتقای نهاد کمیته حسابرسی در ایران 
چ�ه کارهای مهم�ی به وس�یله مراجع مرتبط بای�د انجام 

شود؟
دکتر مهام

ارتق��ای کمیته های حسابرس��ی فقط ب��ا تمرکز ب��ر خود این 
کمیته ها میسر نمی شود. زیرساختها باید به وجود آید. در پاسخ 
به پرسش��های قبلی شما اش��اره کردم که س��ازماندهی مناسب 

نظام راهبری و ارکان متولی ش��رکتها با حمایتهای قانونی الزم 
می توان��د بس��تر الزم را برای ارتقای نظام راهبری در ش��رکتها 
به وجود آورد. تفکیک مناس��ب وظایف و مس��ئولیتهای قانونی 
هیئت مدی��ره و مدی��ران اجرای��ی، می توان��د گام اول باش��د که 

نیازمند اصالح قانون تجارت است.
از س��وی دیگر، س��ازمان ب��ورس در حمای��ت و تقویت این 
کمیته ه��ا نقش بی بدیلی داش��ته و دارد، اما می تواند در اصالح 

قوانین و مقررات هم پیشگام باشد.
مسئله دیگر، احیای حسابرس��ی داخلی است. بدون احیای 
حسابرسی داخلی، این کمیته ها به تنهایی نمی توانند آنگونه که 
شایسته است مسئولیتهای خود را ایفا کنند. انجمن تازه تأسیس 
حسابرسان داخلی ایران باید امکانات الزم را برای تشخیص و 
معرفی حسابرس��ان داخلی خبره فراهم کند. اعضای ش��اغل و 
غیرش��اغل جامعه حس��ابداران رس��می ایران هم باید برحسب 
م��ورد در کمیته های حسابرس��ی ش��رکتها و حسابرس��ی داخلی 
بیش ازپی��ش ورود پی��دا کنن��د. مس��ئله دیگر توس��عه آموزش 
آکادمیک و حرفه ای در زمینه حسابرس��ی- آن هم  به طور کلی- 
است که شامل حسابرسی فناوریهای نوین نیز می شود. این از 
آن روست که بدون آموزش حرفه ای، توسعه حرفه حسابرسی 
داخلی و به تبع آن تقویت عملکرد کمیته های حسابرسی میسر 

نخواهد شد.
اس��تفاده از تجربه های بین المللی نی��ز می تواند کاماًل اثرگذار 
باش��د. ایرانیهایی که در این زمینه تجربه های بین المللی دارند 
بای��د مورد توج��ه قرار گرفته و از دان��ش وتجربه های آنها برای 
این منظور اس��تفاده ش��ود. البته مس��ائل زیادی در این مبحث 

قابل طرح است که از حوصله مجال این گفتگو خارج است.

ن�کات ت�ازه و بدیعی در دیدگاههای ش�ما وج�ود دارد که 
امیدواریم مراجع ذیربط از آن اس�تفاده کنند. از همراهی 

شما سپاسگزاریم. 

احيای حسابرسی داخلی 

شاید بزرگترین چالش

 در 

یک دهه آینده باشد


