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میزگرد
اخالقورفتارحرفهایبرایخدماتغیراطمینانبخشی
حسابرســان مؤسســه های حسابرســی بر حســب مهارت و تخصصهای خود، به طور معمول خدماتی غیر از خدمات اطمینان بخشی، به صاحب كاران 
حسابرسی ارائه می دهند. اما، در هر حال، ارائه این گونه خدمات ممکن است خطرهایی را نیز متوجه استقالل مؤسسه یا اعضای گروه حسابرسی كند. 
آیین رفتار حرفه ای ســازمان حسابرســی )مصوب ســال 1366( و آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رســمی ایران )مصوب سال 1382( 
به صورتی بســیار محدود به مســائل مربوط به نقض استقالل حسابرس در نتیجه ارائه خدمات هم زمان غیرحسابرسی پرداخته و خدمات معینی را 

ممنوع كرده اند.
آیین رفتار حرفه ای فدراســیون بین المللی حســابداران )2014( )ترجمه و منتشر شده به وسیله جامعه حسابداران رسمی ایران(، با موضوع ارائه 
خدمات حرفه ای به صاحب كار  - غیر از خدمات اطمینان بخشــی- بســیار گسترده تر از آیینهای یادشــده برخورد كرده است. افزون بر آن، در آوریل 
2015 فدراســیون بین المللــی حســابداران، اصالحاتی را در آییــن رفتار حرفه ای انجام داد كه نشــان از توجه به اهمیت حفــظ منافع همگانی و 

نگرانیهای ناشی از نقض استقالل حسابرس دارد. به چند نمونه از آنها توجه می كنیم:
طبق آیین رفتار حرفه ای سال 2014، مؤسسه حسابرسی نباید خدمات حسابداری و دفترداری یا تهیه و تنظیم صورتهای مالی را به صاحب كار 

حسابرسی ارائه كند، مگر در »شرایط اضطراری«. در اصالحیه اخیر استثنای »شرایط اضطراری« برداشته شد.
براســاس آیین رفتار حرفه ای ســال 2014، مســئولیتهای مدیریت، كه حســابرس نباید در آن شــركت كند، با رهبری و هدایت بنگاه، شامل 
تصمیم گیری های »عمده« درباره تحصیل، اســتقرار و كنترل منابع انسانی، مالی، عینی و نامشهود، سروكار دارد. كلمه »عمده« در اصالحیه اخیر 

حذف شده است.
طبق آیین رفتار حرفه ای سال 2014، هنگام ارائه خدمات غیر از خدمات اطمینان بخشی، یکی از اعضای مدیریت باید برای تصمیم گیری ها و 
قضاوتهای مدیریت تعیین شــود. در اصالحیه اخیر، مدیریت ضمن منصوب ساختن یک شخص مناسب و مربوط و متخصص، به منظور نظارت 

بر خدمات غیرحسابرسی، باید مسئولیت اقدامهایی را بپذیرد كه در نتیجه خدمات انجام شده باید صورت پذیرد.
براساس آیین رفتار حرفه ای سال 2014، در تعریف مسئولیتهای مدیریت آمده است كه اقدامهای روزمره و اداری یا مربوط به مسائل كم اهمیت، 
به طور معمول مســئولیت مدیریت محسوب نمی شــود. در اصالحیه اخیر، عبارت یادشــده با اضافه كردن یک عبارت، شفاف سازی شده است: 

»خدماتی كه در ماهیت روزمره و اداری هستند، به قضاوت حرفه ای كمی از سوی حسابدار حرفه ای نیاز دارند و یا اصاًل نیاز ندارند.«
اشاره به موارد یادشده نشان می دهد كه تا چه اندازه موضوع نقض استقالل حسابرس و حفظ منافع همگانی بااهمیت و مورد توجه است. 

حرفه حسابرسی در ایران به مسائل نقض استقالل حسابرس به ویژه در حوزه ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحب كار حسابرسی، توجه اندكی دارد.
مجله حسابرس در این شماره موضوع محوری خود را به »اخالق و رفتار حرفه ای برای خدمات غیراطمینان بخشی« اختصاص داده است. 

میزگرد این شــماره با حضور صاحبنظران مطلع و دارای دیدگاه برای بحث و بررســی در این حوزه تشــکیل شــد و پرسشهای زیر مورد بحث و 
گفتگو قرار گرفت:

1- آیا نقض استقالل حسابرس به دلیل ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحب كار حسابرسی، برای حرفه حسابرسی ایران دغدغه ای اساسی است؟
2- آیا تا كنون ســابقه ای از نقض استقالل حســابرس به دلیل ارائه خدمات غیرحسابرسی وجود داشته و آیا مراجع نظارتی، كنترلی بر این موضوع 

دارند و آمار و اطالعاتی برای اطمینان جامعه منتشر كرده اند؟ 
3- آیا مانند مراجع بین المللی، باید برای اصالح آیین رفتار حرفه ای، پیوسته اقدام كرد و تهدیدهای متوجه استقالل حسابرس را پوشش داد؟

4- چگونه می توان اطمینان به دست آورد كه مقررات موجود به خوبی رعایت می شود؟ آیا تدابیر ویژه ای بیش از آنچه تاكنون انجام می شده است، 
باید صورت گیرد؟
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 دکتر نظری
ضمن خیرمقدم؛ بسیار ممنونم که دعوت مجله حسابرس 
را پذیرفتید. همانطور کــه در دعوتنامه مالحظه کرده اید، 
گفتگــو دربــاره اخالق و رفتــار حرفه ای بــرای خدمات 
غیراطمینان بخشــی اســت. برای آغاز گفتگو ابتدا اجازه 
می خواهم بــا خوِد موضوع اخالق و آییــن رفتار حرفه ای 
شــروع کنیم و اینکه تأکیــد آیین رفتار حرفــه ای بر چه 

موضوعهایی است؟
 وقتی

با توجه به موضوع و منظور حسابرســی مســتقل كه عبارتســت 
از »رســیدگی به حسابهای ارائه شــده و اظهار نظر درباره صحت 
و ُســقم آن«، الزمــه انجام مســئولیت پذیرفته شــده به عنوان 
حسابرسی مستقل، داشــتن تسلط كافی به حساب و حسابداری 
)فن حسابداری(، دانستن روشــهای رسیدگی )فن حسابرسی( 
و نتیجه گیری از رســیدگیهای انجام شده می باشد. بدین ترتیب، 
الزمــه انجام صحیــح خدمت به عنوان حسابرســی مســتقل، 

تخصص حرفه ای در تشخیص موارد قدرت و ضعف حسابداری 
ارائه شــده و اظهارنظر )قضاوت( بی طرفانه و بدون ُحب و بغض 
)و حتی مصلحت اندیشی( است كه بتواند به مجریان و مسئولین 
حســاب برای رفع نواقص احتمالی و درک واقعیتهای موجود در 
حسابداری ارائه شده برای استفاده كنندگان و ذینفعها، كمک كند. 
با توجه به مراتب باال، اولین ضوابط مقرر در آیین رفتار حرفه ای 
حسابرسی مستقل )مانند بیشتر فنون و ِحَرف( ضوابط و شرایط 
صالحیت فنی اهل حرفــه )تحصیالت، معلومات و تجربه های 
الزم و كافی( خواهد بود كه نه با تشــخیص شخص حسابرس، 
بلکه از سوی ســازمان و نهادی كه می بایست صالحیت الزم را 
داشــته باشــد تعیین می گردد و ضوابط و شرایط حفظ صالحیت 
و ارتقای آن به مرور زمان و  حســب مورد مشــخص می شود. 
بعد از طی مرحله اول، مسئولیت اقدام )حسابرسی( و اظهارنظر 
بی طرفانه به عهده شــخص حســابرس منتخب قرار می گیرد و 
آیین رفتار حرفه ای می بایست شامل دستورالعملهای الزم برای 
انجام صحیح این مرحله و تعیین شــرایط و اعمال ممنوع شــده 

دکتر کیهان مهام
حسابدار رسمی و شریک مؤسسه حسابرسی

فریوران راهبرد

دکتر رضا نظری
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

 ناصر رزاق
عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران

محمدرضا گلچین پور
رئیس هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی

آزمون پرداز ایران مشهود

 بهروز وقتی
حسابدار رسمی
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به منظور جلوگیری  از انحراف حسابرســی و تشــکیک در صحت 
نظر اظهارشده باشد.

به نظــر اینجانب، مرحله اقــدام )حسابرســی( و اظهارنظر در 
صــورت صالحیت فنی و اخالقی اهل حرفه و در شــرایط عادی 
)بدون اعمال فشــار از بیرون(، ممکن اســت بدون دستورالعمل 
ویژه اجرا شــود. اما مرحله دوم )جلوگیری از تشکیک در صحت 

اظهارنظر(، بدون ضوابط و مقررات غیرممکن خواهد بود.
 دکتر نظری

چه عواملی باعث می شــود که آیین رفتار حرفه ای رعایت 
شود یا رعایت نشود؟ به نظر شــما کجا باید تأکید گردد تا 

آیین رفتار حرفه ای در واقع به کار گرفته شود؟ 
 وقتی

ببینیــد، هیــچ كاری، هیچ حرفــه ای، بدون آیین رفتــار حرفه ای 
ممکن نیســت به كار خود ادامه دهد. هرچه كار حرفه از نظر جامعه 
حساس تر، و به ویژه مادی تر باشد، به طور طبیعی بخش آیین رفتار 
حرفه ای آن سنگین تر می شود. من صددرصد به ضرورت آیین  رفتار 
حرفــه ای اعتقاد دارم و تأكیدم بر این اســت كه آیین رفتار حرفه ای 

یک موضوع جامع و كامل و مناسب بوده و رفع تکلیف نباشد. 
در آییــن  رفتار حرفه ای، در پرونده های انتظامی كه رســیدگی 
می كنیــم، اصاًل برای تکمیل آموزش چیزی نداریم. در اســم در 
اساســنامه آمده اســت، اما در آیین نامه هیچ چیــزی نداریم. در 
صورتی كه وقتی رسیدگی صورت می گیرد، مشخص می شود كه 
معلومات شخص كافی نیست و به مسائل حرفه ای اعتقاد ندارد. 

 دکتر نظری
آیین رفتار حرفه ای روی چه نکته اساسی باید تأکید داشته 
باشد؟ برای نمونه، گفته می شود چون اظهارنظر حسابرس 
بــا منافع عمومی در ارتباط اســت، پس بحث اســتقالل 

حسابرس نکته اساسی است. 
 وقتی

آیین رفتار حرفه ای و اســتقالل مهم است، اما باید كاری كنیم كه 
جنبه رفع تکلیف پیدا نکند. باید كاری كنیم كه آیین رفتار حرفه ای 

هم در حرف و هم در عمل رعایت شود. 
 گلچین پور 

من از یک منظر دیگر به این موضوع نگاه می كنم كه در اســاس 
جایگاه حسابرسی كجاست؟ در واقع از زمانی كه نیاز به حسابرسی 
در جامعه احســاس شــد و بعد از آن، كه این نیاز گام به گام با تغییر 
قوانین و توســعه بازار، گســترش كیفی و كّمی پیــدا كرد، نیاز به 
یک ســری ضوابط به وجود آمد. در این زمینه، یکی از مهمترین 
الزامهایــی كه جایگاه پیدا كرد، بحث اخالق و رفتار حرفه ای بود؛ 
به دلیل اینکه كار حسابرســان در اســاس، نوعی قضاوت است و 
زمانی كه بحث قضاوت مطرح می شــود، مسائل اخالقی به میان 

می آید.
من اعتقادم بر این اســت كه كشورهای پیشرفته بر حسب نیاز 
به این نقطه از توســعه حرفه رســیده اند، اما ما برحسب اجبار به 
این نقطه رسیده ایم؛ به عبارت دیگر، در ایران براساس الزامهای 
قانونی حرفه حسابرسی مطرح شد. ولی آنها برحسب نیازشان، و 
گام به گام و به طور طبیعی به این نقطه رســیدند، مراحل طبیعی را 
طی كردند، نیازهایشان را شناسایی و آدمهای خاص آن نیازها را 
تربیت كردند و هر كــدام را در جایگاه مخصوص خود قرار دادند. 
در جامعه ما، هرچند با ایجاد ســازمان بــورس كمی این موضوع 
تعدیل شد و حسابرسی به شــکل متداول در دنیا نزدیکتر گشت، 
لیکن هنوز با جایــگاه واقعی فاصله زیــادی دارد. بنابراین، باید 
توجه داشــته باشــیم كه محیط حرفه در ایران یک محیط به طور 
كامل متفاوت با آن شرایطی است كه در دنیا وجود دارد. بنابراین، 
به طور قطــع بحث اخالق و رفتار حرفه ای هــم تحت تأثیر این 

محیط قرار می گیرد.
با این حال، حسابرسان به رغم شرایط سخت كاری و فشارهای 
محیط حرفه ای كه هر یک ممکن است بر استقالل آنها تأثیرگذار 

وقتی:

هر چه کار حرفه از نظر جامعه

حساس تر

و به ویژه مادی تر باشد

به طور طبیعی

بخش آیین  رفتار حرفه ای آن

سنگین تر می شود
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باشــد، به طور عمده بدون توجه به بزرگی و كوچکی بنگاه های 
اقتصــادی و موضوعهای مورد حسابرســی ســعی می كنند با 
پشتوانه ادله و مســتندات، قضاوت درست انجام دهند. یعنی 
به نظــر من، فرقی نمی كند كه موضوع كار حســابرس با منافع 
عمومی سروكار داشته باشــد یا نداشته باشد. قضاوت، چه در 
شــركت ســهامی خاص یا مسئولیت محدود باشــد یا سهامی 
عام- هر چند كه حساسیتها در ارتباط با شركتهای سهامی عام 
به لحاظ نظارتهای حاكم بر آنها بیشــتر اســت- تفاوتی ندارد. 
حســابرس ممکن اســت در شــركت ســهامی عام حساسیت 
بیشــتری نشــان دهد، اما در مورد ماهیت و قضــاوت در هر 
مورد، صرفنظر از موضوع باید با توجه به تمامی پشــتوانه ها و 

شواهدی كه وجود دارد، مستقل و عادالنه باشد.
 دکتر مهام

برداشــتی كه از آیین رفتار حرفه ای دارم این اســت كه اگر قرار 
باشــد منافع عمومی را به نوعی در خدماتــی كه ارائه می كنیم، 

حفظ نماییم به طور طبیعی اصول بنیادی واسطه كار است. 
یعنی، انتظار می رود كســی كه قرار اســت منافع عمومی را 
حفظ كند، درســتکار باشــد. در آیین رفتار حرفه ای قید شــده 
اســت افرادی كه وارد این حرفه می شــوند بایــد بی طرفی را 

سرلوحه خود قرار دهند. 
از همین جا به این نتیجه می رســیم كه اگر كســی قرار است 
بی طرف باشــد و از نظر ذهنی بتواند قضاوتهای بی طرفانه ای 
داشته باشد، باید از نظر فیزیکی مستقل باشد؛ یعنی استقالل 
فیزیکی الزمه بی طرفی ذهنی اســت. به عبارت دیگر، كسی 
كه به لحاظ ظاهری فاقد استقالل است پس به طور طبیعی هم 
نمی تواند بی طرف باشــد و در نتیجه، اگر كسی بی طرف نباشد 

نمی تواند منافع عمومی را هم حفظ كند. 
حســابرس در تمام گزارشــهای خود از گزارش حســابرس 
مســتقل نام می برد؛ یعنی در نهایــت، تفاوتی كه بین خدمات 
حرفــه ای كــه در حسابرســی انجــام می دهیــم بــا خدمات 
غیراطمینان بخشــی وجود دارد، تنها در بحث استقالل است. 
یعنی، حسابرسی كه خدمات غیراطمینان بخشی ارائه می دهد 
لزومی ندارد كه اســتقالل خود را حفظ كند و از اینجاســت كه 

بحث این میزگرد شروع می شود.
 اگــر خدمات اســتقالل طلب با خدمات غیراســتقالل طلب 

هم زمان شود- و بحث بیشتر روی هم زمانی است- استقالل به 
خطر می افتد. نگرانی اصلی آنجایی است كه احیانًا از حسابرس 
خواسته شود كه خدماتی را هم زمان با خدمات اطمینان بخشی 
انجام دهد. در مقررات ایران، گفته شده است كه این دو با هم 

قابل پذیرش و انجام  پذیر نیست. 
یکی از پرسشها در این میزگرد این است كه مقررات مربوط 
به ارائه خدمات غیراطمینان بخشــی به صاحب كار حسابرسی 
از ســوی حسابرس تا چه حد اطالع رســانی شده است؟ تعداد 
پرسشــهایی كه در این زمینه از جامعه شده، زیاد و پاسخهایی 
هم كه جامعــه داده كم نبوده اســت. البته، اگــر مراجعه كنید 

می بینید كه گاهی پاسخها با هم تناقض دارد. 
در این زمینه بورس هم ورود كرده و می دانید كه این سازمان 
قوانین و مقررات خاصی را برای مؤسسه های حسابرسی وضع 
كرده است. برای نمونه، اگر خاطرتان باشد، همین پارسال بود 
كه بورس در مورد مؤسسه هایی كه كار حسابرسی داخلی یا كار 
حسابرسی مســتقل یا كار عضویت در كمیته حسابرسی دارند، 

مقرراتی را تعیین كرد. 
 رزاق

راز بقــای هر حرفه در حقیقت رفتار حرفه ای آن حرفه در قبال 
دیگران اســت؛ از این بابت، خدمات اطمینان بخشــی و دیگر 
خدمات غیراطمینان بخشــی با هم متفاوتند. یعنی، محصول 
حســابرس در خدمــات اطمینان بخشــی ممکن اســت خیلی 

دکتر مهام: 

برداشتی که از 

آیین رفتار حرفه ای دارم

این است که اگر قرار باشد

منافع عمومی را به نوعی در

خدماتی که ارائه می کنیم

حفظ نماییم

به طور طبیعی اصول بنیادی

واسطه کار است
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خوشــایند صاحب كار نباشــد، اما در خدمات غیراطمینان بخشی 
پذیرش محصول حســابرس ممکن اســت متفاوت بوده و مورد 

پذیرش بیشتری قرار گیرد. 
آییــن رفتار حرفه ای، زیربنای رفتار اخالقی اســت. در جامعه 
حســابداری، بیشتر مشــکالتی كه وجود دارد ناشــی از رعایت 
نکردن آیین رفتار حرفه ای اســت. زمانی كه آیین رفتار حرفه ای 
فدراسیون بین المللی حسابداران نسخه 2016 را مطالعه می كنید، 
متوجه  می شــوید در حقیقت اساس آن مبتنی بر صداقت حسابدار 
اســت. چارچوب آییــن رفتار حرفــه ای با فــرض صداقت افراد 
حرفه ای تدوین شده و یکی از اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای 
اصل درســتکاری اســت كــه همه حســابداران را بــه صداقت، 
راســتگویی و صراحت در همه روابط حرفه ای و كســب وكار خود 

ملزم می كند.
این چارچوب مطرح كرده كه اگر قرار اســت حسابرس خدمات 
غیراطمینان بخشــی به صاحب كار حسابرســی خــود ارائه كند، 
باید بررســی نماید كه آیا این خدمت باعث خدشــه وارد كردن به 
اســتقالل نمی شود و الزم اســت اهمیت خطر نقض استقالل را 
ارزیابی و اطمینان حاصل كند كه تدابیر ایمن ســاز می تواند خطر 
را به ســطح پذیرفتنی كاهش دهد و اینکه حسابرس الزم است با 
صاحــب كار یا اركان راهبری صحبت كند و ببیند كه نظر شــركت 
چیست. پس این چارچوب مالک را بر صداقت حسابرس گذاشته 
است. در بحث مستندسازی، می گوید اگر حسابرس فکر می كند 
كه خدشــه ای وارد نمی شود، باید دالیل خود را مستند كند. آیین 
رفتار حرفه ای آیفک بســیاری از خدمــات غیراطمینان بخش را 
هم زمان با انجام خدمات حسابرســی با رعایت شــرایطی مجاز 
دانســته اســت. برای نمونــه، در بخش 2 آیین رفتــار حرفه ای 
مواردی ماننــد مغایرت گیری حســابها، تجزیه وتحلیل و تجمیع  
اطالعات برای تهیه گزارشــهای مالی، برگردان صورتهای مالی 
از یــک مبنای گزارشــگری به مبنای دیگــر، ترجمه صورتهای 
مالــی، خدمات عــادی و تکراری كه  نیاز به قضاوت حســابرس 
ندارد مانند انجام محاســبات و  تنظیم لیســت حقوق و دستمزد 
براســاس داده های صاحب كار، ثبت و ضبط معامله های عادی، 
محاسبه اســتهالک دارایی ثابت، تهیه صورتهای مالی براساس 
تراز آزمایشی صاحب كار، خدمات تهیه اظهارنامه مالیاتی، یاوری 
در حل وفصــل دعاوی حقوقی و ... براســاس شــرایطی مجاز 

دانسته شده اند و تنها حسابرس باید میزان خطرها از جمله نقض 
استقالل را ارزیابی و بررســی كند كه آیا تدابیر ایمن ساز می تواند 

خطر را به سطح قابل پذیرش تقلیل دهد؟
به هــر حال، اگر اخالق وجود نداشــته باشــد و اگر شــخص 
حســابرس به اخــالق پایبنــد نبوده و صداقت نداشــته باشــد، 
هزار و یک اخالق حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای هم كه گذاشــته 
شــود، رعایت نخواهد كرد و خیلی آرام و پنهانی كار خود را انجام 
خواهد داد و به احتمال زیاد كســی هم مطلع نخواهد شــد. برای 
نمونه، خدمات هم زمان حسابداری را با حسابرسی انجام می دهد 
و هیچ احدی هم مطلع نمی شــود، مگــر اینکه بین صاحب كار و 

حسابرس اختالف به وجود آید. 
به نظر مــن اســاس قضیه، اخالق اســت. اخــالق زیربنای 
خودكنترلی اســت. باید در مورد مبحث اخالق صحبت كرد و این 
موضوع بسیار گسترده است و فکر نمی كنم كه در این جلسه و این 
فرصت محدود، بحث آن امکان پذیر باشد. بعد از بحث اخالق و 
»اخــالق حرفه ای«، باید در مورد مبحث »آیین رفتار حرفه ای« و 

چگونگی رعایت آن سخن گفت. 
 دکتر نظری

من این گونه استنباط می کنم که باید در آیین اخالق و رفتار 
حرفه ای مصادیق را بنویســیم؛ مصادیقی که برای مثال، 
کار خدمات غیراطمینان بخشــی ممکن اســت اســتقالل 

حسابرس را خدشه دار کند. 
 دکتر مهام

در حسابرســی نمی توانیــم بگوییــم كه حســابرس چه زمانی 
مستقل اســت. می گوییم كه »اگر حسابرس این گونه نباشد!«، 
چــون نمی توانیم بگوییم چگونــه باشــد، از طریق معکوس 

می گوییم. 
می گوییم اگر حسابرس این ویژگیها را نداشته باشد، نمی گوییم 
چه ویژگیهایی باید داشــته باشــد. اگر بادقــت مالحظه كنید، در 
مقــررات اخالقی و رفتاری همیشــه مــواردی را مطرح می كنند 
كه ناقض استقالل اســت. اگر حسابرس ناقض استقالل نباشد، 

انشاءاهللهلل كه مستقل است. 
 دکتر نظری

با توجه به تغییرهایی که به ویژه در زمینه فناوری اطالعات، 
در دنیا اتفاق افتاده اســت و حسابرسی و حسابداری هم 
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به طور حتم درگیر این مسئله خواهد بود، آیا با ارائه خدمات 
غیراطمینان بخشــی در زمینه فناوری اطالعات به وســیله 
حسابرس، این شبهه به وجود می آید که استقالل حسابرس 

خدشه دار می شود؟
 گلچین پور 

اجازه می خواهم تأكیدی داشته باشم به بحث قبلی خود كه محیط 
كار و فعالیت در كشــورمان دارای یک شــرایط ویژه است؛ یعنی 
در اســاس دیدگاه ها و رویکردها در كشورهای پیشرفته تفاوتهای 
فاحشــی با شــرایط ما دارد. به همین دلیل، من فکــر كردم اگر 
شــركتهای مشمول حسابرســی در ایران را گروه بندی كنیم شاید 
بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم: گروه اول شركتهای دولتی و نهادها 
هســتند كه به طور عمده به وسیله ســازمان حسابرسی و مؤسسه 
حسابرســی مفید راهبر حسابرسی می شــوند و علی القاعده هیچ 
كس هم راجع به كار حرفه ای آنها دغدغه ندارد؛ چرا كه استقالل 

ظاهری و باطنی آنها خیلی تأثیر ندارد.
گروه دوم شــركتهایی هســتند كه تحت نظارت سازمان بورس 
قرار دارند و جامعه حسابداران رسمی نیز حساسیت ویژه ای روی 
این شركتها دارد و حسابرسان این شركتها با داشتن شرایط خاصی 
به عنوان مؤسسه های حسابرسی معتمد بورس انتخاب می شوند.
مســائل مربوط بــه منافع عمومــی، حقوق ســهامداران خرد 
و از این نوع مســائل بر كار آنها ســایه انداخته است. گزارشهای 

حسابرسی آنها ممکن است مورد پرسش بورس قرار گیرد.
در ایــن شــركتها به طور معمول، ســاختار ســازمانی و مالی و 
توانمندی كاركنان نســبت به دیگر شــركتها از شرایط مطلوبتری 
برخوردار اســت و نیــازی به اســتفاده از خدمات مؤسســه های 
حسابرســی در زمینــه خدمــات غیراطمینان بخشــی و مســائل 

غیرحسابرسی كمتر است.
گروه ســوم شــركتهای غیربورســی و غیردولتی و ... هستند. 
این گونــه شــركتها بیشــترین تقاضا را بــرای خدمــات هم زمان 
اطمینان بخشــی و غیراطمینان بخشــی بــا توجــه بــه نیازهای 
مقطعی شــامل اخذ تســهیالت از بانکها، شــركت در مناقصات، 
مســائل مالیاتی و از این قبیــل كارها دارند. تعــداد زیادی از این 
شــركتها به طور معمول، ساختار مالی مناسبی ندارند و در بسیاری 
موارد، این نــوع خدمات را به صورت مقطعی برای یک كار خاص 
می خواهند. تعداد این شــركتها از شركتهای دو گروه قبلی، بیشتر 

است و هزینه ای كه برای خدمات درخواستی می دهند ممکن است 
به لحاظ منافعی كه از خدمات دریافتی حاصل می كنند، اغوا كننده 
باشــد. بنابراین، آنجایی كه این گروه وارد بازار می شــود، ریسک 
نقض استقالل و رعایت نکردن آیین رفتار حرفه ای بیشتر است.

بنابراین، آنجایی كه ما باید خیلی حســاس شــویم، این گروه 
شــركتها است كه شــاید در جاهای دیگر دنیا خیلی مشابه آنها را 
نداشــته باشــیم. البته این به آن معنا نیســت كه در دو گروه اول 

ریسکی از این بابت وجود ندارد.
در كشــور ما مقرراتی به وســیله مراجع نظارتی وضع می شود 
كه در عمل فلســفه اصلی خود را از دســت می دهد و بیشتر جنبه 
شــکلی پیدا می كند. كسی كه در مؤسسه مالی و اعتباری نشسته 
اســت، تنها از شــركت می خواهد كه گزارش حسابرسی را برای 
تکمیــل پرونده ارائه دهد و در اســاس از آن اســتفاده نمی كند. 
بنابراین، شــاید حرفه بیشترین لطمه را در این زمینه ها دیده و از 
دیدگاه بیرونی خدشــه دار شده باشد. به این ترتیب، اگر بخواهیم 
در ارتبــاط با رعایت آیین اخالق و رفتــار حرفه ای در زمینه ارائه 
خدمات غیراطمینان بخشی به صاحب كار خدمات اطمینان بخشی 

كاری انجام دهیم، باید به موارد پرریسک تر توجه بیشتر كنیم.
 دکتر نظری

آیین رفتار حرفه ای در این زمینه چه کاری باید انجام دهد؟
 گلچین پور 

به نظــر من، تنهــا تدوین آیین اخــالق و رفتار حرفــه ای خیلی 
تعیین كننــده و تأثیرگذار نیســت. منظورم این اســت كه اخالق 

گلچین پور: 

اگر مفاهیم بنیادی

آیین رفتار حرفه ای و

استانداردهای

 حسابداری و حسابرسی را

 بدانیم و آنها برای ما

 نهادینه شده باشد

بسیاری از مشکالت

 خودبه خود حل می شود
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چیزی نیســت كه با آیین نامه نهادینه شود، بلکه آموزش آن باید 
از خانواده شروع گردد و آموزش اخالق و رفتار حرفه ای در دوران 
دانشــگاه برای كســانی كه این حرفه را انتخاب می كنند، جدی 
گرفته شــود. البته مســائل دیگری نیز در این ارتباط مؤثر است، 
مانند ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای حرفه ای، مثل امید 
به آینده. توجه داشــته باشیم آدمها برای هر اقدام، اول خودشان 
را توجیه می كنند، چه غلط چه درســت. بنابراین، مؤسســه های 
حسابرســی كه از ســاختار اخالقی قوی تری برخوردارند به رغم 
همه مشــکالتی كه برای آنها ایجاد می گردد، كمتر دچار لغزش 
می شــوند. همچنین، مؤسسه های حسابرســی هرچقدر بزرگ 
شوند می توانند ضمن حفظ ســاختار اخالقی از ساختار سازمانی 
قوی تری برخوردار گردیده و مشــکلها هم تأثیر كمتری بر روی 

آنها خواهد داشت.
به اعتقاد من، زمانی كه مؤسســه ها بزرگ و توانمند می شوند، 
مراجعه به آنها برای كارهای مغایر با آیین اخالق و رفتار حرفه ای 
به مراتب كاهش پیدا می كند. باید مؤسســه ها آنقدر بزرگ و قوی 
شــوند كه استقاللشان امکان پذیر باشــد. در این نوع مؤسسه ها 
نیز ممکن است موارد نقض آیین اخالقی و رفتاری وجود داشته 
باشــد، اما به طور قطع زمانی كه مؤسسه ها قوی تر می شوند، این 

خطر و این شرایط به مراتب كاهش پیدا می كند.
با توجه به اندازه مؤسسه های حسابرسی در ایران و یک بعدی 
بودن آنها كه فقط خدمات حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
انجام می دهند، انجام خدمات غیرحسابرسی كه در عمل از سوی 
همان اشــخاص انجام می گیرد- یعنی تهیــه كننده و تأیید كننده 
یکی اســت- خیلی واضح اســت كه اصولی و منطقی نیست و به 
همین دلیل در آیین اخالق و رفتار حرفه ای نســبت به آن موضع 

گرفته شده است.
امــا ایــن موضــوع در مؤسســه های بــزرگ در دنیا بســیار 
متفاوت اســت و به همین دلیل مقاله هــای مختلف و زیادی در 
موافقت و مخالفــت تأثیر انجام هم زمان خدمات حسابرســی و 
غیراطمینان بخشــی از ســوی بخشــهای مختلف یک مؤسسه 
بزرگ، در اســتقالل آن مؤسسه منتشر شده كه جای تأمل دارد. 
البته در ایران نیز در اوایل انقالب و تشــکیل مؤسسه حسابرسی 
ســازمان صنایع ملی و ســازمان برنامه، در چند ســال اول تهیه 
صورتهای مالی به وسیله حسابرســان انجام می شد و به نظر من 

هیچ گونه تأثیری در استقالل حسابرسان، در قضاوت و اظهارنظر 
نداشت. این مطلب را گفتم كه بگویم هیچ موضوعی در حرفه ما 
قطعی و غیرقابل تغییر نیســت و می تواند با توجه به شرایط تغییر 

یابد كه توجه به این موضوع خیلی مهم است.
 دکتر نظری

این گونه که مطرح می شود ارائه خدمات غیراطمینان بخشی 
به صاحب کار حسابرسی ممکن است شکلهای پیچیده ای 
داشته باشد. برای نمونه، حسابرس یک شرکت به شرکت 

زیرمجموعه آن شرکت خدمات غیرحسابرسی ارائه کند.
 وقتی 

اگر اخالق به معنی واقعی خود وجود داشــته باشد و رعایت شود، 
بسیاری از مسائل حل می شود. همه انحرافها مربوط به انحراف 

اخالق و نبود اخالق است. 
مســئله دیگری كه پشت این موضوع اســت، تسلط حرفه ای 
اســت؛ یعنی كســی كه تســلط حرفه ای نــدارد، بنابراین اصول 
اخالق حرفه ای را نمی داند و از او نمی شــود انتظار داشت كه آن 
را رعایــت كند. بنابراین، اگر بخواهیم برای درازمدت فکر كنیم، 

اول باید این حرفه را حرفه ای تر كنیم. 
من نزدیک به 60 ســال اســت كه با این حرفه بــا عنوانهای 
حســابدار، حسابرس و مدیر ســروكار دارم و اعتقادم همیشه این 
بوده كه حسابرس باید حســابدار و حسابدان باشد و زمانی كه در 
حســابداری تجرفه كافی به دست آورد وارد كار حسابرسی بشود. 
برای اینکه قرار است حسابرس به حسابداری سوار شود )و بدان 
مســلط شود( نه اینکه در حاشیه كنار آن قرار گیرد.  از اینرو، باید 
صالحیت حرفه ای كامل داشــته باشد )و در همین راستا در مورد 
فارغ التحصیالنی كــه از اوِل تحصیل در حسابرســی كارآموزی 
كرده اند، توصیه نموده ام بعد از تحصیل حداقل به مدت یکســال 
در حسابداری شــركتهای متوسط مشــغول به كار شده و مراحل 
كارآموزی خود را تکمیل كنند(. طی این مدت، كم نبود مواردی 
كه یک عده بدون كسب عنوان حسابدار رسمی به طور مستقل با 
واحدهای اقتصادی وارد معامله شــده و گزارش حسابرسی مورد 
درخواست آنها را تنظیم كرده و از دارندگان عنوان حرفه ای امضا 

گرفته اند )و در حقیقت امضا خریده اند(. 
و حاال هم نگران هســتم تخلفات شاید به روشهای مختلف و 
به طور طبیعی با ترفندهای پیشــرفته تر رایج شود. یکی از دالیل 
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امــکان چنین انحرافی را مقررات انتظامــی موجود می دانم كه با 
وجود قید مســئولیت تضامنی شــركای مؤسسه های حسابرسی، 
این مســئولیت به خســارت مالی ناشی از كشــف تخلف محدود 
شــد،و مســئولیت حرفه ای فقط در مورد امضاكننــدگان گزارش 
مربوط اعمال می شود و بدین طریق خاصیت وجودی مؤسسه ها 
نســبت به شاغلین انفرادی عبارت اســت از وجود افراد ذیصالح 

متعدد و همفکری و همکاری آنها در انجام امور حرفه ای. 
 دکتر مهام

مؤسسه كوچک چنین ریسکی را نمی تواند بکند. چون اگر دو یا سه 
نفر از آنها مشــمول مقررات انضباطی بشوند، در عمل مؤسسه تا 4 
الی 5 ســال مشــکل دارد یا اصاًل ممکن است كه به كلی پروانه  اش 
باطل شود. در مؤسسه های بزرگ است كه این ریسک كاهش پیدا 

می كند و این خطر، خطری جدیست!
به اعتقاد من، موضوع مورد اشــاره آقای وقتی، یکی از مســائل 
اصلی اســت كه باید در حرفه به آن توجه شــود. نکته ای كه ایشان 
می گویند این است كه ما مدعی می باشیم حسابدار رسمی هستیم و 
می خواهیم جلوی انحرافها را بگیریم. در جامعه ای كه افراد باهوشی 
در آن هســتند، چشم بسته كه نمی آیند كاری را انجام دهند. به طور 
قطــع، روی آن فکر و برنامه ریزی می كننــد. بنابراین، من اعتقاد 
دارم كه اگرچه شــاید به بحث امروز ما به طور غیرمســتقیم مربوط 

باشد، اما این موضوعی است كه باید در جامعه به آن فکر كنیم. 
 وقتی

بــا تجربه ای كه داشــتیم و بــرای اینکه بتوانیم مقــداری جلوی 
رفتارهای غیرحرفه ای را بگیریم، در اساســنامه مؤسسه مان این 
را نوشــتیم كه شركا مسئولیت تضامنی دارند؛ برای اینکه شریک 
مؤسسه نتواند كاری را بدون اطالع دیگری انجام دهد. بنابراین، 
زمانی كه مؤسســه ای تخلف كرد، مؤسســه تخلف كرده اســت، 
نه شــریک. االن اگر 2 مدیر را تا 5 ســال هــم محروم كنیم، باز 
مؤسسه های دیگر به آنها اختیار می دهند كه كار كنند و دیگری به 

جای آنها امضا كند. 
 رزاق

این دیدگاه درباره مؤسســه های بزرگ مطرح است و البته محترم. 
اما مؤسســه از تعدادی اعضا تشــکیل شده اســت. مؤسسه های 
بزرگ بین المللی را در نظر بگیرید و فرض كنید مؤسسه بین المللی 
نماینده ای در یک كشور دیگر دارد. این مؤسسه نماینده را ارزیابی 

می كند و او هم از سربرگ و نام و نماد تجاری آنها استفاده می كند و 
در مقاطعی هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. مؤسسه مزبور به عنوان 
نماینده رسمی، گزارش را امضا می كند و در اصل شاید كار زیادی 
هم با مؤسســه بین المللی نداشته باشــد. اگر به این موضوع توجه 
كنیم، ممکن اســت بگوییم كه مؤسسه جزیره ای است و هر كس 
برای خودش كار می كند؛ در حالی كه اینطور نیســت. مهم رعایت 
اخــالق و آیین رفتار حرفه ای اســت و بعد اگر اتفاقــی هم افتاد، 
هیچ وقت مؤسســه بین المللی را نمی بندند. آن مؤسسه چند هزار 
شــریک دارد و چون مؤسسه در كشور دیگر آیین رفتار حرفه ای را 
رعایت نکرده است، تمام شركای آن مؤسسه را جریمه نمی كنند.

 وقتی
هــر وضعیت را باید بــا شــرایط اجتماعی خاص خــودش در نظر 
بگیریم. اول اینکه هرچه آیین نامه شما تکمیل تر باشد، بهتر است. 
آیین نامــه باید كافی باشــد و همه مطالب در آن گفته شــود و 
عوامل كنترلی باید در آن اضافه شود و كنترل را باید وسعت داد. 
در حــال حاضــر، بانکهــا، وزارتخانه هــا، و ... همه گزارش 
حسابرســی می خواهند. برای نمونه، وزارت راه از شركت طرف 
قرارداد خود گزارش حسابرســی می خواهد. اگر شــركت دفتری 
نگهــداری نمی كند، حســابرس هم باید بنویســد این شــركت 
دفتر ندارد، دســتک ندارد، و حســابش را هم تأیید نمی كنم، اما 

رزاق:

اگر اخالق 

وجود نداشته باشد و

 اگر شخص حسابرس 

به اخالق پایبند نبوده و 

صداقت نداشته باشد

هزارویک اخالق حرفه ای هم

 که گذاشته شود

رعایت نخواهد کرد
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اگــر وزارتخانه یا بانک آن گزارش را پذیرفت، حســابرس كاری 
نمی تواند بکند. 

یــک نکته مهم در این میان وجــود دارد. در آیین نامه های ما 
گفته شــده كه حســابرس فقط حســابهایی را كه در دفتر قانونی 
وجود دارد رســیدگی كند. گرچه، این به نظر من صحیح نیست. 
حسابرس باید هر حسابی را بتواند رسیدگی كند؛ چه دفتر قانونی 
باشد، چه یادداشــت. اصاًل حساب را تنظیم كند، یادداشت كند، 

جمع كند و تهیه كند. حسابرس یعنی این!
 رزاق

درصد اندكی از كل درامد حرفه ای مؤسســه های حسابرســی در 
ایران، از خدمات غیراطمینان بخشــی به دست می آید؛ و بخش 
بیشــتر درامد از خدمات اطمینان بخشی اســت. درصد خدمات 
غیراطمینان بخشی  چنان نیست كه بخواهیم دغدغه خیلی زیادی 
در رابطه با آن داشــته باشیم و پاســخ به این بحث كه آیا ممکن 
است مؤسسه های حسابرســی خدمات حسابرسی را هم زمان با 
خدمات پنج گانه ای كه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی مطرح 
كرده )خدمات غیراطمینان بخشــی( انجام دهند، به طور معمول 

خیر است، اما استثنا وجود دارد. 
اینکه تصور كنیم ســهم عمده ای از خدمات اطمینان بخشی و 
خدمات غیراطمینان بخشی به وســیله مؤسسه ها انجام می  شود، 

بسیار بعید است. 
البتــه، مــن فرمایش آقــای گلچین پــور را نقــض نمی كنم. 
طبقه بندی كه ایشــان كردند به طور كامل مصداق دارد. این نوع 
رعایــت نکردن آیین رفتــار حرفه ای در برخی از مؤسســه های 
كوچکی كه هرگونــه كاری را دریافت می كنند و هر مدل كاری را 
هم انجام می دهند، ممکن اســت زیادتر اتفاق بیفتد ولی باز مبنا 
اخالق است. اگر حسابرس فرضی، اخالق بِد فردی داشته باشد، 
چه در یک مؤسسه بسیار كوچک قرار بگیرد و چه در یک مؤسسه 

بزرگ، مستعد رفتار حرفه ای نادرست است. 
البته اگر مؤسسه بزرگ باشد، ممکن است یک سری شرایطی 
در آن ایجاد و حاكم شــود كه آموزش متناسب تر و كنترل كیفیت 
بهتر انجام گردد و ریســک رفتار غیرحرفه ای كمتر  شود. اما این 
موضوع به این معنی نیست كه هیچ گونه رعایت نکردن آیین رفتار 

حرفه ای در آن مؤسسه صورت نگیرد.
یک مؤسسه 2 نفره یا 3 نفره نمی تواند كنترل كیفی مؤسسه ای 

را كه برای نمونه 30 شریک دارد، انجام دهد و نمی تواند آموزشی 
مشابه مؤسسه ای كه برای مثال 500 حسابرس دارد، انجام دهد؛ 

این موضوع عملی نیست. 
اما در مجموع به نظر من، خطر نقض استقالل به دلیل پذیرش 

هم زمان خدمات غیراطمنیان بخشی، دغدغه اساسی نیست. 
دغدغه ما درحقیقت رعایت نکردن اخالق، آیین رفتار حرفه ای 
و اخالق حرفه ای اســت. این خطر دو شکل دارد: یکی دانسته، 
و دیگــری ندانســته. در شــکل اول، وقتی كه بــه بطن مطلب 
می نگرید، متوجه می شوید كه حسابرس بلد نبوده است، نه اینکه 
می خواســته اخالق را رعایت نکند یا برای مثال با شركت تبانی 
كند. پس راه حل اساســی در این خصوص آموزشهای كاربردی و 
مناسب به روشــهای مختلف از جمله آموزش دانشگاهی، تداوم 

آموزش حرفه ای و فرهنگ سازی است. 
ما جامعــه ای حرفه ای هســتیم. در كل، حدود 2400 حســابدار 
رسمی هستیم كه حدود 1500 عضو شاغل و بقیه غیرشاغل هستند. 
واقعیت اصلی این اســت كه گزارشــگری مالــی یک زنجیره 
اســت. ابتــدای این زنجیره ســهامدار اســت، بعد از ســهامدار 
هیئت مدیره، بعد حســابدار به معنی عام، بعد حسابرس داخلی، 

كمیته حسابرسی، و بعد حسابرس است. 
در مجموع، زنجیره بســیار عظیمی وجود دارد كه بخشــی از 
آن حسابرس است. در این زنجیره حدود 2400 حسابدار رسمی 

داریم، ولی چند حسابدار داریم؟ چند عضو هیئت مدیره داریم؟ 
موضوع این اســت كه اخــالق حرفه ای تنها برای حسابرســی 
نیست. اخالق حرفه ای برای سهامدار هم باید وجود داشته باشد، 
برای هیئت مدیره شــركت هم باید اخالق حرفه ای وجود داشــته 

باشد، برای حسابدار هم باید وجود داشته باشد. 
چون یک چارچوب تشــکل حرفه ای فراگیــر نداریم، همه این 
زنجیره رها شده و تنها به حسابرسی توجه می شود. در حال حاضر، 
بخش عمده ای از حســابداران حرفه ای در حیطه نظارت واحدهای 
نظارتی نیســتند. الزم است راه حلی اتخاذ شود كه اخالق و رعایت 
آییــن رفتار حرفه ای برای بقیه قســمتها نیــز نهادینه و رعایت آن 

كنترل شود.
شــکی نیســت كه باید برای حرفه چارچوب و موازینی داشته 
باشــیم. آیین رفتار حرفه ای داریم و همه باید به آن معتقد باشیم 
و آن را رعایــت كنیم، اما فکر دیگری كه باید بکنیم این اســت 
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كــه بتوانیم این جامعه بــزرگ را نظم دهیم. بــرای مثال، به نظر 
من خدمات حســابداری باید زیر نظر جامعه حســابداران رسمی 
قرار بگیرد، اما این خدمات رهاســت. مدیر مالی شركتها، به ویژه 
شــركتهای بورس باید حداقِل شرایط الزم را داشته باشند و ملزم 
به رعایت آیین رفتار حرفه ای باشــند. افزون بر اینکه حسابداران 
رســمی از جمله حسابداران رسمی شاغل در حرفه باید آیین رفتار 
حرفه ای را رعایت كنند، باید ببینیم چه روشــهایی را اجرا كنیم كه 
ایده آل شــویم و به ســمت جلو حركت كنیم. باید برای ایده آل تر 
شــدن به این موضــوع توجه كنیم كه اخالق حرفــه ای نه تنها در 
حسابرسان بلکه در حسابداران و دیگران نیز باید مدنظر قرار گیرد 

و الزامهایی در این خصوص پیش بینی شود. 
 دکتر نظری

چگونه می تــوان مفاهیم آیین رفتار حرفــه ای را به عنوان 
موازیــن حرفــه ای به کســانی منتقل کرد کــه وارد حرفه 

می شوند؟ 
 دکتر مهام

آموزش تنها چیزی اســت كه در مورد آن دعوا نیســت. استنباطم 
اینســت كه حتی اگر صد بار آیین رفتــار حرفه ای را آموزش دهیم، 
شــاید بگوییم كه تکرار آن برای صدویکمین بار هم ضرری ندارد. 
بــه هر حال، آموزش كاركرد خاص خودش را دارد. مبحثی اســت 
نظری كه قرار است در واقعیتهای عملی بتوانیم از آن استفاده كنیم. 
یکی از این بزرگواران كه جایشان خالی است، همیشه می گفتند 
كه گرفتن كار حسابرسی خیلی مشکل نیست، حفظ استقالل هم 
امکان پذیر اســت، اما اگر بتوانید حسابرســی را توأم با اســتقالل 
انجام دهید كار ســختی اســت. یعنی بتوانید هم كار بگیرید و هم 
با اســتقالل كار كنید. هنر ما حسابرســها باید این باشد كه طوری 
عمــل كنیم كه بتوانیم ایــن دو وجه را با هم تركیــب كنیم؛ وجه 
كســب وكار و وجه اســتقالل حرفه ای. فرض كنیــد كارفرما روی 
یک بند گزارش حسابرســی از خود حساسیت نشــان دهد. آنجا 
ممکن اســت حســابرس به این فکر فرو رود كه اگر این بند را به 
آن صورت بنویســد، ممکن است كه كار را از دست بدهد. ظرافت 
كار ما آنجاســت كه بتوانیم طوری مدیریت كنیم كه هم جنبه های 

حرفه ای كارمان حفظ شود و هم كسب و كارمان پایدار بماند. 
بنابرایــن، مــا در آموزش مشــکل نداریم، مشــکلمان در موقعیتهای 
عملی است؛ یعنی در موقعیتهای خاص كه با سناریوهای مختلفی روبه رو 

می شویم و می خواهیم از میان این سناریوهای مختلف با توجه به شرایط، 
قرائن، مستندات، خواسته ها، انتظارها و غیره گزارشی را منتشر كنیم. 

به این نکته هم اشــاره كنم كه گفتیم آیین رفتار حرفه ای الزم 
اســت ولیکن كفایت نمی كند. این آیین باید دقیق تر نوشته شود، 

مصادیقش روشن تر شود. 
مســئله بعــدی ارائــه هم زمــان خدمــات اطمینان بخشــی و 
غیراطمینان بخشــی به صاحب كار حسابرسی است. گرچه در مورد 
كم اهمیت بودن آن صحبتهایی شد، ولی به راحتی از آن نمی توانیم 

بگذریم. به هر حال، مسئله اهمیت خاص خودش را دارد. 
پرســش دیگری كه دغدغه ای اساســی در حرفه ماست، ارائه 
خدمات حســابداری از ســوی مؤسســه های حسابرسی است كه 
ممکن است شركتها بسیار نیازمند آن خدمات باشند. شاید دستکم 
در شــركتهای بورســی و شــركتهای بزرگ بتوانیم مؤسسه های 
حسابرسی را دو قسمت كنیم و  بگوییم كه صورتهای مالی را یک 
مؤسســه تنظیم كند و مؤسسه ای دیگر نسبت به صورتهای مالی 
اظهارنظر كند. به این ترتیب، ریســک حســابرس خیلی كاهش 
پیدا می كند، زحمتهای حســابرس كم می شود، هزینه حسابرسی 
ممکن اســت كاهش پیدا كند، بازار كار خوبی برای مؤسســه های 
حسابرســی ایجاد می شود و این شبهه كه یک مؤسسه حسابرسی 
هم زمان در تهیــه صورتهای مالی و اظهارنظــر صورتهای مالی 

دخالت داشته است، به حداقل می رسد. 

     نظری:

 پایبندی به 

هر گونه

 آیین رفتار حرفه ای

 وابسته به 

وجود اخالق واقعی

 در ضمیر حسابرس است.
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عمده مســئله ما در حرفه حفظ استقالل در خدمات حسابرسی 
است نه خدمات غیرحسابرسی. 

 دکتر نظری
برای اصالح آییــن رفتار حرفه ای چه نکاتی را باید در نظر 

گرفت و آیا این فرایند باید دائمی باشد؟ 
 وقتی

ما هر لحظه و همیشــه بایــد به فکر اصالح و تکمیــل آیین رفتار 
حرفه ای باشــیم و البته در مرحله بعد به فکــر اجرا. اما اگر این دو 
كار را انجام ندهیم، آن وقت است كه بهانه می دهیم دست افرادی 
كه مخالف هســتند. مقررات و ضوابط نباید ناقص باشد. اعضای 
حرفه حسابداری آدمهای باهوشی هســتند، بنابراین خیلی خوب 
می توانند تا ریزترین نکات انحرافها را پیدا كرده، به آن توجه كنند و 
دست و پای كنترل كننده ها را هم در پوست گردو بگذارند. بنابراین، 

به اعتقاد من آیین رفتار حرفه ای باید پیوسته تکمیل شود. 
 دکتر نظری

با توجه به تجربه گرانبهایتــان، برای نحوه به روز کردن و 
اصالح کردن آیین رفتار حرفه ای چه پیشنهادی دارید؟ 

 وقتی
باید تجربه های كشــورهای پیشــرفته را بپذیریم. آنها آنقدر كار 
كرده اند و كار انجام می دهند و آنقدر هم تشکیالتشان وسیع است 

كه عاقالنه نیست آنها را ندیده بگیریم. 
خودمان هم باید به فکر باشیم. افراد شاغل، از جمله استادان 
دانشــگاه، حتی دانشجوها، باید جلســه داشته باشند و مطالب را 
بحث و بررســی كنند. باید  دانشــجو و بعد هم كسی كه در حرفه 
شــروع به  كار می كند، تفهیم و توجیه شود كه چرا اینجا گفتیم كه 

شما نباید آیین رفتار حرفه ای را نقض كنید!
 من اعتقاد ندارم كه همه سوءاســتفاده می كنند. اگر این مقررات 
نباشــد، ممکن است كه دستگاه و یا شریکم نسبت به من هم شک 
كند، سازمان بورس و دارایی هم نسبت به من شک كنند. بنابراین، 
وقتی كه مقررات باشــد و كسی نتوانسته باشد كه از من ایراد بگیرد، 
من یک مقدار كامل هستم. به همین دلیل، اعتقاد دارم كه مقررات 

و آیین رفتار حرفه ای باید به طور مرتب تکمیل شود.
 دکتر مهام

به هر حال، در آیین رفتار حرفه ای دنبال این هستیم مطالبی را تهیه 
كنیم كه حسابرســها را راهنمایی كند تا در موقعیتهایی كه در كارشان 

پیش می آید، رفتار قابل قبول داشــته باشــند. ممکن است من آدم 
خوبی باشــم و قصد دور زدن مقررات را نداشــته باشم، اما زمانی كه 
قوانین و مقررات ناقص اســت به ناچار مجبور می شــوم با مفروضاتی 
كه دارم قضاوت كنم كه آیــا آن موقعیت خاص برای من تضاد منافع 
ایجاد می كند یا نمی كند؟ هرچه ضوابط مشــخص و خط كشی شــده 
باشــد، برای من قضاوت راحت تر اســت. به مبانی كــه وجود دارد و 
به مسائلی كه تدوین شــده مراجعه می كنم و برای خودم راهکار پیدا 
می كنم. حتی اگر مقررات به اندازه كافی برای یک مشکل معین گویا 
نباشــد، می توانیم از كارگروه های جامعه حســابداران رسمی یا كمیته 

)فنی( سازمان حسابرسی یا از منابع دیگر استفاده كنیم. 
طبیعی اســت كه تکمیــل كردن مقررات مســئله ای پویاســت و 
می توانیم به صورت ادواری، دو ســال یا سه ســال یکبار، آیین رفتار 

حرفه ای را تجدیدنظر كنیم. 
البته جامعه حسابداران رسمی هم باید برای به روزرسانی آن برنامه 
منظم داشته باشد. به اعتقاد من، بازنگری آن الزم است. فکر می كنم 
چارچــوب كلی و اصولی اخالق و رفتار حرفه ای به هم نخواهد خورد، 

فقط مصادیق آن ممکن است با توجه به تغییرات روشن تر شود.
 وقتی

برای این كار كمیته ای باید داشته باشیم كه اطالعات و یادداشتها را جمع آوری 
كند و بعد هرچند وقت یک بار كه به حجم مشــخصی رسید و ارزش پیدا كرد، 

آنها را جمع بندی نموده و اگر الزم بود برای تجدیدنظر برنامه ریزی كند.
 گلچین پور 

اگر مفاهیم بنیادی آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابداری 
و حسابرسی را بدانیم و آنها برای ما نهادینه شده باشد، بسیاری از 
مشــکالت خودبه خود حل می شود. اما متأسفانه در شرایط فعلی 
به دلیل شرایط محیطی، نحوه آموزش و نبود تأثیرگذاری مناسب 

مجامع حرفه ای، این موضوع فراگیر نیست.
در این شرایط، انتظار من از جامعه حسابداران رسمی این است كه 
به منظور پشــتیبانی اعضای خود همیشــه یکی دو قدم جلوتر حركت 
كند و پیــش از اینکه پدیده ای جدید به مرحله اجرا برســد، روی آن 
كار كــرده و چگونگــی برخورد با آن را مشــخص و بــه اطالع اعضا 
برساند. حسابرســان به طور معمول سرگرم كار هستند و ممکن است 
در قضــاوت خود برای برخورد با رویدادهــای جدید و خاص مرتکب 
اشــتباه و یا غیریکنواخت شوند. هشیاری جامعه حسابداران می تواند 

به حسابرسان كمک كند برخورد مناسب و یکنواختی داشته باشند.
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 دکتر نظری
جامعه حســابداران رســمی چه برنامه ای بــرای تجدیدنظر یا 
بازنگری در آیین رفتار حرفه ای دارد و  شیوه کار چگونه باید باشد؟

 رزاق
جامعه حســابداران رسمی از اعضای آیفک اســت، بنابراین باید 
مقــررات آیفک را هــم رعایت كنیــم. یکی از قواعــدی كه باید 
رعایــت كنیم همین آییــن رفتار حرفه ای اســت. آیفک در آیین 
رفتار حرفه ای مطرح كرده اســت كه تمام مقــررات و ضوابطی را 
كه عنوان شده، شامل بایدها و نبایدها، حداقلهایی است كه برای 

اعضا الزم االجراست و نباید نادیده گرفته شود. 
اگر قرار اســت آیین رفتار حرفه ای را بازنگری و تجدیدنظر كنیم، 
نــگاه اولمان باید به آیین رفتار حرفه ای آیفک باشــد. در حال حاضر 
در جامعه كمیته ای برای تجدید نظر در آیین رفتار حرفه ای، تشــکیل 
شده است و مبنا را بر آیین رفتار حرفه ای تجدیدنظرشده سال 2016 
آیفک گذاشته است. منتهی دید جامعه حسابداران این است كه ضمن 
رعایت بایدها و نبایدها، مواردی كه با مقررات جامعه منطبق نیســت 
را بــا دید باز اصالح كند. در آیین رفتــار حرفه ای آیفک در خصوص 
مــواردی كه با مقررات آن نمی خواند مطرح شــده اســت كه مقررات 
اصالح شــود، ضمن اینکه به نظر باید به طــور مرتب و مؤكد با توجه 
به شــرایط پیش رو و تغییر شرایط، در مقاطع زمانی كوتاه، آیین رفتار 
حرفه ای برای بهبود و انطباق با شرایط، مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

 دکتر نظری
در پایــان مجــددًا از حضورتان در میزگــرد و ارائه نظرات 

ارزشمندتان سپاسگزاری می کنم.
گــزارش جنــاب رزاق درامــد خدمات  هرچنــد طبــق 
غیراطمینان بخشی سهم درخور توجهی از درامد مؤسسه های 
حسابرســی در ایران را تشــکیل نمی دهد؛ اما از آنجاکه در 
ســطح بین المللی درامد این بخش از خدمات مؤسســه های 
حسابرســی حدود 30 درصد درامد مؤسسه های حسابرسی 
را تشــکیل می دهد، همواره دغدغه ها و نگرانیهایی نسبت به 

نقض استقالل حسابرسان وجود دارد. 
از ایــن رو مجامع حرفه ای، ســازمانها و نهادهای ناظر بر 
ارائه خدمات اطمینان بخشــی کوشــش می کننــد با تدوین 
ضوابط و آیین نامه هایی حسابرســان را از ارائه خدماتی مانند 
دفترداری، نظامهــا و اطالعات مالی، ارزیابی، حسابرســی 
داخلی، اکچوئری، خدمات کارشناسی، ایفای نقش مدیریت و 
خدمات کارگزاری و مشاوره مالیاتی، هم زمان با ارائه خدمات 

اطمینان بخشی به صاحب کار بازدارند. 
پایبنــدی به هر گونه آیین رفتار حرفه ای وابســته به وجود 

اخالق واقعی در ضمیر حسابرس است.


