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گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که  ضرورت  تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب
 برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها را دوچندان می کند

کورس تورم و سرقت
۶۸ درصد زندانیان ایران به خاطر  مواد مخدر  و سرقت در  زندان به  سر  می برند

حرفه حسابرسي و نظارت دولت

ایــن موضوع در حالــی رخ می دهد که ســازمان زندان های 
ایــران اعالم کرده که حدود ۶۸ درصد زندانی های ایران به دلیل 
جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان به سر می برند و پیش از این 
پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرده بود نیمی از ســارقان ایران 

سرقت اولی هستند.
همچنیــن گزارش هــای متعــددی از ســرقت دریچه هــای 
فاضــالب، پایه فلزی پل هــای عابر پیــاده، عالئــم راهنمایی و 
رانندگی، ســیم های برق و کابل های مخابراتــی و... در ماه های 

گذشته رسانه ای شده است.
تورم  در  وضعیت  هشدار

رشــد نرخ تورم در ایران مدت هاســت به مرز هشدار رسیده 
است. در حال حاضر ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ 

تورم و یکی از هشت کشور جهان با بیشترین نرخ فالکت است.
دولت ایران می گوید به دنبال مهار تورم باالســت اما تاکنون 
موفقیتــی در این زمینه به دســت نیاورده و مرکــز آمار ایران به 
تازگی گزارشی هشداردهنده از نرخ تورم خرداد ماه امسال منتشر 
کرده اســت. بر اســاس این گزارش نرخ تورم ماهانه رشــد قابل 

توجهی به ثبت رسانده است.
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعالم کرده اســت که 
اگر نرخ رشــد ماهانه تــورم از ۱.۵ درصد فراتــر برود، وضعیت 
هشــداردهنده اســت و حاال گزارش مرکز آمار نشان می دهد که 
تورم خرداد ۱۴۰۱ نســبت به اردیبهشت همین سال حدود ۱۲.۲ 
درصد رشد داشــته و رشد تورم ماهانه مواد غذایی ۲۵.۹ درصد 

بوده است.

میزان رشد ماهانه تورم برخی اقالم خوراکی مانند روغن هم 
تا حدود ۲۰۰ درصد گزارش شده است.

گزارش مرکز آمار ایران در حالی منتشــر می شــود که در ۲۵ 
سال گذشــته میانگین رشــد ماهانه نرخ تورم بین صفر تا چهار 

درصد و در بدترین حالت تا حدود هفت درصد بوده است.
سرقت  در  ایران ۴ برابر  شد

حاال به نظر می رســد وضعیت دشــوار اقتصــادی منجر به 
افزایش ســرقت در ایران شــده اســت. پیش از این در سال ۹۹ 
علیرضــا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهــران بزرگ به ایلنا 
گفته بود ۵۰ درصد ســرقت های ایران ســرقت اولی هستند و به 

عبارتی سارقان برای اولین بار دست به سرقت زده اند.
او تأکید کرده که شــرایط اقتصادی روی رشــد سرقت ها تأثیر 

گذاشــته و این «حرفی بیهوده» اســت که گفته شــود شــرایط 
اقتصادی بر میزان جرم و جنایت بی تأثیر است.

حاال گزارش های آماری نشــان می دهد که ارتباط معناداری 
بین افزایش نرخ تورم و شــمار ســرقت ها در ایــران وجود دارد. 
براســاس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۵ تک رقمی و 
۹ درصد اعالم شد و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ 
درصد دانســت. در واقع در بازه زمانی پنج سال نرخ تورم حدود 
۴.۴ برابر شده و میزان سرقت در این بازه زمانی حدود چهار برابر 

افزایش داشته است.
گزارش ســالنامه آماری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 
شــمار سرقت های ســال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده 
که در ســال گذشته و بنا به اعالم قوه قضائیه شمار سرقت ها به 

حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.
۱۵ سال پیش، سرقت ها  یک دهم  رقم  فعلی  بود

عبور ســرقت های ایران از یک میلیون فقره در سال در حالی 
اســت که حدود ۱۵ ســال پیش شــمار ســرقت ها فقط حدود 

یک دهم میزان فعلی بوده است.
بر اســاس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ 
شمار ســرقت ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک 

دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده است.
به این ترتیب تعداد سرقت ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی 
ســال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲.۶ برابر شده اما در سال های بعد شمار 

سرقت ها با شیب بیشتری رشد کرده است.
رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه به تسنیم گفته که شمار سرقت ها در سال 
گذشــته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رســیده است. این به آن 
معناســت که فقط ظرف پنج سال یعنی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ 

شمار سرقت ها بیشتر از چهار برابر شده است.
سرقت های کوچک  در  صدر

سرقت های خرد در صدر بیشترین سرقت ها در ایران هستند. 
سرقت هایی که حاال به دریچه فاضالب و سیم برق رسیده است.
فعــاالن بازار فلزات می گویند که هر کیلوگرم ســیم برق تنها 
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از ســارقان خریداری می شــود اما 
بسیاری از سارقان بدون توجه به ریسک برق گرفتگی و مرگ برای 

همین رقم اندک دست به سرقت می زنند.
اگــر در گوگل فارســی جســت وجو کنید، با تعــداد زیادی از 
اخباری مواجه می شوید که حاکی از برق گرفتگی و مرگ سارقان 
ســیم های برق اســت. با این حال به نظر می رســد انگیزه های 

اقتصادی موجب افزایش سرقت های خرد شده است.
گــزارش ســالنامه آماری ایران نشــان می دهد که بیشــترین 
ســرقت در ایران مربوط به ســرقت لوازم خودرو اســت و البته 
مطابق این گزارش شمار سرقت های خرد با شتاب تندی افزایش 

داشــته، به طوری که در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت 
از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است.

بر اســاس این گزارش از ســال ۸۵ تا ۹۷ یعنی در ۱۲ ســال 
شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریبا ۲۰ برابر، سرقت احشام و 

چهارپایان ۷.۶ برابر و سرقت لوازم خودرو ۶.۴ برابر شده است.
این گزارش همچنین نشان می دهد که سرقت اتومبیل در این 
بازه زمانی ۵.۲ برابر، ســرقت از منزل ۴.۴ برابر، ســرقت از اماکن 
دولتی حدود ۳.۶ برابر و ســرقت از مغازه ســه  برابر شده است. 
همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش ۱.۷ برابری داشته است.

نکتــه قابل توجــه اینکه در میــان اخبار ســرقت خبرهایی 
از ســرقت با هدف تأمین پول برای مهاجــرت از ایران هم دیده 

می شود.
۵۵  میلیارد  تومان  وسایل  شهری  تهران  سرقت  شد

افزایش ســرقت از باغ های میوه و افزایش ســرقت مبلمان 
شــهری هم جدیدترین اخباری هســتند که این روزها منعکس 

شده است.
اتحادیه بارفروشــان میوه اخیرا به تحلیــل بازار خبر داده که 
شمار سرقت از باغ های میوه زیاد شده و سارقان معموال میوه ها 

را با نرخ ارزان تر و با وانت بارها کنار جاده می فروشند.
همچنین به گزارش ایســنا شــهرداری تهران اعالم کرده که 
ســال گذشــته حدود ۵۵ میلیارد تومان از تجهیــزات ترافیکی 
پایتخــت به ســرقت رفته اســت؛ از گاردریل و پایــه تابلوهای 
خطرنمــا و مســیرنما تا دوربین هــا، نرده   پل های عابــر پیاده و 
تجهیزات الکترونیکی ایستگاه های اتوبوس موارد سرقت شده از 
مبلمان شهری بوده اند.  همچنین زمستان پارسال سرقت عجیب 
پایه پل فلزی چیتگر باعث شد بخشی از بزرگراه شهید همدانی 
بیشــتر از ۲۰ روز بسته شود تا پل آســیب دیده برای شهروندان 

مخاطره ایجاد نکند.
افزایش ســرقت های خرد مانند کیف قاپی و موبایل قاپی هم 
حاال بسیاری از ایرانی ها را نگران کرده است. جرائمی که معموال 
به شیوه خشــن انجام می شود و برای شــهروندان دلهره ایجاد 

کرده است.
در این میان شــمار زندانیان با جرائم مواد مخدر و سرقت در 
ایران قابل توجه اســت و فرضیه تأثیر شرایط اقتصادی بر وقوع 

جرم و جنایت را قوت می بخشد.
در ۲۴ خرداد ۹۹ ایرنا نوشته است که اصغر جهانگیر، رئیس 
ســابق ســازمان زندان ها و اقدامــات تأمینی و تربیتــی ایران در 
مراســم تودیع خود گفته که ۳۸ درصــد زندانیان ایران به دلیل 
جرائم مواد مخدر و ۳۰ درصد به دلیل ســرقت در زندان به سر 

می برند.
با این حســاب باید گفت که ۶۸ درصد زندانیان ایران به دلیل 

جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان هستند.

ســال  پنج  در  شــکرانی:  مریم 
گذشته میزان ســرقت در ایران 
بیشــتر از چهار برابر شده است. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
 ۹۵ ســال  در  ســرقت ها  شمار 
حدود ۳۴۳ هــزار و ۴۲۵ فقره 
بــوده که بنا به اعــالم معاونت 
وقوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعی 
جرم قوه قضائیه در سال گذشته 
شــمار ســرقت ها به حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رســیده 
اســت. به نظر می رسد افزایش 
سرقت در ایران با رشد نرخ تورم 
رابطه معنادار دارد. به طوری که 
در بازه پنج ســاله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ 
نرخ تورم ساالنه حدود ۴.۴ برابر 

زانشده است.
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

حسابرسی فرایند اعتباربخش و اطمینان بخشی به استفاده کنندگان از صورت های 
مالی اســت. از آنجا که بزرگ ترین شــرکت های جهان در بورس ها پذیرفته شــده و 
عموم مردم هم ســهام آن را خریداری کرده اند، منافع عمومی با صورت های مالی 
این شــرکت ها گره خورده و به همین علت گزارش های حسابرســی به این موضوع 
پیوند خورده است؛ بنابراین هرگونه سهل انگاری، تخلف و قصور حسابرسان در این 
ارتباط، موجبات ازبین رفتن اعتماد عمومی را فراهم می کند. از زمان تشــکیل اولین 
بورس هــای جهان تا ســال ۲۰۰۲ که فاجعه تقلب و رســوایی در یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های بورســی آمریکا به نام «انرون» روی داد، نظارت بر حرفه حسابرســی 
«خودانتظام» بر عهده خود جامعه حســابداران رسمی در کشورهای مختلف بود. 
در واقع بزرگ ترین مؤسســه حسابرســی آمریکا، «آرتور آندرســون»، در حسابرسی 
بزرگ ترین شــرکت بورســی دچار قصور و اشتباه شــد. اگرچه بعدها مشخص شد 
تقصیر مؤسســه حسابرسی مربوطه علت انحالل مؤسسه یاد شده نبوده، ولی کار از 
کار گذشته بود. در واقع سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خالصی 
آمریکا از جنگ ســتارگان، حجم عظیمی از منابع بودجه ای کشور را روانه بازارهای 
سهام به ویژه سهام معروف به دات کام و سپس بازار مسکن کرده بود که حباب بازار 
سهام در ســال ۲۰۰۲ و حباب بازار مسکن در سال ۲۰۰۸ ترکیده و موضوع صرفا به 
مؤسســات حسابرســی مربوط نبود. به هر حال پس از فاجعه انرون، قانون گذاران 
اروپایی، انگلیسی و آمریکایی در صدد ایجاد نهادهای ناظر مستقل از حرفه بر آمدند 
و در آمریکا نهادی به نام «هیئت نظارت بر حســابداران شــرکت های سهامی عام» 
(PCAOB) و در انگلســتان شــورای گزارشــگری مالی (FRC) و در اروپا نهادهای 

نظارتی حسابرســی اروپایی (CEAOB) برای نظارت بر حرفه حسابرســی تشکیل 
شدند.

جالب است بر اساس گزارش تأثیرات قانون ساربنزاکسلی در شرکت های بورسی 
و سایر گزارش های اروپایی، متأسفانه نه تنها حجم تقلب  و فساد در بازارهای سرمایه 
کاهش نیافته، بلکه بحران ســال ۲۰۰۸ مســکن آمریکا از یك طرف و ورشکستگی 
برخی شــرکت های بزرگ انگلیسی در سال های بعد از ۲۰۰۷ و همچنین افتضاحات 
شــرکت های کارنلیــون و BHS در انگلســتان و شــرکت وایــرکارت آلمان همگی 
نشان دهنده آن است که فساد و تقلب همزاد سرمایه داری در اقصانقاط جهان است 
و فراز و فرود آن به چگونگی حسابرســی چندان ارتباطی ندارد. واقعیت این است 
که از فرایند ظهور حسابداری نوین که از عصر نضج پیدایش سرمایه داری آغاز شده، 
قریب دو قرن و اندی می گذرد و مســائل مرتبط با سرمایه داری نوین با کشوری نظیر 
ایران چندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا حرفه حسابرسی در ایران از سال های ۱۳۵۱ و 
با تأسیس کانون حسابداران رسمی شد و سپس با تشکیل جامعه حسابداران رسمی 
ایــران همراه بوده و هیــچ گاه «خود انتظام» نبوده که حاال در صــدد نظارت دولتی 
بر آن باشــیم؛ چراکه در اساسنامه کانون حســابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۵۱ و 
همچنین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸، نظارت دولت از 
طریق انتصاب هیئت عالی نظارت، هیئت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی و 
هیئت عالی انتظامی به صورت فعال مایشــا وجود داشته و حرفه فاقد موضوعیت 
خود انتظامی بوده اســت. از طرف دیگر، چه قبــل از انقالب و چه بعد از آن، وجود 
یك مؤسسه حسابرســی دولتی (قبل از انقالب به نام شرکت سهامی حسابرسی و 
بعد انقالب به نام ســازمان حسابرسی) که عمال هم استاندارد بگذارد و هم مجری 
عملیات حسابرسی شــرکت های دولتی باشد، به دلیل تعارض منافع و تناقض بین 
عملیات اجرا و نظارت، با مشــکالتی مواجه بوده که چند ســالی اســت نمایندگان 
مجلس را بر آن داشته تا با نظارت بر این سازمان، در واقع به حسابرسی شرکت های 

دولتی یا به تعبیری «حیاط خلوت دولت» ورود کنند.
خود دولت نیز متوجه تعارض منافع در ماهیت وجودی سازمان حسابرسی شده 
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است؛ به طوری که در مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ سازمان مذکور، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی وقت به عنوان رئیس مجمع تکلیف کرد که سازمان مذکور پس از مطالعه، 
پیشنهاد مشخصی را برای تفکیك فعالیت های تصدی گری (حسابرسی) از حاکمیتی 
(استانداردگذاری) به وزیر ارائه دهد و پیرو این تکلیف و ارائه گزارش هایی که چندان 
هم با تکلیف مجمع ســازگار نبود، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی به اسامی 
مختلف الیحه «تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی»  توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و «طرح جامع نظام جامع حســابداری و حسابرسی 
کشــور» و اخیرا هم طرح «سازمان نظام بازرسی جمهوری اسالمی» درباره انتخاب 
بازرسان شرکت ها نیز توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است. نکته جالب اینکه 
ظاهــرا نمایندگان مجلس بدون خواندن و مطالعه زیر هر طرحی را امضا می کنند؛ 
زیرا امضای عموم نمایندگان طرح اصالح تبصره ۵ اساســنامه جامعه حسابداران 
رســمی، طرح نظام جامع حســابداری کشور و طرح ســازمان نظام بازرسی کشور 
مشترك است، در حالی که این ســه طرح در بسیاری موارد با یکدیگر تعارض دارند. 
تدقیق در طرح ســازمان نظام بازرسی نشــان دهنده بی اطالعی نمایندگان محترم 
از مفاد قانون تجارت، ماده واحده اســتفاده از خدمات حســابداران ذی صالح، سایر 

قوانین و مقررات الزم االجرای مؤخر بر اصالحیه قانون تجارت است.
ظاهــرا تدوین کنندگان دلســوخته طرح و الیحه، هدف خود را نظارت مســتقل 
دولتی بر حرفه حسابرسی و بارزسی اعالم کرده اند؛ اگرچه به نظر می رسد طراحان 
هر سه گروه توجه نداشــته اند که در متن ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی 
حســابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی، تصریح شده که «به منظور اعمال 
نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان 
از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد مزبور در جهت حفظ منافع عمومی»؛ 
یعنی از اساس جامعه حسابداران رسمی هم بر مبنای نظارت تشکیل شده؛ بنابراین 
مشخص نیست حوزه نظارت جدید تا کجا و توسط چه کسانی قرار است انجام شود.
این جانب صرفا بر اساس تجارب مشخص و مطالعه مستمر منابع جهانی حرفه 
(نه به قصد انتخاب یا انتصاب مناصب دولتی یا چشــم امید بر کرســی نظارت) به  
تدوین کنندگان الیحه و طرح و ســایر کســانی که لباس حسابرسی بر تن کرده اند اما 
چشم به فراسوی حرفه دارند، یادآور می شوم حتی در مرحله کنونی که در انگلستان 
موضوع تشــکیل نهاد ناظر جدیدی به نام « ARGA» مطرح شده، هدف اساسی آن 
مقابله با انحصار چهار مؤسســه بزرگ حسابرســی جهانی موسوم به «بیگن  فور» 
اســت و الغیر. دولت انگلســتان در نظر دارد با این چهار مؤسسه بزرگ بین المللی 
که به شــکل های مختلف حرفه حسابرســی را نه تنها در انگلستان، بلکه در جهان 
انحصاری کرده انــد، برخورد کرده و قدرت البیگری آنهــا را محدود و فعالیت های 
حسابرسی و مشــاوره ای آنها را در قالب مؤسسات جداگانه تفکیك کند تا بازار را از 
ســقوط ناگهانی بر حذر کرده و به همین منظور شورای گزارشگری مالی (FRC) با 

 «(ARGA) نهاد قدرتمند جدیدی به نام «حسابرســی، گزارشگری و نظارت دولتی
جایگزین خواهد شد.

در همین رابطه وزیر بازرگانی انگلســتان به عنــوان مرجع نظارتی دولت، تأکید کرده 
هدف ما از اصالح نظارت در حرفه حسابرســی، شکســتن تســلط چهار مؤسسه بزرگ 
از یك طرف و تشــدید نظارت نه فقط بر شرکت های بورســی، بلکه نظارت بر بزرگ ترین 
شــرکت های خصوصی که حتی در بورس عضو نیســتند، است. وی تأکید کرده که هیچ 
قانــون و مقررات جدیدی بر کســب وکارهای کوچــك اعمال نخواهد شــد و تمرکز بر 
شــرکت های بزرگ خواهد بود. وی شرکت های بزرگ غیر بورسی را شامل شرکت هایی با 
بیش از ۷۵۰ نفر پرسنل و با گردش ساالنه بیش از ۷۵۰ میلیون پوند در سال اعالم کرده 
اســت. در واقع آنها به دنبال نظارت بر اعمال مدیران شــرکت های بزرگ هستند که در 
ایفای مســئولیت های قانونی- حرفه ای خود کوتاهی کرده یا به دروغ متوسل شده اند و 
با حسابرسان مماشات می کنند. باید برای اطالعات بیشتر کسانی که خود به منبع اصلی 
اطالعات حرفه ای دسترسی ندارند و از ترجمه دیگران به نام خود یا بی نام خود استفاده 
می کنند، تأکید کرد هدف اصالحات جدید حرفه حسابرسی که از سال ۲۰۱۹ در انگلستان 
شروع شده، شکستن تسلط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در بازار سرمایه اروپاست که 
همه صد شــرکت برتر اروپا و ۹۷ درصد ۳۵۰ شــرکت برتر اروپا را حسابرسی می کنند و 
قانون گذار در صدد اســت با شکستن این بازار انحصاری، فرصتی را برای سایر مؤسسات 
حسابرســی فراهم کند. با این وصف باید گفت آیا در ایران هیچ مؤسســه حسابرسی به 
استثنای «سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر» که هر دو غیرخصوصی 
هستند، در این ارتباط وجود دارد؟ جالب است در واقع ما باید شاهد ارائه الیحه با طرحی 
برای کوچك سازی بزرگ ترین مؤسســات حسابرسی کشور باشیم، اما برعکس شواهد و 
مستندات نشان می دهد که قرار است حوزه فعالیت این دو مؤسسه بسی گسترش یابد. 
موضوع نظارت جهانی بر مؤسسات بزرگ، در ایران به عنوان شمشیری برای غربال سایر 
مؤسســات به کار گرفته خواهد شد. از طرفی نگارنده یقین دارد برخی مؤسسات بخش 
خصوصی هم دقیقا به این علت مؤسســه حسابرسی را با شرکت سهامی و بنگاه داری 
معمولی مقایســه می کنند و در اداره آنها به هر چیزي متوسل می شوند تا کسب درآمد 
و به اصطالح رتبه اول را به دســت گیرند، اما این گونه مؤسسات هیچ گاه در تاریخ حرفه 
حسابرسی ایران تداوم نداشته اند و نگرانی از این بابت به علت رکود بعدی فعالیت های 

آنان نباید به عنوان نگرانی عمومی تلقی شود.
جمع بندی: تجربیات اصالح قانون و مقررات در ۴۰ ســال گذشــته، وضعیت حرفه 
حسابرســی که کل درآمد حرفه (با احتســاب درآمد ســازمان حسابرســی و مؤسســه 
حسابرسی مفید راهبر) حداکثر ۳۵ میلیون دالر (معادل ارز تخصیصی یکی از بنگاه های 
ارزخوار) است، بهترین رویه ممکن اصالح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و اعمال 

همه نگرانی های منطقی دولت و مجلس در اصالح اساسنامه است.
راه طی شده را به بازگشت بی انتها نرویم.

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
غالمحسین   دوانی


