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سرمقاله

محسن قاسمی

کمتــر از نه ماه پس از آغاز اســتخراج نفت توســط 
کنسرسیوم دارسی از نخستین میدان نفتی خاورمیانه 
در مسجدســلیمان )چاه شــماره ی یک(، نخستین 
شــرکت نفتی خاورمیانه با نام "شرکت نفت ایران و 
انگلیــس" در روز چهارشــنبه، 2۵ فروردین 1288، 
توسط شرکت نفت برمه – که یک شرکت نفت و گاز 
بریتانیایی بود – در ایران تاســیس شد. بنا به گواهی 
شاهدانی از نســل نخست حسابداران حرفه ای ایران، 
نخستین واحد حسابرسی داخلی در ایران توسط اتباع 

بریتانیایی در همین شرکت راه اندازی شد.

در ســال های بعد نیز، به ویژه پس از اعزام گروه های 
متعدد جوانــان ایرانی به اروپا و آمریکا برای تحصیل 
حســابداری نوین، و بعدها، راه اندازی آموزشگاه عالی 
حســابداری )وابسته به شــرکت ملّی نفت ایران، در 
سال 133۶( و موسســه ی عالی حسابداری )توسط 
زنده یــاد دکترعزیز نبــوی، در ســال 1343(، و نیز 
تدریس رشته ی حسابداری در شماری از دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی دیگر، که مجموعاً به پرورش 
نسل نخست حســابداران حرفه ای ایرانی منجر شد؛ 
و همچنین، راه انــدازی پی در پی واحدهای صنعتی 
و معدنی و کشــاورزی نوین در کشــور )در دهه های 
1330 و 1340(، و نیز راه اندازی شــعبات موسسات 
حسابرسی بین المللی و تاسیس موسسات حسابرسی 
ایرانی )در دهه ی 1340(، به مرور واحدهای حسابرسی 
داخلی متعددی نیز در شماری از سازمان های دولتی 

و شرکت های بخش خصوصی ایران راه اندازی شدند.

زنده یاد دکتــر رضا نیازمنــد، بنیان گذار ســازمان 
گســترش و نوسازی صنایع ایران )تیر 134۶( که در 
دوران مدیریت خود در این سازمان نقشی برجسته در 
احداث کارخانجات تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی 
تبریز، ماشین ســازی اراك، آلومینیوم اراك و صنایع 
کلیــدی دیگر ایفا کــرد، در کتاب "تکنوکراســی و 
سیاســتگذاری اقتصــادی در ایران بــه روایت رضا 
نیازمند" )نوشته علی اصغر ســعیدی، انتشارات لوح 
فکر، بهــار 13۹۶( در خالل بازگویــی خاطراتش از 
سال های تصدی سمت مدیرعاملی در شرکت نساجی 
ایران، شــرحی جذاب از ماجرای راه اندازی نخستین 
اداره ی حسابرسی داخلی در این شرکت بازگو می کند 
و آن را از جملــه ی اقدامات تاثیرگذار خود در دوران 
خدمــت در آن شــرکت برمی شــمارد. وی در فراز 

آغازین ایــن بخش از خاطرات خود می گوید: "همان 
طور که گفتم، یکی از دروســی کــه من]در آمریکا[
خوانده بودم حسابرسی بود. وقتی مدیرعامل نساجی 
بودم هفته ای دو ســاعت حسابداری و حسابرسی در 
دانشکده ی بازرگانی وابسته به دانشگاه تهران تدریس 
می کردم. در شرکت نســاجی هم سه نفر که هر سه 
از روسای حسابداری قبلی و خوشنام شرکت نساجی 
بودند انتخاب کردم و آنها را برای حسابرســی تعلیم 
دادم. این ها بدون اطالع قبلی به کارخانه ها می رفتند 
و اســناد را به طور تصادفی رسیدگی می کردند و اگر 
خالفی می دیدند حق داشــتند طرف را از کار برکنار 

کنند..."

به رغم این پیشــنه ی دراز و قابل توجه، حسابرســی 
داخلی در ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی آن 
طور که بایسته است توسعه پیدا نکرده است. هر چند 
دالیل پرشــماری برای این ناتوسعه نیافتگی می توان 
برشمرد، ولی یکی از دالیل کلیدی، عدم توجه بایسته 
به "راهبری شــرکتی" به عنوان یک کلّیت است، که 
از اجراء مرتبط با یکدیگــر )از جمله، جزء با اهمیت 
"حسابرسی داخلی"( تشکیل می شود. به بیان دیگر، 
اغلــب تالش های انجام شــده طی ســالیان متمادی 
گذشــته، صرفاً در پرداختن جزیــره ای و موردی به 
اجزای منفک این کلیت به هم پیوسته در سازمان های 

مختلف خالصه شده است. 

در این ارتباط، گروهی از صاحب نظران بر این باورند که 
ظرفیت های قوانین و مقررات تجاری ایران، با محوریت 
"قانون تجارت"، برای طراحی و اجرای ساز و کارهای 
نوین راهبری شرکتی در ســازمان های ایرانی بسنده 
است؛ و اگر تا کنون چنین بهره برداری نشده است، به 
دلیل ضعف در اجراء، یا مســکوت گذاشتن یا مغفول 
مانــدن بخش های مهمی از این قوانین و مقررات بوده 
است. در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر از صاحب نظران 
بر ایــن باورند که مفهوم "راهبری شــرکتی" یکی از 
مفاهیم مدرن امروزی اســت که حتی در کشــورهای 
توســعه یافته نیز پیشــینه ی کوتاهی دارد. از این رو، 
ظرفیت های موجود در قوانین و مقررات تجاری ایران، 
و مشخصاً قانون تجارت که خاستگاه وضع شدن آن به 
قریــب به یک قرن پیش بازمی گــردد و طی قریب به 
نیم قرن گذشته نیز مورد بازنگری قرار نگرفته است، به 

هیچ وجه جوابگوی چنین انتظاری نیست.

حسابرسی
 داخــلی:
جزئـــی از
یـک کّلّیـت
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خوشبختانه پس از قریب به دو دهه تالش های پیوسته 
و ارزشــمند صاحب نظران پیشگام راهبری شرکتی و 
گروهی از کارشناســان و مقامات مســئول بازار اوراق 
بهادار ایران، سرانجام "دستورالعمل حاکمیت شرکتي 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران" در روز چهارشــنبه، 2۷ تیر 13۹۷، 
در ۶ فصل، 44 مــاده و 24 تبصره به تصویب هیئت 
مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. البته حدود 
شش ســال و اندی پیش از تصویب این دستورالعمل، 
در روز شنبه، 1۶ اردیبهشــت 13۹1، "دستورالعمل 
کنترل هاي داخلي ناشــران پذیرفته شــده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابــورس ایران" نیز به تصویب 
هیئت مدیره ی ســازمان بورس و اوراق بهادار رسیده 
بــود؛ و در بافتار آن دســتورالعمل، پــاره ای از اجزای 
راهبری شرکتی، از جمله، کمیته ی حسابرسی و واحد 
حسابرسی داخلی، مورد ضابطه گذاری قاعده محور قرار 
گرفته بود. ولی عملکرد قریب به شش سال گذشته ی 
شرکت های بورســی و فرابورسی مشمول رعایت این 
دســتورالعمل نشان دهنده ی آن اســت که پرداختن 
جزیره ای و موردی به این اجزای راهبری شرکتی، در 
نبود ضابطه ای جامع و فراگیر برای پرداختن به همه ی 
اجزاء و عناصر راهبری شــرکتی، از اثربخشی بایسته 

برخوردار نبوده است.

امروز که دســتورالعمل راهبری شرکتی سرانجام پس 
از چندین دهه انتظار به تصویب رســیده و برای طیف 
گســترده ای از بنگاه های اقتصادی ایــران الزم االجراء 
شده؛ امید است، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
نهاد ضابطه گذار و ناظر بر بــازار اوراق بهادار ایران در 
جایگاه حامی و ترویج دهنــده ی اصلی این ضابطه ی 
کلیدی، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی خود 
بر رعایت روح )و نه شکل( این ضابطه در شرکت های 
مشمول نظارت کند. در این صورت، بی تردید بسیاری 
از چالش های مزمنی که افراد حرفه ای حسابداری ایران 
)از جمله، حسابرســان داخلی و حسابرسان مستقل( 
طی دهه های متمادی با آن ها دست به گریبان بوده  اند، 
به مرور مرتفع خواهد شــد، و گامی بلند در راســتای 
ایران برداشته  توسعه یافتگی همه جانبه ی حسابداری 
خواهد شــد. در غیر این صورت، این دستورالعمل نیز 
به سرنوشــت ضوابط مشابه دچار خواهد شد که صرفاً 
به صورت شکلی رعایت نمایی می شوند و از اثربخشی 

الزم برخوردار نیستند.                                    

فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وسیله از اعضای انجمن حسابداران خبره ی ایران، و 
دیگر خوانندگان مجله درخواست می شود با ارسال مقاالت 
حرفه ای خود به ارتقای کیفیت محتوای حسابدار به عنوان 

صدای حرفه ی حسابداری ایران کمک کنند.

انجمن حســابداران خبره ی ایران، به عنوان یک انجمن 
»حرفه ای« مأموریت های زیر را دنبال می کند:

رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی ترین سرمایه ی   
انجمن،

کمک به اعتالی حرفه ی حســابداری از راه آموزش،   
پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه،

کمک به ســازمان ها و ارزش آفرینی برای آن ها از راه   
اعضاء، و

اعطای معتبرترین گواهینامه های حرفه ای حسابداری   
در ایران.

در این ارتباط، مقاالت، یادداشت ها، میزگردها، گزارش ها، 
اخبار، و دیگر مطالبی که در حسابدار )به عنوان ارگان رسمی 
انجمن ( منتشر می شوند، جملگی باید در ارتباط با تحقق 
مأموریت های فوق باشــند. از این رو، از اعضای گرانمایه ی 
انجمن و دیگر خوانندگان مجله درخواســت می شود در 

ارسال مقاالت خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

الف( مقاالت زیر در اولویت انتشار در حسابدار قرار دارند:
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز حسابداری   
ایران می پردازند. منظور از "حســابداری" در این جا 
زمینه های تخصصی مختلف، از جمله، حســابداری 
مالی، حسابداری بها، حسابداری مدیریت، و حسابرسی 

)مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/ ...( است.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز قوانین و   
مقررات حاکم بر حسابداری ایران می پردازند. از جمله، 
قوانین و مقررات مالیاتــی، قوانین و مقررات تجاری، 

قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، و سایر.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط   
با حســابداری ایران می پردازند. از جمله، راهبری 
شرکتی، کنترل داخلی، ضدتقلب، ضدفساد مالی، 

تأمین مالی، و سایر.
ترجمه ی مقاالت منتشر شده در مجالت "حرفه ای"   
معتبر جهان که به یکی از مســائل روز حســابداری 
جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با حسابداری جهان 
می پردازند؛ و برای حســابداران حرفه ای ایران واجد 

جنبه های آموزشی کاربردی )نه صرفاً نظری( هستند.

ب( حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است:
مقاالت "علمی-پژوهشی" )تألیفی یا ترجمه( که به   
تبیین مراحل انجام و گزارش یافته های پایان نامه های 

دانشگاهی می پردازند.
مقــاالت "مروری" )تألیفی یا ترجمــه( که به مرور   
پیشینه ی پژوهش های دانشگاهی در ارتباط با یکی 

از مفاهیم حسابداری می پردازد.
مقاالتــی که با گــردآوری آثار نوشــتاری دیگران   
)فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده اند و هیچ ایده ی 

ارزنده ای به آن ها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصه ســازی و جــرح و تعدیل آثار   
نوشــتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده 

باشند.

پ( رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشار هرگونه مطلب 
در  حسابدار است. از این رو، چنان چه در مقاالت تألیفی 
خود از آثار نوشتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( بهره 
برده اید؛ ضروری است که به دقت به منابع مورد استفاده 

ارجاع دهید.

ت( اصــول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت تألیفی 
خود رعایت فرمایید. از جمله، انتخاب تیتر مناسب، 
پیکربندی مقاله )مقدمه/ بدنه/ نتیجه(، و استفاده از 

تیترهای میانی )بخش بندی بدنه ی مقاله(.

ث( اصول اولیه ی دستور خّط فارسی و دستور زبان فارسی 
را در مقاالت تألیفی و ترجمه های خود رعایت فرمایید.

در پایان الزم به تأکید است، با توجه به این که اولویت اصلی 
حسابدار مطرح کردن مسائل روز حسابداری ایران، مسائل 
روز قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری ایران، و مسائل 
روز مرتبط با حســابداری ایران است؛ بنابراین، چنان چه 
مقاالت تألیفی ارسالی دربردارنده ی مطالبی ارزنده برای 
حسابداران حرفه ای ایران باشد، ویراستان مجله ی حسابدار 
نقایص موجــود در این قبیل مقــاالت برطرف خواهند 
کرد. به عبارت دیگر، امید اســت افراد حرفه ای شاغل در 
حسابداری ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کاماًل 
درست، خوانندگان حسابدار را از دانش و تجربیات ارزنده ی 

خود محروم نسازند.  
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