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آیندهی
حرفهیحسابرسی
علی رحمانی

حرفــه ی  آینــده ی 
عوامل  تابع  حسابرسی 
متعــددی  شــرایط  و 
است  این  انتظار  است. 
که حرفه ی حسابرســی بــر چالش های 
مختلف فائق شود و بتواند منافع عمومی 
را تأمیــن کنــد. در دوره ای که من در 
رقابتی کردن  بورس حضور داشتم، سند 
بازار ســرمایه ی ایاالت متحده را مطالعه 
کردیــم. دومین عاملی که در آن ســند 
درباره ی آن تأکید شده بود، حسابرسی 
بود. اســاس کارکــرد بازار هــای مالی 
حسابرســی اســت. در واقــع گفته بود 
چه می شــود کرد که جایــگاه و منزلت 
حسابرســی را افزایش داد و کارکردها و 
وظایف آن را بر اســاس این اعتماد سازی 

فراهم کرد. 
 Basel Governance راهبری بــال
هر ساله رتبه ی پول شــویی کشورها را 
محاسبه و منتشــر مي کند. متأسفانه ما 
امســال و ســال قبل و دو سال گذشته 
رتبه ی اول پول شــویی را کسب کردیم. 
وقتی نگاه می کنیم که این رتبه چه گونه 
حاصل شده، مي بینیم 15 شاخص وجود 
دارد که بر اساس آن رتبه ی پول شویی را 
محاسبه می کنند. یکی از آن شاخص ها 

حسابرسی است. 
حقیقتاً چــه عواملی آینده ی حرفه ی 
حسابرســی را شــکل خواهد داد؟ چه 

تغییراتی مورد انتظار اســت؟ اصاًل چرا 
این تغییرات مهم اســت که ما را به فکر 
کردن وادارد؟ ما حرفه ی بزرگی هستیم 
ولی ممکن اســت اگر بی توجهی کنیم 
روزی منقرض بشــود. ممکن است مورد 
اســت  ممکن  بگیریم.  قرار  بی اعتمادی 
کارکردهایی را که ذی نفعان از ما انتظار 
دارند جــدی نگیریم و لطمه بخوریم. ما 
در صنعِت تولیــِد اطالعات کار می کنیم 
که یک جزء آن اعتباربخشی به اطالعات 
اســت. اگر نتوایم ســهم خود را حفظ 
کنیم، منزلت و جایگاه مان نیز خدشه دار 
خواهد شد. از این لحاظ ضرورت دارد که 

به این مّهم توجه کنیم. 
ما یک پیمایش تحقیقاتی انجام دادیم 
و عوامل مؤثر بر آینده ی حسابرسی را که 
حدود 20 عامل است استخراج کردیم. از 
آن 20 عامل 9 عامل بیش ترین ســهم 
را دارند مثل اخالق حرفه ای، ســاختار 
حرفه، فنــاوری اطالعات، حق الزحمه ها، 
 مشتریان و ذی نفعان، قوانین و مقررات، 
شــرایط سیاســی و اقتصــادی، محیط 

بیرونی، مدیریت وآموزش و ...
در دورن خــود حرفه ی حسابرســی 
عامل اخالق حرفه ای مطرح اســت که 
آقای پروفســور نمــازی به خوبی به آن 
پرداختند. جزء اساسي آن بحث استقالل 
است. عامل دیگر حق الزحمه ها است که 
مســأله اي اساسی اســت. اگر ما نتوانیم 

مناسب  را  حسابرســی  حق الزحمه های 
و عادالنه پرداخت کنیــم امکان این که 
استعدادها را در حرفه نگه داریم سخت 
خواهد شــد. جالب است که در پروژه ای 
که در هاروارد کار شــده بود، پیشنهاد 
شــد که باالخره اگر بورس کار نظارتی 
خــود را انجام می دهد و بخشــی از کار 
آن توســط حسابرســان انجام می شود، 
بخشی از حق الزحمه ی حسابرسان را نیز 
باید نهادهای نظارتی بپردازند. یعنی در 
واقع پیشنهاد آن ها این بود که نهادهای 
مربــوط، بخشــی از حق الزحمه هــا را 
بپردازند تا ما بتوانیم حرفه ی حسابرسی 
را در یک موقعیت مناســب شغلی قرار 
بدهیم و بتوانیم هم چنان اســتعدادها را 
جذب این حرفه کنیم تا آن را شــکوفا و 

پایدار نگه داریم. 
تأثیرگذار،  از مهم ترین عوامــل  یکي 
فناوری اطالعات است. فناوری اطالعات 
هم به لحــاظ این که در کســب وکارها 
از آن اســتفاده می شــود، مورد بررسي 
حسابرســی خواهد بــود و هم به لحاظ 
این کــه از تکنیک ها و روش های فناوری 
در حسابرســی اســتفاده کنیم. در این 
مورد هم بحث امنیــت و محرمانه بودن 
اطالعــات مطرح اســت و هــم افزایش 
اطالعات  فناوري  کارگیري  به  اثربخشي 

در صنعت و تجارت. 
امروز دیگر بحــث نمونه گیری رو به 

اگر ما نتوانیم 
حق الزحمه های 
حسابرسی را 
مناسب و عادالنه 
پرداخت کنیم 
امکان این که 
استعدادها را در 
حرفه نگه داریم 
سخت خواهد 
شد
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 Big Data اتمام اســت چون با تکنیک
می توانیم 100 درصد داده های مشتری 
را بررســی کنیم و رسیدگی کامل انجام 
دهیم. ایــن بحث جذابی اســت. ما در 
دانشــگاه الزهــرا )س( تحقیقــي انجام 
دادیم در این زمینه که موانع بزرگ شدن 
مؤسســات حسابرسی چیســت؟ جالب 
اســت وقتــی کــه بررســی می کردیم 
دیدیم در ژاپن مؤسســات حسابرسی با 
مؤسسات فناوری اطالعات ادغام و بزرگ 
شده اند. در آمریکا مؤسسات حسابرسی 
و مؤسسات حقوقی با هم ادغام شده اند، 
پروژه هایی  بین المللی روی  در صحنه ی 
کار می شــود که مؤسســات حسابرسی 
حتی شریک غیر حسابرس و سرمایه گذار 
داشــته باشــند. چون اگر قرار اســت 
مؤسسه، خدمات خوب ارائه دهد، تأکید 
بر این که شــرکا صرفاً حسابرس باشند 
باید  بنابراین  نیســت.  مسأله ی درستی 
فکــر کنیم و این تغییــرات را در آینده 

لحاظ کنیم. 
عامل بعدي ارتباطات است. هم درون 

خود واحد حسابرسی و چگونگي ارتباط 
با تیم وهم ارتباطاتی که با بیرون داریم. 
امــروز در حرفه ی حسابرســي در ایران 
ارتباطــات مؤثر و ســازنده وجود ندارد 
تــا بتوانیم به ســازمان بــورس و بانک 
مرکزي خــط بدهیم. ما بایــد آن ها را 
هدایت کنیم. در واقــع باید براي آن ها 
تصمیم ســازي کنیم؛ نــه این که منتظر 
بمانیم و در بعضي موارد مقاومت کنیم. 
من ایــن را جــاي دیگري هــم عرض 
کرده ام، یــک زماني ما در بورس گفتیم 
شرکت هایي  داخلي  کنترل هاي  گزارش 
را کــه وارد بــورس مي شــوند، بدهید. 
برخی اســاتید بزرگوار نوشته بودند که 
نمی شــود. من خواهش کردم به بورس 
تشریف آوردند و به آن ها گفتم ما داریم 
براي شما کار تعریف می کنیم. از آن سو 
شــما هم براي ما خدمات ارزشــمندي 
ارائــه مي دهید و از طریق این گزارش ها 
به ما اطمینــان مي دهید که به هر حال 
این گزارش مالي چه قدر مي تواند درست 

باشد. 

عامل بعدي قوانیــن و مقررات حاکم 
اســت که دائماً ســخت تر مي شود. البته 
همــه ی این قوانیــن در جهت تولید کار 
بــراي حرفه ی حسابرســي اســت ولي 
از ســوي دیگر مســئولیت هاي حرفه را 
به شــدت افزایش مي دهد و ریسک هاي 
خیلي سنگیني را به حرفه ی حسابرسي 
وارد مي کنــد. یک زمــان خودانتظامي 
مطــرح بود ولــي امروز در ســطح دنیا 
تغییــرات زیادي صــورت گرفته و حتي 
بورس  بین المللي، سازمان هاي  در سطح 
یــک انجمن بــراي نظارت و بازرســي 
حسابرسی ها تشکیل داده اند. بحث منافع 
عمومي مطرح اســت و اصاًل نمي توانیم 
بگوییــم خودانتظام هســتیم و خودمان 

مي توانیم کارهایمان را انجام دهیم. 
عامل بعد مهارت هاي ارتباطي است و 
به ما مي گوید که ما به عنوان حسابرس در 
آینده چه مهارت هایي باید بیاموزیم؟ در 
چه حوزه هایي باید سرمایه گذاري کنیم؟ 
با وضعیت جهاني شدن امروز، ممکن است 
به یک صاحب کار رسیدگي  کنیم که در 

ما باید 
سازمان بورس 
و بانك مرکزي 
را هدایت 
کنیم. در واقع 
باید براي آن ها 
تصمیم سازي 
کنیم؛ نه این که 
منتظر بمانیم و 
در بعضي موارد 
مقاومت کنیم
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10 کشــور شرکت و دفتر و شرکت تابعه 
دارد. بنابرایــن با آن حســابدار  ها و با آن 
فرهنگ بایــد بتوانیم تعامل برقرار کنیم. 
ایــن موضــوع نیازمند تمرین و کســب 

مهارت در این حوزه است. 
ســاختار حرفه ی حسابرسي هم یک 
عامــل جدي اســت. ما هم مؤسســات 
بزرگ داریم، هم متوسط و هم کوچک. 
وضعیــت براي هر کدام فرق مي کند. در 
مورد مؤسســات بــزرگ، بحث کیفیت 
در  اســت.  مطــرح  و  تخصص گرایــي 
مورد مؤسســات متوســط باید دامنه ی 
وســیعي از خدمات ارائه کنیم چون کار 
حسابرســي به تنهایي پاســخ گو نخواهد 
بــود. در مؤسســات کوچــک باید همه 
فن حریف باشیم و بتوانیم انواع خدمات 
انجام بدهیــم. ما در ایــن حوزه ها کار 
براي 262 مؤسســه مي توان  نکرده ایم. 
کســب وکار هاي مختلفــي تعریف کرد. 
آیفک )فدراسیون بین المللی حسابداران( 
 SMB for SME یک پروژه داشت به نام
که توضیــح مي داد چه گونــه مي توانیم 

براي شــرکت هاي کوچک و متوســط 
 کســب وکار درســت کنیم. بایــد کار و 
پروژه تعریــف کرد تا در ایــن حوزه ها 
بتوانیــم دائمــاً خدمات جدیــدي ارائه 

بدهیم. 
مشــتریان و ذي نفعان هم یک عامل 
اساسي است. باید بررسي کنیم که آن ها 
چه انتظاراتي از مــا دارند. ما نمي توانیم 
بگوییم حســابرس هستیم و همین است 
که هست. باید حتماً نگاه کنیم و نیاز هاي 
مشتریان را بشناسیم. وقتي رئیس بانک 
مرکزي مي گوید گزارش ها مفهوم نیست، 
باید این حــرف را جــدي بگیریم. باید 
ببینیم چه مي توانیم بکنیم و نباید ناراحت 
بشویم. این ها مواردي است که در آینده 
براي مان مشــکل ایجاد مي کند. حرفه ی 
حسابرسي در معرض انواع مسئولیت ها و 
تبعات اســت و بابت این گزارش ها ده ها 

شریک و مؤسسه به دادگاه مي روند. 
کیفیت حسابرســي عامل مهم بعدي 
است. امروز معامالت و شرکت ها در حال 
پیچیده شــدن هســتند. ما باید بتوانیم 

کیفیــت را مــدام افزایــش دهیم. یک 
اتفاقاتي مي افتد که ممکن اســت خیلي 
جدي نگیریم. در کارگزاري ها این موضوع 
بحث پیچیده اي اســت و ریســک هایي 
وجــود دارد کــه اصاًل در رســیدگي ها 
محلي از اعراب ندارد و این پیچیدگي ها 
AICPA را چک  ناشناخته اســت. اخیراً 
کــردم و دیدم هر ماه یــک همایش در 
زمینه ی یک صنعت مثاًل درباره ی تحلیل 
صنعت پتروشــیمي برگــزار مي کنند تا 
حسابرسان آگاه بشــوند و وضعیت این 
صنعت را بشناســند و بفهمند ریسک ها 
و پیچیدگي ها کجاست. ما حسابرسي را 
فقط حسابرســي مي بینیم و این درست 
نیســت و حتماً باید به حوزه هاي دیگر 
بپردازیم چون روي کیفیت حسابرســي 

تأثیر مي گذارد. 
عامــل دیگر بحث آموزش اســت.  در 
مؤسســات کوچک ممکن اســت کم تر 
اتفاق بیفتد ولي بحث مراقبت حرفه اي و 
آموزش و رهبري و مسائل انساني اساسي 
 .است و باید مورد توجه قرار دهیم

ما در صنعت 
تولید اطالعات 
کار می کنیم 
که یك جزء آن 
اعتباربخشی 
به اطالعات 
است. اگر 
نتوانیم سهم 
خود را حفظ 
کنیم، منزلت 
و جایگاه مان 
نیز خدشه دار 
خواهد شد


