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اصـوالً در کشـور مـا، دیدگاهـي شـکل گرفتـه که به محـض اینکه 
یـک دسـتگاه یا تشـکیالتي، مسـئولیت هاي خـود را به نحـو مطلوب 
انجـام نمي دهـد یـا انتظـارات را تامیـن نمي کنـد، در کنـار آن یـک 
نهـاد ناظـر تشـکیل مي شـود. در حالي کـه به نظر مي رسـد بایـد برای 
رفـع مشـکالت آن دسـتگاه یـا تشـکیالت کـه از عملکـردش رضایت 
وجـود نـدارد آسیب شناسـي الزم صـورت گرفتـه  و علل نرسـیدن به 
اهـداف تعریـف شـده آن، مـورد بررسـي قـرار گیـرد. وجـود نهادهاي 
ناظـر متعـدد نـه تنهـا بـه نتایـج مطلـوب عملکـرد دسـتگاه کمـک 
نمي کنـد بلکـه مانـع از چابکـي و سـهولت در عملکـرد آنهـا و تعـدد 
تصمیم گیرنـدگان در سـطوح بـاال مي شـود.  همچنین مدیـران نهایي 

تداخـل  کـه مسـئولیت پاسـخگویي را دارنـد نهایتـاً 
مسـئولیت ها را عامـل اصلـي  در نرسـیدن بـه اهـداف 
اعـالم مي کننـد. بـه نظر اینجانـب، جامعه حسـابداران 
رسـمي ایران، بـه عنـوان باالترین متولي تنظیـم امور و 
اعتالي حرفه حسـابداري و حسابرسـي در کشور است 
و سـاختار آن بـه گونـه اي تعریـف شـده کـه در عمل.  
واحـد هیئت عالي نظـارت آن، ارتباط این تشـکیالت را 
بـا وزارت امـور اقتصـادي و دارائي را برقـرار مي کند که 
مسـئولیت کالن امـور حسـابداري و گزارشـگري مالي 
اقتصـادي در سـطح کشوراسـت.  فعالیت هـاي  کلیـه 
ضمـن اینکـه مقامات ناظـر دولت از جملـه نمایندگان 
وزارت امـور اقتصـادي و دارائي، سـازمان بـورس اوراق 

بهـادار و بانـک مرکـزي بـه موجـب اساسـنامه جامعـه حسـابداران 
رسـمي ایران در جلسـات شـوراي عالي جامعـه حضـور فعـال دارنـد و 
در اتخـاذ تصمیمات شـوراي عالي جامعه حسـابداران رسـمي، سـهیم 

تاثیرگذارند. و 
از طـرف دیگـر، سـازمان حسابرسـي که خـود یک دسـتگاه دولتي 
و تحـت نظـر وزارت امـور اقتصـادي ودارائـي انجام وظیفـه مي نماید، 
در  و حسابرسـي  اسـتانداردهاي حسـابداري  تدویـن  نیـز عهـده دار 
نقـش  رسـمي ایران،  حسـابداران  جامعـه  عمـاًل  و  مي باشـد  کشـور 
تعیین کننـده اي در تدویـن و تصویـب اسـتانداردهاي مذکـور ندارد و 
اسـتانداردهاي حسـابداري و حسابرسـي تدوین شـده پس از تصویب 
مجمـع عمومي سـازمان حسابرسـي می رسـد کـه متشـکل از وزراي 

امـور اقتصـادي و دارائـي و معـاون برنامه ریـزي و نظـارت راهبـردي 
رئیـس جمهـور، رئیـس کل بانک مرکـزي و دو نفـر از وزرا به انتخاب 
هیئـت وزیـران مي باشـد و ایـن فرآینـد نیـز بـه تاثیرگـذاري و اخـذ 

نظـرات وزارتخانه هـا و دسـتگاه هاي ذیربـط کمـک مي کنـد.
در جامعـه حسـابداران رسـمي ایران به لحاظ رعایت مصالح کشـور 
و جلوگیـري از انحصار طلبـي، به گونه اي در قانـون و مقررات موضوعه 
تعریـف شـده، اختیـار گرفتـن اعضـاي جدیـد نیـز بـه عهـده هیئت 
دیگـري بنـام هیئـت تعییـن صالحیـت حسـابداران رسمي اسـت که 
در سـاختار هیئـت مزبـور نیز ریاسـت آن بـا یکي از مدیـران ذیصالح 
وزارت اقتصـادي و دارائـي و سـایر اعضـاي آن با احکام صادره ایشـان 
انتخـاب  اعضـاي جامعـه حسـابداران رسـمي ایران  از 
مي گردنـد. لـذا در ایـن حـوزه نیـز تصمیمـات با جمع 
نظـرات طیف گسـترده اي اتخاذ مي شـود کـه در حوزه 
حسابرسـي ذي عالقـه و صاحـب صالحیت مي باشـند.

عـالوه بـر موارد فوق، به نظر مي رسـد بموجب قانون 
اسـتفاده از خدمـات تخصصـي و حرفـه اي حسـابداران 
رسـمي ذیصالح به عنوان حسـابدار رسـمي و اساسنامه 
تشـکیل جامعـه حسـابداران رسـمي ایران در بیـش از 
30مـورد دیگر، اتخاذ تصمیمات در جامعه حسـابداران 
رسـمي ایران بـه نوعي بـه مداخلـه و اتخـاذ تصمیمات 
وزارت امـور اقتصـاد و دارائـي )بـه اشـکال مختلـف از 
قبیـل تصویـب آئین نامـه یـا دسـتورالعمل ها، ابـالغ یا 
تنفیـذ آنهـا توسـط وزیـر یـا معرفـي نماینده( متصل شـده اسـت که 
ایـن اقدامـات نیـز حاکـي از سـهیم بـودن وزارت امـور اقتصـادي بـه 
عنـوان نماینـده اصلـي دولت در تصمیم سـازي در جامعه حسـابداران 

رسـمي ایران مي باشـد.
حـال، بـا توجـه بـه جمیـع مسـائل مطروحـه فـوق، بایـد دیـد که 
چه ضرورت ها یا نارسـائي هائي در عملکرد حوزه حسابرسـي مسـتقل 
و بـازرس قانونـي در کشـور، بوجـود آمـدن یـک واحـد ناظـر جدیـد 
را طلـب مي کنـد و آیـا ایـن ضـرورت ناشـي از عملکـرد ضعیـف یـا 
نادرسـت تشـکل ها و یـا سـازمان هاي موجـودي اسـت کـه در حـال 
حاضـر در اداره جامعه حسـابداران رسـمي نقش دارند یـا اینکه اهداف 

جدیـدي قـرار اسـت بـراي آن تعریف شـود.

نظارت برحرفه حسابرسی
 دیدگاه  اعضای جامعه 
حسابداران رسمی ایران

مهدی شلیله
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ناظــــر  نهــــادهاي  وجــود 
ــه نتايــج  ــا ب ــه تنه متعــدد ن
ــوب عملكــرد دســتگاه  مطل
كمــــك نمي كنــــد بلكــه 
ــهولت  ــي و س ــع از چابك مان
در عملكــرد آنهــا و تعــدد 
تصمـــــيم  گيـــرندگـــان در 

ســطوح بــاال مي شـــود.

ضرورت آسیب شناسی
 دستگاه های فاقد  

عملکرد مطلوب




