
هنر  آمد  غــرض  َچون 
پوشیده شد 

به  از دل  صد حجــاب 
سوی دیده شد )مولوی(
از ســه آجرچیــن پرســیدند: چــه کار 
می کنیــد؟ اولی گفت: آجــر می چینم. 
دومی گفت: مســجد می ســازم. سومی 
گفــت: خانه ی خدا می ســازم. آجرچین 
اولی یک شغل، دومی یک حرفه و سومی 
یک صنعت داشــت. شغل به معنی انجام 
کاری صرفاً برای امرار معاش، حرفه یعنی 
دانش و مهارت و صنعت مساوی توانایی 

و فناوری است. 
حسابرســی کســب وکاری جهان شمول 
اســت و به مثابــه علم، شــغل، حرفه و 
صنعت تجلــی دارد. حسابرســی کاری 
ســهل و ممتنع است. اجرای عملیات آن 
آدم تیز و فــرز می خواد، مثل حل کردن 
جدول، فقط با وجود یک حرف از سمت 
باال، پایین، چپ و یا راست کلمه ی مورد 
نظر را به درســتی حدس بزند و متقاعد 
شــود، منطق حسابرســی همین است. 
بــرای مدیریت آن بایــد درکی عمیق از 
کافی  و شناخت  مسئولیت های حرفه ای 
فرایندها و ریســک های کســب وکار  از 
داشته باشــد و مجتهدی حرفه ای باشد. 
زمان و معلومات عناصر اساســی در این 

فرایند اســت با حذف زمــان و باز کردن 
دایره المعــارف دیگر حــل کردن جدول 
هنری ندارد. خاصیت حسابرسی از پادزهر 
در کشورهای پیشرفته تا فقط حکم گل 
گاو زبان در برخی کشورهای جهان سوم 
سیال است. وقتی معامله ای جهت خرید 
اموال غیر منقول بــه صورت مبایعه نامه 
انجام می دهیم تا زمان انتقال »رســمی« 
ســند مالکیت در دفتر اسناد »رسمی« 
نگران و نااطمینان هستیم. پس از انجام 
فرایندهــای مربــوط و انتقــال مالکیت 
در دفتر اســناد »رســمی« به اطمینان 
خاطر دســت پیدا می کنیم. فلســفه ی 
حســابدار »رسمی« نیز همین است. این 
اشخاص  توســط  باید  اطمینان بخشــی 
ذی نفع، ذی ربط و ذی عالقه احســاس و 
درک شود. درصورت عدم التزام عملی به 
مبانی ذکر شــده و اصول بنیادین اخالق 
حرفه ای کارایی و اثر بخشی حسابرسی 
به چالش کشیده می شــود و به تدریج از 
بین می رود. آسیب کوتاه مدت آن عدم 
امکان اجرای عملیــات اصولی و عواقب 
بلنــد مدت آن عــدم امکان توســعه ی 
است حسابرسی  نفوذ حسابرسی  ضریب 
هم دولتی دارد و هم خصوصی. در دیوان 
محاســبات کشور، ســازمان حسابرسی 
و مؤسســات حسابرســی عضو جامعه ی 

حسابداران رسمی ایران حدود پانزده هزار 
نفر مشــغول ارایه ی خدمات حسابرسی 
هســتند. بی شــماری کارمنــد، برخی 
خویش فرما و اندکــی صاحب صنعت به 
شــمار می روند. داشــتن آینده و آتیه ی 
مطمئن در گرو فعالیت در حرفه و صنعت 

است. 
رؤیای ما در کدام بخش آرمیده است؟ این 
بستگی به پارادایم، آینده نگری، استعداد و 
به اجبار  را  دارد. حسابرســی  توانایی مان 
باید با شغل شــروع کنیم ولی این که تا 
بازنشستگی هم اجیر و مزدبگیر باشیم یا 
نه، کاماًل به خودمان وابسته است. نردبان 
را فقط در شــغل نگه داریم یا به حرفه و 
صنعت هم صعود کنیم؟ ورود به شــغل 
نیازمند شــروط الزم است، برای ورود به 
حرفه عالوه بر آن باید شــروط کافی هم 
وجود داشته باشــد و ورود به صنعت اما 
نیازمند مــردان کهن اســت چراکه کار 

هرکس نیست خرمن کوفتن. 
سلســله مراتب و ســاختارهای شــغلی 
به فرمــوده و انتصابــی و ســازوکارهای 
حرفــه دموکراتیــک و انتخابی اســت. 
شــغل تصدی گری، حرفه نظارت گری و 
صنعت رســالت گری است. تصدی شغل 
فقــط نیازمند تخصص اســت، حرفه اما 
به تعهــد و تخصص توأمان نیــاز دارد و 

شغل
حرفه و صنعت حسابرسی 

سید محمد علوی
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سرانجام صنعت وابسته به تعهد، تخصص 
و فناوری است. پشــتوانه ی اصلی شغل 
دانش و مهارت فرد اســت، اما پشتوانه  ی 
حرفه اخــالق و مراجع حرفه ای اســت، 
و پشــتوانه ی صنعــت فهرســت بلندی 
اســت که از اخالق حرفه ای تا فناوری و 
رســالت حرفه ای را دربر می گیرد. شغل 
خانه ی ســازمانی، حرفه خانه ی شخصی 
و صنعت ســرزمین و دیار اســت. شغل 
مفّر، حرفه مقر و صنعت دژی اســت که 
در پناه آن قوام می یابیم. در شــغل باید 
برده وار کار کنی و همچون آفتاب پرست 
انعطاف پذیر  و مطیع باشــی! در حرفه و 
صنعت اما خودت هستی، خود واقعی ات با 
قابلیت ها، توانایی ها و تالش هایی خستگی 
ناپذیری که بدون داشتن آن ها هیچ کس 
قادر نیســت یاری ات کند. شــغل بعد از 
مدتی بوی تکــرار و کهنگی می دهد، اما 
در مقابل حرفه همیشــه عطر زندگی و 
تازگی می تراود و صنعت رایحه ی آرزوها و 
رؤیاهاست. شغل بعد از بازنشستگی شاید 
احساسی باشد از تفاله ی حاصل آب میوه، 
بدون دســتاوردی معنوی. اما در حرفه و 
صنعت بازنشســتگی معنایی ندارد. شغل 

به ســاعت شــنی می ماند، ثانیه شماری 
می کنید تا این چرخه ی  روزانه تمام بشود 
و به بازنشســتگی برسید. در حرفه از کار 
لذت می برید و در صنعت به آن از منظر 
جاودانگی نگاه می کنید. شغل ضرورتاً به 
ســاعت کار معین و حضور فیزیکی نیاز 
دارد، امــا حرفه و صنعت شــبانه روزی و 
بیش از حضور فیزیکی مســتلزم حضور 
معنوی است. شغل مستعد پوچی است، 
اما حرفه تاب بیهودگی ندارد و روزمرگی 
جایی در صنعت نمی یابد. شغل زوال پذیر، 
حرفه استحاله پذیر اما صنعت انعطاف پذیر 
است. در شغل مقلد بار میایید، در حرفه 
مجتهــد، و در صنعــت جامع الشــرایط 
می شــوید. در شــغل می گویند چه گونه 
فکــر کنید، ولی در حرفــه و صنعت یاد 
می گیریــد کــه باید به چه فکــر کنید، 
شــغل منقــوالت و حرفه معقــوالت و 
صنعت فناوری است. شغل فروش زمان، 
حرفــه ارزش و صنعت برنــد و نوآوری 
اســت. منافع مادی مستقیم شغل کم و 
افزایش آن تابع قانون اســت و گاه منافع 
غیرمســتقیم آن مستلزم گرفتارشدن در 
منجالب رانت جویی و فســاد و حاشیه ها 

اســت. منافع مالی کســب وکار در هرم 
حرفه ای با شــیبی تند رشــد می کند و 
نوعی ســرمایه گذاری محسوب می شود 
و رابطه ی مســتقیم با تــالش، زحمت 
و خالقیت دارد و بری از رانت ، فســاد و 
انواع حاشــیه ها است. رانت میز و سمت، 
درکســب وکار  قائم به توانایی شــخص 
حرفه ای است و قربانی آینده ی بلندمدت 
آن نمی شــود. شــغل فقط خرد فنی و 
ابزاری می خواهد تنها باید استانداردهای 
حسابداری، حسابرسی و قوانین و مقررات 
مرتبط را بلد باشید، در حرفه باید الزامات 
مؤسسه داری، کارآورینی، اصول مدیریت، 
مفاهیم اقتصادی، تحلیل آماری، فناوری 
و  روان شناسی،  اطالعات، جامعه شناسی، 
بسیاری از دانش های دیگر را بلد باشید. در 
صنعت باید اصول بنگاه داری، کارآفرینی، 
برندســازی،  نــوآوری،  ارزش آفرینــی، 
فناوری، تحقیق و توسعه، ایجاد سرمایه ی 
انسانی، مهارت های یادگیری، کار گروهی، 
حل مســئله، مذاکره، بازاریابی، ارتباط با 
با رســانه ها،  تبلیغــات، کار  مشــتری، 
برانگیختن تقاضا، شبکه ی کاری مشترک، 
پیوندهای جهانی و بسیاری از دانش ها را 
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بدانید و بر آن مســلط باشــید. در شغل 
باید عمدتاً به فکر نان زن و بچه  باشــید، 
در حرفه باید به فکر معیشــت خانواده ی 
همکاران ات هم باشــید، امــا در صنعت 
بایــد به فکر مســئولیت اجتماعی ات در 
فارغ التحصیالن حسابداری  قبال اشتغال 
جویای کار باشید. شغل کارمندی است، 
حرفه مدیریت اســت و صنعت راهبری. 
شغل مدرســه، حرفه دانشگاه و صنعت 
مکتب سازی فکری است. در شغل مالیات 
می دهید، در حرفــه خمس و در صنعت 
زکات، شغل کاشتن گندم، حرفه کاشتن 

درخت و صنعت باقیات صالحات است. 
از دماغ فیل افتادن فقط در شــغل تجلی 
دارد. در کسب وکار باید از مادر زاده شده 
باشی و انسان باشید. اســتفاده از القاب 
و عناوین تنها قابلیت شــغل اســت. در 
کسب وکار عناوین پروفسور، دکتر، استاد، 
عضو هیأت علمی، کارشناس رسمی و..... 
مثل »حروف والی« می ماند نوشته می شود 
ولی خوانده نمی شــود. درشغل در استان 
خودت سفرکرده باشی کفایت می کند، در 
حرفه باید در کل کشور سیر کرده باشید 
و در صنعت باید دنیادیده باشید. در شغل 
مدرک بــازی، ســهمیه بازی، رفیق بازی، 
کاهش ســاعت کار، حضور یک سوم و... 
مرسوم اســت. کســب وکار اما عاری از 
ظواهر، زدوبند و بده-بســتان اســت. در 
شغل در انتظار پست و مقام پیر می شوید 
اما در کسب وکار پست آفرین هستید. در 
بسیاری از کشورهای جهان سوم خارج از 
روال معمول ما را با شغل سرگرم، خسته، 
سیراب و بازنشسته می کنند و بعد تحویل 
حرفه و صنعت می دهنــد در صورتی که 
کســب وکار به آدم های تازه نفس، خالق، 
باانگیزه و تشــنه احتیاج دارد. همچنین 
بسیاری از افراد مستعد حرفه ای با توجه 
به تحمل هزینه های کاشت و داشت، آن 
گاه که زمان برداشــت می رسد حرفه را 

ترک می کنند. 
شغل حسابرســی به واقع  از نوع مشاغل 
سخت و زیان آور است. یک بار تالش کردم 
که قانون نیز آن را چنین بشناســد،  اما 

کارشــناس مربوط به من گفت کارگروه 
تخصصی بعد از بررسی درخواست شما، 
شغل حسابرسی را زیان آور تشخیص داد، 
ولی برای صاحب کار، نه برای خودتان! این 
درس عملــی فاصله ی انتظارات برای من 
بود! بعد از پنج سال تعامل پیوسته برای 
ثبت روز حسابدار در تقویم رسمی کشور 
چند ثانیه تعلل در انتشــار خبر آن باعث 
شد در شبکه های اجتماعی بسیاری این 
اقدام عمومی را دستاورد خود بیان کردند! 
وقتی نوجوان بودم پدرم ســر به ســرم 
می گذاشت. ما در فامیل به دلیل مسایل 
ژنتیکی یک فرد »کوتاه قامت« داشــتیم 
به نام »مرتضــی«. پدرم به من می گفت 
نباید فراموش کنید که ما شما را »بزرگ« 
کردیم! من به شوخی می گفتم اگر راست 
نتوانســتید »مرتضی« را  می گویید چرا 
»بزرگ« کنید! حرفــه و صنعت افراد را 
»بزرگ« می کنند اما شــغل مستعد آن 
است که افراد »کوتاه قامت« و حقیر شوند. 
فعالیت شــغلی معموالً فــارغ از نظارت 
عمومی اســت، حرفه مشــمول نظارت 
همگانی و اعمال تنبیهات انضباطی است. 
در صنعت عالوه بر آن در معرض داوری 
افکار عمومی هستیم. نظام های حکمرانی 
برای حفــظ منافع عمومی به تأســیس 
حرفه هــا اقدام کردند. زیــرا فعالیت های 
شغلی به طور کامل تضمین کننده ی حفظ 
منافع عمومی نبودند. حرفه ای ها هم برای 
تأمین منافع خود به برقراری مناســبات 
صنعــت در ارایه ی خدمــات تخصصی و 
مؤسســه داری  نمودند.  اقــدام  حرفه ای 
حرفــه ای اصــوالً برآورده کننده ی منافع 
حداکثــری تمامی اهالی حرفه نیســت. 
فراحرفه ای،  بنگاه داری  به سمت  ازاین رو 
برندســازی و تشــکیل غول های صنعت 
خدماتــی تغییر مســیر داده شــد. در 
صنعت خدمات حسابرســی و مشــاوره 
مشتمل بر مؤسسات حسابرسی چهارگانه 
BIG FOUR و مؤسســه ی مشــاوره ی 
مک کینزی به عنوان اولین ها و برترین های 
این حوزه توسط حسابداران و حسابرسان 

دوراندیش و بلندنظر بنیان نهاده شدند. 

معموالً مناسبات شــغل و گاه مناسبات 
حرفــه به فرموده از باال بــه پایین جاری 
می شود، لیکن شکل گیری صنعت و دوام 
و قوام آن مســتلزم بلوغ فکری است و از 
پاییــن به باال صورت می گیــرد. اصول و 
ضوابط معین و مقررات گذاری برای ورود 
و فعالیــت در حرفه ها تدویــن و جاری 
شده است. ولی از بخت بد ما، بسیاری از 
دولتمردان جهان سوم تنها استعدادشان 
در وضع مقرراتی است که روح آزاد انسان 
را همواره آزار می دهد و خرد می کند. باید 
توجه داشته باشیم که جامعه منطقاً انتظار 
دارد وقتی کسی »حسابرس« می شود اگر 
بــه او بنگرند دقیقاً یک »حســابرس« را 
ببینند نه یــک »مؤدی مالیاتی«، »مدیر 
مالــی«، »مشــاور مالی« و یــا »کارمند 
را،  اگر آهنگســاز گوشش  زیردســت«. 
نقاش چشمش را، آشــپز چشایی اش را 
و فیلســوف خردمندی اش را از دســت 
بدهد چه اتفاقی می افتد؟ حســابرس نیز 
اگر صالحیت، اســتقالل و شرافت خود 
را از دســت بدهد چه می شــود؟ کبریت 
بی خطر؟ زینت المجالس؟ محلل؟ ناپلئون 
فرتوت و یا محافظه کار، که دیگر جربزه ی 
نبرد نــدارد؟ برای همیــن آیین و آداب 
اخالقی و نظــارت بر فعالیــت حرفه ای 
وضع شــد و پای بندی به اخالق حرفه ای 
به عنوان سرشت فعالیت حرفه ای پدیدار 
شــده است. ولی نباید به این بهانه هم ما 
صورتی آرمانی و مقدس  به حسابرســی 
بدهیم، باالخره نوعی کســب وکار است، 
اخالق حرفه ای در اخالق عمومی جامعه 
معنی پیدا می کند، نه فراسوی آن. اخالق 
در ورزش حرفــه ای هم حد و مرزی دارد 
و نامیرا نیست، هر باغ و باغچه و بوستان 
را با وضوح بیش تر نگاه کنی و شخم بزنی 
انــواع انگل ها را پیــدا می کنید. فرهنگ 
جامعه گاه ما را به هیوال تبدیل می کند. 
ولی نام و نان مغرضین همیشــه در گرو 
دیدن، بیان و اشاعه ی نیمه ی خالی لیوان 

بوده است. گل بدون خار مگر می شود؟
به قول شکســپیر؛ شــرارت بعد از مرگ 
انسان های شــرور هم ادامه پیدا می کند 
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ولی خوبی با مرگ انسان های درست کار 
از بین می رود. ما حیات مان، هوای مان و 
همه ی خواســته هایمان را در این حرفه 
دفن کرده ایم، این حرفه وطن ماســت. 
برای حفظ، آبادانی و پیشــرفت آن باید 
جان بکنیم. به قول گابریل گارسیا مارکز، 
وقتی کســی مرده ای زیر خاک ندارد، به 
آن خــاک تعلق نمی یابــد. داعیه خواهی 
مگر بدون شناسنامه و کارنامه ی حرفه ای 
می شــود؟ کار در حرفــه و صنعت مثل 
پیامبــری می ماند ما فقط با »ســندروم 
کاروشــی«  از آن جــدا می شــویم. ما 
حسابرسان سیزیف های این زمانه هستیم 
که به مرگ محکوم نشده ایم بلکه به کار 
محکوم شــده ایم. در زندگی نامریی و به 
کار پناهنده شده ایم. با شروع کار در حرفه 

به کرونای حسابرسی مبتال شده ایم. 
در آخریــن روزهای زندگــی دخترم در 
بیمارستان باهم درددل می کردیم به من 
می گفــت پدر چرا هیچ وقت به جلســات 
مدرســه ی مــن نیامدید؟ گفتــم پوزش 
می خواهم و پشــیمانم ولــی واقعاً همه ی 
آن اوقات کار داشتم، گفت پس آن پدرها 
که به جلسه می آمدند مگر کار نداشتند؟ 
گفتم چرا اما آن ها حسابرس نبودند؟ هیچ 
آرمانــی ارزش این همه ســرافکندگی را 
ندارد. ما آن چه با خود به گور می بریم شرم 
زندگی نکردن است. کسب وکارآدم جامع 
االطراف نیــاز دارد. آدم غایب از زندگی، 
تک افتاده، منزوی و تک بعدی به درد هیچ 
حرفه و صنعتی نمی خورد. مگر می شــود 
به مراسم های حداقلی  روابطمان منحصر 
ســوگواری و جشن باشــد. مِن غایب از 
تحوالت خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، 
اجتماعی،  اقتصادی،  حرفه ای، سیاســی، 
فرهنگــی، هنــری، ورزشــی، جهانی و... 
چه گونه می توانم در حرفه و صنعت تاثیر 
گذار باشــم. با اصحاب کهف مگر می شود 
کسب وکار اداره کرد؟ کسب وکارمثل قارچ 
نیست که توی ســایه، تاریکی و رطوبت 
یک شبه رشد کند. کســب وکار فرایندی 
مدنی، اقتصادی و نیازمند زحمت، تعامل، 
ارتباط، تحمل، کار گروهی و پیوند جهانی 

است. در شغل عمدتاً مناسبات غیر حرفه ای 
حاکم است و مؤلفه های غیرحرفه ای کم تر 
فرد را به جایی می رســاند. ولی در حرفه 
و صنعت فقط خــودت، می توانی خود را 
به جایی برسانی. در شغل، تقسیم کار آدام 
اسمیتی، سمت ها، قیود و مقررات نانوشته 
حکم فرماست. یک نفر متخصص ریاست، 
گروهی  هیأت مدیره،  متخصــص  گروهی 
متخصص معاونت، کسی متخصص شرکت 
تعاونی، کسی متخصص نظارت عالی، کسی 
متخصص حراســت، گروهی هم همیشه 
اســتادند و....اما در کسب وکار از دروازه ها 
و جهش هــای ناعادالنه خبری نیســت و 
تنها شایسته ســاالری محض حاکم است. 
باید آهسته و پیوسته پله، پله رشد کنید، 
ذره، ذره یاد بگیرید و مثقال، مثقال جمع 
کنید. کسب وکار آدم صبور می خواهد. آدم 
بی صبر و حوصله جایگاهی در کسب وکار 
پیدا نمی کند. شراکت به آدم های پخته و 
صبور نیاز دارد، آدم نپخته و عجول یعنی 
دردسر و گرفتاری. گذشت و تحمل نسل 
قبلی و صبوری نسل جدید مواد مورد نیاز 
برای تدارک کسب وکار محسوب می شود. 
آســیاب به نوبت اســت و جانشــینی در 
کسب وکار دیر و زود دارد ولی سوخت وسوز 
ندارد. در شغل طرف استخدام و درنهایت 
بازنشسته می شــود و مشاغل قدرت مانور 
ندارند ولی یکــی از کارکردهای صنعت و 
تربیت سرمایه های  تعلیم و  کســب وکار، 
انسانی است. مثل فرزندان که بعد از رنج، 
اضطــراب و هزینه ای که بــه زندگی مان 
تحمیل می کنند به راحتی راه شان را جدا 
و از زندگی مان بیرون می روند. این قانون 
طبعیت و قاعده ی کسب وکار های جدید به 

شمار می رود. 
جامعه ی مــا هنوز هم  قبیله ای اســت؛ 
هرچند خانواده های ما گسســته هستند. 
ما زندگی کنار نســل ها و سالیق مختلف 
را تجربه نکردیم و در مدســه و دانشگاه 
نیــز نیاموختیم، ازاین رو در کســب وکار 
نیز نتوانســتیم همدیگر را تحمل و با هم 
مدارا کنیم؟ ما حسابرسی را با مؤسسات 
حسابرسی خصوصی، بین المللی، شرکت 

ســهامی، بنیــاد، صنایع ملی، شــاهد، 
ســازمان، وزارت دفاع، مفیــد راهبر و.... 
شروع کردیم با رده ها، خاستگاه ها و عالیق 
کامــاًل متفاوت و متمایــز. انصافاً تعامل، 
همکاری، مشــارکت میان اعضای اتحاد 
جماهیــر حرفه ای ایــران کاری پیچیده 
و سخت اســت. در این زمینه راهی جز 
تن دادن به روابط و قواعد دموکراتیک و 
تعاونی نداریم. ولی کفش ما برای پیمودن 
این مســیر لنگه به لنگه است. یک لنگه 
پای در سنت دارد و دیگری در مدرنیته و 
این باعث شده لنگ لنگان راه برویم. مرغ 
یک پا مگر می تواند راه برود؟ از همین رو، 
به دموکراســی هم تا جایی اعتقاد داریم 
که فقــط منافع خودمان تأمین بشــود. 
فرهنگ یک شــبه به وجــود نمی آید راه 
طوالنی آموزش مفاهیم نظری، ممارست، 
مشاهده، درک، استنباط، آگاهی، آزمون و 
خطا و... باید پیموده شود. به نظر می رسد 
هیچ کدام صبر، حوصله و تحمل گمنامی 
را نداریم، همه دوســت داریــم همواره 
رئیس و در راس باشــیم. عمدتاً دوست 
داریم اسم های مان طنین جاودانی داشته 
باشــد، ولی کم تر همت کردیم، رسمی را 
به یادگار بگذاریم. اصوالً ما حســابرس ها 
فقط خودمان را قبول داریم و الغیر، خود 
را قطــب عالم حرفه ای و شاهنشــاه آن 
می پنداریم البتــه از نوع عاری از مهرش. 
چند پادشاه در یک اقلیم مگرمی گنجند؟ 
افرادی که دوره ی کارورزی ما را دیده اند 
یا ارشدتر از ما بوده اند چطور مجاب کنیم 

که اکنون ما شریکیم! برابریم! 
می ترســیم بزرگ بشــویم، چــون فکر 
می کنیــم جا نداریــم و می ترکیم! از بین 
می رویم! مثــل بــاد زدن در پنچرگیری 
ســنتی که درجه و زنگ هشــدار ندارد و 
به جای سخاوت، خساست به خرج می دهیم 
مبادا بترکد؟ کم تر باد می زنیم و در نتیجه 
باعث می شــویم چرخ مســتهلک شود و 
نهایتاً هزینــه ی بیش تری بپردازیم. ما در 
ازخودگذشتگی،  کمک ها،  مدیون  زندگی 
آینده نگــری، راهنمایی هــا، مراقبت ها و 
نظارت هــای والدیــن و خانواده هایمــان 
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هســتیم که بــدون چشم داشــت عامل 
پیشــرفت ما بودند. در خانواده ی حرفه ای 
هم همین اســت تــا پدران، بــزرگان و 
کنشگران حرفه نقش خود را در این زمینه 
بــه صورت کامل بازآفرینــی و ایفا نکنند 
سرنوشتی مانند خانواده های بی سرپرست 

و بدسرپرست خواهیم داشت. 
برخی از ما حســابرس ها حتی به تنهایی 
هم قابل هضم نیستیم. وای از آن روز که 
جمع شویم! در کار گروهی گاهی مفتضح 
هســتیم. به نظر می رسد در تهمت زنی، 
کینه جویــی و انتقام رتبــه ی اول و در 
قدردانی همیشه  و  مهرورزی، بخشــش 
آخریم. گاهی فقــط وقتی می فهمیم که 
همکار و شــریک مان چنــد روز بیش تر 
زنده نیســت اندکی مهربان می شویم. اما 
غافل گیری مرگ معموالً امان نمی دهد و 
این فرصت ابــراز محبت مصنوعی را هم 
از ما می ستاند. بســیاری از مواقع وقتی 
حق مان را می گیریم که پیش تر چنگ و 
دندان به هم نشان داده ایم. چرا باید همه 
به نوعی دانگ مــان را از اعتماد و خیانت 
بپردازیــم؟ غرور و خودشــیفتگی اولین 

چیزی اســت که باید در کســب وکار از 
شرش خالص شویم. 

کم کــردن اشــتها نخســتین رمز عمر 
طوالنی است، در کســب وکار هم دقیقاً 
همین فرمــول جواب می دهــد. طمع، 
و خودمحوری مثل  بی تابی، خودخواهی 
موریانه کســب وکار را از درون متالشی 
می کند. سندروم جان بی قرار باعث شده 
ما از زمین و زمان و حتی از انتخاب های 
خودمــان هم همــواره ناراضی و عصبی 
باشیم. عمدتاً اپوزیسون و منتقد هستیم 
و هیچ گاه راضی نشــده ایم. بیاییم زمان و 
توان مان را بیهوده از دســت ندهیم. آنان 
که از گذشــته درس نمی گیرند مجبورند 
دوبــاره آن را تجربــه کنند و گذشــت 
زمان برای حل امور ســاده ترین روش اما 

پرهزینه ترین آن محسوب می شود. 
صنعت خدمات حسابرســی ایران با 250 
دوازده  و حدود  مؤسســه ی حسابرســی 
هزار نفر شــاغل در سال 1399 نزدیک به 
200ر1 میلیارد تومان درآمد داشته است. 
صنعت خدمات کارگزاری بازار ســرمایه با 
110 شــرکت کارگزاری و حدود شــش 

هزار نفر شــاغل در همیــن دوره  نزدیک 
به مبلغ 000ر13 میلیــارد تومان درآمد 
کسب نموده است به صورتی که سود خالص 
شــرکت کارگزاری »م« بیــش از دو برابر 
کل حق الزحمه حسابرســی در ایران بوده 
است. درصورتیکه بخش اعظم وقت ارکان 
اجرایــی جامعه صرف موافقــت و ارایه ی 
مجوز جهت انعقاد قرارداد حسابرسی برای 
حق الزحمه های کم تر از حداقل های مصوب 
صرف می شود. باید از این دور باطل خارج 
شویم. با اندکی گذشت از منافع کوتاه مدت، 
و همراهی  تعامل  بردباری،  دوراندیشــی، 
می توان همین بازار را در شرایط کنونی تا 
چند برابر رشــد داد. فقط اندک شماری از 
افراد گرفتار در باتالق روزمره گی ها چشم 
به ستارگان می دوزند و ساربانان جزیره ی 
سرگردان صنعت هستند. بر مبنای شواهد 
تجربی فراوان فقط صنعت بســتر مستعد 
رویش بذر اهداف بــزرگ را دارد. صنعت 
حسابرســی به معنای واقعی حسابداری و 
حسابرسی را متعالی می کند. تأمین منافع 
اهالی حرفه در شکل گیری صنعت کارآمد 

حسابرسی نهفته است. 
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