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یكـم: تـا زمـان اجرائی شـدن قانـون سـاربینز - اکسـلی و 
به وجـود آمـدن هیات اشـتباهات حسـابداری شـرکت های 
سـهامی عام یـا PCAOB حرفه حسابرسـی از طریق انجمن 
حسـابداران رسـمی آمریـكا)AICPA(،  در ایـاالت متحده، 

حرفـه ای خـود انتظـام محسـوب می گردید.
دهـه 90 میـالدی ایـاالت متحـده را بـا فضاحت هـای حسـابداری 
از جملـه ورشکسـتگی های  شـناخته شـده ای بـرای مـردم آمریـکا 
مبتنـی بر سندسـازی توسـط شـرکت های سـهامی عام بـزرگ مواجه 
سـاخت. بخـش عمـده ای از ایـن ورشکسـتگی های سـاختگی ریشـه 
در "تجدیـد ارائه هـای حسـابداری" یـا "اصـالح صورت هـای مالـی 
گذشـته" رو بـه تزایـد داشـت. اوج ایـن فضاحت ها در بین سـال های 
 World Com و Enron 2000 تـا 2002 مربـوط بـه شـرکت های
 ،.Arthur Andersenبود و حسـابرس مستقل هر دو شـرکت یعنی
یکـی از 5 مؤسسـه حسابرسـی بـزرگ دنیا. هر چند کـه فضاحت های 
شـرکت های دیگر از جملـه Tyco International ، Adelphia و

Peregrine Systems  هـم کمتـر از دو شـرکت اول نبـود. نتیجـه 
شـدن  بیچـاره  شـرکت ها  ایـن  حسـابداری  و  مالـی  فضاحت هـای 
سـرمایه گذاران و آسـیب جـدی بـه اعتماد آنـان به صورت هـای مالی 
ارائه شـده توسـط مدیـران شـرکت ها و گزارش حسابرسـان مسـتقل 

و بـازار سـرمایه بود.
بـرای رویاروئـی بـا فضاحت هـای بـه بـار آمـده، در سـال 2002 
قانونـی در مجلس سـنا به نام "قانون اصالح حسـابداری شـرکت های 
سـهامی عام و حفاظـت سـرمایه گذاران" و در مجلـس نماینـدگان بـا 
نـام "قانـون مسـئولیت و حسـاب پذیری شـرکت ها و حسابرسـان" 
تصویـب گردیـد کـه عمومـاً به نـام دو سـناتور ارائه دهنده طـرح و به 
نـام قانون سـاربینز - اکسـلی شـناخته می شـود. هـر چند کـه قانون 
مزبـور الزامـات گسـترده ای را بـر عهـده هیـات مدیـره شـرکت های 
سـهامی عام، مدیریـت و حسابرسـان مسـتقل آنهـا قـرار داده اسـت 

لیکـن الزاماتـی را هـم بـرای سـایر شـرکت ها تعییـن نموده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن قانـون مدیریـت ارشـد شـرکت های سـهامی عام 
بایـد شـخصاً صحت اطالعـات منـدرج در صورت های مالـی را گواهی 

نماینـد. همچنیـن ایـن قانـون نقـش اشـتباهات هیـات مدیره هـا و 
حسابرسـان مسـتقل که صحت صورت هـای مالی را بررسـی می کنند 
را افزایـش داده و فعالیت هـای متقلبانـه هیات مدیره ها و حسابرسـان 

مسـتقل را مسـتوجب جرائـم شـدید نمود.
ایـن قانـون کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار )SEC( بـه عنـوان 
متولـی بـازار سـرمایه در ایـاالت متحـده را ملـزم نمـود کـه بـرای 
رعایـت و اجـرای قانـون الزامـات، قواعـد و دسـتورات الزم را بـه اجرا 
بگـذارد. متعاقبـاً بـورس اوراق بهـادار نهادی نیمه دولتی بـه نام هیات 
را   PCAOB یـا  سـهامی عام  شـرکت های  حسـابداری  اشـتباهات 
ایجـاد نمود که مسـئولیت نظارت، تنظیم، بازرسـی، انتظـام و انضباط 
مؤسسـات حسابرسـی بـه عنـوان حسابرسـان مسـتقل شـرکت های 
سـهامی عام را عهـده دار گردیـد. نهایـت آن کـهPCAOB بـه عنوان 
شـرکت های  حسابرسـی  بـر  نظـارت  بـرای  غیرانتفاعـی  شـرکتی 
سـهامی عام و کارگـزاران بـورس بـه منظـور حفاظـت سـرمایه گذاران 
و  اطـالع دهنـده، صحیـح  گزارش هـای  از طریـق  منافـع عمـوم  و 
 PCAOB مسـتقل حسابرسـی فعال گردید. پنج عضو هیـات مدیره
بـرای یـک دوره پنجسـاله پـس از مشـاوره بـا دبیر کل بانـک مرکزی 
آمریـکا یا سیسـتم فـدرال رزرو و وزیر خزانه داری توسـط کمیسـیون 
بـورس اوراق بهـادار تعییـن می گردنـد. بـورس اوراق بهادار بـه عنوان 
متولـی بازار سـرمایه در ایـاالت متحده، حق نظارت بـر PCAOB و 
تائیـد مقـررات، اسـتانداردها و بودجـه آن را دارد. بودجـه فعالیت های

PCAOB از طریـق حـق سـاالنه پشـتیبانی حسـابداری مقـرر بـر 
اسـاس ضوابطـی خاص، توسـط شـرکت های سـهامی عام و کارگزاران 

بـورس تأمیـن می گـردد. 
برخی از محورهای اصلی قانون ساربینز - اکسلی  عبارتند از:

1- استقالل حسابرس:
در ایـن بخـش اسـتانداردهای اسـتقالل حسابرسـان بـرای محدود 
نمـودن تعارض منافـع آنان، شـرایط تائید حسـابرس جدید، چرخش 
شـریک حسابرسـی و الزامـات گزارشـگری حسـابرس بیـان گردیـده 
اسـت. همچنین مؤسسـات حسابرسـی از ارائه خدمات غیرحسابرسی 

از قبیـل مشـاوره به همـان صاحبـکار منـع گردیده اند.

نظارت برحرفه حسابرسی
 دیدگاه  اعضای جامعه 
حسابداران رسمی ایران

دکتر مصطفی دیلمی پور
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و
عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا

نگاهی تطبیقی به ضرورت نهاد ناظر در کشور
در حوزه حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
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2- مسئولیت شرکت
ایـن قانون باالترین مدیران ارشـد اجرائی شـرکت های سـهامی عام 
و  درسـتی  مـورد  در  شـخصی  مسـئولیت  کـه  می نمایـد  ملـزم  را 
کامـل بـودن گزارش هـای مالـی بپذیرنـد. قانـون مزبـور تعامـل بیـن 
حسابرسـان مسـتقل و کمیته حسابرسی شرکت سـهامی عام را معین 
نموده و مسـئولیت مدیران ارشـد شـرکت ها در مورد درسـتی و اعتبار 
گزارش هـای مالی شـرکت های سـهامی عام را مشـخص می کنـد. این 
قانـون محدودیت هـای مشـخص عمل و رفتار مدیران ارشـد شـرکت 
را بـر می شـمارد کـه عدم رعایـت آنها منجر بـه از دسـت دادن منافع 

و جرائـم مدنـی می گردد.
3- افشاهای مالی گسترده

در قانـون الزامـات گزارشـگری در مـورد رویداد های مالـی، از جمله 
رویدادهـای مالـی خـارج از ترازنامـه، ارقـام پیـش بینـی و معامـالت 
سـهام مدیران ارشـد شـرکت، افزایش یافته اسـت. به منظـور حصول 
اطمینـان از درسـتی گزارش هـای مالی و افشـاها، کنترل هـای داخلی 
و گـزارش در مورد آنها را برای حسابرسـی و گزارشـگری الزامی نموده 
اسـت. همچنیـن گزارشـگری مالـی بـه هنـگام در مـورد تغییـرات با 
اهمیـت شـرایط مالـی و رسـیدگی گسـترده مشـخص توسـط بورس 
مالـی  گزارش هـای  مـورد  در  آن  نماینـدگان  یـا  و  بهـادار  اوراق 

شـرکت های سـهامی عام، از مـوارد الـزام آور ایـن قانـون می باشـد.
4- تعارض منافع تحلیلگران اوراق بهادار

در ایـن مـورد، معیار هائـی بـرای کمـک بـه برگردانـدن اعتمـاد 
سـرمایه گذاران به گزارشـگری تحلیلگران اوراق بها دار مشـخص شده 
اسـت. قانون ضمن بیان شـیوه عمل تحلیلگران اوراق بها دار، افشـای 

تعـارض منافـع دانسـتنی را الزامی می نمایـد.
5- شرکت های سهامی عام و جوابگوئی تقلبات جزائی

در قانـون، مجـازات جنائـی مشـخصی بـرای حسابسـازی، از بین 
بـردن و دسـتکاری و تغییـر اسـناد و مـدارك مالـی یـا ممانعت غیر 
مجـاز و معارضـه در تحقیقـات و دادن حفاظت هـای مشـخص بـه 
ارائـه دهنـدگان اطالعـات از تخلفـات و تقلبـات شـرکت پیش بینی 

است.   شـده 
سـایر مـوارد اصلـی و عمـده در ایـن قانـون بـه منابـع و اختیـارات 
مجـازات  افزایـش  گزارش هـای،  و  بررسـی ها  بهـادار،  اوراق  بـورس 
کیفـری مدیـران ارشـد یـا در اصطـالح یقـه سـفیدها، الـزام امضـای 
اظهارنامـه مالیاتـی توسـط باالترین مدیر اجرائی شـرکت سـهامی عام 

و جوابگوئـی بـه تقلبـات شـرکت های سـهامی عام می باشـند.
بـرای انجـام وظائف خود PCAOB  اختیارات بسـیار گسـترده ای 

دارد از جمله:
1- ثبت مؤسسـات حسابرسـی تهیـه کننده گزارش حسابرسـی 

بـرای ناشـرین و کارگزاران؛
2- تدویـن اسـتانداردهای حسابرسـی، کنتـرل کیفـی، اخـالق 
تهیـه  بـا  مرتبـط  اسـتانداردهای  و سـایر  اسـتقالل  حرفـه ای، 

گـزارش حسابرسـی بـرای ناشـرین؛
3- انجام بازرسی از مؤسسات حسابرسی ثبت شده نزد PCAOB؛
4- انجـام تحقیقـات و اقدامـات انضباطـی و برقـراری مجـازات 
و   PCAOB نـزد  شـده  ثبـت  حسابرسـی  مؤسسـات  علیـه 
اشـخاص وابسـته به مؤسسـات مزبـور ) از جمله جریمـه تا مبلغ 
100 هـزار دالر بـرای حسابرسـان منفـرد و تـا 2 میلیـون دالر 

بـرای مؤسسـات حسابرسـی(؛

5- اجرای سایر وظائف و اقداماتی که هیات مدیره برای ترویج 
استانداردهای حرفه ای مناسب تشخیص داده و منجر به بهبود و 
توسط مؤسسات حسابرسی  ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی 

ثبت شده نزد PCAOB  و کارکنان آن ها می گردد؛
6- بـا تائیـد بـورس اوراق بهـادار در دادگاه هـای ایالتـی، مرکزی 
و یـا هـر دادگاه دیگـر، بـه نـام خود به عنوان شـاکی طـرح دعوا 

نمـوده یـا به عنـوان مشـتکی عنه دفـاع نماید؛
7- عملیـات و وظایـف خود را اجـرا، دفاتر کار خـود را نگهداری 
و تمـام حقـوق قانونـی خـود را در سراسـر ایاالت متحـده بدون 
توجـه بـه الزامـات قوانین ایالتـی یا شـهرداری ها اجرائـی نماید؛
8- اسـتخدام کارکنان، حسـابداران، وکال و سـایر عوامل ضروری 
یـا مناسـب بـرای انجـام ماموریـتPCAOB  بـا حقـوق قابـل 
مقایسـه در سـطح بخـش خصوصـی بـرای کلیـه رده هـا بـرای 
جـذب اشـخاص حرفـه ای ماهـر و با تجربـه مورد نیاز بـه منظور 

نظـارت سراسـری بر مؤسسـات حسابرسـی؛
9- تخصیـص، تعییـن و وصول حق پشـتیبانی حسـابداری برای 

تأمیـن مالیPCAOB؛ و
10- انعقـاد قـرارداد، صـدور اوراق و پذیرش تعهـدات و انجام هر 
اقـدام ضـروری، مناسـب، ضمنـی و اتفاقـی برای انجـام عملیات 
خـود و بـه اجـرا درآوردن حقـوق قانونـی خـود تحـت قانـون 

سـاربینز – اکسلی.
خالصـه آن کـه تـالش بـرای بازگرداندن اعتمـاد سـرمایه گذاران و 
هـراس از تـداوم آوار شـدن بـازار سـرمایه بزرگتریـن اقتصـاد دنیـای 
سـرمایه داری موجـب گردیـد که قانونـی اقتدار بخش به بـورس اوراق 
بهـادار آمریـکا بـه عنـوان متولـی بـازار سـرمایه و به منظور شـفافیت 
اطالعاتـی  رانت هـای  از  جلوگیـری  و  مالـی  اطالعـات  بـه  بخشـی 
دسـتکاری،  و  اسـتفاده ها  سـوء  بهـادار،  اوراق  بـورس  کارگـزاران 
آنهـا  حسابرسـان  و  سـهامی عام  شـرکت های  تقلبـات  حسابسـازی، 
تدویـن و بـه اجرا درآید. کشـوری که در سـال 2015 از نظر سـازمان 
شـفافیت بین المللـی در رتبـه شـانزدهم در میـان 168 کشـور از نظر 
شـفافیت و فسـاد مالی قرار داشـته اسـت. در چنین کشـوری و بدین 
سـان حرفـه حسابرسـی و حسـابداری بـه عنـوان یکـی از سـه حرفه 
بـاالی دهه هـای گذشـته خـود انتظامی خـود را از دسـت می دهـد.

دوم: شفافیت و فساد مالی
 Transparency International سـازمان شـفافیت بین المللـی
Organization(( شـفافیت را عبـارت از نـور افکنـدن بـر معامـالت 
مشـکوك، اجـرای ضعیف قوانیـن و مقـررات، فعالیت های غیـر مجاز و 
درآمدهای نامشـروعی که حکومت خـوب و فعالیت های تجاری مبتنی 
بـر ضوابـط اخالقـی و جامعـه را در مقیـاس وسـیع سسـت می کنـد. 
شـفافیت نـور افکندن بـر مقـررات، طرح ها، فرآیندهـا و اقدامـات برای 
وقـوف از کـم و کیـف آن هـا می باشـد. شـفافیت سـبب می شـود کـه 
مدیـران، اعضـای هیـات مدیره هـا و فعالیـن تجـاری بـه روشـنی و بـه 
نحـوی قابـل درك عمـل نموده و در مورد فعالیت هایشـان گزارشـگری 
نمایند، بدین معنی که در مقابل عموم مردم و جامعه پاسـخگو باشـند 
و ایـن مطمئـن تریـن راه بـرای محافظـت از فسـاد مالی بوده و سـبب 
افزایـش اعتمـاد مردم می گردد. این سـازمان با تعریف شـفافیت، ضمن 
بیان اشـکال مختلف آن، فسـاد مالی را سـوء اسـتفاده از قـدرت واگذار 
شـده بـرای نفـع شـخصی تعریف می کنـد که بسـته به مبلـغ و بخش 
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وقـوع آن بـه عنـوان بـزرگ، ناچیـز و سیاسـی طبقـه بندی می شـوند. 
 Corruption 2015 این سـازمان با انتشـار شـاخص مشـاهده فسـاد
Perception Index مجموعا 168 کشـور را از نظر شـفافیت و فساد 
مالـی رتبـه بنـدی نموده اسـت کـه ده کشـور تمیـز و شـفاف و کمتر 
آلـوده بـه فسـاد مالـی بـه ترتیـب عبارتنـد از دانمـارك بـا 91 امتیـاز، 
فنالند، سـوئد، نیوزیلند، هلند، نروژ، سـوئیس، سـنگاپور، کانادا و آلمان 
قرار دارند. در انتهای این فهرسـت کشـورهای عراق، لیبی، افغانسـتان، 
کـره شـمالی و سـومالی واقع شـده اند. کشـور ما بـا 27 امتیـاز در رتبه 

یکصـد و سـی ام این فهرسـت واقع شـده اسـت. 

سوم: نهاد های نظارتی
تأسـیس نهادهـای نظارتـی در واقـع بـا هـدف حصـول اطمینـان از 
درسـتی جریـان امـور و کارکـرد درسـت سیسـتم ها صـورت می گیرد، 
لیکـن این که نهاد نظارتی از کارآئـی الزم برخوردار بوده و به هدف های 
تعیین شـده دسـت پیـدا می کند، نیـاز بـه واکاوی اجتماعـی دارد، چه 
بسـا تأسـیس نهادهـای نظارتـی بـه رانت هـای میز های نظارتـی منتج 
شـود و تأسـیس نهادهـای ناظـری بـرای نظـارت بـر کار ایـن نهاد های 
نظارتـی ضـرورت بیابـد و ایـن گرفتـار شـدن در دور باطلـی اسـت که 
حاصـل آن  هـدر دادن منابـع ملـی و دسـت نیافتـن به هدف سـالمت 

مالـی واخالقـی مورد نظـر مؤسسـین نهاد هـای نظارتی خواهـد بود. 
ضـرورت وجـود نهادهـای نظارتـی کارآ در جوامـع مختلـف بـرای 
حفاظـت از حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی مـردم از دیـر بـاز 
مورد پذیرش بوده اسـت. تشـکیل و تأسـیس نهادهای نظارتی پیچیده 
و متوالـی در دنیـای امـروز بیشـتر در جوامعـی اتفـاق می افتـد کـه از 
صورت بنـدی اقتصـادی - اجتماعی سوسـیال دموکراتیک بـی بهره اند. 

در جوامـع سوسـیال دموکراتیک شـرایط بـرای فعالیت 
اقتصـادی سـالم ایجـاد شـده و هزینه هـای اجتماعـی 
فعالیت هـای  طریـق  از  جامعـه  بهداشـت  و  آمـوزش 
اقتصـادی مـردم آن جوامع تأمین می شـود و نسـل های 
رو بـه رشـد و فعـال آتی با کمترین دغدغـه و با تکیه به 
آموزه های اخالقی سـالم و انسـانی و کارآمـد  امیدوارانه 
کار و زندگـی بـدون ریـا و تزویر، دو روئـی و دغلکاری را 
یـاد گرفتـه و محافظیـن و مدافعیـن سـالمت جامعـه و 
وطـن پرسـتان واقعی جوامع خـود می گردند. فهرسـت 
منتشـر شـده توسـط سـازمان شـفافیت بین المللی این 

واقعیت را روشـن می کند که شـفاف ترین و کم فسـاد ترین کشـورها، 
کشـور های سوسـیال دموکراتیـک اروپائـی هسـتند. علیرغـم ادعاهای 
رایـج، سوسیالیسـم بـدون دموکراسـی تـوان مقابلـه بـا فسـاد مالـی را 
نـدارد، امـری کـه در مورد کشـور شـوروی پیش از فروپاشـی بـا وجود 
حاکمیـت ایدئولـوژی بدلیـل وجـود دیکتاتـوری حزبـی به رغـم وجود 
نهاد های نظارتی متعدد، فسـاد در تمام سـطوح جامعه نهادینه گردیده 
بـود. بـا این موضوع هـا در کتابهای پروسـتاریکا و گالسنوسـت برخورد 
می کنیـم. بـه طـور نمونه، مدیـران صنایع خودرو سـازی بـرای دریافت 
پـاداش از فلـز بیشـتری در تولیـد بدنـه خـودرو اسـتفاده می کردند که 
باعـث اتـالف منابـع و توسـعه فسـاد می گردیـد. مشـابهتا و بـه رغـم 
ادعا هـا، سوسیالیسـم بـدون دموکراسـی، جایـگاه کشـور کره شـمالی 
همچنـان در میان کشـور های انتهای فهرسـت عدم شـفافیت و فسـاد 

مالی قـرار دارد.
در کشـور خودمـان هـم فسـادهای مالـی را در دوره هـای مختلـف 

و  دور  در سـال های  کاال  توزیـع  و  تهیـه  مراکـز  تأسـیس  زمـان  از 
شـکل گیری آغازیـن رانت هـای اقتصـادی تا توزیـع یارانه هـای نقدی 
بدعـت گذاشـته شـده در دولـت نهـم و دهـم مشـاهده نموده ایـم. 
بـه  بدلیـل کنتـرل قیمت هـا  ایـم کـه  نکـرده  همچنیـن فرامـوش 
شـیوه های نسـنجیده، مـواد اولیه به جـای تولید به ضایعـات تبدیل و 

بـا نرخ هـای غیـر کنتـرل شـده در بـازار بـه فـروش می رسـید. 
اسـتقرار عدالـت و آزادی منجـر بـه توسـعه سیاسـی و اجتماعـی 
نهاد هـای  کوچکتریـن  و  کمتریـن  بـا  را  جامعـه  سـالمت  و  شـده 
نظارتـی آن هـم بـرای محـدود نمـودن تخلفـات و تقلبـات احتمالـی 
برخـی از افـراد حفـظ می کنـد. حـال بیندیشـیم، وقتی شـانزدهمین 
کشـور جهـان یعنـی ایـاالت متحـده، بـرای بازیابـی اعتمـاد متزلـزل 
شـده سـرمایه گذاران اقتصـاد لیبرالـی اقـدام بـه ایجـاد چنـان نهـاد 
قدرتمنـدی برای نظـارت بر عملکرد و گزارشـگری مالی شـرکت های 
سـهامی عام و حسابرسـان آن هـا می نمایـد، کشـور هائی ماننـد کـره 
شـمالی و سـومالی برای شـفافیت و دور شـدن از فسـاد مالی به نهاد 

نظارتـی بـا چـه گسـتردگی و در چـه مقیاسـی نیـاز دارند.

چهـارم: نـگاه من در باره ضـرورت نهاد ناظر در کشـور در حوزه 
حسابرسی مسـتقل و بازرسـی قانونی و چه باید کرد؟

به قول سعدی:
چو در طاس لغزنده افتاد مور 

                                              رهاننده را چاره باید نه زور
مـن هـم به وجود نهاد ناظر در کشـور در حوزه حسابرسـی مسـتقل 
و بازرسـی قانونـی بـاور دارم. همچنیـن، مـن بـاور دارم که حسابرسـی 
در خـالء فیزیکـی و در شـرایط آزمایشـگاهی صـورت نمی پذیـرد. این 
نهـاد نظارتـی، زمانـی کارآئـی خواهد داشـت که بسـتر 
آیـد. آن زمـان  اجتماعـی سـالمی فراهم   – اقتصـادی 
خواهـد بـود کـه صورت های مالـی، گزارش حسابرسـی 
مسـتقل و بازرسـی قانونـی به عنـوان سـندی محکم از 
سـوی جامعه شناخته شـده و حسابرسـان سپر تقلبات 
مالـی و مالیاتـی نخواهنـد بـود. در جامعـه ای کـه قانون 
گریـزی، عـدم پاسـخگوئی مالـی و حسـابدهی، فـرار 
مالیاتـی ریشـه کـن نشـده و رانت هـای اطالعاتـی و 
وابسـتگی بـه مراکـز ثروت و قـدرت، قاچاق و پولشـوئی 
پـا بـر جا باشـد، و به قول آقـای دکتر محسـن رنانی در 
مقاله اسـید پاشـی به اقتصاد ایران اینهمه پنجره شکسـته در آن وجود 
داشـته باشـد، بـه رغـم ضرورت تأسـیس، بـه کارآئـی و کفایـت چنان 
نهـاد نظارتـی تا زمان جمع آوری اسـید پاشـان به چهره اقتصـاد ایران 
از سـطح کشـور و ترمیـم و تعویـض ایـن پنجره های شکسـته، به رغم 
میـل باطنـی نمی توانـم خوشـبین باشـم. آرزوی آن روزی را دارم که با 
ریشـه کن شـدن فسـاد مالی و گسـترش عدالـت و توسـعه اقتصادی- 
اجتماعی و سیاسـی در کشـور عزیزمـان ایران نیاز بـه نهاد های نظارتی 
عریـض و طویـل وجـود نداشـته، فرهنگ و اخـالق انسـانی و ایرانی  تا 
آن سـطح ارتقـا پیـدا کنـد کـه مـا هم هماننـد فرخـی یزدی بـر خود 

ببالیـم و بخوانیـم که:
تا عمر بود، درستی آئین من است

                                  بدخواه کژی، مسلک دیرین من است
آزادی و خیر خواهی نوع بشر 

                                   مقصود و مرام و مسلک و دین من است     

ضــرورت وجــود نهادهــای 
در جوامــع  كارا  نظـــــارتی 
مختلــف بــرای حفظــت از 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی 
ــاز  و سياســی مــردم از ديرب
مــورد پذيــرش بوده اســت.

نظارت برحرفه حسابرسی
 دیدگاه  اعضای جامعه 
حسابداران رسمی ایران




