
20

ســهام داران باید از مدیران و حسابرس مســتقل توضیح بخواهند
ــا ورود مفاهیمــی  ــد. حرکتــی کــه ب ــه مدرنیتــه می دان اســتقرار نظــام حسابرســی داخلــی را حرکــت از ســنت ب
نظیــر راهبــری شــرکتی، کنترل هــای داخلــی، مدیریــت ریســک و پول شــویی، ضــرورت توجــه بــه اهمیــت نظامــی 
بــه نــام حسابرســی داخلــی را نمایــان کــرد. ناصــر امیــدواری، رییــس کمیتــه ی بــورس انجمــن حسابرســان داخلــی، 
اســتقرار ایــن نظــام را فراینــدی می خوانــد کــه در حــال حرکــت مــداوم و مســتمر اســت. آن گاه کــه از وی دربــاره ی 
نقــش حسابرســی داخلــی می پرســیم، مثالــی گویــا و مصداقــی بــارز بــه میــان مــی آورد: نقــش حسابرســی داخلــی 
ــرای برخــی کمــی  ــر رخدادهــای آتــی اســت. واکســینه، ممکــن اســت ب به ســاِن واکســینه کــردِن شــرکت در براب
ــاری و  ــا بیم ــه ب ــی در مواجه ــی آت ــدت و در زمان ــدن را در درازم ــی، ب ــن احســاس موقت ــا ای ــایند نباشــد ام خوش

ــد.  ــاوم می کن ــده، مق ــب ســنگین در آین ــه ای به مرات ــا هزین رخــدادی ب
ایــن گویاتریــن مثالــی هســت کــه می تــوان از اهمیــت اســتقرار فراینــدی بــه نــام نظــام حسابرســی داخلــی بیــان 
کــرد. امیــدواری بــر ایــن بــاور اســت کــه منافــع اســتقرار ایــن نظــام ســازمانهای و نهادهایــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی 
و ســازمان امــور مالیاتــی را دربرخواهــد گرفــت. او خاطرنشــان می کنــد: نــه تنهــا دولــت از جملــه ذی نفعــان اســتقرار 
نظــام حسابرســی داخلــی خواهــد بــود بلکــه ســهام داران، مدیــران واحدهــای تجــاری، اعتباردهنــدگان و مشــتریان 

نیــز از بهــره منــدان اســتقرار ایــن نظــام خواهنــد بــود.
ــه  ــی مطالع ــی داخل ــه ی حسابرس ــه در زمین ــه ی آنان ک ــوی هم ــران به س ــورس ته ــی ب ــی داخل ــر حسابرس مدی
کرده انــد، همــه ی آنان کــه در ایــن زمینــه مقاله هایــی نوشــته اند، همــه ی آنان کــه دربــاره ی ایــن موضــوع 
ــا ســایر کشــورهای همســایه  ــا در مقایســه ب ــد: م ــاری دراز می کنــد و می گوی ــد، دســت ی ــی انجــام داده ان تحقیقات
ــی قــرار داریــم، امــا ایــن کافــی نیســت. خرســند  از لحــاظ اســتقرار نظــام حسابرســی داخلــی در وضعیــت مطلوب
ــر  ــون منتش ــا تاکن ــرده ام ــه ک ــته هایی را تهی ــه نوش ــن زمین ــه در ای ــگرانی ک ــتان و پژوهش ــد دوس ــم ش خواهی
نکرده انــد، نتیجــه ی مطالعــات و تحقیقــات خــود را بــه انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران کــه بــه طــور مســتقیم 

ــد.  ــه اشــتراک گذارن حداقــل ســه هــزار نفــر عضــو اصلــی دارد ب
متن کامل گفت وگو را با هم می خوانیم: 

نظام استقرار   دشــواری هـای 
داخلی  حسابرسی 
با ناصر امیدواری              در گفت وگو 
دبیر کمیته ی حسابرســی بورس تهران 
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ــام  ــتقرار نظ ــوع اس ــه موض ــؤالم ب ــتین س نخس
ــش  ــع پی ــاص دارد. موان ــی اختص ــی داخل حسابرس
در  داخلــی  حسابرســی  نظــام  اســتقرار  روِی 

شــرکت ها کــدام اســت؟
ــع پیــش روی اســتقرار نظــام حسابرســی  ــن مان مهم تری
را بایــد در حرکــت از ســنت بــه مدرنیتــه دانســت. در 
گذشــته ایــن طــور بــود کــه هرکســی را کــه می خواســتند 
اخــراج کننــد یــا کســی کــه قصــد طــی کــردن ســال های 
ــد  ــه واح ــت، ب ــش را داش ــال آرام ــت در کم ــی خدم پایان

ــد. ــزام می کردن ــرکت اع ــی ش ــی داخل حسابرس
امــا خوشــبختانه طــی ســال های گذشــته بــا ورود 
ــث  ــت از بح ــه، حرک ــه جامع ــرکتی ب ــری ش ــوم راهب مفه
دانشــگاهی و ورود بــه صنعــت و رواج واژه هایــی نظیــر 
کمیتــه ی حسابرســی، جارچــوب کنترل هــای داخلــی 
COSO، کمیتــه ی ریســک و پول شــویی یــا در حالــت 

ــده  ــبب ش ــه س ــه مدرنیت ــنت ب ــت از س ــر آن، حرک کلی ت
تــا نــه تنهــا شــرکت های بورســی حتــی شــرکت های 

ــد. ــی بردن ــوع پ ــن موض ــت ای ــه اهمی ــز ب ــی نی خصوص
  

چــه بســا درصــورت اســتقراِر زودتــر و اثربخــش 
ــر  ــی نظی ــی و تشــکیل کمیته های حسابرســی داخل
کمیتــه ی حسابرســی و ریســک خلــل و مشــکالتی 
کــه در حــوزه ی فعالیــت برخــی شــرکت ها رخ داد، 

ــد. ــش نمی آم پی
بلــه. یکــی از نمونه هــای بــارزی کــه می تــوان بــه 
ــاردی  ــزار میلی ــالس ســه ه ــرد، موضــوع اخت آن اشــاره ک

اســت کــه خوشــبختانه برخــی از بانک هــا از بابــت آن 
ــن  ــار ای ــاط از کن ــه احتی ــد و ب ــه ای ندیدن ــداد ضرب روی
ــی کــه  ــد. همــان بانک های ــور کردن رخــداد ناخوشــایند عب
ــه ی  ــکیل کمیت ــی و تش ــی داخل ــش حسابرس ــام اثربخ نظ
حسابرســی را مســتقر کــرده بودنــد بــه نوعــی کمتــر ضربــه 
دیدنــد. ایــن موضــوع دقیقــا ثابــت کــرد از جملــه کارهایــی 
ــد طراحــی،  ــه آن بپردازن ــد ب ــی بای ــان داخل ــه حسابرس ک
ــد  ــب و کارآم ــح، مناس ــت، صحی ــرای درس ــتقرار و اج اس
ترتیــب صاحبــان  بدیــن  اســت.  کنترل هــای داخلــی 
شــرکت ها، ســهام داران و ســایر افــراد می تواننــد اطمینــان 

ــد. ــرد شــرکت حاصــل کنن ــه عملک بیشــتری ب

پــس از اســتقرار نظــام کنترل هــای داخلــی، اگــر 
ــه  ــش مواج ــف و چال ــا ضع ــی ب ــان داخل حسابرس
ــی  ــه ی حسابرس ــه کمیت ــد آن را ب ــدند می توانن ش

یــا هیــأت مدیــره گــزارش دهنــد؟
ــای  ــتورالعمل کنترل ه ــاس دس ــن. براس ــه یقی ــع ب قط
ــای  ــتقرار نظــام کنترل ه ــس از اس ــالغ شــده، پ ــی اب داخل
داخلــی در شــرکت های بورســی، حسابرســان داخلــی بایــد 
نقــاط ضعــف کنترل هــا را شناســایی و جهــت بهبــود 
آنهــا در گزارشــی کــه بــه کمیتــه ی حسابرســی یــا هیــأت 
مدیــره می دهنــد راهــکار مناســب و به صرفــه ارائــه کننــد. 
ــر همیــن اســاس یکــی از مــواردی کــه در دســتورالعمل  ب
 16 مصــوب  بورســی  ناشــران  داخلــی  کنترل هــای 
اردیبهشــت مــاه 1391 ســازمان بــورس از ناشــران خواســته 
شــده این اســت کــه ناشــران کمیتــه ی حسابرســی خــود را 
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تشــکیل بدهنــد و هــم واحــد حسابرســی داخلــی را تقویــت 
کننــد یــا آن را ارتقــا دهنــد. ایــن حسابرســی داخلــی بــرای 
داشــتن اســتقالل بایــد زیرنظــر هیــأت مدیــره یــا کمیتــه ی 

حسابرســی فعالیــت کنــد.

ــی  ــازوی اجرای ــت ب ــوان گف ــی می ت ــه نوع ب
هیــأت مدیــره و کمیتــه ی حسابرســی در خصــوص 
ــای  ــام کنترل ه ــرکت ها و نظ ــری ش ــام راهب نظ
ــی  ــان داخل ــان حسابرس ــرکتی هم ــی در ش داخل

ــت؟ ــران اس ناش
و  بورســی  ناشــران  العمــل  دســتور  براســاس  بلــه. 
فرابورســی ملــزم بــه راه انــدازی و اســتقرار کمیتــه ی 
ــون  ــم اکن ــتند. ه ــی هس ــی داخل ــی و حسابرس حسابرس
ــا 90 نفرحســابرس داخلــی  شــرکت هایی داریــم کــه 80 ت
در آن فعالیــت دارنــد و در برخــی شــرکت ها نیــز یــک یا دو 
حســابرس دارنــد. مجمــوع ایــن افــراد کســانی هســتند کــه 
ــاری می رســانند.  ــا را ی در اجرایــی شــدن دســتورالعمل، م
ــته  ــران خواس ــه از ناش ــتورالعمل و این ک ــن دس ــالغ ای اب
ــود  ــی خ ــای داخل ــت کنترل ه ــوص وضعی ــده در خص ش
ــد و از حسابرســان مســتقل خواســته شــده  ــزارش بدهن گ
در ایــن مــورد اظهــار نظــر کننــد بهتریــن ضمانــت اجرایــی 
ــران و  ــد از مدی ــهام داران بای ــاره س ــه در این ب ــت. البت اس

ــد.  ــح بخواهن ــتقل توضی ــابرس مس حس

در  را هــم  فرابــورس  ناشــران  ایــن دســتورالعمل 
برمی گیـــرد؟

ــه  ــی بلک ــی و فرابورس ــرهای بورس ــام ناش ــا تم ــه تنه ن
ــز  ــورس نی ــرش در ب ــی پذی ــرکت های متقاض ــِی ش تمام
ــبت  ــد نس ــرکت های بای ــرش ش ــتورالعمل پذی ــق دس مطاب
ــزارش  ــی گ ــای داخل ــتم های کنترل ه ــتقرار سیس ــه اس ب
بدهنــد و حسابرســی مســتقل نیــز در ایــن خصــوص 
ــت.  ــوع اس ــی از موض ــا بخش ــا این ه ــد. ام ــر کن اظهارنظ
برایــن بــاور هســتیم کــه خیلــی از قوانیــن وقتــی تصویــب 
ــد فرهنگ ســازی شــود  ــی شــدن بای ــرای اجرای می شــود ب

و این کــه همــه ی آحــاد جامعــه بایــد بــه مزایــا و فوایــدی 
ــاًل بســتن  ــد. مث ــی ببرن ــد، پ ــن دســتورالعملها دارن ــه ای ک
ــدن، در  ــاری ش ــی و اجب ــش از الزام ــی پی ــد ایمن کمربن
ــزم  ــراد خــود را مل ــا همــه ی اف ــود ام ــون ب ــب یــک قان قال
بــه رعایــت ایــن قانــون نمی دانســتند. بــه صــورت نمادیــن 
ــی  ــزام راهنمای ــق رســانه ها و ال ــه از طری ــد ک ــا بع ــود. ام ب
رانندگــی فرهنگ ســازی شــد، شــاهد آن بودیــم کــه 
ــد.  ــد پی بردن ــای بســتن کمربن ــه مزیت ه ــراد ب ــه ی اف هم
اگــر همــه ی آحــاد جامعــه پــی ببرنــد کــه اســتقرار نظــام 
ــرکت ها  ــرای ش ــی ب ــه مزیت های ــی چ ــای داخل کنترل ه
ــا  ــه گزارش ه ــکای ب ــت ات ــه قابلی ــوند ک ــر آگاه ش دارد، اگ
ــی  ــه کمــک و نظــارت حسابرســان داخل ــدازه ب ــا چــه ان ت
ــی  ــن نظــام کنترل هــای داخل وابســته اســت، چــه بســا ای
بســیار زودتــر مســتقر گــردد. ایــن موضــوع ســبب می شــود 
کــه افــراد جامعــه و اســتفاده کنندگان از ایــن گزارش هــا و 

ــوند. ــد ش ــد و بهره من ــم بگیرن ــان تصمی ذی نفع

برهمیــن اســاس، بــورس از همــه ی مدیران ارشــد 
خواســته کــه بــه ایــن موضــوع توجــه و مبانــی آن 
ــه بحــث دیگــر  را مســتقر کننــد. امــا می رســیم ب
ــان  ــی از حسابرس ــر برخ ــو و آن نظ ــن گفت وگ ای
ــی  ــی، حسابرس ــه ی حسابرس ــکیل کمیت ــه تش ک
ــی،  ــای داخل ــتم کنترل ه ــتقرار سیس ــی و اس داخل
اثربخــش نبــوده و تنهــا نمایــش یــک تابلــو اســت 

و محــدود شــده بــه چنــد جلســه.
راجــع بــه این کــه برخــی از دوســتان موافــق 
اســتقرار کمیتــه و حسابرســی داخلــی نیســتند و 
معتقدنــد کــه ایــن موضــوع تنهــا یــک تابلــو اســت و 
تبدیــل شــده بــه یــک حرکــت ظاهــری بایــد گفــت 
ــانی که  ــه ی کس ــورس دســت هم ــوی ب ــا از س ــه م ک
قصــد یــاری رســاندن در اجــرای ایــن دســتور العمــل 
را دارنــد می فشــاریم و از همــه تقاضــا همــکاری 
ــه  ــت: این ک ــی هس ــا موضوع ــم. اینج ــک داری وکم
ــال در  ــل فع ــه عوام ــا ب ــرکتی تنه ــری ش ارکان راهب
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ــی  ــن اســت قانون ــود. ممک ــرمایه محــدود نمی ش بازارس
ــن  ــا ای ــد. ام ــده باش ــالغ ش ــتورالعملی اب ــب یادس تصوی
حرکــت بــورس راه را بــاز کــرده بــرای قدم هــای بعــدی 
کــه بایــد بــا کمــک و همــکاری کلیــه ی ذی نفعــان بــه 

ــد.  ــود برس ــرانجام مقص س

این ذی نفعان چه کسانی هستند؟
ذی نفعــان مســتقیم دولتــی شــامل ســازمان تأمیــن 
ــا  ــه ب ــی هســتند ک ــور مالیات ــی و ســازمان ام اجتماع
ــه اعمــال کلیــه ی حــق و حقــوق  اطمینــان نســبت ب
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــه گزارش های ــد ب ــت می توانن دول
ــه و حسابرســی داخلی ممیــزی  مســتمر توســط کمیت
ــق  ــهم ح ــوص س ــازمان ها درخص ــن س ــوند. ای می ش
بیمــه ای کــه از کارکنــان و واحــد تجــاری کســر 
می شــود و یــا مالیــات تکلیفــی و عملکــرد ســهم 
وزارت دارایــی در شــرکت ها ذی نفــع هســتند. ذی نفــع 
دیگــر می تــوان بــه ســهام داران بالقــوه و بالفعــل 

اشــاره کــرد؛ کســانی که اکنــون ســهام دار هســتند یــا 
ــران  ــوند. مدی ــرکت ش ــن ش ــهام دار ای ــد س می خواهن
ــران  ــتند: مدی ــر هس ــروه دیگ ــاری گ ــای تج واحده
ارشــد شــامل مدیرعامــل و مدیــران ســطح میانــی نیــز 
ــهام داران  ــی از س ــه نمایندگ ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
مســئولیت راهبــری در شــرکت را برعهــده دارنــد. اگــر 
ــق  ــت و دقی ــد درس ــا می رس ــه آنه ــه ب ــی ک اطالعات
ــد.  ــک می کن ــع کم ــه موق ــری ب ــد در تصمیم گی باش
اطالعــات نادرســت منجــر بــه تصمیم گیری هایــی 
ــران  ــده ی مدی ــته و آین ــوابق گذش ــه س ــود ک می ش
را تحــت شــعاع قــرار می دهــد. حتــی کارکنــان 
واحدهــای تجــاری هــم در ایــن گــروه ذی نفعــان 
ــق  ــازمان موف ــک س ــا در ی ــر آنه ــد. اگ ــرار می گیرن ق
ــه  ــند ک ــته باش ــان داش ــد و اطمین ــفاف کار کنن و ش
ــت می شــود،  ــا در ســازمان رعای ــوق آن ه ــه ی حق کلی
اشــتیاق و تعلــق خاطرشــان بــه ســازمان بیشــتر 

می شــود.
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و بانک ها؟
ــه  ــدگان. خــواه ناخــواه ب ــم اعتباردهن ــر اســت بگویی بهت
شــکل ســنتی اولیــن منبــع تأمیــن مالــی شــرکت ها، 
ــن  ــدگان ای ــا اعتباردهن ــا ی ــر بانک ه ــتند. اگ ــا هس بانک ه
اطمینــان را داشــته باشــند کــه گزارش هایــی کــه بــه 
آن هــا ارائــه می شــود، درســت اســت و مدیــران نیــز قابــل 
اتــکا هســتند و اطالعــات درونــی و برونــی ســازمان، درســت 
و صحیــح اســت می تواننــد در تحلیــل گزارش هــا بــه 
ــه گزارش هــای  درســتی عمــل کننــد و اعتمــاد بیشــتری ب
ایــن ســازمان کننــد. بدیــن ترتیــب بــا اطمینــان بیشــتری 
می تــوان  حتــی  بدهنــد.  بیشــتری  اعتبــار  می تواننــد 
ــدگان  ــن اعتبارگیرن ــرخ بهــره کمتــری از ای ــود ن امیــدوار ب
ــت و  ــات درس ــد اطالع ــرکتی فاق ــر ش ــد. اگ ــت کنن دریاف
ــاری  ــد اعتب ــک بخواه ــر بان ــد اگ گزارشــگری مناســب باش
بدهــد بــه ایــن ســازمان، مطمئنــا ریســک بیشــتری را بایــد 
تحمــل کنــد و بــا افزایــش ریســک پــس نــرخ بهــره مــورد 
انتظــار نیــز بــه طورمنطقــی بــاال خواهــد رفــت تــا خــود را 
ــع  ــد. در واق ــش ده ــتری پوش ــن مش ــک ای ــل ریس درمقاب
ــا وجــود کنترل هــای داخلــی شــرکت ها، قــدرت دریافــت  ب

ــد. ــش می یاب ــر افزای ــرخ کمت ــا ن ــات ب ــار موسس اعتب

بدیــن ترتیــب گــروه پنجــم ذی نفعــان مشــتریان 
خواهنــد بــود.

ــورت  ــت و به ص ــذار اس ــه تاثیرگ ــی ک ــن بخش مهم تری
ــازمان ها  ــوی س ــه جل ــده و رو ب ــت آین ــتقیم حرک غیرمس
را تأمیــن می کننــد، مشــتریان هســتند. اگــر مشــتریان بــه 
ایــن اطمینــان برســند کــه به نظــام راهبــری شــرکتی توجه 
ــز مســتقر شــده اند،  ــری شــرکتی نی می شــود و ارکان راهب
بــه تمامــی مســایلی کــه پیرامــون شــرکت اســت و عملیــات 
ــائل  ــه مس ــد از جمل ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــرکت را تح ش
ــع  ــه طب ــود، ب ــه می ش ــی توج ــت محیطی و اجتماع زیس
محصــول ایــن شــرکت را بــا اطمینــان بیشــتری می خرنــد. 
بــه عنــوان نمونــه تیــوپ خمیردنــدان در قســمت انتهایــی 

ســه رنــگ ســبز و مشــکی و آبــی دارد. خریــداران آگاه بــه 
ــد کــه انتهــای تیــوپ آن  ــی تمایــل دارن ــد خمیردندان خری
بــه رنــگ ســبز باشــد چراکــه تولیدکننــده در تولیــد آن از 
مــواد شــیمیایی کمتــری بهــره بــرده اســت و بیشــتر مــواد 
ــک  ــور اتوماتی ــه ط ــتری ب ــی مش ــت. وقت ــی اس آن طبیع
دنبــال ایــن محصــول اســت بــه عبارتــی شــرکت را تشــویق 
می کنــد آن نــوع محصــول کــه بــرای محیــط زیســت 
کمتــر آســیب ایجــاد مــی کنــد تولیــد کنــد. وقتــی شــما 
ــن  ــد ای ــکیل می دهی ــک تش ــه ی ریس ــرکتی کمیت در ش
ــی،  ــابرس داخل ــه حس ــد ک ــتری می ده ــه مش ــت را ب عالم
تمــاِم رویدادهــا و وقایــع جــاری را بــه هیــأت مدیــره گزارش 
ــرات  ــان را از مخاط ــوارد آن ــی م ــی در برخ ــد و حت می ده
پیــش روی آگاه می ســازد. مشــتری اطمینــان حاصــل 
می کنــد کــه اســتقرار سیســتم و نظــام حسابرســی داخلــی 
ــی  ــان بحث ــن هم ــع او. ای ــن مناف ــا تأمی ــت ب ــاوی اس مس

ــد. ــازی می خواه ــگ س ــه فرهن ــت ک اس

در واقــع ایــن مقولــه نیــز جــزو موانــع پیــِش روی 
ــرد. ــای می گی ج

ــوز  ــه هن ــت ک ــوان گف ــه. می ت ــش روی! بل ــع پی در موان
مدیــران مــا بــه اطمینــان خاطــر نرســیده اند که حسابرســی 
ــا تاســیس شــده اســت.  ــه آنه ــی در جهــت کمــک ب داخل
شــاید حتــی حسابرســان داخلــی مــواردی را کــه خوشــایند 
ــش  ــن نق ــر م ــه نظ ــا ب ــد. ام ــل کنن ــت منتق ــا نیس آن ه
ــد  ــه می خواه ــی، نقــش پزشــکی اســت ک حســابرس داخل
ــی  ــع کوتاه ــار، مقط ــار. بیم ــدن بیم ــه ب ــد ب ــنی بزن واکس
درد را تحمــل مــی کنــد امــا نســبت بــه رویداد هــای 
ناخوشــایند در ایمنــی پیــدا می کنــد. ایــن واکســن عامــل 
پیــش گیرنــده و پیشــگیری نســبت بــه رخدادهــای آینــده 
اســت. همیــن موضــوع دربــاره ی بحــث مــا یعنــی ضــرورت 
ــداق دارد.  ــرکت ها مص ــی در ش ــی داخل ــتقرار حسابرس اس
ــزار  ــه ه ــر س ــال حاض ــی در ح ــان داخل ــن حسابرس انجم
عضــو دارد. امــا نتوانســتیم کار خاصــی انجــام دهیــم. 
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کارهــای مقطعــی انجــام شــده؛ دوره هــای آموزشــی چنــد 
ــک  ــی ی ــی داخل ــا کار حسابرس ــده ام ــزار ش ــاعته برگ س
فراینــد اســت کــه در حــال حرکــت مــداوم اســت حرکتــی 
اســت کــه بایــد لحظــه بــه لحظــه بــه روز شــود. در خصوص 
ــت  ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــه ده ــد ارائ ــه می توان ــی ک خدمات
ــا  ــه م ــده ک ــث ش ــرکت ها باع ــات ش ــی عملی ــه پیچیدگ ک
ــرکت،  ــی ش ــط پیرامون ــراِت محی ــه تغیی ــبت ب ــر روز نس ه
آگاه باشــیم و بتوانیــم بــه موقــع بــه شــرکت کمــک کنیــم. 
ــک  ــال ه ــل احتم ــه دلی ــا ب ــورد ایمیل ه ــر پس ــال تغیی مث
ــه حــدود  ــری منتشــر شــد ک ــم خب ــه ه شــدن. در روزنام
ــت.  ــده اس ــک ش ــی ه ــل ایران ــزار ایمی ــا هفت ه ــه ت س
درایــن ایمیلهــا اطالعــات رد و بــدل شــده کــه ممکن اســت 
ــه مســایل پیرامونــی  ــا ارزشــی باشــد، ب حــاوی اطالعــات ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــوع ای ــود. موض ــژه ش ــه وی ــد توج بای
حسابرســی بــه موضوعاتــی از ایــن دســت حســاس باشــد و 
از ســوی دیگــر از دانــش زبــان انگلیســی نیــز بهــره داشــته 
باشــد اولیــن اقدامــی کــه انجــام می دهــد ایــن اســت کــه 
ــه  ــی نام ــرکت را ط ــات ش ــتم فناوری اطالع ــای سیس ارتق

ــزارش  ــن گ ــی ای ــالم می کند.ط ــره اع ــأت مدی ــه هی ای ب
ــات  ــی فناوری اطالع ــی و امنیت ــطح کیف ــد س ــالم می کن اع
ــأت  ــه هی ــزارش ب ــن گ ــی ای ــی اســت. وقت ــه وضعیت در چ
ــن  ــه ای ــه شــود و درخواســت شــود ک ــره شــرکت ارائ مدی
ــم  ــریع تر تصمی ــد س ــه اســت می توانن ــورد توج موضــوع م
بگیرنــد و از بــروز رخدادهایــی در آینــده پیشــگیری شــود.

 
کــه  باورهســتید  ایــن  بــر  شــما  درواقــع 
تغییرمســتمر، اســتقرار نظــام حسابرســی داخلــی را 
بــا چالش هایــی مواجــه کــرده از ســوی دیگــر نیــز 
ــب  ــه و کس ــتفاده از تجرب ــر اس ــد ب ــد می کنی تأکی

ــوم روز. ــی عل ــوزش کاف آم
از  کافــی  علــم  نداشــتن  و  بهره منــدی  عــدم  بلــه. 
فنــاوری اطالعــات موضوعــی اســت کــه مــورد تأکیــد قــرار 
ــه ی  ــه هم ــت ک ــری اس ــات ام ــاوری اطالع ــرد. فن می گی
شــرکت ها از آن بهــره می برنــد، گزارش هــا بــه صــورت 
نیمــه اتوماتیــک اســت امــا هنــوز کاربــرد اســتفاده از تمامی 
ــرم افــزاری کــه در دنیــای  ــات ن و بخــش عمــده ای از امکان
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فنــاوری اطالعــات وجــود دارد آمــوزش داده نشــده اســت. ایــن 
ــه آن توجــه شــود. چــون تغییــر  ــد ب موضوعــی اســت کــه بای
فنــاوری اطالعــات بــا ســرعت بــاال ســبب شــده کــه اگــر خــود 
ــه  ــوان ب ــم و نمی ت ــب می افتی ــم عق ــق نکنی ــا آن منطب را ب
مدیــران بــه موقــع کمــک کــرد و ایــن همــان ضربــه ای اســت 

ــم. ــود می زنی ــه خ ــان ب ــه خودم ک

ســایر ارکان نظیــر بانــک مرکــزی، دیوان محاســبات 
ــی در  ــه نقش ــی چ ــون حسابرس ــازمان هایی چ و س
اســتقرار نظــام حسابرســی داخلــی در شــرکت ها 

ــد؟ ــا می کنن ایف
اکنــون تعامــل ســازنده ای میــان بــازار پــول و ســرمایه اســت 
ــاط  ــرای ارتب ــا ب ــِی ظرفیت ه ــد از تمام ــی نیســت. بای ــا کاف ام
بیــن ایــن دو نهــاد اســتفاده کــرد. هرچــه تعامــل بیشــتر باشــد 
ــه همــه ی آحــاد جامعــه بازمی گــردد. برخــی  اثــر مثبــت آن ب
قوانیــن و دســتورالعمل ها بــرای بانک هــا ابــالغ شــده امــا اگــر 
ــی  ــر بورس ــوان ناش ــه عن ــا ب ــه بانک ه ــترک ب ــورت مش به ص
ابــالغ شــود، به یقیــن مؤثرتــر اســت. فکــر می کنــم اثــر 
بیشــتری هــم در شــفافیت اقتصــادی خواهــد داشــت و منافــع 

گســترده تری حاصــل  می شــود. 
بــه یــاری حسابرســان مســتقل نیــز نیــاز اســت. ایــن افــراد 
ــی  ــر بخش ــه اث ــبت ب ــر نس ــار نظ ــه اظه ــزم ب ــه ای مل حرف
کنترل هــای داخلــی حاکــم برگزارشــگری هســتند اگــر از 
ــن  ــود ای ــا خ ــه تنه ــدت ن ــود در دراز م ــام نش ــم انج ــن مه ای
عزیــزان، ضررخواهنــد دیــد بلکــه بــورس نیــز بــه هــدف خــود 
ــه ی  ــی داخلی و کمیت ــرکتی حسابرس ــی در ش ــد. وقت نمی رس
حسابرســی باشــد اطیمنــان بیشــتری بــرای حســابرس مســتقل 
وجــود دارد بــه عبارتــی وجــود آنهــا ایــن پیــام را بــه حســابرس 
می دهــد کــه ضــروری نیســت تمــام فرایندهــا را بررســی کنــد. 
ــرای حسابرســی خــودش اختصــاص  ــری ب وقــت و زمــان کم ت
دهــد، پــس گــزارش قابــل اتکاتــری بــوده؛ گزارشــی بــوده کــه 
ــا واقعیــت اســت. احتمــال خطــای اظهارنظر)آلفــا و  منطبــق ب
بتــا( کاهــش می یابــد، دوم این کــه بــرای شــرکت ها هــم 
ــه  ــد. البت ــام می ده ــری انج ــه ی کمت ــا هزین ــی را ب حسابرس
ایــن را هــم بایــد اضافــه کــرد در حــال حاضــر حــق الزحمــه ی 

حسابرســان مســتقل بســیار ناچیــز اســت. 

ــن  ــا تدوی ــه ب ــت ک ــی اس ــازمان حسابرس ــدی س ــر بع عنص
ــرا  ــد. چ ــا کن ــری ایف ــش موث ــی نق ــتانداردهای حسابرس اس
ــا  ــا و نیازه ــا ضرورته ــب ب ــر متناس ــتانداردها اگ ــن اس ــه ای ک
باشــد حرکــت را تندتــر می کنــد. حســابرس مســتقل بــا 
وجــود اســتاندارد، ایــن امــکان برایــش فراهــم خواهــد شــد تــا 

اظهارنظرکنــد

ــان و  ــوان ذی نفع ــه عن ــه ب ــراد جامع ــت اف و درنهای
ــتند.  ــات هس ــی عملی ــران بیرون ناظ

ــا  ــان م ــه ی هموطن ــل هم ــن عام ــن مهم تری ــر م ــه نظ ب
هســتند. وقتــی شــرکتی ببینــد کــه کمیتــه ی حسابرســی بــه 
صــورت مســتمر در حــال نظــارت شــرکت هســتند اطمینــان 
بیش تــری بــه عملکــرد مدیــران شــرکت دارنــد. وقتــی 
ســهام داری خواهــان پاســخ گویی باشــد، مدیــران خــود را 
موظــف بــه پاســخ گویی بداننــد، همــه ی مــا ذی نفــع خواهیــم 
بــود. ممکــن اســت در ابتــدا مدیــران تمایلــی بــه پاســخ گویی 
نداشــته باشــند. امــا ایــن حــق قانونــی ســهام دران اســت کــه 
ــود  ــت س ــه کیفی ــبت ب ــهام نس ــود س ــت س ــر دریاف ــالوه ب ع
شــرکت نیــز مطالباتــی داشــته باشــند. وقتــی ایــن اطمینــان 
را داشــته باشــد کــه حسابرســی داخلــی مســتقر اســت وقتــی 
ایــن اطالعــات کامــل باشــد، یعنــی همــه ی قطعــات یــک پــازل 
کنــار هــم دیگــر قــرار گرفتــه انــد. البتــه اربــاب رســانه ها هــم 
ــه ی  ــورس و روزنام ــازمان ب ــایت س ــد. س ــری دارن ــش موث نق
دنیــای اقتصــاد درحــال حاضــر بیشــترین اطالع رســانی را 
دربــاره ی نظــام کنتــرل داخلــی دارنــد. بــاور دارم نویســندگان 
و مترجمانــی هســتند کــه دربــاره ی اســتقرار نظــام حسابرســی 
ــم راه را  ــا داری ــا تقاض ــد. از آن ه ــته ان ــه داش ــی مطالع داخل
بیشــتر بازکننــد. در بحــث کنترل هــای داخلــی منابــع موجــود 
ــه  ــش از 50 مقال ــران بی ــورس ته ــایت ب ــت. در س ــی نیس کاف
و چک لیســت داریــم. البتــه در میــان کشــورهای منطقــه 
شــرایط خوبــی داریــم و خیلــی هــم عقــب نیســتیم. خوشــحال 
ــب  ــا، مطال ــندگان گزارش ه ــان و نویس ــر محقق ــویم اگ می ش
ــزان  ــن عزی ــام ای ــه ن ــا ب ــد ت ــالم کنن ــد، اع ــه ای دارن ــا مقال ی
ــه اشــتراک گذاشــتن ایــن اطالعــات  منتشــر شــود. بایــد در ب
ــن  ــه داشــتن ای ــا همــه ب ــرد ت ــالش ک ــی ت ــای عمل و تجربه ه

ــم.  ــا افتخــار کنی ــه ی پوی حرف
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