
13
92

ور 
ری

شه
 6

6 
ره

ما
ش

50

موضوع کانونی که برای شماره آینده حسابرس در نظر گرفته ایم توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی، 
آموزش و توس�عه نیروی انس�انی است؛ موضوعی که تردیدی برای ما باقی نمی گذارد که نظر شما را درباره آن 

جویا شویم. و ممنونیم که شما هم این فرصت را به ما دادید.
اما نخس�تین پرس�ش من اینکه: به نظر شما طی سی سال گذش�ته به طور مشخص، چه پیشرفتهایی در حرفه 

حسابداری اتفاق افتاده که این حرفه را در مقایسه با وضعیت آن قبل از انقالب متمایز می سازد؟

سهیلی پور 
نخسللت سللام می کنم به خوانندگان مجله و تشکر می کنم از اینکه »حسابرس« را به عنوان یکی از منابع مطالعاتی خود بر 
گزیده اند. یک تشللکر سریع هم از اداره کنندگان و همکاران »حسابرس« دارم که با پشتکار به انتشار آن تداوم بخشیده اند؛ 
دوره تناوب انتشللار آن را از سلله ماه یکبار به دو ماه تغییر داده اند و بیشتر موضوعهایی را مطرح می کنند و به اطاع رسانی 

در زمینه هایی می پردازند که دل مشغولی حرفه حسابداری و بالطبع دانشجویان و پژوهشگران این رشته است. 
برمی گردم به پاسللخ پرسللش نخست شللما که  به ناچار کمی طوالنی خواهد بود. به این منظور باید تحوالت سی سال 
گذشللته را با آخرین وضعیت حرفه قبل از انقاب مقایسلله کنیم. آنچه که همه می دانیم این اسللت که تعداد دانشللگاه ها و 
مؤسسلله های آموزش عالی در رشللته حسللابداری در آن زمان بسللیار محدود بود و در آن میان تنها دانشکده نفت  بود که 
دوره کارشناسی ارشد برگزار می کرد. حال اگر کسی می خواست به تحصیل تا سطح دکترا ادامه دهد یا باید به خارج از کشور 
می رفت یا  در رشللته دیگری ادامه تحصیل می داد. انتشللارات حسللابداری هم همین وضع را داشللت و اگر نبودند معدود 
اسللتادانی در پایه آقایان دکتر حس�ن سجادی نژاد، اسماعیل عرفانی، دکتر عزیز نبوی و دکتر فضلاهلل اکبری برخی 
دیگر که اکنون دیگر در میان ما نیستند، همان تعداد تألیفات و انتشارات محدوِد- البته در زمان خود معتبر- را هم نداشتیم. 

در گفتگو با
اکبر سهیلی پور

مدیرعامل سازمان حسابرسی

تا
آینده بسیار نزدیک

از گذشته نه چندان دور
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اسللتانداردهای الزم االجللرای برخوردار از پشللتیبانی قانونی 
هم نداشتیم، از این رو حسابرسان، هر استانداردی را به دلخواه 
مبنللای رسیدگی های شللان قرار می دادنللد و اسللتفاده کنندگان 
را بلله »اسللتانداردهای متداول« ارجاع می دادنللد، که نتیجه آن 
مقایسلله ناپذیرِی نسللبِی صورتهای مالی بود. تعدادی مؤسسه 
حسابرسی هم فعالیت می کردند که در میان آنها برخی سالهای 
به نسللبت طوالنی تللری فعالیت داشللتند و از اعتبار نسللبی هم 
برخللوردار بودنللد. برخی مؤسسلله های حسابرسللی بین المللی 
هم در ایران نمایندگی داشللتند که بیشتر حسابرسی شرکتهای 
خارجللی و نمایندگیهللای آنهللا را انجام می دادنللد. در آن زمان 
شرکت سللهامی حسابرسللی هم بود که حسابرسللی شرکتهای 
دولتی را انجام می داد. تا آنکه بعد از پیروزی انقاب اسللامی 
بللا مصادره و تحت سرپرسللتی قرار گرفتن برخی از شللرکتها و 
به هم ریختگللی وضعیللت مالی آنهللا لزوم توجه به حسابرسللی 
بیشللتر شد. افزون بر این با رفتن شرکای خارجی مؤسسه های 
بین المللی حسابرسی از ایران، بسیاری از کارکنان باتجربه آنها 
به اسللتخداِم مؤسسه ها و شللرکتهای دولتی و نیمه دولتی که به 

اقتضای شرایط جدید به وجود آمده بودند، درآمدند. 
در این دوره سلله مؤسسلله حسابرسی تأسللیس شد؛ مؤسسه 
حسابرسللی سللازمان صنایللع ملی و سللازمان برنامه )تأسللیس 
بنیللاد مسللتضعفان  )تأسللیس 1359( و  1359(، حسابرسللی 
حسابرسی شاهد )تأسللیس 1362(. شرکت سهامی حسابرسی 
هم که از سال 1350 به صورت دولتی تشکیل شده بود با ظرفیت 

جدید و با امکانات خاص فعالیتهای خود را سازماندهی کرد. 
هر یک از این مؤسسلله ها عاوه بر انجام حسابرسللی و ارائه 
خدمات اعتباربخشی، تاش گسترده ای هم در زمینه انتشارات، 
پژوهللش و تحقیقللات به عمل آوردنللد، به نحوی کلله عاوه بر 
ترجملله و ترویللج اسللتانداردهای بین المللی که هنوز در سللطح 
بین المللی بلله فراگیری امروز نبود، اسللتانداردهای امریکایی و 
انگلیسللی را هم مورد بررسی قرار دادند، آنها را ترجمه کردند و 
در اختیار عاقه مندان گذاشللتند. تا اینکه بعدها )سال 1366( با 
ادغام این چهار مؤسسه سازمان حسابرسی تشکیل شد. در این 
سازمان بود که برای اولین بار تدوین استانداردهای ملی متولی 
پیدا  کرد و حسابرسللی در بخشللهای دولتی و وابسللته به دولت  
به این سللازمان واگذار شللد و امر حسابرسللی به نوعی انسللجام 

سللازمانی دسللت یافت که یکی از نتایج آن همکاری شللماری 
از متخصصللان مجللرب حرفلله و دانشللگاهیان با این سللازمان 
بللود که به توسللعه فعالیتهای حرفه و از جمللله ترجمه، تألیف و 
انتشللار نزدیک به 200  کتاب و نشللریه منتهی شد. برای اولین 
بللار اسللتانداردهای ملی تدوین گردید و امللکان تولید اطاعات 

یکنواخت با قابلیت مقایسه و ... فراهم آمد. 
با تشللکیل جامعه حسللابداران رسللمی ایللران، فعالیللت عرفی 
حسابرسللی )بخش خصوصی( از پشللتیبانی  قانونی برخوردار شد 
و بلله توسللعه بازار ایللن بخش منتهی شللد؛ به طوری کلله در زمان 
حاضللر درامد مؤسسلله های حسابرسللی عضو جامعه حسللابداران 
رسللمی ایران )بخش خصوصی( )براسللاس مجموع درامد ابرازی 
این مؤسسلله ها( از مجموع مبالغ قراردادهللای مربوط، 75 درصد 
و درامد سللازمان حسابرسللی 25 درصد کل پرتفوی حسابرسی را 

تشکیل می دهد. 
تحول چشللمگیر دیگر در حسللابداری حرفلله ای از تحوالت 
کمی و کیفی در آموزش حسابداری و توسعه دوره های تکمیلی 
تا سللطح دکتری در دانشگاههای کشللور سرچشمه می گیرد که 
به ویژه در این میان کوششهای شماری از دانشگاهیان اهمیت 

درخورتوجهی داشته است.

این پیشرفتها چه آثار و دستاوردهایی داشته است؟

بیشتر کسانی که

در پیشرفت سازمان

سهیم بوده اند

یا در سازمان باقی مانده اند

و یا 

عضو جامعه اند
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سهیلی پور 
از تأثیر یک یک  تحوالتی که پیش از این به آنها اشاره کردم، 
کلله بگذریم، در تصویری کلی می توان گفت این پیشللرفتها به 
رشد فرهنگ حسللابخواهی انجامیده؛ اتکا به صورتهای مالی 
را به صورت درخورتوجهی رواج داده و از آن طرف حسللابدهی 
را الزام آورتر سللاخته است؛ سطح دانش حسللابداران به سطح 
بین المللللی نزدیللک شللده و بلله صورتهللای مالی نللزد مراجع 

بین المللی اعتبار بخشیده است. 
آثار پیشللرفتهای ذکر شللده در سطح سللازمان حسابرسی در 
گزارشهای حسللابرس مستقل آشکار اسللت. افزایش چشمگیر 
تعداد گزارشللهای حسابرس مسللتقل با نظر »مقبول« نسبت به 
سللالهای آغاز فعالیت سازمان حسابرسی، و بالطبع کاهش قابل 
ماحظه گزارشهای با نظر »مردود« و یا با نظِر »عدم اظهارنظر« 
نشان دهنده تغییرات یادشللده در محیط گزارشگری مالی ایران 
است و بیانگر بهبود سطح حسابدهی در مؤسسه های اقتصادی.   

مواردی هم بوده که نسبت به قبل عقب رفته باشیم یا نه؟

سهیلی پور 
نه؛ به نظر من نه. 

به نظر ش�ما درچه مواردی می توانس�تیم پیشرفت کنیم و 
نکردیم؟

سهیلی پور 
شللاید می شد پیشرفتهای دیگری هم داشللته باشیم، اما آنچه 
مشللخص است با توجه به تحوالِت سللریِع فناوری اطاعات، 
در زمینه استفاده از فناوری اطاعات در حسابرسی با وضعیت 

مطلوب فاصله داریم.

س�ازمان حسابرس�ی در هر ی�ک از جهات یادش�ده چه 
نقش یا سهمی داشته است؟

سهیلی پور 
با تشللکیل سللازمان حسابرسی شللماری از اعضا و صاحبنظران 
برجسللته حرفه و متخصصان رشته های مرتبط  به این سازمان 
پیوسللتند که در پا گرفتن و توسللعه فعالیتهای سازمان مشارکت 
داشللتند. طراحِی تأسللیس و تشکیل جامعه حسللابداران رسمی 

ایران هم با همکاری همکاران سازمان حسابرسی انجام گرفت.
درخور ذکر است که بیشتر کسانی که در پیشرفت سازمان سهیم 
بوده اند، یا در سللازمان باقی مانده اند و یا عضو جامعه اند و اکثریت 
حسللابداران حرفه ای عضللو جامعه )بخش غیردولتی( را تشللکیل 
می دهند و ما همچنان در سازمان  می کوشیم به نقشی  که طی 30 
سال گذشته در راستای توسعه حرفه ایفا کرده ایم تداوم ببخشیم. 

با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران چه تغییراتی در 
حرفه حسابداری پیش آمد. ارزیابی کلی شما از عملکردها 

و دستاوردها یا کاستیهای جامعه حسابداران چیست؟

سهیلی پور 
با تشللکیل جامعه حسللابداران رسللمی ایران، بخللش عمده ای از 
حسابرسللی شرکتها و مؤسسلله های اقتصادی به بخش خصوصی 
واگذار شللد. به طور کلی هم سیاست سازمان این است که متناسب 
بللا افزایش ظرفیللت ارائه خدمللات حرفلله ای در بخش خصوصی 
بلله تدریج از حجم کارهای سللازمان بکاهد. هدف دیگر سللازمان 
تنوع بخشللیدن به خدماتی اسللت که ارائه می دهد. در این راه هم 
پیشرفت قابل ماحظه ای داشته است. شاخصی که می توان برای 
این پیشرفت عرضه کرد این است که در آغاز فعالیت سازمان تعداد 
گزارشللهایی که به طور متوسط برای هر شرکت عرضه می شد 1/1 
گزارش بود، در حالی که این شاخص تا این زمان به طور متوسط به 
3/3 رسیده است و براورد می شود که بیش از این هم افزایش یابد. 
یللک مشللکل در زمان حاضللر این اسللت که ضریللب نفود 
حسابرسللی در شرکتهای مشمول بسللیار پایین است. هر چند 
که آمار تعداد شرکتها و مؤسسه های اقتصادی که قبًا به وسیله 
سللازمان رسللیدگی می شللد و تعداد اندکی که در اوایل انقاب 
توسللط بخش غیردولتی حسابرسی می شللدند نزدیک 2,500 
شرکت بود که در زمان حاضر به بیش از 26,000 شرکت رسیده 

براساس اطالعات موجود

 ضریب نفوذ حسابرسی در

شرکتها و مؤسسه های اقتصادی

حدود 10 درصد است
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اسللت، براسللاس اطاعات موجود ضریب نفوذ حسابرسللی در 
شرکتها و مؤسسه های اقتصادی حدود 10 درصد است. 

مشللکل دیگر نبوِد قوانینی اسللت که بتواند پشللتیبان اسللتقال 
حسابرسللان باشللد. نبود تناسللب بین میزان حق الزحمه حسابرسی 
و حجللم کاری کلله بایللد برای رسللیدگیها انجللام گیرد، کلله یکی از 
پیامدهللای آن نرخ شللکنی یللا قبول انجللام کار بللا حق الزحمه های 
توجیه ناپذیر اسللت، از دیگر مشکات موجود می باشد. این مشکل 
در بازار خدمات حرفلله ای بین المللی هم وجود دارد. البته در جامعه 
حسابداران رسمی ایران مشکات دیگری هم وجود دارد که به طور 
سنتی اغلب نهادهای مدنی تازه تأسیس در آغاز با چنین مشکاتی 

روبه رو می شوند و در این موارد زیاد جای نگرانی نیست.

پرسش�ی دیگر که داریم، اما درخواس�تمان این اس�ت که 
تا حد امکان، در مقام یک حس�ابدار رس�می به آن پاس�خ 
دهید، نه به عنوان رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان؛ 
و آن اینکه، هم در س�ازمان و هم در جامعه، ابهامهایی در 
م�ورد مناس�بات و روابط ای�ن دو نهاد با یکدیگ�ر و هم در 
مورد مقایس�ه نق�ش و وظایف آنها مطرح اس�ت. محتوای 
این ابهامها چیس�ت؟ پیامدهای آن کدام است؟ شما آن را 
چگونه ارزیابی می کنید و چه راه حلی برای برطرف کردن آن 

به نظرتان می رسد؟ ببخشید که سئوال خیلی طوالنی شد.

سهیلی پور 
من چنین نظری ندارم؛ به شرطی که جامعه حسابداران رسمی را 
مجموعه 2,000 نفر حسللابدار رسمی شاغل و غیرشاغل در نظر 
بگیریم که بسللیاری از آنها یا  از پایه گذاران سللازمان حسابرسی 
بوده اند، یا در زمانهایی در پیشللرفت سازمان نقش داشته اند و یا 
تجارب خود را در سللازمان کسب کرده اند. مگر اینکه منظورتان 
افرادی باشللند که به هر دلیل با برخی از خط مشللی های سازمان 
مخالفند. به هر حال در این میان شللماری معتقدند حسابرسللی 
بایللد صرفًا به وسللیله بخش خصوصللی انجام شللود و نه بخش 

دولتی؛ و در این زمینه دالیلی هم ارائه می کنند.
اگر چه ما در سازمان حسابرسی با برخی از دالیل آنها موافق 
نیسللتیم، اما به نظرات ایشللان احترام می گذاریم. منتها فرض 
ما این اسللت که دولت زمانی می تواند امللر نظارت را به بخش 
غیردولتی واگذار کند کلله قبًا فعالیتهای اقتصادی مربوط را به 

بخش خصوصی واگذار کرده باشد. 
البتلله ما امیدواریم جامعه حسللابداران رسللمی آنقللدر از نظر 
عملکرد توسللعه یابد و شفاف عمل کند که بتواند بازوی نظارتی 
قوی برای دولت باشد. متأسفانه بعضی دیگر، فعالیت حرفه ای 
سللازمان حسابرسللی را در تضاد با منافع خود ارزیابی می کنند و 
با نسللبت دادن کارهای ناکرده به سازمان، سعی در دستیابی به 
هدفهای خود دارند. متأسللفم که به نمونلله ای از اینگونه موارد 
اشللاره کنم. در یک مورد که سللازمان حسابرسللی حق الزحمه 
حسابرسللی شللرکتی را 37 میلیون تومان بللراورد کرده، و یکی 
از مؤسسلله های بخللش خصوصی همللان کار را بللا 35 میلیون 
تومان انجام داده اسللت، حسابرسللی سللال بعد با 2/5 میلیون 
تومللان انجام شللده؛ یا بهتللر بگویم با این مبلللغ صرفًا گزارش 
حسابرسی تهیه شده  است . همین دوستان سازمان را به پایین 

نگاه داشتن حق الزحمه )نرخ شکنی( متهم می کنند.
در سال گذشته ادعایی بر علیه سازمان حسابرسی مطرح شده بود 
که این سللازمان نزدیک به 400 شرکت را که بخش خصوصی حرفه 
حسابرسی می کرده از بخش خصوصی گرفته و هنوز هم در مقاله های 
خود به همان اطاعات اشللاره می کنند، در حالی که اطاعات رسمِی 
مسللتند نشللان دهنده آن اسللت که از سللال 1381 به بعد، هر سللال 
کارهای سللازمان نسبت به سللال قبل از آن کاهش یافته و از بیش از 
1800 شرکت به 946 شرکت رسیده است.  مناسب می دانم به منظور 

تدقیق گفته هایم این اطاعات را در اختیار شما بگذارم:

تعداد شرکت مورد رسیدگیسال

13811966

13821705

13831379

13841232

13851179

13861114

13871042

13881013

1389978

1390947

1391928
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از گذش�ته گفتیم، اج�ازه بدهی�د از آینده بپرس�م. حرفه 
حسابداری دارد به چه سمتی می رود؟

سهیلی پور 
عاقه منللدم پرسللش شللما را با قللدری تغییللر در مضمون آن 
پاسللخ دهم؛ به این صورت که حرفه حسللابداری مسللتقل نیاز 
دارد به سللوی افزایللش ضریب نفوذ حسابرسللی در شللرکتها و 
مؤسسلله های اقتصادی، باال بردن انتظللارات جامعه در زمینه 
حسابخواهی و تقویت احساس مسئولیت در زمینه حسابدهی؛ 
عرضلله خدمات متنوع، ارتقای کیفی خدمللات و ارتقای دانش 

حسابرسی حسابرسان حرکت کند. 

در این زمینه جامعه و س�ازمان چه خط مشی هایی را باید 
دنبال کنند؟

سهیلی پور 
نخسللت اینکه بللا ترکیب جدید شللورای عالی جامعه حسللابداران 
رسمی پیش بینی می شللود هماهنگی اثرگذارتری در حرفه شکل 
گیللرد. در این صللورت می توان نیازها و مشللکات محدودکننده 
فعالیللت جاری مؤسسلله های حسابرسللی و حسللابداران رسللمی 
را به نحو روشللنتری شللناخت و بررسللی کرد. شللیوه های تقویت 
استقال حرفه و ارتقای کیفیت خدمات را پیش گرفت و روشهای 
افزایش  درامد مؤسسلله های حسابرسللی و حسللابداران رسمی را 
جسللتجو کرد. اما آنچه که در زمان حاضر در دسللتور کار سازمان 
حسابرسللی قرار دارد اسللتفاده از نرم افزارهای حسابرسللی اسللت 
کلله می تواند راهگشللای اسللتفاده از فناوری اطاعللات در بخش 

خصوصی هم باشد. تحقیقات و مطالعات جدیدی هم در سازمان 
حسابرسی در جریان است که در جای خود می تواند بر پیشرفت و 

توسعه حسابرسی بخش خصوصی نیز تحرک ببخشد.
منظورم به اختصار این اسللت که با انسجام بیشتر، در زمینه 

توسعه کِل حرفه بکوشیم.

فکر می کنید ش�رایط و آمادگیهای الزم برای پیش گرفتن 
چنین خط مشیهایی وجود دارد؟

سهیلی پور 
نتیجه انتخابات شورای پنجم جامعه در مجموع بیانگر آن است  
که اکثریت حسابداران رسمی عضو جامعه با رویکردهایی که در 

پاسخ پرسش قبلی شما مطرح کردم همراهند. 

درراستای تحقق این موضوع چه باید کرد؟

سهیلی پور 
باید علت اختاف نظرها را در راستای تعدیل و برطرف کردن تا 
حد ممکن آنها بررسی کرد؛ فضایی مناسبتر برای همراهی های 
بیشتر سامان داد؛ در راه شناخت واقع بینانه کاستیها و روشهای 
بهبود بخشیدن به آنها کوشید؛ و به جستجوی راهکارهایی که 
اصاح مقررات مغایر فعالیتهای پذیرفته شده حرفه ای را هموار 

سازد پرداخت.

ب�از هم از ش�ما و ص�رف وقتتان بس�یار سپاس�گزاریم و 
برایتان آرزوی موفقیت داریم.

آنچه که در زمان حاضر در دستور کار

سازمان حسابرسی قرار دارد

استفاده از نرم افزارهای حسابرسی است که

می تواند راهگشای استفاده از

فناوری اطالعات در بخش خصوصی هم باشد


