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نشــریه حسابرس، همسو با رســانه های پیشرو، در تالش اســت وظایف فرهنگی خود را با اثربخشی بیشتر انجام داده، و نقش 
رســانه ای خود در حرفه حســابداری و حسابرسی را توسعه داده و پایدار سازد. بدیهی است این مهم، بدون همکاری و همفکری 

حسابداران و حسابرسان، دانشگاهیان، مدیران و دیگر سودبران حرفه حسابداری و حسابرسی، ممکن نخواهد بود.
به همیــن منظور، در چهاردهم تیرماه 1397، یک جلســه همنشــینی با حضــور صاحب نظران شــرکت کننده در میزگردها و 
مصاحبه های شــماره های 94 و 95 نشریه حسابرس، و اعضای شــورای مدیریت مجله، در دفتر مدیرعامل سازمان حسابرسی 
برگزار شد. اعضای حاضر در این نشست طی سخنانی با تبادل آرا و نظرها، دیدگاه های خود را پیرامون چگونگی جلب همکاری 
صاحب نظران با مجله حســابرس، با هدف رســاترکردن صدای حرفه، عنوان کردند که حاصل این نشســت اینک برای مطالعه 

عالقه مندان، منتشر می شود.

صدای حرفه را رساتر کنیم!
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یکی از ویژگیهای نشریه حســابرس، برگزاری میزگرد و گفتگو با صاحب نظران است 
که به طور معمول در هر شــماره انجام می شود. این ویژگی در طول عمر نشریه حفظ 
شده است. اولین نشریه حسابرس در سال 1377 منتشر شد؛  و اینک طی 20 سال، 
و نزدیک به 100 شــماره حسابرس، تداوم انتشار آن ادامه داشته است. ابتدا سه ماهه 

منتشر می شد که بعدها دوره انتشار آن دوماهه شد.
در طرح راهبردی نشریه، هدفهای کالن زیر درنظر گرفته شده است:

• طرح راهکارها و رویکردهای مناســب برای پیشرفت حسابداری و حسابرسی کشور 
و برای حل مسائل و مشکالت فرارو، 

• گسترش فرهنگ حسابخواهی، حسابدهی و حسابرسی در کشور، 
• ارتقای سطح کیفی خدمات حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، و 

• پاسداشت اصول و ضوابط اخالق و رفتار حرفه ای در جامعه حسابداری و حسابرسی 
در کشور. 

مجله حســابرس، ا فزون بر نشــریه کاغــذی، یک نشــریه الکترونیکی هــم دارد که 
محدودیتهای نشریه کاغذی را ندارد. یک گروه کارشناسی به طورکامل کوشش می کنند که 
مرکز اطالع رســانی را به روز نگهداری کنند. مطالب مجله کاغذی برای دسترس آرشیوی 

عالقه مندان، با ترتیب خاصی، در محیط اطالع رسانی الکترونیکی نیز منتشر می شود. 
در هر شــماره افزون  بر میزگرد و گفتگو با صاحب نظران، مطالب و مقاله های متعددی 
درباره موضوع آن شــماره تهیه و منتشر می شــود. به این ترتیب، هر شماره، مجموعه 
ارزشــمندی از مطالب معتبر داخلی و خارجی پیرامون موضوع محوری اســت. افزون  بر 
این، براساس توصیه شــورای مدیریت نشریه، کوشش داریم، با پژوهشگران، محققان 
و صاحب نظران، درباره موضوعها و دغدغه های مهم حســابداری و حسابرســی کشور، 

همکاری داشته باشیم و نتایج کار آنها را منتشر کنیم. 
نشــریه حسابرس، یک رسانه حرفه ای و تخصصی اســت و مثل هر رسانه دیگر، 
وظیفه اش دریافت مطلب از نویســندگان و گویندگان و ارائه آنها به خوانندگان است. 
این فرایند، متأســفانه خوب کار نمی کند، و آمار نشــان می دهد که عالقه به نوشتن و 

خواندن به طور پیوسته کمتر شده است. 
نشــریه حسابرس با درک این مشــکل، در تالش اســت که آن را بهبود دهد؛ اما 
توفیق در این وظیفه مهم، نیازمند همراهی و همکاری صاحب نظران، کارشناســان، 
و همه کســانی است که در زمینه حسابداری و حسابرسی، دانش و تجربه اندوخته اند. 

دکتر مسعود ابوالحالج
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شاهرخ افتخاری
ذیحساب و مدیرمالی وزارت امور خارجه

اعضای شرکت کننده در 

میزگرد به ترتیب حروف الفبا:
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این جلســه، در این راستا تشکیل شده اســت که همکاری و همراهی پایدار شما را با 
مجله حسابرس جلب کند. 

شــما، نقطه اتصال مهمی با دیگر اعضای جامعه حسابداری و جامعه در مفهوم کل 
آن هســتید و همراهی شما به طور قطع، به ارتقای کیفی رسانه حسابرس، و در نتیجه 

آن، فرهنگ حسابداری و حسابرسی کشور، می انجامد. 
سهیلی پور 

حرفه حســابداری در دنیا برای معرفی و ارائه عملکرد و کارنامه خود، از صدای بلندی 
برخوردار است و به این ترتیب نقشــی اساسی در اقتصاد کشورها و شفافیت اطالعات 
ایفا می کند. در حال حاضر فدراســیون بین المللی حســابداران (IFAC) و بنیاد 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRSF) در جهان نقش مهمی 
دارند؛ ولی متأسفانه در ایران صدای حرفه، صدای بلندی نیست و ارتباط فکری قوی 

بین حسابداران، قانونگذاران و دانشگاه وجود ندارد. 
هرچند که بعد از انقالب اسالمی حرفه حسابداری و حسابرسی، رشد درخور توجهی 
داشته و پیشرفت آن با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست، ولی هنوز هم راهی طوالنی 
پیش روی ماست و خیلی کار داریم که باید انجام دهیم. فکر می کنم، در سالهای اخیر، 
شیب رشد، متأسفانه یک مقدار منفی شده است؛ و خواسته های گروهی و بخشی، بر 

منافع کل حرفه پیشی گرفته است. 
یکی از توفیقهای سازمان حسابرسی، انتشار مجله حسابرس است که فعالیت آن در 
راســتایی بوده که توجه اعضای حرفه به آن جلب شده است. ما مجله را به واقع متعلق 
به کل حرفه می دانیم، همانطور که رسالت خود سازمان حسابرسی هم همین است، و 

کل تشکیالت آن در خدمت حرفه است و برای حرفه تالش می کند. 
مجله حســابرس برای اینکــه صدای حرفه را به صورتی رســا منعکس کند، نیاز به 
توجه، مشــارکت و همکاری بیشــتری از جانب صاحب نظران و اندیشمندان و فعاالن 
حرفــه دارد. برای نیل به این مقصــود، مجله برنامه هایی را تــدارک دیده تا بتواند از 
همفکری صاحب نظران و فعاالن حرفه بیشــتر استفاده و از این راه صدای حرفه را از 

زبان صاحبان اصلی منتشر کند. 
به عنوان مدیرعامل ســازمان، مدیرمســئول مجله، و نماینده شــورای مدیریت از 
همکاری شما با مجله تشکر می کنم و امیدوارم این همکاریها ادامه پیدا کند. خوشحال 
می شویم که از نظرها و دیدگاه شما، که در واقع صدای اصلی و واقعی جامعه حسابداری 

است، برای خدمت رسانه ای و انتقال آنها به خوانندگان، استفاده کنیم.

خسروپورمعمار
حسابدار رسمی و کارشناس بازار سرمایه

حسین حسینی عراقی
حسابدار رسمی
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دکتر نظری 
براســاس دســتور کار و برنامه مدون کاری مجله حســابرس، هر شــماره، به یک 
موضوع خاص اختصاص دارد، که ما با عنوان »موضوع محوری« خطابش می کنیم. 
بر این اساس، از کسانی که دارای دانش و تجربه در زمینه موضوع خاص هر شماره 
هستند، دعوت به عمل می آوریم تا در میزگرد و مصاحبه  شرکت کرده و دیدگاه خود 

را به خوانندگان منتقل کنند. 
از نظر مجله، این دعوت درواقع شــروع یک همکاری اســت. انتظار مجله این 
اســت که همکاری با کســانی که در میزگرد یا مصاحبه شرکت می کنند ادامه داشته 
باشــد تا از طریق دادن مقاله یا مطالب جدید به مجله، موضوعهای مطرح شده در 
مجله به روز شــده، پیگیری گردد و جامعیت پیدا کند، تا شاید به تحقق دیدگاه ها و 
اندیشــه های جدید و متفاوت کمک کند. اکنون منتظر شــنیدن نقطه نظرهای شما 

برای بهتر برگزارکردن میزگردها و مصاحبه ها هستیم.
دکتر ابوالحالج 

مجریان، زیاد عالقه ای به حسابرســها ندارند، به اضافه اینکه حسابرســها را دور از 
دسترس می شناســند. در تجربه ای که در وزارت درمان و آموزش پزشکی داشتیم و 

می خواستیم از کمک حرفه حسابرسی استفاده کنیم، کمتر موفق شدیم. 
اگر می توانســتیم فضایی درســت کنیم که بزرگان دور هم بنشینند، در یک فضای 
صمیمی تــر و محدودتر، بــا حضور مدیــران بانکهــا، مدیران شــرکتهای بزرگ و 
مجلسیان، بســیاری از مسائل جامعه حسابداری و حسابرسی حل می شد. نگاه کنید 
در اجرای بودجه عملیاتی که در کشور هدفگیری شد، کار با چه کندی پیش رفت؛ در 

زمینه انتقال از حسابداری نقدی به تعهدی هم به کندی پیش می رویم. 
واقعیــت این اســت که مــا حســابداران و حسابرســان، عرضه کننــده خدمات و 
محصوالتی هستیم که استفاده کننده هیچ عالقه ای به این عرضه ندارد و هیچ حرکتی 
هــم برای آن نمی کند. ما بایــد این تقاضا را تحریک کنیــم و برای پذیرش خدمات 

جامعه حرفه ای، فضا بدهیم تا بتوانند حرفهایشان را بزنند. 
فکر می کنم که اگر این اتفاق بیافتد، نشریه حسابرس به تبع آن، خوراک پیدا می کند. به دوره 
از اواخر دهه 60 تا اوایل دهه 1370 نگاه کنیم. در این برهه بین مؤسســه حسابرســی سازمان 
صنایع ملی، مؤسســه حسابرسی بنیاد و بعد سازمان حسابرســی، رابطه همکاری و مشاوره ای 
خوب و قوی با مدیران شــرکتها برقرار شــده بود. چه اتفاقی افتاده که این ارتباط ضعیف شــده 

است؟ باید یک فکر اساسی کرد که رهبری فکری حرفه در جامعه دوباره زنده شود. 

حسن حاجیان
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی شهود امین

دکتر حلیمه رحمانی
مدیرواحد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی
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نخبگان حســابداری و حسابرسی کشور باید دور هم جمع شوند، یک راهبرد تعیین کنند، 
و همه با هم به صورت گروهی توجه سیاســتگذاران اصلی کشــور را به نقش حســابداری و 
حسابرســی جلب کنند. بسیاری از مدیران و مســئوالن، بااهمیت خدماتی که حسابداران و 
حسابرســان ممکن است به آنها بدهند آشنا نیســتند. اگر بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم، 

فکر می کنم که موفق می شویم.
افتخاری 

ما در وزارت دارایی یک جلســه ســتادی قدیمــی داریم که روزهای دوشــنبه تمام 
ذیحســابان مالی در این جلسه شرکت می کنند. مدت مدیدی است درگیر بحث نظام 
حسابداری بخش عمومی شده ایم، که استقرار آن با پیچیدگیهایی همراه است. نظام 
حســابداری بخش عمومی پیش نیــاز بودجه ریزی برمبنای عملکــرد و نتیجه گرایی 
اســت. سازمان برنامه در صدد اســت که این موضوع مهم را با بخشنامه حل کند. از 
طرفی، دستگاه های اجرایی رغبتی به شفافیت و تمایلی به شیشه ای کار کردن ندارند 

و تفکر سنتی در بحث بودجه هنوز در دستگاه های اجرایی هست. 
مجله حســابرس شاید تنها نشریه ای اســت که در طرح مسائل و مشکالت بخش 
عمومی و دولتی به ما کمک کرده است. پیشنهاد من این است که یک بخش از مجله 
حسابرس، به نظام حســابداری بخش دولتی اختصاص پیدا کند. یک مثال می زنم، 
اکنون زمان شناســایی بدهیها و داراییهای دولت اســت که مهمترین و محوری ترین 
موضوع در نظام حســابداری بخش عمومی اســت. اگر مجله حسابرس یک بخش 
اختصاصی داشــته باشد، خیلی مؤثر واقع می شود که مسائل ما در سطح حرفه مطرح 
شــده تا بتوانیم کمک بگیریم و نظام پاســخگویی که هدف نهایی حسابداری بخش 

عمومی است، در کشور با موفقیت مستقر شود.
شریعتی 

مــن هم اعتقاد دارم که باید تمامی مشــکلهای مدیران و کارشناســان اجرایی درباره 
مشکلهای حسابداری و حسابرسی را بشــنویم و برای آنها پاسخ و راه حل پیدا کنیم. 
مدیــران دســتگاه های اجرایی خودشــان را دخیــل نمی دانند. در بخــش عمومی، 
دستگاه های بزرگی داریم مثل نیروها، بنیادها، شهرداریها، سازمانهای دولتی، و ... 

که به خدمات سازمان حسابرسی نیاز دارند. 
باید کوشــش کنیم در کنار افراد پرتجربه حرفه، نیروی جوان، بااســتعداد و باانگیزه را داشــته 
باشیم تا آنها هم یاد بگیرند کار کنند و آموزش ببینند، عالقه مندی شان بیشتر شود، و اگر خواستیم 
کارهــای تحقیقاتی انجام دهیم، آنها کمک کنند. بــرای نمونه، اگر کمیته ای داریم که با 5 نفر کار 

اکبر سهیلی پور
مدیرمسئول و عضو شورای مدیریت

مجله حسابرس

محمد شریعتی
حسابدار رسمی و

عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا
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می کند، می توانیم آن را به 10 نفر برسانیم تا جوان ترها در آن شرکت کنند و آموزش ببینند. 
فکر می کنم مدیران و کارشناســان این دستگاه ها باید بیایند و در توسعه تحقیقاتی 
و پیشبرد هدفها، مشارکت کنند. سالیان سال است که حسابرسی، مبتنی  بر روشهای 
ســنتی است، در حالی که امروزه فناوری اطالعات حسابرسی را دگرگون کرده است. 
توان سازمان حسابرسی، و مؤسسه مفیدراهبر، برای متحول کردن فناوری حسابرسی 

کافی نیست، چون به روزرسانی اینها، هزینه اش بسیار باال است. 
از طرفی دستگاه های ما االن به شدت به نرم افزارهای پیشرفته با امکانات امروزی 
نیازمند هســتند، باید کوشــش کنیم که بــا گفتگو و تفاهم، بین نیازهــا و انتظارهای 
دســتگاه های اجرایی و صنعت حســابداری و حسابرسی، نقطه اشــتراک پیدا کنیم و 
فضای ســازنده ای برای همکاری عرضه کنندگان خدمات حســابداری و حسابرسی و 

بهره برداران آن ایجاد کنیم.
حسینی عراقی 

مشــکلها بســیار زیاد اســت که  به قوه مجریه در رابطه با سیاســتهای مالی کشــور 
برمی گردد. آن چیزی که بیش از همه از مجله حسابرس انتظار داریم این است که در 
رابطه با اســتانداردهای حسابداری بخش عمومی که سازمان حسابرسی وضع کرده، 
و به اعتقاد من به مرحله اجرا در نیامده اســت، مطلب منتشر کند و نیازها و مشکالت 
مربوط به اســتقرار آنها را مطرح کند؛ بلکه به تدریج بتوانیم قانون محاســبات، قانون 
دیوان محاسبات، و قانون برنامه و بودجه را در جهت حسابداری تعهدی تغییر دهیم. 
آنچه برای قوه مجریه مطرح اســت این است که فقط پول بگیرند و خرج کنند و به 
حساب و کتاب کاری نداشته باشــند. باید دنبال راه حلهایی باشیم که چگونه می شود 

استقرار حسابداری تعهدی را برنامه ریزی و اجرایی کرد. 
نظر من این است که در میزگرد باید اعضایی شرکت کنند که همدلی داشته باشند و نباید 
نقششان به گونه ای باشد که با هم در تقابل باشند. میزگردی که به تازگی داشتیم، نشست 
همدالنه ای نبود؛ یعنی، دیوان محاســبات، تأییدکننده است و وزارت دارایی، تهیه کننده 
دستورالعمل. بنابراین، اگر قرار باشد، این افراد صحبتهای اختصاصی خودشان را داشته 
باشند، نتیجه کامل از نشست به دست نمی آید. اشخاصی که در میزگردها دعوت می شوند 

باید دیدگاه مشترک و مشابهی نداشته و دیدگاه مختلفی داشته باشند.
دکتر مداحی 

اینجا چند مطلب مطرح اســت. یکی موضوعهایی که مبنای بحث میزگرد هســتند، و دیگری 
فرایندهایی که برای پیگیری مباحثی به کار می رود که در میزگرد مطرح می شود. 

محمدجواد صفار
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

منصور شمس احمدی
نایب رئیس شورای عالی

 انجمن حسابداران خبره ایران
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در ارتباط با موضوعهای محوری، فکر می کنم پرداختن دوباره به همان آســیبهایی 
که بســیار در حرفه رایج شده است، ممکن است یک ضرورت باشد، برای اینکه حرفه 
جایگاه خــودش را پیدا کند. بــرای نمونه، یکی از اســتانداردهای مهم حسابرســی، 

استاندارد 600، رابطه بین حسابرس اصلی و حسابرسان بخش است. 
این اســتاندارد برای اینکه در واقع کیفیت کار حسابرســی بــاال برود، ظرفیت خوبی 
دارد. ولی کســی به اجرای الزامهای آن توجه جدی نمی کند. خیلی از مشــکلهایی که 
در گزارش حســابرس می بینیم ناشی از این است که در شرکتهای فرعی  اتفاقهایی رخ 

داده، که حسابرس می گوید در شرکت اصلی، من اینها را ندیدم. 
ما می توانیم میزگرد را تنها در حد میزگرد نبینیم، چون ســازمان حسابرسی جایگاه باالیی در 
حرفه حسابرســی دارد. مــن فکر می کنم مطالبی که در میزگردها مطرح می شــود و راهکارها و 
پیشنهادهایی که ارائه می شود، باید پیگیری بعدی شود. شاید الزم باشد که در مورد یک موضوع 
دوبار جلسه گذاشته شود و از ابعاد دیگر هم به مطالبی که در جلسه قبل گفته شده، پرداخته شود 

تا به یک نتیجه مشخص برسد و بعد در نهایت آن نتیجه مشخص پیگیری شود. 
اعضای جلســه وقت می گذارند، ســعی می کنند که مطالب را از ابعاد مختلف بسنجند و 
راهکار و پیشــنهاد داشته باشند. خوب، الزم است که راهکارها و پیشنهادها، اگر در دست 
خود ســازمان حسابرسی است که پیگیری شود و اگر در اختیار سازمان حسابرسی نیست، 

سازمان جایگاهی دارد که می تواند آنها را به مراجع ذینفع و پیگیر اعالم کند. 
افزون بر این، دیده می شــود که انتظارهای ذینفعان از حرفه بســیار باالســت و فاصله 
انتظارها در حرفه زیاد اســت؛ مجلــس، دولت، نهادهای مختلف، شــرکتها، و ... همه 
انتظارهای متفاوتی دارند. شــاید پرداختن به این انتظارها یک ضرورت باشــد. به تازگی 
ســمیناری به نام »هم اندیشــی تحولهای اخیر حسابرسی« برگزار شــد و مدیران شرکتها 
دیدگاه هایی را راجع به حرفه حسابرسی مطرح می کردند که اعتبار حسابرسی را زیر سئوال 

می برد؛ واقعْا چه باید کرد که حرفه حسابرسی جایگاه واقعی خودش را داشته باشد. 
یکی از مشکالت مهم کنونی، بدگزارشدهی است. االن در گزارشهای حسابرسی، بندهایی 
آورده می شــود ولی بدون عدد، بدون آنکه مشخص شود که آثار کّمی این بندها چیست. این 
نارســایی، اکنون به صورت عادی درآمده است و کســی معترض آن نیست. این یک معضل 

جدی و چالشی است که می شود در جلسه ای به آن پرداخت و راهکار برایش پیدا کرد. 
در مورد بند گزارش حسابرســی، به معضل مالیاتی اشــاره می شــود؛ که ممکن است بند 
گزارش در رســیدگی مالیاتی موجب تشخیص مالیات اضافی شود. من فکر می کنم سازمان 
حسابرســی در جایگاهی است که می تواند این را پیگیری کند. برای حرفه عادی شده است 

دکتر آزاده مداحی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

لطفعلی لطفعلیان صارمی
رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی و 

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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که فشارهایی را که از بیرون وارد می شود، تحمل کند و به جای حل اصولی مشکل براساس 
اصول و ضوابط حســابداری و اســتانداردها، خــود را تطبیق دهد. طبیعی اســت که چنین 

برخوردی، اثربخشی گزارش حسابرس و اصواًل نقش حرفه حسابرسی را پایین می آورد. 
در رابطه با بحث گزارشــهای کارشناسی، مبنای شناسایی و اندازه گیری بسیاری از معامله ها، 
مثل معامله با اشخاص وابسته، ارزشگذاری داراییها، افزایش سرمایه ، گزارش کارشناس رسمی 
است. این موضوع عادی شده است که حسابرس به گزارش کارشناس رسمی اتکا کند. حسابرس 
می گوید که وظیفه من نیســت که گزارش کارشناسی را زیر ســئوال ببرم؛ در حالی که استاندارد 

حسابرسی خالف این را می گوید و بی توجهی به ضوابط استاندارد، عادی شده است.
موضوع دیگر بحث مشــارکت فعال در رویدادهایی که در سطح جهان اتفاق می افتد. این 
موضوعها را می شــود در میزگرد مطرح کرد تا حسابداران با کمک دیدگاه های مطرح شده در 

میزگرد بتوانند مشارکت فعال تری در سطح بین المللی داشته باشند.
اگر بخواهــم مطالبم را جمع بندی کنم، این طور می توانم بگویم، ســازمان حسابرســی 
جایگاهی دارد که به کمک آن مجله حســابرس و میزگردهایش ممکن اســت تنها به عنوان 
یک نشــریه اطالع رســانی آموزشــی نباشــد، بلکه از آنجایی که رویکرد مجله این اســت 
کــه نظرهای افراد متخصص را بخواهــد و به طور قطع آن افراد وقــت می گذارند و در کنار 
تجربه هایشان نظراتشــان را مطرح می کنند، بهتر است میزگرد به عنوان یک زنجیره کامل 
دیده شود؛ از نظرخواهی برای اعالم نیاز شرکتها و سازمانها در مورد موضوعهای محوری، 
تا تشــکیل میزگرد و جمعبندی مســائلی که مطرح می شود، و بعد کوشــش برای به نتیجه 

رساندن مطالب میزگرد، و پس از آن پیگیری و اعالم نتایج به مراجع ذیربط. 
فکر می کنم به این ترتیب کارهای مجله اثربخشی بیشتری داشته باشد. 

شمس احمدی
متوســط مطالعه در ایران، شامل روزنامه، مجله و کتاب داستان، 7 دقیقه است. 

خوب از این 7 دقیقه، باید دید که چقدر به این مجله حرفه ای می رسد. 
دو محقــق، تحقیقــی انجــام داده بودند و نتایــج  این تحقیــق در ویکی پدیا 
(Wikipedia) آمده بود. در این تحقیق نوشــته شــده بود که در ایران صورت 
جریان وجه نقد تهیه نمی شود، در ایران سهامداران را در مجامع راه نمی دهند، 
و چیزهــای دیگر، و این مطالب را هم با فرمول اثبات کرده بودند! ما کوشــش 
نکرده ایم حرفه را معرفی کنیم و برداشــت دیگران از حرفه حسابداری ایران، از 

راه های نادرست است. 
درخواست من اینست که سازمان پیش قدم شود، و گروهی تشکیل شود، که به 

دکتر یداهلل مکرمی
سردبیر مجله حسابرس

دکتر رضا نظری
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

هوشنگ نادریان
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهیر و

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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نظرخواهی های مراجع بین المللی پاسخ دهد. به این ترتیب، 
ضمــن انتقــال دیدگاهمان دربــاره مســائل مختلف، کمک 
می کنیم که مراجع بین المللی حسابداری درک واقعبینانه تری 

از ایران و حرفه حسابداری ایران به دست بیاورند. 
بــرای انتقــال دیدگاه ها، بــرای تبادل نظر، بــرای فراهم 
ســاختن زبــان گفتمــان بایــد از دبســتانها، دبیرســتانها، 
دانشگاه هایمان شروع کنیم. دانشجویان ما اصاًل با استاندارد 
و مفاهیم حســابداری کاری ندارند. به یک شکلی باید ارتباط 
با دانشگاه ها برقرار شود. االن حتی انتشار کتاب هم فایده ای 
ندارد، چون وقتی که کتاب چاپ و منتشــر می شــود، مطالب 
آن به ســرعت تغییر می کند. بحثهای حرفه ای، باید در سطح 
دانشجویان و در سطح سازمانهای ما دوطرفه شود و آنها هم 

از ما بخواهند. 
دکتر رحمانی 

همــه از دید کالن به موضوع نگاه کردنــد. من فکر می کنم که روی 
همان ارتباط بین خوانندگان مجله حسابرس و خود مجله حسابرس 

ریزتر شویم و بحث کنیم. 
این رابطه دو طرفه است. می خواهیم نیاز خواننده و استفاده کننده 
را مرتفــع کنیم. این نیاز چگونه مرتفع می شــود؟ زمانی که ما نیاز را 
از خودشــان جویا شــویم، و وقتی نیاز را از خود خواننده بگیریم، او 

خودش هم مشتاقانه تر موضوع را پیگیری می کند. 
برای اینکه نیاز خواننده را دریابیم، می توانیم کار تحقیقاتی انجام 
دهیم، یا از دانشــگاه ها کمک بگیریم که کار تحقیقاتی انجام دهند، 
یا خود مجله یک نظرســنجی کند. طرف دیگر قضیه، ارائه مطالبی 
اســت که برای برطرف کردن نیازها باید تهیه شود. اینکه مطالب به 
چه صورتی گرداوری می شــود، االن مورد بحث نیســت؛ بحث این 

است که مطالب چه جوری ارائه شود که مؤثرتر باشد.
مطالــب مجله باید تا آنجا که ممکن اســت در دســترس خواننده 
باشــد. خواننده باید یک کلیک بزند و سریع مطلب را ببیند، تا اینکه 
بخواهــد مجله کاغذی را تهیــه کند و مطلب مورد نظــر را بخواند. 

بهتر اســت مطالب مجله در مواردی که ممکن اســت، مانند میزگرد 
و مصاحبه، با شکل بندی صوتی منتشر شود.

میزگردها ممکن است که خیلی رسمی نباشد و همان نیازی که از 
طرف خواننده مطرح شــده را مطرح کنند و از زوایای مختلف درباره 

آن بحث نمایند. 
حاجیان 

این افتخار را داشــتم که مدتی با مجله حسابرس همکاری داشته 
باشم. در راســتای همین پرسشی که مطرح می شود که چه کنیم 
که مجله بیشتر مورد پسند خوانندگان قرار گیرد، باید بگویم جامعه 
مخاطب مجله، با ســطح آگاهیهای مختلف، یعنی از دانشجو تا 

مدیران دولتی گسترده است. 
فکــر می کنم که شــاید بهتر باشــد محــور کار مجلــه همان 
اطالع رســانی باشــد، کــه بحثهایــی مثــل گســترش فرهنگ 
حســابداری را شامل نمی شــود. مجله باید ببیند که در عمل چه 
چیزی دارد اتفاق می افتد، همانها را نقد کند. به اصطالح بررسی 
موردی کند، که جنبه آموزشــی هم پیدا خواهد کرد. بخشــی از 
مجله ممکن است به نقد عملکرد یک گزارش حسابرسی، یا یک 

حسابرس )بدون ذکر نام( اختصاص یابد. 
جناب آقای ســهیلی پور فرمودند صدای حرفــه در ایران بلند 
نیســت. ما االن در ســریالهایی که از تلویزیون پخش می شود، 
با این مســئله روبه رو هســتیم که تصویر حسابدار به صورت یک 
آدم کالهبردار، یا سوءاســتفاده کننده از موقعیت، ارائه می شــود. 
خوب شاید الزم باشد از طریق این رسانه، که بسیار فراگیر است، 
به زبان ســاده، حرفه حســابداری و حسابرســی معرفی شود که 
حســابرس و حســابدار و بازرس و مفتش و ذیحساب یعنی چه و 
فرقهایشان چیست. حسابرس دیوان محاسبات چه نقشی دارد. 
حسابرســها باید نشســتهایی با اعضای هیئت مدیره داشــته 
باشــند. حسابرســها نوع ارتباط گرفتن را یــاد نگرفته اند. اگر در 
بررســیهای موردی به مسائل پرداخته شــود، و اگر خطاهایی که 
در کار هســت در قالب مطالعه موردی باز شــود، و به طور کامل 
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یک شــماره را به نقد گزارش اختصاص بدهیم، برای نمونه نحوه 
به کارگیری اســتاندارد 600؛ در آن صورت حسابرس می فهمد که 

بحث جدی است و فرمایشی نیست. 
در ارتباط با میزگردها، یک شــکاف جدی می بینم و آن اینست 
کــه جمع بندی نــدارد؛ یعنی همــه حرفهایشــان را می زنند ولی 
جمع بندی مســتقل صورت نمی گیرد که ماحصل این میزگرد چه 
بود. پاســخ به پرسشــی که در اول میزگرد طرح شــد از ماحصل 
ایــن گفتگوها، چیســت. نظر مجله حســابرس هــم می تواند در 
کنارش باشــد. استفاده کنندگان تازه کار و خوانندگان تازه کار، خیلی 
نمی فهمند که باألخره ایــن موضوع چه بود، چه نظرهایی مطرح 

شد و نتایج حاصله چه بود. 
جای نقد کم اســت. به نظر من در مجله حســابرس بخش نقد 
فوق العاده کم اســت، حاال نقد ممکن اســت در حوزه رفتاری، یا 
استانداردهای حسابداری یا حسابرسی باشد. مجله حسابرس باید 
به حرفهایی که در ســمینارها یا مراجع رسمی مطرح می شود، یا 
پیش نویس مقررات و استانداردها، توجه کند، پاسخ و نظر بدهد تا 

باألخره زمینه برای تمیز درست از غلط فراهم شود. 
پورمعمار

اولین خواهشــم این است که مجله سمیناری با موضوع نقد مجله 
برگزار کند تــا آنجا صاحب نظران نیازهای رســانه ای حرفه را نقد 

کنند و راهکار بدهند. 
اگــر مصاحبه یا میزگردی را برگزار می کنیم، باید ببینیم چند نفر 
این را می خوانند، و با چه عمقی می خوانند، و این که اگر می خوانند 
آیــا به دانش آنها اضافه می کند. این یک کار علمی اســت که باید 

یافته های آن ارزیابی و خط مشی برای آینده مجله فراهم شود. 
گســترش فرهنگ حسابداری و حسابرســی مستلزم این است 
که در وهله اول شــفافیت را تبلیغ کنیم. از اینجا شــروع کنیم که 
دولت خیلی شــفاف نیســت. این همه دعوا در دولت، مجلس و 
یا قوه قضاییه ســر حساب و کتاب مطرح می شود ولی اصاًل کسی 
نمی گوید که ابتدا یک حسابرس مسئله را بررسی کارشناسی کند. 

پس حسابرسها چه کاره هستند؟ ما در جامعه مطرح نیستیم!
مدیران باید مقداری شفاف تر باشند. وقتی مدیر در اتاق تاریک 
کار می کند، به یقین دارد خالف می کند. شــفاف و پاسخگو باشید 
و بگذارید حســابرس هم بیاید و کار شــما را بررسی کند و به شما 

اعتبار بدهد. 
مگر بودجه باید مخفیانه باشــد؟ بودجــه مبتنی بر برنامه، فقط 
می خواهــد بگوید که من خــرج کردم ولی نمی خواهــد بگوید که 
خرج چه چیزی کــردم. اینها را باید در مجله بیاوریم. بودجه یک 
ســازمان خاص در عرض 5 سال را مقایسه کنیم، ببینیم که چه کار 
کــرده، این بودجه ای را که گرفته چه کرده؟ اگر اینکار را بکنیم چه 
می شود؟ این باعث می شود که مجله و حرفه حسابداری با مسائل 
روز و با مراجع مســئول در تعامل باشــند. باید در جهت گسترش 
این فرهنگ کار کنیم که هر مقامی اول شفاف باشد، دوم پاسخگو 
باشد، و سوم اجازه دهد یک حسابرس مستقل کار او را کنترل کند 

و گزارش آن را به مقام باالتر بدهد. 
سهیلی پور 

ممنونم از اینکه با صراحت دیدگاه و نظراتتان را در میان گذاشتید. 
مجله حسابرس از این نظرها اســتقبال می کند و با کمک گرفتن 
از شما، کوشــش می کند که آنها را در سیاستها و رویه های مجله 

بگنجاند. 
واقعیت این اســت که حرفه حسابداری و حسابرسی مشکالت 
زیادی دارد. این مشــکالت را می توان به دو بخش تقسیم کرد. 
یک بخش مشــکالت بیرونی که البتــه نمی خواهیم خیلی به آن 
بپردازیــم؛ مثل اینکه فرهنگ نظارت نیســت، تصمیم گیرندگان 
در شــرکت ذینفع نیســتند، و یا اینکه بعضی اشــخاص مرتبط با 
حرفه دیدگاهی دارند که با منافع عمومی و با مصالح حرفه همسو 

نیست. 
از ســال 88 تا حــاال که من مســئولیت مدیرعاملی ســازمان 
حسابرســی را به عهده داشــته ام، بزرگترین تالشم این بوده که 
نرخ حق الزحمه حسابرسی باید باال برود؛ گرچه می دانید که مازاد 
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درامد ســازمان به حساب خزانه واریز می شود. علت آن این بود 
که نرخهای سازمان مبنای حق الزحمه حسابرسان مؤسسه های 
بخش خصوصــی قــرار گرفته بــود. حق الزحمه حسابرســان 
به نســبت کمتر از آن چیزی بوده که باید باشــد. حق الزحمه کم 
باعث شــده که نتوانیم نیروی حرفه را حفظ کنیم و نیروی خوب 
به کار بگیریم؛ در نتیجه نباید هم انتظار گزارش حسابرسی خوب 

را داشته باشیم. 
در مورد معرفی حرفه به مسئوالن کشور، سازمان حسابرسی 
نهایت کوشــش خودش را به کار بســته اســت. در دولت دهم، 
دولــت یازدهم، و دولت دوازدهم، هــر کاری که از طرف دولت 
به سازمان واگذار می شــد، از فرصت استفاده می کردیم و نشان 
می دادیم که حسابرســان چه خدماتی می توانستند انجام بدهند 
و وقتی نتیجه کار را می دیدند، موضعشــان نسبت به سازمان و 

حسابرسان تغییر می کرد. 
در دولت دهم داستان بدهیهای دولت مطرح بود، به مجردی 
کــه عددش را درآوردیم و ارائه دادیم، مجلس مســئولیت تأیید 
بدهیها را به سازمان حسابرسی داد. من خوشحال نبودم؛ مایل 
بودم که می گفتند همه حسابرسان، شامل سازمان حسابرسی. 

در دولت جدید هم همینطور بوده، ذخیره ارزی، بحث یارانه، 
و داســتان کســری ها و اطالعات دیگر که همه فرصتهایی بود 
که از آن اســتفاده کرده ایم تا دولتمردان و مجلســیان بدانند که 

حسابرسان چه خدمات مهمی می توانند انجام دهند. 
در مســائل بین المللــی هم همینطور شــده اســت. صندوق 
بین المللی پول درک و اطالعات درستی درباره حرفه حسابرسی 
ایــران دریافت نکرده بود و به گزارشــهای دریافتی از ســازمان 
برنامه اعتماد نداشتند. وقتی کارهای انجام شده را به آنها نشان 
دادیم، تعجب می کردند که ما طبق اســتانداردهای حســابداری 
گزارشــها را تهیه و طبق اســتانداردهای بین المللی حسابرسی 

می کنیم! بعد، گزارشها را پذیرفتند.
در مورد نرم افزار حسابرســی؛ طبــق قانون وظیفه حل آن به 

عهده ســازمان حسابرســی واگذار شــد. طرحی تهیه کردیم که 
بیست وهشت میلیارد تومان بودجه می خواست. در پانزده سالی 
که از آن مصوبه ســپری شده است، بیست وهشــت میلیارد که 
هیچی، بیست وهشــت میلیون هم بودجه اختصاص ندادند. با 
وجود این، با همکاری مؤسســه مفیدراهبر، نرم افزار ای سی ال 
(ACL) را به کار گرفتیم که تا حدود زیادی اجرایی شــده است. 
امیدوارم پاسخ نهایی را که گرفتیم، نتیجه اش را در اختیار بخش 

خصوصی هم قرار بدهیم.
در هــر حال باز هم تشــکر می کنــم. نظرها، هــم در مورد 
ســازمان و هم برای مجله، نظرهایی بسیار عالی بود. انشاءا     هلل 
که همکاریتان بیشــتر و کامل تر شود. مجله حسابرس متعلق به 
حرفه اســت، چنانکه در مقاله ها و خبرها به هیچ وجه نمی توانید 
متوجه شوید که این مجله متعلق به سازمان است. سعی کرده ایم 

که مجله واقعًا برای حرفه باشد.
نادریان

جلسه بسیار سازنده و خوبی بود و زمینه های بهبود و پیشنهادهای 
زیادی مطرح شد. خوشــبختانه توان بسیار قوی وجود دارد. در 
این جلســه تنها شــرکت کنندگان در میزگردها و مصاحبه های دو 
شــماره حضور داشــتند، در حالی که در طول عمر فعالیت مجله 

ده ها میزگرد و مصاحبه داشته ایم. 
نیاز داریم که این نشســتها استمرار داشــته باشد و درخواست 
داریــم که همکاران مجله وقت بگذارند و از نکته هایی که مطرح 
شــد در جهت ارتقــای مجله و توســعه حرفه اســتفاده کنیم. از 
کارشناســان و صاحب نظــران هــم درخواســت صمیمانه داریم 
همــکاری کنند و کمــک بدهند و پیوند مســتمری با دفتر مجله 

داشته باشند. 
نکته هایی که مطرح شد، بســیار ارزنده و مهم است، و پاسخ 
دادن به آنها کار بسیار دشوار و سنگینی است که نیاز به همکاری 
بیشتر شــما دارد، گرچه مطمئنًا پیامدهای ارزشمند و سودمندی 

برای کل حرفه خواهد داشت.


