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پاســخ گویي  ســوم،  هــزاره ي  در 
و مســئولیت پذیري بــر مبنــاي نظــام 
شایسته ســاالري همراه با نظام نظارتي و 
ارزیابي عملکرد دولتمردان ســرلوحه ی 
توجه قرارگرفته و بدون شک در اجرای 
این مهم، حسابرســي در ابعــاد مالي و 
اقتصادي مهم ترین ابزار قدرتمند نظارت 
در فرایند پاســخ گویي به شمار مي رود. 
برای شناخت چگونگی این فرایند مهم 
نخست باید استانداردهای حسابداری را 

به تصویر کشانیم.
ضوابط  حســابداري  استانداردهاي 
دارایي هــا،  اندازه گیــري  و  شناســایي 
بدهي ها، ســرمایه، درآمــد و هزینه را 
مشــخص مي کند تا بدین ترتیب آمار و 
اطالعــات بنگاه هاي اقتصــادي قابلیت 
مقایســه بر اســاس ضابطه ای معتبر را 
دارا باشــند. آن چه وجود استانداردهاي 
حســابداري را الزام آور مي سازد »وجود 
اطالعات مالي شــفاف و قابل  مقایســه، 
رکــن پاســخ گویي و تصمیم گیري هاي 
اقتصــادي آگاهانه به عنــوان ملزومات 

بي بدیل توســعه و رشــد در شــاکله ی 
اقتصادي کشــور است.« در واقع همه ی 
کساني که به نوعي در سرمایه گذاري هاي 
واحدهاي انتفاعي و غیرانتفاعي مشارکت 
دارنــد )ســهام داران، دولــت، بانک ها، 
وزارت دارایي و ...( عالقه مند هســتند 
تحلیل و جمع بندي خود را بر اســاس 
صورت هاي مالي قابل اتکا و معتبر انجام 
دهند. اما چه کساني به این صورت هاي 
مالــي اعتبار مي بخشــند؟ اعتباردهي به 
صورت هــاي مالي بخشــي از فرایندي 
است که »پاسخ گویي« نامیده مي شود به 
همین علت گفته مي شود »حسابرسي از 
ارکان اساســي فرایند پاسخ گویي است« 
زیرا پاسخ گویي مستلزم وجود اطالعات 
معتبر و قابل اتکاســت و قابلیت اتکاي 
اطالعات به ناگزیر و به الزام باید به دست 
شخص یا نهادي مستقل از تهیه کنندگان 
آن انجام شود که این شخص یا نهاد در 
جهان کنوني »حســابرس یا مؤسســه ی 
حسابرســي« نامیده مي شــود. اســاس 
خواسته های مردم در انقالب مشروطیت 

"قانون مداری و پاســخ گویی" حکومت 
خودکامــه ی شــاه بود. به همیــن دلیل، 
به منظــور کنترل حســاب های دولت و 
رعایت دخل و خــرج مملکت که قبل 
از آن به دســت شــاهان قاجار به تاراج 
رفته بــود در مواد 101 تــا 103 متمم 
قانون اساســی مصــوب 1286 موضوع 
"نظــارت مالی بــر دولــت" مطرح و 
اولین قانون دیوان محاســبات کشور نیز 
در ســال 1290 تصویب شد. در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی نیز براساس 
اصول 52، 53، 54 و 55 بر نقش دیوان 
محاســبات در نظارت بر دولت برجسته 

شده است. 
 )good   governance( حکمرانی خوب
آخریــن دســتاوردها در پیشــرفت و 
توســعه ی مناسبات دولت ـ ملت است. 
ویژگی هــای شــش گانه ی مؤلفه هــای 
اساسی حکمرانی خوب عبارتند از حق 
اظهارنظر و پاسخ گویی، اثربخشی دولت 
یا کارآمــدی دولت در انجــام وظایف 
محولــه، بــار مالی مقــررات )مقررات 

غالمحسین دوانی

نقش حسابرسی
فـرایـنـد در 
مــبـارزه بـا

فسـاد
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اضافی و هزینه های آن( حاکمیت قانون، 
مبارزه با فســاد و ثبات سیاسی و دوری 
از خشونت. نگاهی به این مؤلفه ها نشان 
می دهد که ســه ویژگی "کارآمدی مالی 
دولت، بار مالی مقررات و مبارزه با فساد" 
در قلمرو حرفه ی حسابرسی قرار دارند. 
به همین علــت تدوین کنندگان نظریه ی 
حاکمیت خوب، حسابرســی مستقل را 
جزو ارکان این حاکمیت برشــمرده اند. 
بدیــن معنی که برای اجــرای حاکمیت 
خوب "وجود قوه ی قضاییه ی مســتقل 
و قضات شــجاع، حسابرســان مستقل، 
افشاکنندگان  )به عنوان  آزاد  رســانه های 

فساد(، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد 
و حضور نخبــگان اجتماعی در فرایند 

حاکمیت" ضروری و الزامی است. 
نظر به تخصص حرفــه ای نگارنده 
متأسفانه در دو دهه ی گذشته که مقوالتی 
اجتماعــی"،  "حســابداری  همچــون 
"حســابداری رشــد" و "حسابرســی 
مسئولیت اجتماعی" ـ که هر سه کارکرد 
دولت را در برنامه های توســعه ی پایدار 
مورد بررسی قرار می دهند ـ به رغم آن که 
وارد ادبیات حسابداری و حسابرسی شده 
هیچ گاه مورد توجه کافی قرار نداشته اند، 
زیرا عمومــًا دولت های غیر پاســخ گو 

چندان عالقه مندی به حسابرســی نشان 
نمی دهند. بدین معنی که به رغم تصویب 
"الیحــه ی مــاده واحده ی اســتفاده از 
خدمات تخصصی حســابداران رسمی" 
توسط مجلس در سال 1372 و تصویب 
اساســنامه ی جامعه در ســال 1378 و 
ســپس ابالغ چندین مصوبه، آیین نامه و 
بخشنامه پیرامون گسترش حسابرسی در 
کشــور عماًل موضوع محوری که همانا 
اجتماعی"  مســئولیت های  "حسابرسی 
اســت مغفول باقی مانده است. از طرف 
دیگر، مدت هاســت در جهان پیشــرفته 
مقولــه ای به نام "جامعه شناســی مالی" 

به عنــوان ابزارهایی که دســتگاه عصبی 
دولت را تشــکیل می دهنــد پدید آمده 
کــه شــامل دو عنصر کلیــدی "تولید، 
درآمد" و بررســی اثری اســت که این 
دو عنصر بر امر اقتدار سیاســی )دولت( 
می گذارد. جوزف شــومپیتر اعتقاد دارد 
که جامعه شناســی مالی بــه تحلیل گران 
اجازه می دهــد به طور عمیق به الیه های 
زیرین دولت رســوخ کننــد تا رهیافتی 
را در پیش گیرد تــا تمامیت پدیده  های 
اقتصــادی و اجتماعــی را از تمام زوایا 
ببیند. دولت ها برای اســتقرار حکمرانی 
خوب و یا برقراری نظام رفاه اجتماعی 

)که نولیبرال های وطنی به شــدت با آن 
مخالف انــد( به منابع })مالیات ســتانی، 
مالیــات بردرآمــد و ســود، مالیــات 
تأمین اجتماعی حــق بیمه ای(، و مالیات 
بــر کاال و خدمات )ارزش افــزوده({، 
نیاز دارند که همه ی این حوزه ها نیز در 
قلمرو حرفه ی حسابداری و حسابرسی 
قابل تعریف و تبیین است. به ویژه آن که 
گفته می شود چون مالیات پیکره ی اصلی 
دولت های دموکراتیک و حسابرسی ابزار 
این پیکره است، پس حسابرسی از ارکان 
پاســخ گویی و ناظر امین ملت و دولت 
تلقی می شود. از ســوی دیگر، دولت ها 

بایــد فعالیت های خــود را تأمین مالی 
می کننــد و برای تأمین مالی فعالیت های 
خود )طرح هــای عمرانــی، هزینه های 
جاری و...( ناچارند از سیستم حسابداری 
بهای تمام شده به منظور بررسی عملکرد 

و عملیات خود استفاده کنند. 
در جهــان امروزین، فســاد مالي و 
ســرمایه داري  نظام  زاده ی  پول شــویي 
جهاني اســت و ازایــن رو به عنوان یک 
پدیده ی فرامّلي مورد مناقشه قرار دارد. 
از آن جا که فســاد دایره ی وســیعي از 
فعالیت هاي جامعــه را در برمي گیرد از 
دیدگاه هاي مختلفي مي توان آن را مورد 
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بحث قرار داد. اصطالح فساد از ریشه ی 
کلمــه التیــن )rumpiere( بــه معنی 
شکستن است، به این معنی که در فساد 
چیزی می شــکند )نقض می شــود( که 
ممکن است یک هنجار اخالقی یا قانونی 
یا حتی مقررات اداری- مالی باشــد. در 
تعریف عام، فســاد به عنــوان پدیده ای 
برخاســته از تالقــی منافــع بخش های 
عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل 
رفتار منفعت جویانه ی کســانی است که 
نمایندگــی بخش دولتی یــا عمومی را 
بر عهده داشــته از قــدرت یا اختیارات 
دولتی برخوردارند و از این قدرت برای 
مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با 
انگیزه های کســب فرصت های سیاسی 
یا اقتصادی سوءاســتفاده می کنند. بانک 
جهانی فســاد را »سوءاستفاده از قدرت 
دولتی برای تأمین منافع شخصی قلمداد 
می کنــد". این تعریف ناقص اســت و 
بخش  سوءاســتفاده کنندگان  مشــمول 
خصوصی نمی شود. اما پرسش این است 
که چه گونه می توان فســادی را که در 
نهفته اســت به شیوه ای  بطن سرمایه 
صحیح کنترل کرد تا مانع شكل گیری 
ثروت مولد و توسعه ی اقتصادی کشور 
نشود؟ یافتن پاسخی برای این پرسش 
از آن رو حائز اهمیت است که با ورق 
زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، 
در می یابیــم که فســاد اقتصادی در 
جهان و ایران با چنان سرعتی در حال 
افزایش اســت که در شرایط متفاوت 
گاه موجب به وجــود آمدن پدیده ای 
نام »مافیای اقتصــادی« در همه ی  به 
کشورها شده است. بــرای روشن شدن 
بیش تر زمینه های فساد جهانی باید گفت 
کــه چنانچه بخش تولیــد و خدمات را 
بخــش واقعی اقتصاد و بخش مالی، اعم 
از انواع نهادهــای مالی را بخش مالی و 
غیرواقعی بدانیــم، هم اکنون بخش مالی 
اقتصاد بیســت برابــر بزرگ تر از بخش 
واقعی اقتصاد شده است. شاید حال بهتر 

بتــوان این گفتــه ی وارن بافت )دومین 
ثروتمنــد جهان( را به درســتی دریافت 
که ابزارهای مشتقه را سالح های کشتار 

جمعی مالی  نامید. 
بررسی آمارهای اقتصاد جهانی نشان 
می دهد کــه مجموع حجــم کل تولید 
ناخالص داخلی جهان از ســال 1960 تا 
و  میلیارددالر  معادل 2.143.583   2012
حجم ابزارهای مالی که در همین دهه ی 
گذشته رونق یافته بالغ بر 1200 میلیارد 
دالر یــا بــه تعبیری حجم ایــن اوراق 
معادل پنج درصد کل تولیدات جهان در 
عرض بیش از نیم قرن گذشــته است که 
به بزرگ ترشــدن هم تمایل دارد. جالب 
آن که در حالی که هنوز بازارهای ســهام 
به نقطه ی سال 2008 بازنگشته اند. حجم 
ایــن ابزارها در اول اکتبــر 2007 یعنی 
زمان ســقوط بازارها رقمی حدود 791 
هزار تریلیون بــوده که در عرض چهار 
سال گذشــته به رغم افت بازارها معادل 
80 درصد رشد کرده و به 1200 تریلیون 
دالر رســیده اســت. به گمان نگارنده 
دوران متأخر ســرمایه حامل پدیده های 
خطرناکی اســت که گفتمان مســلط آن 
»جنگ و خشــونت« است که نمونه های 
بارز آن ایجاد حداقل هشت جنگ بزرگ 
منطقه ای پس از ســقوط شوروی بوده 
است. بررسی هزینه های جنگ در آمریکا 
از نخســتین جنگ هــای داخلی )83- 
1775( تا پایان سال 2011 وجنگ اخیر 
بر علیه عراق و افغانســتان امریکا معادل 
2.580 میلیارد دالر به قیمت جاری است 
)مقایسه کنید با کل هزینه های جنگ اول 
جهانی که معادل 185 میلیارد دالر بوده 
است( و به قیمت های ثابت سال 2011 
برابر 7.930 میلیارد دالر می شود. بدیهی 
است که هزینه های جنگ های امریکا را 
باید متحدان منطقه ای )اتحادیه ی اروپا(، 
شــورای هماهنگی خلیج فارس و امثال 
آن تأمین کنند و یا از طریق انتشار اوراق 
کاغذی شرکت های بزرگی که در جنگ 

مشارکت داشته اند تأمین شود. بر اساس 
تحقیقات مســتند تارنمای بازرســان 
بین  فساد جهانی  )acfe( حجم  تقلب 
5 تا 7 درصــد تولید ناخالص جهانی 
80 تریلیون دالری برآورد شده و بدین 

ترتیب حدود 4 تریلیون دالراست.
به استناد تعریف فساد درباال هر گونه 
فعالیت قانون شکنانه و یا ساختارشکنانه 
همچون تقلب، پول شویی، فرار مالیاتی، 
رشــوه و..... در مقولــه ی فســاد قرار 
فعالیت  هرگونه  بدین مفهــوم،  می گیرد. 
غیر شفاف حسابداری و حسابرسی نیز 

در چارجوب فساد قرار جای دارد. 
هرگونه تحریف بااهمیت عمدی در 
صورت هــای مالی را تقلــب گویند. در 
از:  عبارتست  تقلب  حوزه ی حسابرسی 
»تقلب تحریف حقایق بااهمیت توســط 
شــخصی که می داند مطلبــش حقیقت 
نــدارد یا ارائه ی حقایقــی با بی توجهی 
کامل نســبت به صحت یا ســقم آن با 
قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه 
اســت که طــرف مقابل، زیــان ببیند.« 
.حسابرسي امروزه به عنوان یک حرفه ی 
بین المللي درآمده  مستقل شناخته شده ی 
کــه وظایف نویــن آن صرفــًا رعایت 
الزامات اخالق حرفه اي و استانداردهاي 
حسابرســي نیســت. در تعاریف جدید 
کــه بــراي توســعه ی بازارهــاي مالي 
تدوین شــده از جملــه وظایف خاص 
حسابرســان، مســئولیت هاي اجتماعي 
اما  اســت.   )social responsibility(
مســئولیت هاي اجتماعي داراي ابعاد و 
مختصات وســیع و گسترده اي است که 
چنانچه این ابعــاد و مختصات تعریف 
و روشن نشــوند حسابرســان در یک 
پارادوکس و تناقض حرفه اي و اجتماعي 
قرار خواهند گرفت. فارغ از گســتره ی 
این ابعاد مسلم است که وظیفه ی اصلي 
حسابرسان اعتباربخشي به اطالعات مالي 
و ایجاد شفافیت در بازارهاي مالي است 
به همین علت همه ی مســئولیت هاي  و 
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سنتي و جدید حسابرسان صرفًا در این 
چارچوب قابل بررسي و تبیین نخواهند 
بود. در چند ســال گذشته که اوج ادغام 
و تملک در ســرمایه گذاری جهانی رخ 
داده جهان سرمایه شــاهد موارد متعدد 
تقلب هــای عظیــم بوده کــه بازارهای 
جهانــی را زمین گیر کرده اســت. بدون 
تردید بررســي این موارد، جز از طریق 
شفافیت و افشاي اطالعات در زمینه هاي 

فوق امکان پذیر نیست. 
اما افشاي اطالعات چه  ابعادی باید 
داشته باشد تا تأثیرات عیني بر بازارهاي 
مالي بگذارد؟ مهم ترین موضوعي که در 
محدوده ی مســئولیت هاي حسابرســان 
در ســطح جهانــي و در آینــده نیز در 
ایــران قــرار خواهدگرفــت اظهارنظر 
پیرامــون مســئولیت هاي اجتماعي نهاد 
و ســازمان های مســئول به ویژه مسائل 
زیست محیطي و مســائل حقوق بشری 
خواهد بود زیرا حسابرســي فرایند نظام 
پاسخ گویي است و پاسخ گویي ضرورت 
برقــراري نظام رفاه اجتماعي اســت. با 
چنین تعابیري نقش و جایگاه حسابرسي 
در کشور از ویژگي و برجستگي خاص 

برخوردار مي باشد. 
وزارت امــور اقتصادي و دارایي نیز 
در مقام راهبر سیاســت هاي اقتصادي و 
مالي کشــور به منظــور اعمال مدیریت 
اقتصادي و نظارت بر تخصیص بهینه ی 
منابــع نیازمند اعتبار آمــار و ارقام ارائه 
شــده ی بنگاه هاي اقتصادي از یک سو 
و حساب کشي و حســاب دهي مدیران 
از ســوي دیگر اســت. حوادثــي نظیر 
سقوط شــرکت انرون و پي آمد آن براي 
بزرگ ترین مؤسســه ی حسابرسي جهان 
)آرتور آندرسن( و فســاد مالي حادث 
شــده در بحــران جهانی مالــیـ  پولی 
ســال 2008، و همچنین فساد سه هزار 
میلیاردی و فساد بزرگ نفتی و نمونه های 
افشاشده ی سال های اخیر نشان مي دهد 
که ضرورت دارد نقش نوین حسابرسان 

و حســابداران رسمي نســبت به نقش 
ســنتي آنان به شــدت افزایــش یابد و 
 مسئولیت اجتماعي حسابداران رسمي در 
مورد  همچنان  اجتماعــي  رفاه  حوزه ی 

تأکید  باشد. 
که  مدعی هستند  البته حسابرســان 
حسابرسی  استانداردهاي  دستورکارشان 
اســت که مرجع قانونــي تدوین کرده 
است. در ایران، این مرجع قانونی در حال 
حاضر سازمان حسابرسي است. واقعیت 
مسئولیت هاي  تاکنون  که  اســت  این 
حسابرســان و چگونگــي برخورد با 
نشده  تدوین  به درستی روشن و  فساد 
حسابرســان  دارند  انتظار  همگان  اما 
 در این فرایند نقشــی به مراتب بیش از 
رعایت اســتانداردهای حسابرسی را 

تقبل کنند!
رشد  فزاینده ی سرمایه داری جهانی و 
ســرعت فرایند جهانی سازی، حسابرسی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت. هرچه 
سرعت جهانی ســازی شدت یابد فرایند 
ادغام و تملک شــرکت ها نیز ســرعت 
می یابــد. در ایــن فرایند احتمال فســاد 
و تقلــب دوچندان می شــود. تحقیقات 
انجام شــده پیرامون فســاد، کالهبرداری 
و تقلــب در مورد شــرکت های انرون، 
وردکام، زیراکس، پارماالت وبانک له مان 
برادرز و گروه مه آفرید و ... همگی مؤید 
این امر است که در کلیه ی این شرکت ها 
مراحل تملک و ادغام وجود داشــته و از 
همان تاریخ حساب سازی و دست کاری 
در حساب ها صورت گرفته که چند سال 
بعد این فساد آشکار شده است. با توجه 
به گســتردگی بورس های جهان و تعدد 
سهام داران جزء به ویژه خانوارها، سقوط و 
ورشکستگی هر یک از شرکت ها به معنی 
از دســت رفتن ثروت بخــش بزرگی از 
جامعه است. ازاین رو، بازارهای سرمایه 
رویکــرد جدیدی را در قبــال تقلبات، 
تخلفات و ناشــی گری های گزارشگری 
مالــی در پیش گرفته اند. پیشــینه ی این 

رویکردها از دهه ی 1970 و ســپس در 
جریان رســوایی سیاســی واترگیت در 
امریکا، و سقوط ها و رسوایی های مالی 
بعد به انتشــار گزارش های »کنترل های 
داخلــی و حاکمیــت ســهامداران« در 
کشورهای انگلستان و امریکا منجر شد. 
در حال حاضر، مهم ترین مسئولیت های 
حسابرسان تأکید بر شناخت حسابرسان 
از محیط کنترلی، ریسک تجاری، شناخت 
کسب وکارهای جدید به عنوان بخشی از 
فرایند عملیات حسابرسی است. همچنین 
افزایش مســئولیت حرفه ای حسابرسان 
در مقابــل جامعه در زمینه ی موضوعات 
جدید اقتصادی نظیر پول شویی، فساد و 
را  تقلب های گسترده بحث های خاصی 
درباره ی استقالل حسابرسان و تغییر در 
مقررات نظارتی مربوط به حسابرســان 
مطرح ساخته است. شــاید در راستای 
همین مســئولیت های جدید اســت که 
بازارهای سرمایه ی جهانی حتی در مورد 
تشکیل مؤسســات حسابرسی و فراهم 
مقابله  قانونی جهت  راهکارهای  آوردن 
با فساد و تقلب در مؤسسات حسابرسی 
هــم قوانین خاصــی را تدوین کرده که 
مشــهورترین آن در حال حاضر قانون 
»ســاربینز آکسلی« اســت که حاکم بر 
کلیه ی شــرکت های سهامی عام پذیرفته 
شــده در بورس امریکا است. طبق این 
برای  امریکایــی  قانــون شــرکت های 
فعالیت های برون مرزی خود نیز باید آن 
را رعایت کنند. از ســوی دیگر دولت ها 
برای مبارزه با فســاد و جلوگیری از این 
منظومه ی شــوم ناچارند انضباط مالی و 
را در چارچوب حســابداری  اقتصادی 
برقــرار کنند. براي ایجاد انضباط مالی و 
اقتصــادی و ابزارهاي نظارتي دولت در 
بخش امور اقتصــادي باید به مؤلفه ها و 
ابزارها و اهرم هاي این نظارت نیز توجه 
بیش تري مبذول داشت. یکي از بهترین 
این ابزارها حســابداري و حسابرسي به 

شمار مي رود. 
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بــا  تنهــا  حسابرســان  واقــع  در 
آینده نگري مي توانند تالش خود را حول 
نتایج درازمدت و مطلوب متمرکز کنند 
به طوري که به اعتبار و شهرت جامعه ی 
بیافزایند. واقع بیني و  حسابداران رسمي 
آینده نگري باعث مي شود که ارزش هاي 
اساســي جامعه، مانند منافع عمومي، با 
درکي تازه تصریح شــود و مورد توجه 
خاصــي قرار گیــرد اگر حســابداران، 
نمونه ی آشکار درست کاري و بي طرفي 
جدیــد  شایســتگي هاي  از  و  باشــند 
چــون تفکر راهبــردي و داوري نقادانه 
باشند، مي توانند در عرصه اي  برخوردار 

بسیار فراتر از تعریف ســنتي، به منافع 
عمومــي خدمت کننــد. از طرف دیگر 
گزارشــگري مالي به طور سنتي قادر به 
پاســخ گویي و حســابدهي بنگاه هــاي 
اقتصــادي نبــوده و بایــد قابلیت های 
تازه ای برای اطمینان بخشی به بهبود نظام 
راهبري بنگاه ها به دست آورد تا اعتماد 

از دست رفته را بازگردانند.
اکنون در نظام اقتصادي کشــورهاي 
بازار آزاد، بنگاه هاي اقتصادي با الزامات 
پاســخ گویي و حسابدهي  براي  تازه اي 
روبه رو شــده اند و از این پس »راهبری 
شــرکتي« به عنوان وسیله اي براي تعیین 

مسئولیت پاســخ گویي و فرایندي براي 
نقشي  حســاب دهي،  وظیفه ی  سنجش 
جدي ایفــا خواهد کرد. نظــام راهبري 
بنگاه که مهم ترین هدف و رســالت آن 
خدمت به ســرمایه گذاران و حفظ منافع 
آنان است، براي انجام وظایف خود سه 
رکن اساسي دارد: هیئت مدیره، کمیته ی 

حسابرسي و حسابرسان مستقل.
انجام شده ی  بررسي هاي  و  مطالعات 
 Blue Ribbon( ریبــون  بلــو  کمیته ی 
Committee( و مــواد مســتخرجه از 
 green و   Cadbury گزارش هــای 
burry درباره ی بهبود اثربخشي کمیته ی 

حسابرسي نشان داد که به منظور راهبري 
مؤسسات و سازمان ها برای کسب موفقیت  
با توجه به تغییرات اساسي سال هاي اخیر 
در قلمرو پیدایش عرصه هاي جدیدکسب 
وکار، نــوآوري پایــان ناپذیــر فناوري، 
توسعه ی تجارت و تشــدید رقابت آثار 
فناوري اطالعات در گستره ی  چشمگیر 
کنترل هــا انکارناپذیر اســت. براي بقاي 
سازمان ها در شــرایط موجود، باید تفکر 
برقراري نظام کنترل و سنجش عملکرد، 
جایگاه خود را آشکار سازد. کنترل داخلي 
در بنگاه هــاي اقتصادي یکــي از عوامل 
اصلي است که به مدیریت یاري مي کند 

تا بر تمام عملیات و سیاســت هاي واحد 
خود حکومت داشته باشد.

اقتصاد ایران در دو دهه ی گذشــته 
فــارغ از نظارت و کنتــرل کافی بوده و 
هــم اکنــون پیامدهاي فقــدان نظارت 
مؤثر، مشــکالت خاصي به وجود آورده 
اســت. گریز از این مشکالت و راهبرد 
حل منطقي آن مســتلزم نظارت کامل بر 
عملکرد مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي، 
اعم از دولتــي و غیردولتــي، از طریق 
فرایندهای حسابرســي اســت. حرفه ی 
حسابرسي نیز به نوبه ی خود باید درصدد 
تقویت توانایي ها و ظرفیت هاي علمي و 

عملي برآید تا از طریق تجمیع امکانات 
در فرایند نظام پاسخ گویي بتواند رسالت 
خود را به نحو اصولي و خدشــه ناپذیر 
انجــام دهــد. مدیــران مؤسســات و 
ســازمان ها- به عنوان نمایندگان مالکان 
ـ مسئولیت پیشــبرد بنگاه هاي اقتصادي 
را در جهــت تحقق اهداف و دســتیابي 
به موفقیت هاي هرچه بیش تر ـ به عهده 
دارند. یکي از تمهیدات اساسي براي نیل 
به این اهداف، برقراري ســازوکارهایي 
اســت که در رویارویي بــا مخاطرات 
اقتصادي  بنگاه هاي  متعددي که فراروي 
از درون و بــرون وجــود دارد، از آن ها 
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در برابر پیامدهاي زیان بار این مخاطرات 
محافظت کنــد. بنابراین، مدیران موظف 
به اســتقرار یک نظام کنترلی مناسب اند 
که اســتقرار این نظام بدون اســتفاده از 
حســابداران و حسابرســان امکان پذیر 

نیست. 
کــه حرفه ی  اســت  آن  واقعیــت 
مکرر  تأکیــدات  با وجود  حسابرســي 
مســئوالن و حمایت جدي وزارت امور 
اقتصــادي و دارایي به علــت نبود نظام 
پاســخ گویي هنــوز در شــأن و منزلت 
فراخور خود قرار نگرفته اســت. دولت 
نیز چنانچــه در عمل به اســتقرار نظام 

پاسخ گویي و ارزیابي عملکرد واحدهاي 
اقتصادي و مدیران آن ها عالقه مند باشد 
راهکاري جز حمایت عملي، جدي و در 
خور توجه از جامعه ی حسابداري کشور 
ندارد. در ایــن زمینه، بازنگری در مباني 
نظام آموزشي حسابداري و حسابرسي از 

اهمیت خاصي برخوردار است. 
جامعه ی حســابداران رسمي ایران، 
انجمن حســابداران خبره ایران، سازمان 
حسابرسي و انجمن حسابداري ایران به 
عنوان تشکل هاي خاص نهاد حسابداري 
کشــور نیز باید در ایــن برهه ی زماني 
که به نظر می رســد موضوع حسابرسي 

مورد توجه قرار گرفته دســت همکاري 
بفشــارند و منافع ملي کشور را از طریق 
اشــاعه ی نظام کنترلِي ماليـ  حسابرسي 
پــاس دارند. تحوالت دهــه ی اخیر در 
محیط اقتصادي ایران موجب شــده که 
نیاز به اطالعات مالي شفاف و با کیفیت 
بهینه ی  تصمیمات  اخــذ  برای  مطلوب 
اقتصادي ضرورت یابد. چنین تحوالتي 
وجود یک ســازوکار کنترلــي در قالب 
حسابرســي مالي را ایجاد کرده اســت. 
از طرفي محیط حسابرســي، خود نیز به 
سرعت در حال تغییر است و این تغییر 
با تأکیــد فزاینده بــر تصمیم گیري هاي 

پیچیده و مهارت هــاي گوناگون همراه 
است. در این محیط مؤسسات حسابرسي 
جامع تري  اطمینان بخشــي«  »خدمــات 
ارائه مي کنند به همین دلیل حسابرســي 
ســنتي نیز در حال تغییر است. در چنین 
محیطي حسابرســان باید دانش بیشتري 
از بخش هاي مختلف داشــته باشــند و 
بر مهارت هــاي گوناگون بیش تری تکیه 
کنند؛ به همین دلیل حسابرســان مبتدي 
باید بــه تحصیل مهارت هــاي تحلیلي 
پیچیده بپردازند. به دلیل وجود انتظارات 
فزاینده ي کارفرمایان، مشتریان و جامعه 
از حسابرسان و نقش آن ها در محل کار 

و جامعه، مهارت هاي حرفه اي و شخصي 
باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
این مهارت ها جز از طریق ارتقاي دانش 

و تجربه امکانپذیر نمي باشد.
حسابداران رسمي »ناظران امیِن ملت 
و دولت« هســتند و مي توانند به افراد و 
ســازمان ها در ساختن آینده کمک کنند. 
حفظ این اعتماد مســتلزم درك شرایط 
پیچیده و در حال تغییر کشــور اســت 
کــه کم بهادادن به این مهم موجب بروز 
صدمات به حرفه ی حسابرسي مي شود. 
در واقع امروزه ثابت شــده که موفقیت 
آینده ی حرفــه ی حسابرســي در گرو 

نقش مؤثر حسابرســان در شفاف سازي، 
ارائه ی به موقع گزارش های حسابرسي و 
اســتقالل حرفه اي آنان است و به همین 
علت حســابداران رســمي باید به بازار 
خدمات خود اتکا داشــته باشــند و از 
وابســتگي به الزام قانونــي براي ارائه ی 
به طوري که خود  کنند.  اجتناب  خدمات 
بتوانند »مشتري گزیني« کنند و از ارائه ی 
خدمات به مشتریان »بدنام« که در بازار 
پول و ســرمایه شهرت به فساد داشته و 
یا مشکوك به فساد هستند اجتناب کنند 
)امري که در حال حاضر در بازار کشور 

توجه کافی به آن نمي شود(.




