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انجمن حسابداران خبره ایران، اولین تشکل حرفه ای حســابداری ایران بود که ضوابط رفتار حرفه ای را 
برای اعضای خود الزامی ســاخت. لطفًا در آغاز گفتگو، سابقه آیین رفتار حرفه ای و یا اخالقی در ایران را 
برای خوانندگان مجله حســابرس، تشریح و مشخص کنید که حسابداران حرفه ای در ایران در حال حاضر 

از نظر رعایت اخالق حرفه ای، تابع چه مقرراتی هستند؟

جمشیدی فرد
آیین رفتار حرفه ای حســابداران ایران را می توان بر حســب تشکلهای موجود و فعال به سه مرجع اصلی تقسیم 
کرد. اولین ضوابط رفتار حرفه ای، مربوط به اعضای انجمن حسابداران خبره ایران است که قدیمی ترین تشکل 
مستقل حرفه ای ایران است و در سال1351 تأسیس شد. اعضای انجمن ابتدا به عضو پیوسته و وابسته و سپس 
حســابدار مستقل )شاغل در حرفه( و عضو عادی تفکیک می شــده اند و مقرراتی که چارچوب رفتار حرفه ای را 

مشارکت حسابداران در
تدوین قوانین و مقررات

 گفتگو با

آقایسعیدجمشیدیفرد
نایب رئیس شورای عالی

انجمن حسابداران خبره ایران
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تعیین می کرد در متن اساسنامه های اولیه و بازنگری شده تا 
قبل از انقالب درج می شــد و محدود به حسابدارانی بود که 

کار مستقل حرفه ای می کردند. 
اما پس از انقالب، به موجب اولین اساســنامه اصالحی، 
آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای در ســال 1364 تدوین 
شد. با توجه به نبود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و 
دیگر ضوابط فراگیر حرفه ای، آیین نامه مزبور به طور مفصل 
در کتابچــه ای 37 صفحه ای مشــتمل بــر مفاهیم و اصول 
بنیادی حسابداری، اصول و ضوابط حسابرسی، آیین رفتار 
حرفه ای، مصادیق تخلفهــا و تنبیه هایی انضباطی به مورد 

اجرا گذاشته شد. 
بــا توجــه به جایــگاه انجمــن و گســترده بــودن تعداد 
مؤسسه های حسابرســی بخش خصوصی پیش از انقالب، 
نقش اعضای انجمن که عده کثیری از آنان اعضای انجمن 
حســابداران خبره انگلستان و ولز بودند، پررنگ و عضویت 
در آن دارای اعتبــار درخور توجه بــود، اما پس از انقالب با 
تغییــر در مالکیت اغلب بنگاه ها و انتقال آنها به بخشــهای 
دولتی و نهادی، و تشــکیل چهار مؤسسه حسابرسی تحت 
پوشــش، بخش عمده ای از کارهای حرفه ای حسابداری از 
بخش خصوصی به مؤسســه های مزبور ســوق داده شد و 
حیطه فعالیت مســتقل اعضای انجمن و شمول آیین رفتار 

حرفه ای کاهش یافت.
با تشــکیل ســازمان حسابرســی از ادغام مؤسســه های 
چهارگانه و براســاس الزامهای اساسنامه قانونی آن، اصول 
و ضوابــط حرفه ای شــامل اســتانداردهای حســابداری، 
استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای تدوین شد. 
به موجب تکلیف مقرر در بند »ح« ماده ۶ اساســنامه قانونی 
سازمان حسابرســی مبنی بر تدوین موازین اخالقی و رفتار 
حرفه ای حسابرســان ســازمان براســاس اصول و موازین 
اسالمی، در پی تدوین و انتشــار استانداردهای حسابداری 
و حسابرســی، آیین رفتار حرفه ای به طور اختصاصی برای 
حسابرســان ســازمان به عنوان تنها ســازمان حسابرســی 
دولتی الزم االجرا شــد. احکام آیین رفتار حرفه ای سازمان 
حسابرسی، در سه بخش شامل تمامی حسابداران حرفه ای، 
حســابداران حرفه ای مستقل و حســابداران حرفه ای تحت 

استخدام در 37 بند به اجرا در آمد.
اما پس از تصویب ماده واحده قانون موسوم به حسابداران 
رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسه ای 
غیردولتــی در ســال 1380 تشــکیل و بــازار ارائه خدمات 
حرفه ای برای بخش خصوصی از طریق حسابداران رسمی 
و مؤسسه های حسابرسی توسعه یافت. بدین سبب و از آن 
پس، افزون بر گسترش شمول حسابرسی بنگاه های بخش 
خصوصی، قسمتی از کارهای حسابرسِی سازمان حسابرسی 
برای انجام به وسیله اعضای جامعه حسابداران، انتقال یافت 
و از این رو باید مقررات ناظر بر حسابداران رسمی قانونمندتر 
و با ضمانتهای اجرای جدی تری اعمال می شــد. افزون بر 
این، جاری شــدن مقررات حســابداران رسمی در سطحی 
باالتر از مقررات ناظر بر اعضای انجمن حســابداران خبره، 
درعمل تمام اعضای انجمن که عنوان حســابداران رسمی 
را کســب کردند، زیر نظارت جامعه حسابداران رسمی قرار 
گرفتند و حیطه نظارتی انجمن بر اعضای مســتقلش ناچیز 

شد. 
بــا توجه بــه تحول صورت گرفتــه و الزامهــای مقرراتی 
جامعه، آییــن )اخــالق و( رفتار حرفه ای در ســال 1382 
به تصویب شــورای عالی جامعه و ســپس تأییــد وزیر امور 
اقتصــادی دارایــی رســید. این ســند حــاوی احکامی در 
خصوص تمامی حســابداران رســمی، حســابداران رسمی 
شــاغل و حســابداران رسمی غیرشــاغل در 32 بند تدوین 
شــد که یکی از مهمترین ســندهای باالدستی مورد عطف 
در آیین نامه اجرایی هیئتهای انتظامی می باشد، که مشتمل 
بر نحوه رســیدگی هیئتهای انتظامــی، تعیین انواع تخلفها 
و تنبیه  هــای مربوط اســت. به خاطر دارم که پیش کســوت 
گرامی و صاحب نام جناب آقای بهروز وقتی مسئولیت تهیه 
پیش نویس آیین رفتار حرفه ای در اولین هیئت مدیره جامعه 
را پذیرفتنــد. آیین نامه انضباطی و رفتــار حرفه ای انجمن 

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده بود.
ســابقه آیین رفتار حرفه ای به ترتیب تشــکیل سه تشکل 
اصلی، و براســاس مقررات موضوعه ایران عنوان شــد، اما 
از آنجا که انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران 
رسمی ایران دو تشکل حرفه ای عضو فدراسیون بین المللی 
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حسابداران (IFAC) هستند، در عین حال تعهدی مبنی بر 
رعایت برخی مقررات مصوب فدراسیون از جمله »آیین رفتار 
حرفه ای برای حسابداران حرفه ای« را دارند. بر این اساس، 
نسخ مصوب سال2012 و آخرین آن 2017، به وسیله استاد 
گرامی جناب آقای عباس ارباب ســلیمانی ترجمه شد که 
مرکز آموزش و تحقیقات حســابداری و حسابرسی حرفه ای 
جامعه حســابداران رســمی ایران آن را منتشر کرده است. 
به موجب آیین رفتار حرفه ای مصوب فدراســیون بین المللی 
حسابداران، عضو فدراسیون نباید از استانداردهایی پایین تر 
از استانداردهای مقرر در این آیین رفتار حرفه ای پیروی کند 
و چنانچه به دلیل منع قانونی یا مقرراتی بخشــهایی از آن را 

رعایت نکند، باید دیگر بخشها را رعایت کند.
با توجه به الزام بین المللی یادشــده، ضرورت داشــت آیین 
رفتار حرفه ای دو عضو ایرانی فدراسیون بین المللی حسابداران 
بــا مقررات موجود تطبیق، متناسب ســازی و بــه اجرا درآید. 
خوشــبختانه جامعه حســابداران رســمی، تدویــن آیین رفتار 
حرفه ای را براساس سند بین المللی تصویب کرده و پس از طرح 
در کمیته مربــوط، در آن تجدیدنظر نموده اســت و هم اکنون 
برای نظرخواهی از اعضا در مرکز اطالع رســانی جامعه گذاشته 
شده اســت. بنابراین پس از الزم االجراشدن، سایر مقررات از 

جمله آیین نامه انضباطی نیز باید تجدیدنظر شود. 

حســابداران ایران، به موجب آییــن اخالقی و دیگر 
مقررات حاکم، چه مســئولیتی در قبال رعایت نشدن 
قوانین و مقررات دارند؟ این مقررات چه تفاوتهایی با 
آنچه در آیین اخالقی فدراسیون بین المللی حسابداران 

آمده است، دارد؟

جمشیدی فرد
فعاًل بــه بحث قوانیــن و مقرراتــی که افزون بــر اصول و 
ضوابط حرفه ای این منابع را به شــدت تحت تأثیر قرار داده 
نمی پــردازم و تنها دو منبع را مقایســه می کنم. اســتاندارد 
حسابرســی 250، چارچــوب و احــکام مربــوط بــه موارد 
رعایت نشدن قوانین و مقررات را برای حسابداران حرفه ای 
مشــخص کرده است. البته این دو دســته مقررات، نظیر و 
مترادف نیســتند و نباید با مقایســه آنها و استخراج تفاوتها 
اعتبــار آنها را ارزشــگذاری کرد. آیین رفتــار حرفه ای چتر 
دامنه دار و فراگیرتری را پوشش داده که حتی استانداردهای 
حسابرســی از جمله اســتاندارد 250 را دربــر می گیرد. در 
مقابل، اســتاندارد تالش دارد که بســتر فنــی و تخصصی 
در فرایند حسابرســی شامل نحوه رســیدگی، مستندسازی 
و شــواهد حسابرســی را فراهم کند. با این حال، تفاوتهای 
مقررات استاندارد 250 در مقایسه با بخشهای 225 و 360 

انتظارهای دامنه وسیع و متنوع ذینفعان

از حسابرسان

بدون توجه و درک از وظایف حرفه ای آنان است
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آییــن رفتار حرفه ای فدراســیون بین المللی حســابداران را 
به صورت خالصه می توان برشمرد:

• دامنه حســابداران مشــمول اســتاندارد 250 منحصر به 
حسابرسان و تنها آن بخش از خدمات اطمینان بخشی است 
که به حسابرســی صورتهای مالی اختصاص دارد. در حالی 
که بخشــهای مورد مقایســه، افزون بر خدمات حسابرسی، 
دیگر خدمات اطمینان بخشــی به طور همزمان و مستقل از 
آن و همچنین دیگر خدمات حســابداران حرفه ای شــاغل 
در بنگاه و شــرکتها را دربر می گیرد. بنابراین دامنه شــمول 
و کاربرد بخشــهای 225 و 360 نسبت به اســتاندارد 250 

حسابرسی گسترده تر است.
• ســطح و رده مخاطِب گزارش حســابدار شــاغل در حرفه 
یــا حســابرس، در مواقع شناســایی رعایت نشــدن قوانین 
و مقــررات، در دو ضابطــه مورد مقایســه متفاوت اســت. 
استاندارد حسابرسی 250 تالش دارد تا مسئولیت حسابرس 
را در داخل ارکان واحد مورد حسابرســی محدود کند و وقتی 
به باالترین رکن آن می رســد تکلیف را به گفتگو و اخذ نظر 
مشاوران حقوقی احاله می دهد. این که حسابرس و مؤسسه 
حسابرســی باید منافع خــود را با رعایت اصــول و ضوابط 
حرفــه ای در نظر گیرد و گزارشــگری خــود را در حدی که 
اشــاره شــد، محدود کند، مفهوم و قابل درک است. این که 
مؤسســه حسابرســی فراتر از ارکان واحد مورد حسابرســی 
موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات را به مراجع بیرونی و 
حتی قضایی گزارش کند، در شرایطی که حمایتهای قانونی 
متناسب و اطمینان بخشــی وجود ندارد، بسیار مهم است. 
صرف الزام آور کردن و تکلیف گذاشــتن برای حســابرس، 
راهگشای این ســاختار به طور کامل محتاطانه نیست. البته 
در ایــن مورد فرایندی را پیشــنهاد دارم کــه در ادامه به آن 

اشاره خواهم کرد. 
در مقایســه، بخشهای 225 و 360 آیین اخالقی مصوب 
فدراســیون بین المللی حســابداران، به باالترین رکن بنگاه 
مورد حسابرســی و اخذ نظر مشــاور حقوقی بسنده نمی کند 
و برای شــقوق مختلف خدمات حسابداران حرفه ای، نحوه 
اعالم موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات به اشخاص و 
مراجع ذیصالح برون ســازمانی را پیش بینی کرده اســت و 

رهنمودهای مناسب و تا حدودی اجرایی تر ارائه کرده است؛ 
برای نمونه، گزینه هایی چون ارکان گروه شــرکتها، طرح با 
شرکای مؤسسه حسابرسی، و حسابرسان گروه شرکتها مورد 
توجه قرار گرفته اســت. حتی در موارد دامنه شمول، مانند 
اســتاندارد 250 یعنی حسابرســی صورتهای مالی، بخش 
225 پس از ناکارامد فــرض کردن گزارش به باالترین رکن 
بنگاه، اقدامهایی چون افشـای موضوع نـزد نهـاد ذیصالح 
مناسـب، حتی اگر الـــزام قانونی یا مقرراتـی وجود نداشته 
باشــد، و همچنین کناره گیری از کار و قطع رابطه حرفه ای، 
در صورتی که منع قانونی یا مقرراتـــی نداشــته باشــد، را 

توصیه می کند. 
• از آنجــا که فدراســیون بین المللی حســابداران از اجتماع 
تشــکلهای حرفه ای تشــکیل شــده و ارتباط با حسابداران 
حرفه ای از طریق تشــکل حرفه ای عضو صورت می گیرد، 
نقشهایی برای تشکل حرفه ای شامل درخواست رهنمود و 
اخذ نظر از تشــکل حرفه ای از جمله موضوع رعایت نشدن 
قوانیــن و مقررات در نظر  گرفته شــده اســت، در حالی که 
استاندارد حسابرسی رابطه ای مستقیم با حسابرس داشته و 

تشکل حرفه ای در این بین مطرح نیست. 

با  وظایف حســابداران حرفه ای ایــران، در قیاس 
مقــررات بین المللی، در برخورد بــا موضوع رعایت 
قوانیــن و مقررات، چگونه اســت و ارزیابی شــما 

چیست؟ 

جمشیدی فرد
آییــن رفتار حرفه ای ســه نهاد حرفه ای کشــور، به معنای 
خاص و ساختار شکلی آن، به طور عمومی حاوی مفاهیم و 
چارچوبهای ضروری و پایه ای آنســت که در مقایسه با آیین 
رفتار حرفه ای فدراســیون بین المللی حسابداران که با ابعاد 
وسیع تر از مفاهیم و بسیار عملیاتی تر تدوین شده، در سطح 
حداقلی اســت. اما نکته مهم در این مقایســه این است که 
برای مقایسه نباید به ساختار مزبور بسنده کرد، بلکه بسیاری 
از احکام و ضوابطی که در آیین رفتار حرفه ای فدراسیون در 
نظر گرفته شده، از طریق دیگر مقررات و اسناد الزم االجرا 
به خصوص در جامعه حســابداران رســمی ایران و سازمان 
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حسابرسی پوشش داده شده اســت. برای نمونه اساسنامه 
جامعه حسابداران رسمی، آیین نامه انضباطی، دستورعمل 
نحوه همکاری اعضا و مؤسسه های عضو جامعه، اساسنامه 
نمونه مصوب مؤسسه های حسابرسی مشتمل بر ضوابطی 

است که در آیین رفتار حرفه ای مورد مقایسه وجود دارد.
افزون بر مجموعه ضوابط مورد اشاره، قوانین و مقرراتی 
ماننــد مبارزه با پولشــویی، ارتقای نظام ســالمت اداری و 
مقابله با فســاد و ... هم وجود دارد، که چه برای ســازمان 
حسابرسی و چه اعضای جامعه، الزامهایی برای حسابداران 
و حسابرسان وضع کرده است که به طور یکپارچه و تطبیقی 
تنظیم نشــده و گاهی با هدفهایــی فراتر از اهداف حرفه ای 

برقرار شده اند. 
با توجه به این نکته ها، از آنجا که احکام استاندارد 250 
تنها ناظر بر حسابرسان بابت خدمت حرفه ای حسابرسی 
صورتهای مالی اســت، تنهــا از این بعد قابل مقایســه 
است. ضمن این که نقش تشکل حرفه ای در آیین رفتار 
حرفه ای برای جامعه حسابداران تأثیرگذار بوده است، در 
حالی که استاندارد 250 به تشــکلهای حسابداری ورود 

نمی کند. 

در ارتباط با واکنش حسابرســان به رعایت نشــدن 
قوانین و مقررات، انتظار ذینفعان در ایران چیســت و 

چه فاصله ای وجود دارد؟ 

جمشیدی فرد
صرف نظر از تفاوتهای بین ایــن دو منبع حرفه ای موضوع 
بحــث، فاصله انتظارهای ذینفعان از حســابداران حرفه ای 
در ارتباط با واکنش آنان به رعایت نشــدن قوانین و مقررات 
در مقابل تکالیف مقرر در ادبیات حرفه ای به تدریج افزایش 
یافته اســت. این فاصله، بخشی به نبود تطبیق و روزآوری 
کامل ادبیات حرفه ای با محیط حضور حسابرســان، و بقیه 
به طور عمده مربوط به انباشته شدن انتظارهای دامنه وسیع 
و متنوع ذینفعان از حسابرسان بدون توجه و درک از وظایف 

حرفه ای آنان است. 
قوانین و مقررات، بسته  به  تأثیرشان بر صورتهای  مالی ، 
بســیار متنوعند. برخی  قوانین  و مقررات ، شکل  و محتوای  

صورتهــای  مالی  واحدهای  اقتصادی  یــا مبالغی  که  باید در 
حســابها ثبت  شــوند یا موارد مستلزم  افشــا در صورتهای  
مالــی  را تعییــن  می کنــد. برخی  دیگــر، بــرای  رعایت  از 
سوی مدیریت  وضع  شده  اســت ، یا محدوده  مجاز فعالیت  
واحدهــای  اقتصادی  را مشــخص  می کنــد. فعالیت  برخی  
واحدهای  اقتصادی  تابع  مقررات  خاص  و سنگینی  است ، در 
حالی که  فعالیت  دیگر واحدهای  اقتصادی ، تنها تابع  قوانین  

و مقررات  عمومی  مربوط  به  فعالیتهای  تجاری  است .
استاندارد حسابرسی، تعریف مشخص و اجرایی از قوانین 
و مقررات به دســت نمی دهــد. آیا این که هر چه اســمش 
قانون شــد، و یا اطالق مقررات را یافت، و صرف تشــابه 
این کلمه ها در محیط ذینفعان و حرفه ای، شــامل آنچه در 
اســتاندارد آمده می شــود؟ آیا تصویب قوانین و مقررات از 
ســوی مراجع متعدد، بدون دسته بندی و پاالیش و انطباق 
آنها با اســتانداردهای حسابداری و حسابرسی، که بعضی از 
آنها حتی با استاندارد تعارض دارند، چنین امکانی را فراهم 

می سازد؟ 
مشــخص اســت که نمی توان همه اینها را از حسابرس 
انتظار داشــت، اما اســتانداردگذار و مراجــع حرفه ای باید 
برای تبیین و روشــنگری تعاریف شــفاف و مشــخص تر، 
بــه روزآوری و عملیاتی کردن احــکام، به عنوان یک پروژه 
ضروری، تالش کنند. برای نمونه این که در گزارشــگری، 
حسابرس پس از مأیوس شدن از طرح مراتب با ارکان بنگاه 
در خصوص رعایت نشدن قوانین و مقررات از مشاور حقوقی 
نظر بخواهد، رها کردن اوســت به دنیای بالتکلیفی. خوب 
حاال مشــورت کردیم بعد چه باید کــرد؟ هرچه گفت انجام 
دهیم؟ یعنی همین که حســابرس مشورت گرفت کافیست. 

در این خصوص آیین رفتار حرفه ای راهگشاتر است.
امــا یکــی از مشــکلهای مهــم، ناشــی از اقدامهــای 
مقررات گذاران اســت. محیــط اقتصادی ســازوکار خود را 
دارد، و بــا علم و دانش مربوط به بهبود فضای کســب و کار 
رابطه دارد، اما می بینیم که محیط حقوقی و مقررات گذاری 
ابزاری برای گســترش نظارت شــده اســت. از این روست 
کــه با انباشــت قوانین و مقــررات و بخشــنامه ها و احکام 
الزم االجــرا با فواصل کم مواجه هســتیم که بدون تنقیح و 
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پاالیش اعالن می شــود. خوب این را همــه می دانند که از 
مقــررات الزم االجرا باید تبعیت کــرد و در غیر این صورت 
با متخلفــان برخورد خواهد شــد. در حالی کــه تولید انبوه 
مقررات خود به یک مشــکل اساسی تبدیل شده است. در 
چنین شرایطی، تمام توقعات به سمت حسابرس نشانه رفته 
است و ناکارامدی مدیران و چارچوب مبهم مالکیتی محیط 
کســب و کار در طــرح انتظارهای ذینفعان کمتــر جای دارد. 
متأسفانه هرچه محیط کســب و کار ناکارامدتر و بهره وری و 
عملکــرد بنگاه های اقتصادی ضعیف تر می شــود، انتظار از 

حسابرسان باالتر می رود. 
همان گونه که یک قاضی ناچار اســت قضیه مطرح شده را 
با آنچه به عنوان حقوق و هنجار متداول جامعه و در محدوده 
قوانین موضوعه اســت، تطبیق دهد و رأی خود را براساس 
قانون مربــوط صادر کند، حســابرس نیز بایــد صورتهای 
مالی تهیه شــده به وســیله هیئت مدیره را با اســتانداردهای 
حســابداری تطبیق داده و رســیدگیها و اظهارنظر حرفه ای 
خود را براساس اســتانداردهای حسابرسی انجام دهد. پس 
با وجود فرایند مشــابه، الزامًا زبان و منابع واحدی بین این 
دو وجود نــدارد. با این حال، هرگاه که ســوء  جریان مالی، 
اختالس، فســاد و تقلب مالی در شــرکتها و ســازمانها رخ 
می دهد، این پرســش بر ســر زبانها می افتد که حسابرسان 

کجا بودند و چرا به وظیفه خود مبنی بر پیشــگیری از وقوع 
جرم و اعالم و گزارش عملیات مجرمانه و فســاد در شرکتها 
عمل نمی کنند. به دنبــال آن، در برخی بحثها، میزگردها و 
جلســه ها، موضوع تا حد ورود اتهام به حسابرسان نیز طرح 
می شود. متأسفانه در نبود دسترسی حسابرسان به رسانه ها 
و مقامهای ذیربط، در مقایســه با مدعیان این امر، موضوع 
به صورت مبهــم و غیرمنصفانه مطرح می شــود و الینحل 

باقی می ماند. 

به هر حال، اســتاندارد حسابرســی و آیین اخالقی 
مرتبط بــا موضوع رعایت نشــدن قوانین و مقررات، 
قدیمی اســت. آیا ضرورتی به تجدیدنظر در این دو 
استاندارد وجود دارد؟ اگر دارد چه تغییراتی را پیشنهاد 

می کنید؟

جمشیدی فرد
بلــه، تجدید نظر ضروری اســت. اما نــه در روال متعارف 
و مشــابه دیگر اصالحاتی کــه در اســتانداردگذاری انجام 
می شود. اینجا باید ذینفعان را هم درگیر کرد، چرا که فاصله 
انتظارهای آنها با درک ما از حسابرســی، مشکل آفرین شده 
اســت. موضوع رابطه حرفه با محیط حقوقی و قضایی باید 
به عنوان یک پروژه مهم مورد توجه قرار گیرد. برای اهمیت 

منابع حرفه به طور عمده وارداتی و

برگرفته از محیط اقتصادی و حقوقی

دیگری است
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موضوع الزم می دانم به طــور مختصر به ابعادی که موجب 
تفاوت برداشتها می شود، اشاره کنم.

حقــوق مجموعــه قواعد الزام آوری اســت کــه با هدف 
تنظیــم روابــط اجتماعی به طــور کلی و بــرای عموم، در 
جامعه برقرار و از ســوی دولت تضمین می شود. مهمترین 
منبع در سیســتمهای حقوقی چون ایران، قانون اســت که 
اصوال حســب نیاز جامعه از طریق مرجع قانون گذاری وضع 
می شــود. با این حال، قوانینی وجود دارد که به دلیل الزامها 

و تعهدهای بین المللی به جریان می افتد. 
قوانین ممکن است به طور عمده حاوی احکام آمره مانند 
قوانین کیفری باشند که برای حفاظت از حقوق کل جامعه 
و برقراری امنیت عمومی الزام آور شــده است و عدول از 
آن به وسیله اشخاص مستوجب مجازات است؛ به ترتیبی 
که گذشــت شــاکی خصوصی نیز ممکن نیست خاطی را 
از کیفر متناســب رهایی بخشــد. نظارت بر اجرای چنین 
قوانینی با ضابطان و مأمورانی اســت که به موجب قانون، 

اختیارهای ویــژه و به دنبال آن مســئولیت دارند. بر این 
اساس، به واسطه متفق بودن سمت حسابرسی و بازرسی 
موضوع قانون تجارت از یک ســو، و همچنین واگذاری 
وظایفــی در برخی قوانین و مقررات برای حسابرســان از 
سوی دیگر، و برداشــتهای کلی و استنباطهای عمومی، 
انتظارها از ســوی مراجع قانونی و نظارتی از حسابرسان 

افزایش یافته است. 
با این حال، متوقعین از حسابرسان کمتر به تحلیل منشأ، 
منبع و جایگاه حرفه ای حسابرسان توجه کرده اند. مجموعه 
اصول و ضوابط حرفه ای حســابداری و حسابرسی مشتمل 
بر اســتانداردهای حسابداری، اســتانداردهای حسابرسی و 
آیین رفتار حرفه ای، منابع اصلی گزارشــگری مالی و اظهار 
نظر حسابرســان اســت که در محیط اقتصادی کشورهای 
انگلوساکســون و سیســتم حقوقــی غیرنظیر بــا ایران، در 
طی دهه ها تکامل و توســعه تدریجی، تهیه و تدوین شده 
اســت. به موجب قانون تأسیس و اساسنامه قانونی سازمان 

تصور می شود با وضع حکم قانونی و الزام به

ایفای وظایف ذکرشده 

می توان از حسابرسان انتظار داشت که

نتایج مورد نظر را تأمین کنند
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حسابرســی، مســئولیت تدوین اصــول و ضوابط حرفه ای 
حسابداری و حسابرسی کشور با آن سازمان است. بنابراین، 
برخــی از منابع مزبور که ضروری تشــخیص داده شــده، 
ترجمه و با لحــاظ محدود نکته های آمــره قوانین، پس از 
تصـویـــب مجمـع عمـومـی آن ســـازمان، و در اصـل در 
سطح بنگاه های اقتصادی و نه به طور مستقیم برای مقاصد 
کالن، الزم االجرا شده است. پس می توان ادعا کرد اگرچه 
منابع مزبور با جواز مقرراتی متعارف به اجرا گذاشــته شــده 
اســت، لیکن منشأ مجموعه منابع حرفه، وارداتی است و از 

سیستم حقوقی متفاوت اقتباس شده است. 
در همین راستا، بازار ســرمایه کشور، افزون بر ضرورت، 
طی مســیر قانونگذاری رســمی از طریق مجلس شــورای 
اســالمی، برای تأمین نیازهای قانونــی، در پی اقدامهای 
سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت توسعه و تنوع بخشی 
به ابزار مالی، در مورد اوراق بهادار و ابزار مشتقه های نوین، 
با منشــأ غیربومی و برگرفته از بازارهای سرمایه کشورهای 
توسعه یافته صنعتی، پس از تطابق با مبانی شرعی از طریق 
کمیته فقهی، مقررات الزم را وضع کرده است. از آنجا که در 
اغلب موارد، مقررات یادشده، در اصول و ضوابط حسابداری 
احکام و موازینی تعیین کرده اســت، حوزه منابع حسابداری 
و حسابرسی را باید تقاطع سه سیستم حقوقی رسمی، بومی 
و وارداتــی قلمداد کرد. بنابراین، وجــود اختالف بین منابع 
حقوق و حرفه محقق اســت. در نتیجه، به صورت متعارف 
نمی تــوان انتظارهــا در این حوزه را بــدون درک تفاوتها از 
حرفه توقع داشت. پس الزمست تحقیقها و تفاهمی علمی 
و تخصصــی از ایــن بابت به منظور کاهش شــکاف موجود 

به عمل آید.

در ارتبــاط بــا واکنــش حســابداران حرفــه ای به 
رعایت  نشــدن قوانین و مقررات در ایران، توقع بازار 

و ذینفعان چیست؟ 

جمشیدی فرد
برای پاســخ به این پرســش باید ببینیم که اســتاندارد چه 
انتظاری از حســابرس دارد تا ارزیابی منصفانه تری از توقع 

بازار و ذینفعان کرد.

در مجموعه استانداردهای حسابرسی، همیشه برای احکام 
قانونی اولویت درنظر گرفته شــده اســت، و استانداردهای 
حسابرســی 250 و 240 با عنوان »ارزیابی قوانین و مقررات 
در حسابرســی صورتهای مالی« و »مسئولیت حسابرس در 
ارتباط با تقلب و اشــتباه در حسابرســی صورتهای مالی«، 
چارچــوب وظایف و ضوابــط مربوط را تعیین کرده اســت. 
به عنــوان نمونه، به برخــی از نکته هــای بااهمیت ضوابط 

مندرج در استاندارد 250 اشاره می شود:
• حصول  اطمینان  از انجام  شــدن  عملیــات  واحد اقتصادی  
طبــق  قوانین  و مقررات ، از مســئولیتهای  مدیریت  اســت . 
بدیهی  است  مسئولیت  پیشگیری  و کشف  موارد رعایت نشدن  

نیز با مدیریت  واحد اقتصادی  است .
• حسابرس ، مسئولیت  پیشگیری  از رعایت نشدن  را ندارد و 
نمی تواند داشته  باشد، اما اجرای  حسابرسی  ساالنه  می تواند 

نقش  یك  عامل  بازدارنده  را ایفا کند.
• حســابرس  باید شواهد حسابرســی  کافی  و قابل  قبولی  را 
در مورد رعایت  آن  دســته  از قوانین  و مقررات  به دست  آورد 
که  به نظــر وی  در تعیین  مبالــغ  بااهمیت  و موارد افشــا در 

صورتهای  مالی ، به طور مستقیم مؤثر است .
• حسابرسی  با این  خطر اجتناب ناپذیر روبه رو است  که  برخی  
تحریفهــای  بااهمیت  موجــود در صورتهای  مالی ، کشــف  
نشــود، حتی  اگر عملیات  حسابرسی  براساس  استانداردهای  
حسابرسی  و به  گونه ای  مناسب  برنامه ریزی  و اجرا شود. این  
خطر در مورد تحریفهای  بااهمیت  ناشــی  از رعایت  نشــدن 

به  دلیل  عواملی  چون  موارد زیر افزایش  می یابد:
○ وجود قوانین  و مقررات  زیاد )مربوط  به  جنبه های  عملیاتی  
واحــد اقتصادی ( که  در نوع خود ا اثر بااهمیتی  بر صورتهای  
مالی  ندارد و سیستمهای  حسابداری  و کنترل  داخلی  نیز آنها 

را دربر نمی گیرد؛
○ کاهش  اثربخشــی  روشــهای  حسابرســی  به  دلیل  وجود 
محدودیتهای  ذاتی  سیستمهای  حسابداری  و کنترل  داخلی  

و استفاده  از نمونه گیری ؛
○ ماهیــت  شــواهد کسب  شــده  به وســیله  حســابرس  )که  

متقاعدکننده  است  نه  قطعی (؛ و
○ احتمــال  اســتفاده  از روشــهایی  به  قصد پنهان  داشــتن  
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موارد رعایت نشــدن ، ماننــد تبانی ، جعل  )اســناد(، قصور 
عمدی  در ثبت  معامله ها ، زیرپاگــذاری  کنترلهای  داخلی  از 
سوی  مدیریت  رده  باال یا ارائه  عمدی  اطالعات  نادرست  به  

حسابرس .
نکته های یادشــده، بخشــی از اســتاندارد اســت که با 
انتظارهــای برخــی مراجع و صاحب نظران خــارج از حرفه 
انطباق ندارد. به خصوص این که در وضعیتی که حســابرس 
به مــوارد نقض قوانین و مقررات برخــورد کند، گزارش آن 
منوط به بااهمیت بودن مبالغ و موضوعهای قابل افشــا در 
صورتهای مالی و تأثیرگذار بر فعالیت واحد مورد حسابرسی 
است. مقیاس اهمیت براساس استانداردها تعیین می شود، 
در حالــی که در تکلیــف اعالم وقــوع جــرم و فعالیتهای 
مجرمانه، حسابرس به طور عمومی مقید به شرط اهمیت، 

آن هم به مقیاس یادشده، نیست.
در چنین شرایطی، این پرسش به جا از سوی مقامهای 
خارج از حرفه که از حســابرس انتظار گزارش موارد نقض 
قوانیــن و مقررات را دارند، مطرح می شــود کــه با وجود 
تکالیــف متعدد بــرای حسابرســان از مجــرای قانونی، 
چــرا نظر مقررات گذار تأمین نمی شــود. از ســوی دیگر، 
حسابرســان در خأل بین منابع حرفــه و الزامهای قانونی 
سرگردانند، و نمی توانند این خواست را به زبان متقاضیان 

براورده سازند. 
منابــع حرفه به طور عمــده وارداتــی و برگرفته از محیط 
اقتصادی و حقوقی دیگری اســت. اگرچه ایــن ادعا الزامًا 
عاملی منفــی و به معنــای غیرکیفی بودن منابع یادشــده 
نیست، ولی تأمین نیاز محیط داخلی از طریق اقتدار قانون، 
امری اولویت دار و اجتناب ناپذیر اســت؛ به خصوص این که 
به موجب تحقیقهای موجود کشــور، ایران جزو آن دســته 
از کشــورهایی قرار می گیرد که بُعد اقتــدار قانونی بر حرفه، 
بر بُعد حرفه گرایی محض غالب اســت. قابل ذکر اســت که 
در کشــورهایی که حرفه گرا تلقی می شوند، اعمال قضاوت 
حرفه ای مســتقل از سوی حســابداران، و وجود تشکلهای 
حرفه ای متعدد، درخورتوجه اســت، تأمین مالی بنگاه های 
اقتصــادی به جای بــازار پول به طور عمــده از طریق بازار 
سرمایه صورت می گیرد، اعمال فشار بر حسابداران، رعایت 

الزامهای قانونی، نقش دولت در سیاستگذاری های حرفه، 
و نقش دولت در تدوین استانداردهای حسابداری کم است؛ 
عواملی که عکس آن در کشورهایی که کنترل قانونی در آنها 

برجسته است، دیده می شود. 

حســابداران حرفه ای، حق الزحمه خود را از صاحبکار 
دریافت می کننــد، و این  خطر وجــود دارد که در اثر 
علنــی کردن موارد رعایت نشــدن قانون و مقررات، 
منافع خود را از دســت بدهند. قانون چه حمایتی از 

حسابداران می کند؟

جمشیدی فرد
مخاطره های حسابداران حرفه ای در محیط کسب و کار بسیار 
زیاد اســت و همواره در معرض ادعا هســتند و حمایتهای 
قانونــی و حتی حرفه ای از آنان نامتناســب اســت. عموم 
مؤسســه های حسابرســی بحثهایی مانند بیمه مســئولیت 
حرفه ای را جــدی نگرفته اند؛ در محیط کســب و کار منافع 
خــود را کوتاه مدت می بینند. از ســوی دیگر، تردید در اتکا 
به حمایت به موقع از ســوی تشــکلهای حرفه ای و ناظران 
بر بازارهای مالی، آنــان را به احتیاط و محافظه کاری بیش 
از حــد در طرح مطالب کرده اســت. با توجه ابعاد گســترده 
کاســتیها، من چارچوبی برای شناسایی و اصالح اشکالها و 

پوشش شکاف انتظارها پیشنهاد می کنم.
اصرار حسابرســان به اتکا به منابــع حرفه، با اوصافی که 
ذکر شــد در همه حال و وضعیت کاربرد نــدارد، و این حق 
قانون گذار و مجریان آن اســت که به منظور تأمین نیازهای 
جامعــه از امکانات حرفه بهره بگیرنــد. با این حال، صرف 
وضــع تکالیــف از طریــق وضــع قوانین و مقــررات برای 
حسابرســان کافی به مقصود نیست و باید چارچوبی اجرایی 
بــرای آن طراحــی کرد. نکته هــای زیر رئــوس چارچوب 
پیشنهادی برای به کارگیری حسابرسان در ارزیابی، نظارت 
و گزارش موارد نقض قوانین و مقررات از ســوی واحدهای 

مورد رسیدگی است:
1- تکلیف مقرر برای رسیدگیهای قانونی باید صریح و روشن 
باشد، در حالی که در برخی مقررات الزامهای کلی، اجمالی 
و مبهم به حسابرســان نســبت داده می شــود که با مفاهیم 
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حقوقی منطبق نیســت. حسابرســی مالیاتی به حکم ماده 
272 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصالحیه سال 1394، 
از جمله تکالیفی بود که به طور صریح و روشــن حسابرسان 
را ملــزم به اجرای وظایف محول کرده بود. به رغم صراحت 
قانــون، بی میلی مقامهای مالیاتی بــه واگذاری اختیارهای 
خود، و صدور بخشنامه ها و مقررات پایین دستی در تعارض 
با قانون، موجب شد که اجرای قانون در هاله ای از ابهام قرار 
گیرد. در حالی که برعکس، در برخی مقررات که کلی است 
و صراحــت ندارد، بــرای نمونه تکلیف مقــرر در ماده 151 
قانون تجــارت در خصوص اعالم وقوع جــرم به مقامهای 
قضایی، مجریان و ناظرین قوانین، تفسیری موسع از جرم 
به کار می برند که حتی با ماهیت عملیات بازرســی قانونی و 

حسابرسی سازگاری ندارد.
2- یکــی از مشــکلهای مقررات گــذاران در مکلف کردن 
شاغالن حرفه ای، بی توجهی به امکانات و تواناییهای آنان 
اســت. به طور عمومی تصور می شود با وضع حکم قانونی 
و الزام به ایفای وظایف ذکر شــده، می توان از حسابرســان 
انتظار داشت که نتایج مورد نظر را تأمین کنند؛ در حالی که 

مطابق مسئولیت واگذاری باید امکانات اجرایی و اطالعاتی 
نیــز برای آنان فراهم شــود. بــرای نمونــه، در خصوص 
رســیدگیهای مالیاتی، در غیاب دسترســی حسابرسان به 
ســامانه های اطالعاتــی مالیاتی و گمرگی اشــخاص و یا 
استعالم حسابهای بانکی و بهره گیری از ضابطان قضایی، 
چگونــه می توان از آنان انتظار داشــت کــه مانند مقامهای 
دولتی بتوانند در کشــف تمامــی تقلبهــای مالیاتی موفق 
باشند. این امر از جمله انتظارهای نابه جا از حسابرسان بوده 
که در فضایی غیرمنصفانه به زیان حرفه انجامیده اســت. 
بنابراین برقراری تناســب اختیارها و مسئولیتها، بخشی از 
تفاهمی است که به کاهش شــکاف انتظارها منجر خواهد 

شد.
3- اگرچه به طور عمومی حسابرسان درک مناسب و توانایی 
روخوانی قابل قبولــی از قوانین و مقررات دارند، ولی حرفه 
حسابرسی زبان و ادبیات اختصاصی دارد که به همین دلیل 
قانون گذار مرجع مشــخص حرفه ای واحدی را برای تهیه و 
تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین کرده 
است. بنابراین، آن دســته از قوانین و مقررات قانونی که با 

ناهمگونی در منابع قانونی و حرفه

در تکلیف حسابرسان به انجام رسیدگیها و

فاصله  انتظارهای بین متقاضیان خدمات حسابرسی

از جنبه های نظری و اجرایی مشهود است
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کیفیت اشاره شده در باال، حسابرسان را ملزم به رسیدگیهای 
قانونی می کنــد، باید قبــل از الزم االجرا شــدن به منظور 
انطباق با اصول و ضوابط حرفه ای، ارزیابی الزام آور بودن، 
امکان عملیاتی و اجرایی شــدن، بــه مقررات گذار حرفه ای 

اعالم گردد تا از سوی وی اظهارنظر شود.
4- اظهار نظر حســابرس نســبت به صورتهای مالی، مبتنی بر 
نتایج حاصل از اعمال روشــهای حسابرسی، مانند پرس وجو، 
تأییدیه، سندرسی و مشاهده موضوع استانداردهای حسابرسی 
اســت. در حالی که روشــهای حسابرســی، الزامًا ســازگار و 
مناسب برای رســیدگی به تخلفها از قوانین و مقررات نیست؛ 
به خصــوص، چنانچه از ســوی مدیریت و با توســل به اقدام 
متقلبانه و مجرمانه صورت گرفته باشــد. در چنین شــرایطی 
مجــرم، تردیدی در ارتــکاب جرم جعل و یــا دادن مکتوبات 
و اظهــار خالف واقع، که روشــهای پرس وجو، اخــذ تأییدیه 
و سندرســی را ناکارامد می کنــد، نخواهد داشــت. بنابراین، 
به منظور ایفای کارامد وظیفه رســیدگی قانونی، باید روشهای 
رســیدگی ویژه و اختصاصی متناســب با خواست مقررات گذار 
از سوی مرجع تدوین اســتانداردهای حرفه ای، یعنی سازمان 
حسابرســی، همانند آنچه از طریق اســتانداردهای حسابرسی 
جاری می شــود، تعریــف و زمینه اجرایی آن فراهم شــود، و 

چابکی الزم برای اعالم نظر و تفسیر به موقع را داشته باشد.
5- با وجودی که به حکــم قانون مدنی چگونگی ابالغ قوانین 
و مقررات تعیین شــده اســت، لیکن بنا به ضــرورت آنچه در 
بندهای باال عنوان شــد، پس از اعالم نظر مقام تدوین کننده 
اســتانداردها، الزمست مقام ناظر حرفه ای )جامعه حسابداران 
رسمی ایران در مورد مؤسسه های عضو و شاغالن انفرادی(، 
تکالیف مقرر را به طور مســتقیم به اعضای شــاغل خود برای 
اجــرا ابالغ کند، تا چارچوب مســئولیت هر یــک از مقامهای 
مقررات گــذار حرفــه ای، ناظر حرفه ای و مســئول رســیدگی 
به روشــنی مشــخص شــود. در غیاب چنین ترتیبی ابهام در 
وظایف به وجود می آید، که به طــور معمول در این بین، اعضا 

بیشتر در مظان اتهام قرار دارند.
6- استانداردهای حسابرســی در اصل برای رسیدگی و اظهار 
نظــر در مورد صورتهای مالی بنگاه هــای اقتصادی و انتفاعی 
تدوین شده اســت. هر گونه وظیفه افزون بر آن، در استاندارد 

حسابرسی کار اضافی محسوب می شــود. بسیاری از تکالیف 
متصورشــده بــرای رســیدگیهای قانونی، مورد درخواســت 
صاحبکار و طرف قرارداد حسابرسی نیست. در این خصوص، 
افزون بر لزوم مکلف کردن صاحبکاران و مدیران شرکتها، باید 
حق  الزحمه اضافی و منبع تأمین آن برای رســیدگیهای قانونی 
که تکلیفی اضافــه بر وظیفه متعارف حرفه ای اســت، به طور 
مشــخص تعیین شــود. برای نمونه، در حسابرســی مالیاتی 
این موضوع در قانون به طور روشــن پیش بینی شــد، ولی این 
نقــص در خصوص اظهار نظر حســابرس راجع بــه رعایت یا 
رعایت نشــدن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، وجود دارد.
بــر این اســاس، ناهمگونــی در منابع قانونــی و حرفه، در 
تکلیف حسابرسان به انجام رسیدگیها و فاصله انتظارهای بین 
متقاضیان خدمات حسابرســی، از جنبه های نظری و اجرایی 
مشهود اســت. اما حرفه باید پاسخگوی بخشــی از نیازهای 
معقــول قانون گذار برای اطمینــان از رعایت قوانین و مقررات 
در حوزه مرتبط باشد. بدین منظور همپای مسئولیتها و وظایف 
محول شده، قانونگذار باید اختیارات و امکانات متناسب، برای 
منبع تأمین حق الزحمه کار اضافــی را نیز فراهم و تعیین کند. 
مقــررات تکلیفی زمانی می تواند عملیاتی شــود که از ســوی 
مقررات گــذار حرفــه ای به زبــان و ادبیات حرفــه ترجمه و به 
جریان افتاده، و به تناســب روشهای رسیدگی ویژه آن تعریف 
و اجرایی و سپس از ســوی مقام ناظر حرفه ای به حسابرسان 
ابالغ شده باشد. پیاده سازی پیشنهادهای یادشده می تواند به 
میزان درخور توجهی موجب بهبــود درک متقابل بین حرفه و 
متقاضیان خدمات حرفه ای، کاهــش فاصله انتظارها، ارتقای 
حرفه، و مشــارکت حسابرســان در تأمین بخشــی از نیازهای 

بخش عمومی شود.

امیدواریم پاســخها، راهکارها و پیشنهادهای شما، 
که متکی بــه تجربه طوالنی همکاری با تشــکلهای 
حرفه ای حسابداری ایران اســت، توجه اشخاص و 
مراجع مسئول را، که عالقه مند به بهبود وتوسعه حرفه 

حسابداری ایران هستند، جلب کند. 


