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میزگرد
 واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات

هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) بیانیه نهایی »واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات« را در ژوئیه 2016 منتشر ساخت. 
این استاندارد جدید، بخشهای 225 و 360 را به آیین اخالقی برای حسابداران حرفه ای (The Code) می افزاید. مقصود از بخشهای جدید، طرح مسئولیتهای حسابداران 

حرفه ای شاغل در محیط حرفه )شامل حسابرسان( و حسابداران حرفه ای شاغل در محیط کسب وکار، در زمانی است که آنان از رعایت نشدن قوانین و مقررات آگاه می شوند.
در اســتاندارد جدید بیان شده است: “رعایت نشدن قوانین و مقررات، شامل انجام یا ترک فعل، عمدی یا غیرعمدی، به وسیله صاحبکار، یا ارکان راهبری، مدیریت یا 

دیگر افرادی است که برای صاحبکار یا زیر هدایت وی کار می کنند، که خالف قوانین و مقررات حاکم است.” 
این اســتاندارد در پاســخ به نگرانی مراجع نظارتی و دیگر ذینفعان تدوین شــده است که وظیفه رازداری حســابداران حرفه ای که در آیین اخالقی آمده است، به عنوان 
مانعی برای افشاساختن موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات و مطلع ساختن مراجع حافظ منافع عمومی، عمل می کرد. آیین جدید، ضمن تأکید بر ماهیت الزام آور وظیفه 
رازداری، شــرایط عمومی را تعیین می کند که ممکن اســت افشای موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات، از جمله زمانی که حسابدار حرفه ای آن را در جهت منافع عمومی 

قلمداد کند، مناسب باشد.
هدف اســتاندارد جدید، باالبردن مســئولیت اخالقی حرفه جهانی حسابداری و افزایش تأکید بر وظایف و مســئولیتهای حسابداران حرفه ای در این زمینه است. 
مهم اســت که این اســتاندارد برای نخستین بار نشان می دهد که حســابداران اجازه یافته اند وظیفه رازداری را، که از اصول اصلی آیین رفتار اخالقی است، به منظور 
افشــای موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات برای مراجع حافظ منافع عام، در شرایط تجویزشــده، کنار بگذارند. استاندارد جدید، قرار است رهنمود موجود در این 
زمینه در اســتانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) را تکمیل کند. درخور توجه اســت که در این ارتباط در اکتبر 2016، هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) استانداردهای حسابرسی را اصالح کرد تا تمرکز حسابرس بر رعایت نشدن قوانین و مقررات را ارتقا دهد و استانداردهای 
حسابرسی را برای به کارگیری مؤثر در کنار آیین اخالقی هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران، از طریق شفاف سازی و تأکید بر جنبه های 
اصلی آیین اخالقی در اســتانداردهای هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، توانمند ســازد. مهمترین تجدیدنظر در استاندارد بین المللی 
حسابرسی 250 (ISA 250) با عنوان »ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی« انجام شده است که اکنون به طور مستقیم به آیین اخالقی 
و مســئولیتهای اضافی ناشــی از قانون، مقررات یا الزامهای اخالفی مربوط، در ارتباط با رعایت نشــدن قوانین و مقررات به وســیله واحد تجاری، ارجاع می دهد. 

استاندارد یادشده، این موضوع را به رسمیت می شناسد که این مسائل ممکن است با استانداردهای بین المللی حسابرسی تفاوت داشته باشد، یا فراتر از آنها برود. 
این نگرانی نیز وجود داشــت که حسابرســان، در نتیجه رعایت نشدن قوانین و مقررات و یا موارد مشکوک به رعایت نشــدن، به سادگی و بدون برخورد مناسب با موضوع، 
از روابط با مشــتری اســتعفا دهند. افزون بر آن، در تعیین این که چگونه ممکن اســت به بهترین وجه نسبت به امکان رعایت نشدن قوانین و مقررات، در جهت منافع عمومی 
واکنش نشــان داد، فقدان رهنمود در آیین اخالقی درباره فرایند فکری، و عوامل مربوط برای درنظر گرفتن، احســاس می شــد. در شــرایطی که آیین اخالقی موجود به طور 
تلویحی حسابداران حرفه ای را ملزم می ساخت که چشمان خود را بر امکان رعایت نشدن قوانین و مقررات نبندند، الزامهای روشن و صریحی در مورد چگونگی واکنش نشان 
دادن وجود نداشــت. این مخاطره وجود داشــت که وظیفه رازداری، حسابداران حرفه ای را در شــرایط تضاد قرار دهد و آنان را در واکنش نشان دادن سردرگم کند. استاندارد 

رعایت نشدن قوانین و مقررات، به حسابداران حرفه ای امکان می دهد، زمانی که منافع عمومی جدی در موضوع وجود دارد، وظیفه رازداری را ندیده بگیرند.
رهنمود رعایت نشدن قوانین و مقررات، چارچوبی روشن شامل گامهایی به شرح زیر برای حسابرسان فراهم می سازد تا برای واکنش نشان دادن به موارد 

رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات، دنبال کنند:
درک پیدا کردن از موضوع؛ اولین گام در چارچوب یادشــده، این اســت که حســابرس درکی روشــن و کامل از موضوع به دست آورد؛ شامل ماهیت واقعه و 

شرایطی که واقعه در آن رخ داده است. 
واکنش نشان دادن به موضوع؛ حسابرس با توجه به استانداردهای حسابرسی، باید مسائل زیر را با دقت درنظر داشته باشد؛

• تشخیص دادن و واکنش نشان دادن به رعایت نشدن قوانین و مقررات، شامل تقلب؛
• برقراری ارتباط با ارکان راهبری؛

• درنظرگرفتن پیامدهای موارد رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات، برای گزارش حسابرس.
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برقراری ارتباط در رابطه با گروه؛ در شرایط حسابرسی گروه، حسابرس 
باید مسئولیتهای خود را برای گزارش کردن موارد رعایت نشدن یا مشکوک 
به رعایت نشــدن قوانین و مقررات به شــریک مسئول کار حسابرسی گروه 

درنظر بگیرد؛ مگر آن که بر اساس قوانین یا مقررات منع شده باشد.
تعییــن این که آیا اقدام بیشــتری ضرورت دارد؛ حســابرس باید 
مناسب بودن و اثربخش بودن واکنش مدیریت و ارکان راهبری را نسبت 
به موضوع ارزیابی کند؛ شــامل به موقع بودن واکنش و دامنه رسیدگی و 
اقــدام اصالحی، و با توجه به واکنش آنان، باید واقع بینانه تعیین کند که 

آیا اقدام بیشتری در جهت منافع عمومی ضروری است.
تعیین این که آیا افشای موضوع به مرجع مناسب ضروری است؛ 
تعیین این که آیا افشــای رعایت نشــدن یا مشــکوک به رعایت نشــدن 
قوانین و مقررات به یک مرجع مناســب، با این فرض که چنان افشایی 
به وســیله قانون یا مقررات منع نشده باشــد، بستگی به ماهیت و دامنه 
صدمه واقعی یا ممکنــی دارد که احتمال دارد متوجه ســرمایه گذاران، 

بستانکاران، کارکنان یا عموم مردم شود.
مستندســازی؛ حســابرس ملزم اســت فرایند رعایت کردن رهنمود 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات را مستند سازد، شامل واکنش مدیریت 
و ارکان راهبــری، مســیر اقدامهــای درنظرگرفته شــده، قضاوتهــای 

انجام شده، و تصمیمهای گرفته شده.
میزگرد این شماره مجله حسابرس به موضوع »واکنش به رعایت نشدن 

قوانین و مقررات« اختصاص دارد و پرسشــهای زیر برای طرح در 
میزگرد و مصاحبه با صاحبنظران درنظر گرفته شده است:

1- در ارتباط با مقاصد گزارشگری مالی، مهمترین موارد رعایت نشدن 
قوانین و مقررات را نام ببرید. بیشترین مصادیق رعایت نشدن قوانین 
و مقررات در ایران کدامســت؟ تأثیر این مــوارد بر منافع عمومی چه 
میزان براورد می شود؟ به نظر شما حسابرسان ایران چه مسئولیتهایی 

در قبال آنها دارند؟ 
2- در استانداردهای حسابرسی و در آیین رفتار حرفه ای ایران چه تدابیری 
برای واکنش حســابرس به رعایت نشــدن قوانین و مقررات در جهت حفظ 
منافع عمومی درنظر گرفته شــده اســت؟ آیــا تدابیر درنظر گرفته شــده، 

انتظارهای مراجع نظارتی و ذینفعان گزارشگری مالی را پاسخ می دهد؟ 
3- قانــون در ایــران، تا چه اندازه از نقش حســابرس در رعایــت قوانین و 
مقررات و واکنش آنان نســبت به رعایت نشــدن قوانین و مقررات پشتیبانی 
می کند؟ و برعکس، اگر حســابرس در مورد رعایت نشدن قوانین و مقررات 

چشم خود را ببندد، با چه پیامدهای قانونی یا حرفه ای روبه رو خواهد شد؟
4- آیــا بین وظیفه رازداری حســابرس در ایران و مســئولیت وی در قبال 
عموم برای واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات، تناقض و تضاد وجود 
دارد؟ آیا در ایران موانعی بر سر راه حسابرس وجود دارد که وی را از واکنش 
نشــان دادن به رعایت نشــدن قوانین و مقررات باز می دارد؟ چه تمهیداتی 

باید برای ارتقای نقش حسابرس در این زمینه، درنظر گرفته شود؟

محمد رنگچیان    
 وکیل پایه یک دادگستری

دکتر محمد طالبی   
دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

فرهاد پناهی
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

محمد حجی       
عضو هئیت عالی نظارت

 جامعه حسابداران رسمی ایران

میثم قاسمی       
رئیس امور حسابرسی و گزارشگری مالی 

سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر رضا نظری    
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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 دکتر نظری 
پیش از هر چیز تشــکر می کنم از این کــه دعوت مجله را 
پذیرفتید. مطمئن هستم که دیدگاه های شما، رهنمودهای 

خوبی برای حسابداران حرفه ای به همراه خواهد داشت. 
تمام  بررســی مســئولیتهای  میزگرد،  بحــث  موضوع 
حسابداران حرفه ای در رابطه با چگونگی واکنش نسبت به 
رعایت نشدن قوانین و مقررات است. فدراسیون بین المللی 
حســابداران (IFAC) در همین رابطه در ســال 2016 دو 
بخش جدید به آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران اضافه 

کرده است.
پرسش اول را این گونه شــروع می کنم که رعایت نشدن 
قوانین و مقررات، با توجه به شــرایط ایران، از جنبه های 
حقوقی چگونــه تعریف می شــود؟ قوانیــن و مقررات و 
رعایت نشــدن آن، چه دامنه و ابعادی ممکن است داشته 

باشد؟ 
 رنگچیان 

در قانون اصالح قســمتی از قانون تجارت، وظایف حســابرس و 
بــازرس، در مواد از 148 تا 150 و 151 تعریف  شــده اســت. به 
گمان من، این وظایف، به صورت شفاف و روشن به لحاظ حقوقی 

تدوین نشده است. 
ماده 151 یک محدوده بســیار گســترده کلی برای حسابرس 
و بازرس قائل شــده است. یعنی، گفته شــده اگر بازرس در حین 

بازرســی، به هر موردی برخورد کرد که جنبه و یا وصف مجرمانه 
داشــت، باید به مراجع ذیربط اعالم کند. معنای آن این است که 
حسابرس، بازرس یا حسابدار، با انبوهی از قوانین و مقررات باید 
آشــنایی داشته باشــد، و در فرایند گزارشگری مالی، چه در حین 
تنظیم و چه در بررســی، باید نگاه کند ببیند که در تدوین و تنظیم 

صورتهای مالی چه قوانین و مقرراتی نقض شده است.
خوشــبختانه این قانون ضمانت اجرا ندارد، یعنی نگفته اســت 
کــه اگر رعایت نکردید چــه اتفاقی می افتد. اگــر از این تخلف یا 
سهل انگاری، ضرر و زیانی متوجه اشخاصی شود، آنها می توانند 
به مراجع قضایــی مراجعه کنند و اگر ثابت کننــد که به لحاظ این 
ســهل انگاری و خطا، متحمل ضرر و زیانی شــده اند، می توانند 

مطالبه ضرر و زیان کنند. 
در ماده 154، به مسئولیت مدنی بازرس هم اشاره شده است. 
اگر بازرس یا حســابرس، در جریان انجــام وظایفش تخلفاتی را 
مرتکب شــود و ضرر و زیانی وارد کند، مســئول جبران خسارت 

وارده خواهد بود. 
قوانین دیگری هم داریم. در قانــون مالیاتها، ماده 274 ناظر 
بــه 275 تا 277، آمده اســت اگر حســابرس یا بــازرس تخلف 
صورت گرفتــه را گزارش نکند، باید متحمل حبس یا جزای نقدی 
شــود. یا در قانون ارتقای ســالمت اداری و مبارزه با فســاد، اگر 
حسابرس و بازرس به وظایف پیش بینی شده در این قانون، عمل 
و به آن ســتاد اعالم نکند، پروانه اش را لغو می کنند و یا باید ضرر 

و زیان بدهد.
در قانون پولشــویی هم به همین شکل، وظایف قانونی برای 
حســابرس پیش بینی شده اســت؛ که حســابرس یا بازرس باید 
رعایت نشدن قوانین و مقررات را اعالم کند. قانون بورس و بازار 

اوراق بهادار هم به همین صورت است. 
اگر جمع بندی کنم، به گمانم حســابدار مســتقل و حسابرس، 
زمانــی می تواند برخالف مقررات قوانیــن جزایی، اصل رازداری 
را ندیده بگیرد و در مقام اطالع رسانی درباره رعایت نشدن قوانین 
و مقررات برآید، مواردی است که به روشنی تکلیف قانونی تعیین 

شده باشد. 
افزون بر آن، بسته به نوع شــرکت، برای نمونه بانک یا بیمه، 
مقررات و دستورالعملهای خاص وجود دارد؛ مانند مصوبه شورای 
پول و اعتبار، یا شورای عالی بیمه. مفاد ماده 151 قانون اصالح 

رنگچیان:

مسئولیت قانونی

 اخالقی هم هست

  ولی هر

مسئولیت اخالقی

 قانونی نیست
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قانــون تجــارت، به صورت کلــی وظیفه ای برای حســابدار و 
بازرس قانونی قائل شــده اســت که اگر تقلب، جعل، مقررات 
مناقصه و مزایده، انــواع معامله های صوری، کالهبرداری، و 
خالصه جرایم مرتبــط با بنگاه روی داده باشــد، آن را اعالم 
کند. البته دامنه قانون یادشــده، خــالف یا جرم غیرتجاری را 

دربر نمی گیرد.
از جنبه حقوقی، بــا یک مفهوم باز در مورد رعایت نشــدن 
قوانین و مقررات، شروع کرده ایم و هرچه بازار سرمایه قوی تر 
و فعالیتهای بنگاه داری بیشتر شده، و منافع عموم بیشتر درگیر 
شــده، قانونگذار به صورت موردی و اســتثنایی هم تکلیف را 

روشن کرده است، و هم ضمانت اجرا برایش گذاشته است. 
 دکتر نظری

آیا درباره تعریف رعایت نشدن قوانین و مقررات، اتفاق 
نظر وجود دارد، یا اینکه ممکن است تفسیرهای مختلف 

وجود داشته باشد؟
 رنگچیان

به گمان من در مواردی که در قوانین تصریح شده، آنجا اجماع 
وجود دارد. در قانون ارتقای ســالمت اداری و مبارزه با فساد، 
در قانون مبارزه با پولشــویی، در مقررات مالیاتی ماده 274، و 
در قانــون بازار بورس اوراق بهادار اجمــاع وجود دارد. اما باید 
ببینیــم که غیر از موارد مصوب قانونــی، در مواردی که درباره 
این موضوع تردید و تشکیک مطرح است، تفسیر چیست؟ اگر 
موضوع آن قدر اهمیت داشته باشد که منافع عمومی و اخالق 
حرفــه ای را به خطر بیاندازد که جامعه متضرر شــود، به گمان 
من، باید اعالم شود، اما این اعالم شدن سازوکار خود را دارد.

 دکتر طالبی
مفهومی داریم به نام رعایت، یعنی رعایت مقررات و برای آن 
ریســکی تعریف شده به نام ریسک رعایت. مخاطره ای وجود 
دارد کــه بنگاه ها، چه مالی یا غیرمالی، بانک باشــد، یا بیمه، 
اگر مقررات را رعایت نکنند، تبعات آن مقررات به آنها تحمیل 

می شود. 
بانــک مرکزی، مقرراتی را برای بانکها تعیین کرده اســت؛ 
بورس مقرراتی دارد برای شــرکتهای پذیرفته شده در بورس؛ 
و بــه همین ترتیب دیگر مراجع نظارتــی. به طور طبیعی همه 
دســتگاه های نظارتی، ســازوکاری دارند بــرای تطبیق دادن 

این  که آیا مقرراتشان رعایت می شود یا خیر. 
اگر بخواهیم این وظیفه را به حســابرس بدهیم، باید ببینیم 
آیا حســابرس تخصــص تطبیق دارد. به ناچــار باید دامنه این 
وظیفــه را محدود کنیم. بــرای نمونه، اگر بانکــی یک نفر را 
که تخصص اعتباری نــدارد، به عنوان مدیر اعتبارات منصوب 
کنــد، درعمل از مقــررات بانک مرکزی عبور کرده اســت. آیا 
حسابرس می تواند این تشــخیص را بدهد؟ وظیفه حسابرس 
افشا کردن آن دســته از مقرراتی است که بر گزارش حسابرس 

تأثیر می گذارد. 
 دکتر نظری

با توجه به اینکه حســابرس وظیفه دارد به حفظ منافع 
عمومی توجه داشــته باشــد، رعایت نشــدن قوانین و 

مقررات چگونه بر منافع عمومی اثر می گذارد؟
 دکتر طالبی

ذینفعــان بنگاه اقتصادی، ســهامداران، کارمنــدان، و جامعه 
اســت. ســراغ هر کدام که برویم منافعی دارند. یکی از منافع 
جامعــه، همــان مالیاتی اســت کــه از مؤدیان می گیــرد. اگر 
رعایت نشــدن مقررات باعث شــود که مــؤدی مالیات کمتری 

دکتر طالبی: 

اگر امنیت شغلی را

برای حسابرس

تأمین نکنیم

نمی توانیم از او

انتظار داشته باشیم

که به اخالق حرفه ای

تا آخر

پایبند بماند 
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بدهد، این تخلف است. اگر مقرراتی که در بانک برای دسترسی 
افراد به وام و تسهیالت وضع شده است، رعایت نشود، دسترسی 
عمومــی را با زحمت مواجه می کند. یعنــی در منافع جامعه تأثیر 

می گذارد. 
اگر ساده نگاه کنیم، یک دسته از موضوعها بر منافع سهامدار 
و مدیر تأثیر می گذارد، که در صورت رعایت نشــدن، این افراد تا 
حدود بســیاری زیادی خودشان از حقوق خود مواظبت می کنند. 
اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد، حسابرس افزون بر مواظبت 
از منافع ســهامدار، وظیفه حفظ منافع عمومــی را نیز به عهده 

دارد. 
فرض می کنیم که شــرکتی تولید بتن می کند، و برای هر نوع 
بتن، مقرراتی را سازمان مهندسی اعالم کرده است. اگر ترکیب 
آرماتور و سیمان و ماسه حفظ نشود، یعنی این که مقررات رعایت 
نشده اســت. آیا این رویداد بر منافع عموم تأثیر می گذارد؟ بله؛ 
پلی که با آن می ســازند خطر ایجاد می کند. گســتره کاری که به 

عهده حسابرس گذاشته شده، بسیار گسترده است. 
 دکتر نظری 

آیا حفظ منافع عمومی تنها مربوط به شــرکتهای سهامی 
عام است؟ 

 دکتر طالبی
مثــال بتنی را که زدم در مورد یک شــرکت ســهامی خاص هم 
ممکن است صادق باشد. رعایت مقررات، به حوزه انتظام بخشی 
برمی گــردد. قواعدی کــه بانک مرکزی، بورس، ســازمان نظام 
مهندسی، سازمان حمایت، هیئت امنا، هیئت مدیره و شوراهای 
مربوط، شورای پول و اعتبار و ... می گذارند، اینها همه مقررات 
نظارتی هستند. بنابراین هرجایی که به لحاظ منافع عمومی، یک 
انتظام بخشــی وجود دارد، یعنی مقررات گذاشــته می شود، حتمًا 
موضــوع رعایت و رعایت نشــدن آن هم مطرح اســت؛ حاال در 
صنایع غذایی، صنایع خودرو، صنایع ســاختمانی، صنایع مالی، 
مانند همین بانک و بیمه و ...، بنابراین تفاوتی ندارد که شــرکت 

سهامی خاص باشد یا عام. 
در جامعه، دولت وظیفه دارد رفتار بازیگران اقتصادی، فعاالن 
اقتصــادی، و اجتماعی را تنظیم کند. خــوب اگر این را بپذیریم، 
همــه فعاالن اقتصادی، چه خاص باشــند، چه عام باشــند، زیر 
نظارت مراجــع نظارتی قــرار دارند. مفهوم مرجــع نظارتی هم 

این اســت، که نظــارت کند که مقــررات نظارتی رعایت شــود. 
پس حســابرس شرکت ســهامی خاص هم وظیفه دارد که موارد 

رعایت نشدن مقررات را اعالم کند. 
 حجی

بخش عمده ای از قوانین و مقرراتی که حسابرس در حدود وظایف 
خود با آن ســروکار دارد، مشخص بوده و مستلزم تفسیر نیست و 
نســبت به آنها اتفاق نظر وجود دارد. ضمن آن که طبق آیین رفتار 
حرفــه ای مورد نظر، ضرورت ندارد که اشــراف یک حســابرس 

نسبت به قوانین و مقررات به میزان یک حقوقدان باشد.
در ضمن، فرض بر این اســت که وضع قوانیــن و مقررات در 
جهت حفظ منافع عمومی اســت و یکی از وظایف بارز حسابرس 
حفظ منافع عمومی اســت و رعایت نکردن آنها ممکن اســت به 
منافــع عمومی لطمه بزند و لذا حسابرســها، برای انجام وظایف 
خــود، از برنامــه و پرســش نامه هایی که به همیــن منظور تهیه 
 شــده است، استفاده می کنند، و در بررســیهای خود آنها را به کار 

می گیرند. 
الزم به توضیح اســت که در آیین رفتار حرفه ای، به رعایت دو 
بخش مقررات یادشده اشــاره شده است؛ و در مقررات جامعه به 
حصول اطمینان نســبت به قوانین و مقــررات تجاری، مالیاتی و 
دیگر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت صاحبکار، اشــاره شــده 

است.
 دکتر نظری 

استنباط من این اســت که دامنه قوانین و مقررات محدود 
نیست. در بخشهای 225 و 360، به محیط زیست اشاره 
شده است. اگر رفتار شرکت، و عملکردش به گونه ای باشد 
که به محیط زیست، و ایمنی انسانها صدمه بزند، حسابرس 

وظیفه دارد واکنش نشان بدهد. 
 حجی

در آیین رفتار ســال 2016، دامنه کاربــرد، دو بخش زیر را دربر 
می گیرد:

الف- قوانین و مقرراتی که به تعیین مبالغ بااهمیت و موارد افشا در 
صورتهای مالی صاحبکار اثر مستقیم دارند؛ و

ب- دیگــر قوانیــن و مقرراتــی که اثر مســتقیم بــر تعیین مبالغ 
بااهمیت و موارد افشــا در صورتهای مالی ندارند، اما رعایت آنها 
ممکن است در زمینه های عملیاتی کسب وکار صاحبکار، توانایی 
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ادامــه فعالیت تجاری یا پرهیز از جرایم ســنگین نقش اساســی 
داشته باشد.

بنابرایــن، چنانچه فعالیــت یک صاحبکار، به محیط زیســت 
لطمه بزند، رعایت نشــدن ضوابط مربوط، ممکن است منجر به 
لغو مجوز فعالیت آن از سوی مراجع ذیصالح شده و ادامه فعالیت 

شرکت را دچار مخاطره کند. 
 دکتر نظری 

بحث در مورد مســئولیت اخالقی حســابدار اســت، و نه 
مسئولیتهای گزارشگری مالی. 

 حجی
حســابدار رسمی، چه شــاغل باشد یا غیرشــاغل، باید در مقابل 

چنین رویدادهایی واکنش نشان بدهد. 
 پناهی

در اســتاندارد حسابرســی 250، تکالیف حسابرســان مستقل 
روشن است و مسئولیت حسابرس در خصوص ارزیابی رعایت 
قوانین و مقررات حسابرسی صورتهای مالی، به طور دقیق بیان 
شده است. باید اذعان کرد که اثر قوانین و مقررات بر صورتهای 
مالی بسیار متفاوت اســت. مفاد برخی قوانین و مقررات اثری 
مســتقیم بر مبالــغ و موارد افشــا در صورتهای مالــی دارد، و 
قوانین و مقرراتی دیگری وجود دارد که باید از ســوی مدیران 
رعایت شــوند، یا الزامهایی که واحد تجــاری مطابق آن مجاز 
به انجام کســب وکار خود اســت، و اثری مستقیم بر صورتهای 
مالی واحــد تجاری ندارند. رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات 
ممکن اســت به جریمه شــدن واحد تجاری، دعاوی حقوقی 
یا پیامدهای دیگری منجر شــود که احتمال دارد اثر بااهمیتی 
بر صورتهای مالی داشته باشــد. مطابق این استاندارد، اگرچه 
مسئولیت کســب اطمینان از انجام عملیات واحد تجاری طبق 
قوانین و مقررات، شــامل رعایت قوانین و مقرراتی که مبالغ و 
موارد افشــا در صورتهای مالی واحد تجاری را تعیین می کنند، 
به عهده مدیران اجرایی یا ارکان راهبری است، اما حسابرسان 
در تشــخیص تحریــف بااهمیــت صورتهای مالــی، به دلیل 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات طراحی شده و گزارشگری آن، 

مسئولیت دارند.
نکته ای کــه در مورد موضوع میزگرد تأکید دارم این هســت که 
بین حسابرســی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت تفکیک قائل 

شویم. به نظر من در عمده موارد به این موضوع توجهی نمی شود و 
یا توجه کمتری می شود و این تفکیک نکردن مناسب، سطح انتظار 

از حسابرسان را در رعایت قوانین و مقررات افزایش می دهد. 
طبق توضیحاتــی که آقای دکتر نظــری در خصوص موضوع 
میزگرد ارائه کردند، در اصالحیه استاندارد، برای حسابرسان این 
امکان فراهم شــده اســت که زمانی که برای منافع عمومی خطر 
جــدی وجود دارد، اصل رازداری طبق آیین رفتار حرفه ای نادیده 
گرفته شود و دست حسابرســان تا حدودی بازتر شده است. ولی 
همچنان وظایف اصلی حسابرسان تأکید بر مواردی است که قبل 
از اصالحیه اســتاندارد هم وجود داشته، و آن توجه اصلی به آثار 

مالی موارد رعایت نشدن است. 
هم اکنون رســیدگی حســابرس محدود به قوانیــن و مقرراتی 
اســت که آثار مالی دارنــد؛ برای نمونه مقررات زیادی از ســوی 
بانک مرکزی برای بانکها وضع شده است، ولی تأکید حسابرس، 
روی رســیدگی به حساب ذخیره تســهیالت اعطایی است؛ یا در 

پناهی: 

نسبت به 

واکنش حسابرسان

سازمان حسابرسی 

در رسیدگی به موارد

رعایت نشدن

قوانین و مقررات

استقبال زیادی شده و

این نوع موارد ارجاعی

افزایش یافته است
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موارد افشا در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس، 
که رسیدگیهای حسابرســی در چارچوب مقررات سازمان بورس 

انجام شده و گزارش داده می شود. 
ورود حسابرســان بــه موضوع محیط زیســت محدود اســت 
و از مــوارد نمونــه می توان بــه بحث آالینده هــا در صنعت 
پتروشــیمی و پاالیشگاه ها اشاره کرد، که در صورت آالینده 
بودن یک درصد جریمه می دهند و باید رأســًا پرداخت کنند 
و حسابرسان به صورت گســترده وارد مباحث محیط زیست 

نمی شوند.
 دکتر طالبی

اگــر واحدهای صنعتــی بخواهند محیط زیســت را رعایت کنند، 
ناچارنــد روی فیلترها ســرمایه گذاری انجام دهنــد؛ برای نمونه 
در کارخانه های ســیمان، یا پتروشیمی . به نظر من هم، مقرراتی 
که بر گزارش حســابرس تأثیــر می گذارد، مطرح اســت. دامنه 
کار حســابرس کمی فراتــر از تنها توجه به جریمه اســت؛ یعنی 
اثر ســرمایه گذاریهای انجام شده یا نشــده، برای رعایت مسائل 

زیست محیطی. 
حســابداران نمی تواننــد کل مقــررات را ببینــد و در مورد 
رعایت نشــدن آنها واکنش نشــان بدهند؛ چــون این مقررات 
بسیار پیچیده اســت، تشخیص آن سخت اســت. چیزی که 
حسابدار حرفه ای باید در دامنه کار خود قرار دهد، رعایت نشدن 
مقرراتی است که اعداد و ارقام صورتهای مالی را زیرتأثیر قرار 

می دهد. 
 پناهی

اگر حســابرس، به دالیل تخصصی، خودش نتواند به موضوعی 
رســیدگی و درباره آن اظهارنظر کند، می تواند از کارشناس کمک 
بگیرد. طبیعی اســت که در یک صنعت، شــناخت حسابرس به 
سطح دانش اعضای هیئت مدیره نمی رسد، ولی حسابرس طبق 
اســتانداردهای حسابرســی در حد معقول، باید شناخت از واحد 
مورد رسیدگی داشته باشد، و مقررات و آیین نامه هایش را بداند، 
تا بتواند رسیدگی و اظهارنظر درســت نسبت به صورتهای مالی 

ارائه کند.
 دکتر نظری

یکــی از نمونــه قوانیــن و مقرراتــی کــه در دو بیانیه 
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخــالق حرفه ای برای 

حسابداران به آن اشاره شده اســت، »بازارهای اوراق 
بهادار و دادوســتد« اســت. آیا در ارتباط با گزارشگری 
مالی مصداقهایی از رعایت نشــدن قوانین و مقررات در 

ایران وجود دارد؟ 
 قاسمی

در ابتدا، به صورت اجمالی به اســتانداردها و دســتورالعمل های 
موجود در خصوص وظایف حســابرس در واکنــش به رعایت یا 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات اشــاره می کنم، تا یک مسیر در 
ذهن تبیین شــود. در استاندارد حسابرســی 700، دیده شده که 
در برخی موارد، قوانین یا مقررات مربوط ممکن است حسابرس 
را ملــزم یا مجاز کند دیگر مســئولیتهای گزارشــگری خود را در 
چارچوب گزارش حسابرس نســبت به صورتهای مالی ایفا کند، 
که در این گونه موارد حســابرس باید این مسئولیتها را در بخش 
جداگانه ای از گزارش خود )گزارش در مورد دیگر الزامهای قانونی 
و مقرراتی( درج کند. به عبارت دیگر، مرجع نظارتی ممکن است 
انجام یک ســری وظایف را از حســابرس بخواهد، که افزون بر 
رعایت استانداردهای حسابرسی، رعایت نشدن قوانین و مقررات 
معینــی را، در بخش دیگر الزامهــای قانونی و مقرراتی، گزارش 

بدهد. 
طبق اســتاندارد حسابرســی 250، حســابرس وظایفی 
دارد که تا االن هم انجام می داده  اســت؛ در این استاندارد، 
مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با رعایت دو گروه مختلف 
از قوانین و مقررات، متمایز شــده اســت: الــف- قوانین و 
مقرراتی که اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت 
در صورتهای مالی دارنــد، مانند قوانین و مقررات مالیاتی، 
کار و تأمین اجتماعی )مســئولیت حســابرس کسب شواهد 
حسابرسی کافی و مناســب درباره رعایت مفاد آنها است(؛ 
ب- دیگــر قوانیــن و مقرراتی که اثری مســتقیم بر مبالغ و 
موارد افشــا در صورتهای مالی ندارند، لیکــن رعایت آنها 
ممکن است برای جنبه های عملیاتی واحد تجاری، توانایی 
واحــد تجــاری در ادامه کســب وکار، یا اجتنــاب از جرایم 
بااهمیت، اساســی باشد )مسئولیت حســابرس محدود به 
اجرای روشــهای حسابرسی خاص برای کمك به تشخیص 
موارد رعایت نشدن قوانین و مقرراتی است که ممکن است 

اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.(
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مطابق با اســتاندارد حسابرســی 250، مسئولیت حسابرس در 
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرســی صورتهای مالی 
است. به عبارت دیگر، توجه حسابرس به رعایت نشدن قوانین و 

مقرراتی است که آثار مالی دارد. 
طبق آیین رفتار حرفه ای جدید، رعایت قوانین و مقررات به دو 
بخش تقسیم شده اســت. افزون  بر  آنچه در استاندارد حسابرسی 
250 مطرح اســت، از حســابرس خواسته شــده که در برخورد با 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات، که ممکن اســت بر صورتهای 
مالی اثر مســتقیم هم نداشته باشــد، به ترتیب معینی به مراجع 
مرتبط اطالع رسانی کند؛ برای نمونه، در گام اول با ارکان راهبری 

شرکت مطرح کند. 
مطابق با استاندارد حسابرسی 250، حسابرس، با توجه به اصل 
رازداری، مجاز نبوده اســت که موارد رعایت نشــدن را به مراجع 
ذیصالح نظارتی، اطالع دهد. طبق این اســتاندارد، مســئولیت 
حرفه ای حســابرس در خصوص محرمانه نگه داشــتن اطالعات 
صاحبــکار، ممکن اســت وی را از گزارش موارد رعایت نشــدن 
مشخص شده یا موارد مشکوك به رعایت نشدن قوانین و مقررات، 

به مراجع ذیصالح خارج از واحد تجاری، باز دارد. 
بــا این حال، ممکن اســت مســئولیت رازداری طبق قانون یا 
حکم دادگاه منتفی شــود. در برخی موارد ممکن است حسابرس 
صورتهــای مالی در قبال گــزارش موارد رعایت نشــدن یا موارد 
مشــکوک به رعایت نشــدن به مراجع ذیصــالح نظارتی، وظیفه 
قانونی داشــته باشــد. همچنین ممکن اســت حسابرس موظف 
باشــد در صورتی که مدیران اجرایــی، و در موارد مقتضی، ارکان 
راهبری اقدامهای اصالحی را در خصوص تحریف انجام ندهند، 

این موضوع را به مراجع ذیصالح گزارش کند. 
براساس دســتورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد سازمان 
بورس، مؤسســه های حسابرســی معتمــد مکلفنــد در گزارش 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی، که طبــق اصول و ضوابط 
حسابرســی و با رعایــت قانون اصالح قســمتی از قانون تجارت 
مصوب 1347 تهیه می شــود، نسبت به صورتهای مالی ساالنه و 
میان دوره ای 6 ماهه رسیدگی شــده، درباره موارد زیر به صراحت 

اظهارنظر کنند:
الف ـ رعایت اســتانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای 

مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور،

ب ـ رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و
پ ـ رعایت نشــدن قوانین و مقــررات تجــاری، مالیاتی و دیگر 

قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.
جالب اینجاســت که این دغدغه برای حسابرســها از گذشــته 
نیز مطرح بوده اســت. من پرسشــهایی را کــه از کارگروه قوانین 
و مقررات جامعه حســابداران رســمی ایران شــده است، به طور 

مختصر یاداوری می کنم:
1- پرسیده شده در هنگامی که حسابرس مسئولیت بازرس قانونی 
ندارد، آیا همچنان می باید مفاد قانون تجارت را بررســی و موارد 
رعایت نشــدن را در گزارش حسابرسی درج کند؟ پاسخ این است 
که حسابرسی که مسئولیت بازرس قانونی را به عهده ندارد مکلف 
اســت، که موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی 

را در گزارش بنویسد. 
2- پرســیده شــده که با عنایت بــه اهمیت موضــوع قوانین و 
مقررات، آیا اهمیت، معیاری جهت تشــخیص قابل درج بودن، 
یا غیرقابل درج بودن، در گزارش حسابرســی هست؟ پاسخ این 
بوده، که موضوع ســطح اهمیت در رابطه با موارد رعایت نشدن 

قاسمی: 

آیا

تأمین قوی

برای حسابرس

وجود دارد

که او را در مقابل

تهدیدهای واقعی یا احتمالی

پوشش دهد
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قوانیــن و مقــررات، به منظــور مــوارد قابــل درج در گزارش، 
موضوعیت ندارد.

3- پرسیده اند که منظور از »دیگر قوانین« در مفاد بند »الف« ماده 
۴ آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی 
و حرفه ای حســابداران ذیصالح به عنوان حســابداران رســمی 
چیســت؟ پاســخ این اســت که منظور، دیگر قوانین و مقررات 

مرتبط با فعالیت شخصیت حسابداری مورد گزارش است. 
در مقابل، بخش 140 آیین رفتار حرفه ای به رازداری اشــاره 
دارد و براساس آن همه حسابداران حرفه ای باید از الف- افشای 
اطالعــات محرمانــه به دســت آمده در نتیجه روابــط حرفه ای 
و تجاری، بــدون مجوز صریح یا وجود حق یــا تکلیف قانونی 
یا حرفه ای برای افشــای آن، در خارج از مؤسســه یا ســازمان 
کارفرما؛ و ب- اســتفاده از اطالعات محرمانه به دســت آمده در 
نتیجه روابط حرفه ای و تجاری در جهت منافع شخصی یا منافع 
اشــخاص ثالث، پرهیز کنند. طبق این اصل، رازداری به عنوان 
یك اصل بنیادی در خدمت منافع عمومی اســت؛ زیرا، جریان 
آزاد اطالعــات را از صاحبکار حســابدار حرفه ای به حســابدار 
حرفه ای تســهیل می کنــد. به عبارت دیگــر، اطالعاتی که در 
اختیار حسابدار حرفه ای قرار می گیرد محرمانه است، و حسابدار 
نباید بدون اجازه صاحبکار آن را افشا کند، مگر به حکم دادگاه.
بخش 255 آیین رفتار حرفه ای، نکته بســیار مهمی را بیان 
مــی دارد که یکی از ویژگیهای بارز حرفه حســابداری، پذیرش 
مســئولیت حفظ منافع عمومی اســت؛ یعنی رعایت اخالق، و 
به نظــر من، بر پایه اخالقی که در جامعه گســترده اســت. این 
بخش، از حسابرس می خواهد که او هم به رغم این که باید مانند 
عموم پایبند اخالق باشــد، باید اخالق حرفه ای را افزون بر آن، 

رعایت کند. 
طبق این بخش، هدفهای حســابدار حرفــه ای در برخورد با 
موارد رعایت نشدن یا مشــکوك به آن عبارتند از: الف- رعایت 
اصــول بنیادی درســتکاری و رفتــار و آداب حرفــه ای؛ ب- با 
هشیارســازی مدیریــت یا، در صــورت لزوم، راهبــران بنگاه 
صاحبکار؛ تالش برای توانمندسازی آنان برای اصالح، جبران 
یا کاهش آثار موارد رعایت نشــدن شناسایی شده یا مشکوك به 
آن؛ یا پیشــگیری از ارتکاب رعایت نشدن، پیش از وقوع آن؛ 
و پ- انجام هرگونه اقدام الزم در راستای حفظ منافع عمومی.

طبــق بخش 225، دامنه قوانین و مقررات بســیار گســترده 
است. نمونه هایی از قوانین و مقررات، ضوابط مرتبط با تقلب، 
فســاد، ارتشــا، پولشــویی، بازارهای اوراق بهادار و دادوستد، 
بانکداری، امنیــت داده ها، بدهیهای مالیاتی و بازنشســتگی، 

حفظ محیط زیست و سالمت و ایمنی عموم مردم است. 
آیین رفتــار حرفــه ای تجدیدنظرشــده، دامنــه وظایف و 
انتظارهــا از حســابرس یا حسابرســان حرفــه ای را افزایش 
می دهــد؛ اگر حســابرس به مواردی برخورد کرد که شــرکت 
برای نمونــه، از مواد اولیه با کیفیت پایین اســتفاده می کند، 
واحــد کنترل کیفیت، کاالهای ساخته شــده را ۴ بار رد کرده، 
مــواد را در انبارگردانی می بیند که بوی نامطبوعی می دهد، یا 
شرکت به محیط زیست آسیب زده، و یا منافع عمومی آسیب 
دیده است، طبق آیین رفتاری جدید، حسابرس باید به مقام 

ذیصالح اطالع دهد. 
آیین رفتار حرفه ای جدید، دســت حســابدار حرفه ای را باز 
می گذارد و بیان مــی دارد که اعالم این موارد رعایت نشــدن 
نزد نهاد ذیصالح مناســب، حتی اگر الــزام قانونی و مقرراتی 
وجود نداشته باشد، مانعی ندارد؛ و افشای این موارد نزد نهاد 
ذیصالح در صورتی ممنوع اســت که خالف قوانین و مقررات 
باشــد؛ یعنی عکس آیین رفتار حرفــه ای قبلی را می گوید که 
حســابدار حرفه ای حق نــدارد اعالم کند، مگــر این که الزام 

قانونی داشته باشد. 
طبق بخــش 225 آیین رفتار حرفــه ای، تصمیم گیری برای 
اطالع رســانی درباره رعایت نشدن قوانین و مقررات، به چندین 
عامل برون ســازمانی بســتگی دارد: 1- وجود داشتن یک نهاد 
ذیصالح برای دریافت این گونه اطالعات و توانایی صدور مجوز 
پی جویــی موضوع و انجــام اقدام الزم، نهادی مانند ســازمان 
بورس یا ســازمان محیط زیســت؛ دو عامل دیگر بســیار مهم 
اســت، 2- وجود داشتن تأمینی قوی و معتبر در برابر مسئولیت 
مدنــی، کیفری یا حرفــه ای، یا پیگردهای قانونــی یا مقرراتی 
برای پوشــش مســئولیتهای ناشی از خبررســانی؛ و 3- وجود 
داشــتن تأمینی قوی برای پوشش تهدیدهای واقعی یا احتمالی 

نسبت به ایمنی حسابدار حرفه ای یا دیگر افراد. 
ما در کشــورمان دو مورد اخیر را کمبود داریم. اگر حسابرس 
بخواهد موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات به وسیله صاحبکار 
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را مطرح کند، آیا تأمین قوی برای حســابرس وجود دارد که او را 
در مقابل تهدیدهای واقعی یا احتمالی پوشــش دهد؟ باید توجه 
نهاد ذیربط را به این نکته جلــب کنم که الزام و مقررات گذاری، 
بدون آن که بسترش فراهم باشد و حسابرسان از آن مطلع باشند 

نتیجه ای درخور، به دست نمی دهد.
در حــال حاضر عمــده قوانینی کــه رعایت نشــدن آنها را 
حســابرس باید اطالع دهد، بــه قوانین و مقــررات مالیاتی، 
پولشــویی، تقســیم منافع موهــوم، رعایت منافع یکســان 
ســهامداران یا صرفــه و صالح شــرکت، مــاده 141 قانون 
تجارت، پرداخت ســود تقســیمی در مدت معین، ماده 129 
قانون تجارت، مقــررات مربوط به کنترلهای داخلی، مقررات 
مربــوط به افشــای اطالعات ناشــران و تصویب و افشــای 

معامله های با اشخاص وابسته مربوط است. 
مشــکلی که در این زمینه داریم، این اســت که حسابرسها 
گاهی شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی ندارند، و در نتیجه 
اطالع نداشــتن از قوانین و مقررات مربوط، واکنشــی هم در 
مورد رعایت نشــدن آنها نشان نمی دهند. برای نمونه، فرض 
کنید که طبق مقررات سازمان بورس، نهادهایی با ویژگیهای 
معین حق ندارند که ضمانت کنند و ضامن کســی شــوند. بعد 
می بینیــم، که نهــادی رفته، چند جا ضامن هم شــده، از آن 
ضمانت، درامد هم کسب کرده، و درامد آن هم در صورتهای 
مالی شناسایی شده اســت، ولی حسابرس هیچ موضع گیری 
نکرده، و ســازمان و نهــاد ناظر هم متوجه نشــده، و موقعی 
متوجه شده که ضرر و زیان هنگفتی، به یک قسمت مهمی از 

سهامداران وارد شده است.
 دکتر نظری

آیا در اســتانداردهای حسابرســی و آیین رفتار حرفه ای 
ایران، تدابیری برای واکنش حســابرس به رعایت نشدن 
قوانین و مقررات در نظر گرفته شــده اســت و این تدابیر، 

انتظارهای مراجع نظارتی را براورده می کند؟ 
 حجی

در آیین رفتار حرفه ای چنین تدابیری توصیه شــده است، و انجام 
آنها را به عهده حســابرس گذاشــته اســت، لیکــن فاقد ضمانت 

اجرایی است.
در جامعه حسابداران رسمی ایران ضمانت اجرایی آیین رفتار در 

آیین نامه انضباطی پیش بینی شده است، به طوری که بیش از 50 
درصد تنبیه هایی که در آیین نامه انضباطی فعلی پیش بینی شده، 

مربوط به رعایت نشدن آیین و رفتار حرفه ای است. 
 پناهی

انتظارهای مراجع نظارتی، از گزارشــهای حسابرســی ســازمان 
حسابرسی، به طور نسبی برآورده شده است و انتقادهای شدیدی 
دیــده نمی شــود. البته انتظارهــا از حسابرســان در بعضی موارد 
بسیار گسترده اســت که تأمین آنها در مواردی وظیفه حسابرسان 
صورتهای مالی نبوده و مســتلزم انجام حسابرسی رعایت است. 
بــا وجود این، هــر جا مورد معینــی برای رســیدگی و اظهارنظر 
حسابرسان به ســازمان حسابرسی واگذار شــده است، نسبت به 
برخورد و واکنش حسابرسان سازمان، استقبال زیادی شده و این 

نوع موارد ارجاعی افزایش یافته است.
 دکتر طالبی 

بیانیــه اخالقــی می گوید، که اگر بــا موارد رعایت نشــدن قوانین 

حجی:

حسابدار رسمی

چه شاغل باشد

یا

غیر شاغل 

باید در مقابل

رعایت نشدن قوانین و مقررات

واکنش نشان بدهد
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و مقــررات روبه رو شــدید، باید بــه ترتیبی کــه در بیانیه آمده، 
اطالع رســانی کنیــد. تکلیفی به عهــده حســابدار نمی گذارد که 
بگردید و پیدا کنید. می گوید که اگر روبه رو شــدید، اطالع رسانی 

کنید. 
تعیین این که آیا حســابدار، موازین اخالقی یادشــده را رعایت 
کرده، بسیار ســخت است. تنها روشــی که وجود دارد این است 
که جامعه حســابداران و دیگــر مراجع مربوط، آمــوزش دهند، 
اطالع رســانی کنند، که حســابدار یک وظیفه این چنینی دارد. یا 
مؤسسه حسابرسی، باید به اعضای گروه حسابرسی آموزش دهد 
که یک ســری مقررات وجود دارد که رعایت نشدن آن بر مسائل 

محیطی و بر منافع اجتماعی تأثیر می گذارد. 
 قاسمی

با توجه به آیین رفتار حرفه ای جدید، وظایف و تکالیف ســنگینی 
بر دوش حسابرسان قرار داده شده است.

اگر در یــک کارخانــه الستیک ســازی دیدیم، بــرای نمونه، 
الســتیکهایی می ســازند، که ۴ ســال- که در مشــخصات فنی 
الســتیک اعالم شده اســت- دوام نمی آورد و ممکن است مردم 
دچار خســران شوند، آیا حسابدار و حسابرس حرفه ای، وظیفه ای 
در قبال رعایت نشدن مقررات، یعنی مشخصات اعالم شده، دارد؟

 دکتر طالبی 
اگــر فرض کنیم که هر کســی هر تخلفی را که دیــد زنگ بزند و 
اطالع رســانی بکنــد، در جامعه هرج ومرج ایجاد می شــود. یک 
هویت رسمی به اسم حسابرس، در آیین اخالقی مدون، موظف 
می شــود که اگر با موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات روبه رو 
شد، نه این که بررســی کند، اگر رو به رو شد، به ترتیب خاصی که 

آیین اخالقی مشخص کرده است، موضوع را اعالم کند. 
 رنگچیان

به لحاظ حقوقی، مســئولیت باید مســتند قانونی داشــته باشد. 
یک مســئولیت اخالقی داریم، که یک دایره فراگیر است، و یک 
مســئولیت قانونی داریم؛ مســئولیت قانونی اخالقی هم هست، 

ولی هر مسئولیت اخالقی، قانونی نیست. 
حســابرس و حســابدار، به معنایی که شــما تعریف کردید، در 
حــوزه اعالم رعایت نشــدن قوانین و مقررات، بــا توجه به اصل 
تکلیف قانونی، باید آنچه را تکلیف شده است، انجام دهد؛ یعنی، 
نمی توان برای او تکلیف اضافی گذاشــت، به خصوص آنجایی که 

ضمانت اجرا دارد. این یک ٌبعد قضیه است. 
حسابرس و حسابدار چه مســئولیتی دارند؟ به گمان من، یک 
مسئولیت انتظامی دارند، که از استانداردها و آیین رفتار حرفه ای 
نشــأت گرفته و شفاف است. در استانداردهای حسابرسی 250 و 

240 به روشنی تعریف شده است. 
قوانین و مقررات تعریف دارد؛ قانون یعنی چیزی که در مرجع 
قانونگذاری در قانون اساسی پیش بینی یا در مراجع قانونی ذیربط 

تصویب شده باشد. 
مقــررات، به صــورت آیین نامه، بخشــنامه، و دســتورالعمل 
طبقه بندی شده است. آیین نامه، تکلیفی است که قوانین به عهده 
مقامها و مراجع صالحیتدار می گذارند، که برای تشریح و اجرایی 
شدن قانون، وضع و ابالغ کنند. بخشنامه، مربوط به امور داخلی 
سازمانهاســت که به وســیله آن تصمیمهایی از طــرف مقامهای 
اداری ارشد یک ســازمان ابالغ می شود. دستورالعمل، روشها و 
ضوابط مکتوبی اســت که در آن مراحل انجام کار به منظور اجرای 
یــک فرایند، روش، ماده یا تبصره ای از یــک آیین نامه یا قانون 

تهیه و به  موقع اجرا گذاشته می شود.
بنابراین باید تکلیف را برای حسابرس و بازرس محدود کنیم. 
این که از حســابرس و بازرس انتظار داشــته باشــیم به قوانین و 
مقررات احاطه داشــته باشــد، غیرممکن اســت. پس، اول باید 
ببینیــم چه قوانینی به حســابرس و بازرس تکلیف شــده که باید 

اعالم کند. 
اســتاندارد 250 می گوید رعایت نشدن قوانین و مقررات؛ پس 
قوانین و مقررات یعنی چی؟ یعنی قانون مالیاتی، قانون ارتشــا و 
کالهبرداری و مبارزه با پولشــویی، و قانون ارتقای سالمت نظام 
اداری و مقابله با فســاد، و قانون بورس و الــی آخر. این قوانین 
روشن اســت. تکلیف بازرس روشن است. دیگر چون و چرا هم 

ندارد. 
اما اگر قانون مبهم بود و صراحت نداشــت، تکلیف چیســت؛ 
ماننــد ماده 151 قانون اصالح قانــون تجارت؟ در این ماده آمده 
است، که بازرس یا بازرسان در صورتی که ضمن انجام مأموریت 
خود از وقوع جرمی مطلع شوند، باید به مرجع قضایی صالحیتدار 
اعالم کــرده، و نیز جریــان را به اولین مجمــع عمومی گزارش 
دهند. اگر تفســیر بنده را بخواهید، مــن می گویم که این تکلیف 
محدود به بازرس اســت، و به حســابرس تعمیم داده نمی شود، 
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    دکتر نظری:

 اگر رفتار شرکت

به محیط زیست 

و انسانها

صدمه بزند

حسابرس وظیفه دارد

واکنش نشان بدهد
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چرا؟ چون مســائل و تکلیفها را براساس یک قاعده باید محدود و 
بر توانایی بشر تعبیر کنیم. 

در آیین رفتار حرفه ای، مسئولیت حسابرس و حسابدار چیست؟ 
اخالق حرفه ای هم، اســتاندارد اســت. اســتاندارد چه می گوید؟ 
چیزی که من برداشــت می کنم، بحث مسئولیت اجتماعی صرف 
نیست؛ یعنی ما در گزارشگری مالی با اعداد و ارقام سروکار داریم. 
من برای حســابرس و بازرس، مسئولیت اجتماعی گسترده به آن 

معنا، نمی بینم. 
محیط زیســت، متولی دارد. تکلیف حســابرس همان است که 
برای نمونه، اگر طبق قانــون و مقررات جریمه تعلق گرفته، ولی 
رعایت نشده است، اعالم کند. بیشتر از این باعث گمراهی منافع 

عمومی، و سهامداران می شود. 
در مثال ترکیب سیمان، این موضوع به گزارشگری مالی مربوط 
نیســت. اگر حســابرس به آن برخورد کرد، به گمان من، به لحاظ 
منافع عمومی باید به ارکان راهبری اعالم کند. در مثال الستیک، 
اگــر تکلیف قانونی رعایت نشــود، موجب مســئولیت انتظامی یا 
مدنی یا کیفری، نیست. تعبیرش در ماده 67 قانون تجارت است؛ 
یا رعایت نشدن تساوی حقوق سهامداران، یا تقسیم سود موهوم، 
یا تقسیم نکردن حداقل 10درصد سود. اینها مواردی است که در 
قانون تجارت ارتباط تنگاتنگ با وظیفه حســابرس و بازرس پیدا 

می کند. 
توصیه من این اســت کــه این را در کنار دو چیــز دیگر ببینید؛ 
حســابرس و بازرس مانند پزشــک رازدار است و اهمیت رازداری 
حسابرس و بازرس، بیشتر از پزشک است؛ یعنی اگر اعتبار بانکی 
بی خود داده شــود، و یا فرار مالیاتی صورت بگیرد، جامعه متضرر 

می شود. 
پس ایــن دو را با هــم ببینیم: اصــل رازداری کــه قانون جزا 
می گوید؛ هر کس به لحاظ حرفه اش محرم اســت و رازدار است، 
اگر غیر از مواردی که تجویز شــده، افشا کند، مستوجب حبس تا 
یک سال و جریمه از یک میلیون تا فالن است؛ قانون بورس هم 
همین را می گوید؛ در ماده 48 و 49 به بعد. مســئولیت رازداری، 
که اصل بنیادی اخالق حرفه ای اســت، در تعارض اســت با آنجا 
که واکنش حسابرس و بازرس به رعایت نشدن قوانین و مقررات، 

تصریح نشده است. 
در ضمن به این نکته اشاره کنم که در بحث رعایت نشدن قوانین 

و مقررات، وظیفه حســابرس افشاکردن نیست، بلکه اعالم کردن 
به مراجع خاص است.

به گمان من، در ســطح جهانی و در ســطح مملکتی، از بحث 
رازداری، آرام آرام بــه طرف اطالع رســانی حرکــت می کنیم. اما 
این که چه مواردی با رازداری مغایر اســت، و باید اطالع رســانی 
انجام شود، یک ســازوکار دارد و در استاندارد تعریف شده است. 
اســتاندارد می گوید، و این فقط برای حسابرس و حسابدار نیست، 
که حسابرس و حســابدار آگاه، با عقل متعارف، و براساس تجربه 
حرفه ای، اواًل باید با یکی دو مقام باالتر، با یکی دو هم حرفه ای، 
و در صــورت لزوم با مشــاوران حقوقی صحبت و کســب تکلیف 
 کند. اگر این ســازوکار را طی کرد، مثبت بود، کفه منافع عمومی و 
اطالع رسانی می چربد. اگر نبود، اصل اخالقی رازداری به نظر من 

تعیین تکلیف می کند.
 دکتر نظری

حسابرســی که قرار اســت درباره رعایت نشدن قوانین و 
مقررات نظر بدهد، چه ویژگی باید داشــته باشــد. برای 
نمونه، درنظر بگیرید کســی که رشــته حقوق را تمام کرد، 
می خواهد وارد حرفه وکالت شــود، چه ویژگی باید داشته 

باشد؟ 
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 رنگچیان
ابتدا امتحان عمومی می دهد، بعد کارآموز می شود، بعد امتحان 
اختصاصی می دهد، امتحان شــفاهی می دهد. مؤسســه های 
حسابرســی هم به نحوی همین کار را می کنند، به خاطر این که 
شــرکا، مســئولیت تضامنی دارند. از بعد حقوقی، مســئولیت 
نهایی با شرکاســت، با مؤسسه حسابرسی است، با امضاکننده 

گزارش است. 
به گمان من، اگر قرار باشد چنین وظیفه ای را از حسابرس و 
بــازرس بخواهیم، باید از او حمایت قانونی، حمایت حرفه ای، 
و کانونــی کنیم. بایــد به او اطمینــان بدهیــم در صورتی که 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات به وســیله صاحبکار را اعالم 

کرد، قانون از او حمایت می کند. 
 پناهی 

ســازمان حسابرســی در جهــت ارتقــای فنــی حسابرســان 
ســرمایه گذاری زیادی کرده اســت. حسابرســان، دوره های 
آموزشــی زیــادی را می گذرانند، که در آن دوره ها آشــنایی با 
قوانین و مقــررات هم وجود دارد. به تازگی قانون محاســبات 
هم به آزمونهای ســاالنه اضافه شده است که حاکی از اهمیت 
تسلط همکاران به قوانین و مقررات است. حسابرسان ملزمند 
در برنامه آموزشهای مستمر شــرکت کنند. همچنین سازمان 
حسابرســی دارای برنامه 15 ساله آموزشی تا مرحله سرپرست 
ارشدی اســت و مدیران فنی نیز در سال، حدود 40 ساعت در 
دوره های آموزشی اعم از تخصصی و عمومی شرکت می کنند. 
در ســازمان، با تهیه چک لیستهای مختلف قوانین و مقررات، 
و وجود کمیته قوانین برای بررسی و ابالغ به موقع بخشنامه ها 
و قوانین آمره و پاسخ به ابهامهای همکاران در زمینه قوانین، 

اقدامهای مناسبی صورت می گیرد.
 دکتر طالبی

بایــد بین آموزش و کارآموزی تفاوتهایی قائل باشــیم. اخالق 
حرفه ای چیزی اســت که در برنامه درسی دانشگاهی شناخته 
نمی شود. دانشجو، بعد از فراغت از تحصیل، و استخدام شدن 
در محــل کار با اخالق حرفه ای آشــنا می شــود؛ در بانک، در 
بورس، یا ســازمان حسابرســی. در دانشگاه، اخالق حرفه ای 
درس نمی دهنــد. ولــی به طور معمــول یک کتــاب را که باز 
می کنید حتمًا یک بخش اخالقی هم در آن گذاشته شده است. 

نقش حسابرسان در موضوع رعایت نشدن قوانین و مقررات 
بسیار مهم است. اگر بخواهیم، حسابرس، مؤسسه حسابرسی 
و مرجع نظارت بر حسابرســی، این نقش را محقق کنند، باید 
کمی متفاوت بشــویم. همه باید بپذیرنــد که وظیفه ای جدید، 
یک مســئولیت اجتماعی، به عهده حســابرس گذاشــته شده 
است. آیا حسابرس می تواند این مأموریت مهم را انجام دهد؟ 

اگر نمی تواند چه کار کند که این فاصله را پر کند؟ 
شــروع ایــن حرکــت بــا ظرفیت ســازی در حسابرســان، 
مؤسسه های حسابرسی، دستگاه های نظارتی حسابرسی، باید 
آغاز شــود. یکی از راه های مهم، تخصصی شــدن حسابرس 
در رشــته صنعتی خاص است. آیا حسابرس در ایران در رشته 
صنعتــی خاص تخصــص دارد؟ دو ســال در شــرکت صنایع 
غذایی، دو سال بعد در شــرکت خودرویی، دو سال در شرکت 
فوالدی؛ چگونه می خواهد برسد به نقطه ای که همه چیزهای 

الزم را بداند. 
اگــر حرکت را این گونه شــروع کنیم، به نظــر می آید که این 

موضوع بسیار مهم به سرانجام برسد. 
 رنگچیان 

پرسش من اینســت که وقتی قوانین و مقررات و استاندارد در 
میان است، تکلیف روشن است. آنجایی که نیست و به سمت 
اخــالق گرایش پیدا می کند و منافع عمومــی را معیار و مالک 

قرار می دهد، آنجا تکلیف چیست؟ 
بیانیه منتشرشــده که موضوع بحث این میزگرد اســت، این 
اســت که در واقع منافع عمومی، رازداری را کم رنگ می کند. 
حــاال معیار و مالک اندازه گیری منافع عمومی چیســت، جای 

بحث دارد.
 قاسمی

کوششــهایی در مؤسسه های حسابرسی شــروع شده است که 
اطالعــات تخصصی را بر حســب نوع صنعت گــرداوری و در 
اختیار حسابرســان قرار دهند. االن، حسابرســی که در بخش 
بانکهــا کار می کند، اطالعاتش درباره مقــررات ناظر بر بانکها 
به مراتب بیشتر از آن کسی است که در بخش بیمه کار می کند، 
و برعکس. پس یکی از راه ها این است که خدمات حسابرسی، 
برحســب نوع صنعت، تخصصی شــود. این کار شدنی است، 

فقط باید روی آن سرمایه گذاری شود. 
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آیین رفتــار حرفه ای که از محدودیتهــای رازداری کم کرده، 
یک ســری شــرایط را گذاشــته که حســابرس در قبال منافع 
عمومــی، بی طرف و ســاکت نباشــد. بزرگترین مشــکل هر 
جامعه ای بی تفاوتی نســبت به امور است. آیین رفتار حرفه ای 
جدیــد، با توجه به این که حســابرس اطالعــات زیادی درباره 
شــرکت دارد، تأکید دارد که از اطالعات حسابرس برای حفظ 

منافع عمومی استفاده کند. 
بســیاری وقتهــا، ضربه هایــی کــه می خوریــم از آدمهای 
باســوادی اســت که به رفتار حرفه ای پایبند نیستند. یعنی اگر 
شخصی ســه بار به ما دروغ بگوید، بار چهارم دیگر حرفش را 
قبول نمی کنیم؛ حتی اگر راســت بگوید. رفتار حرفه ای بسیار 
مهم است. اگر حسابرس درســتکار نباشد، نه به نهاد نظارتی 

کمک می کند، و نه به جامعه کمک می کند. 
 دکتر نظری

پرسش آخر این اســت که آیا واکنش به رعایت نشدن 
قوانین و مقررات، آن طور که در اســتاندارد مطرح شده 

است، با رازداری تضاد و تناقض دارد؟ 
 قاسمی 

از نظــر من این طور نیســت، هیــچ تضادی نــدارد. رازداری 
به این معنا نیســت که حســابرس رازی را نگــه دارد که به نفع 
صاحبکار باشــد، ولی منافع عمومی متضرر شــود. آیین رفتار 
حرفه ای جدید، وظیفه اصلــی حفظ منافع عمومی را به عهده 
حسابدار گذاشته است؛ به نظر من، اولین وظیفه حسابرس این 
اســت. وظیفه دومشان هم به نظر من هیچ منافاتی با رازداری 
ندارد. همچنانکه طبق بخش 225 آیین رفتار حرفه ای چنانچه 
حســابدار حرفه ای به این نتیجه برســد که در شرایط موجود، 
افشای موارد رعایت نشدن یا مشکوك به آن نزد نهاد ذیصالح 
مناســب، اقدامی مناســب اســت، این امر بــه منزله تخطی 
از وظیفــه رازداری به شــرح بخش 140 آییــن رفتار حرفه ای 

محسوب نمی شود.
 پناهی 

در اســتاندارد بر حفظ منافع عمومی در مــواردی که قوانین 
و مقررات رعایت نمی شــود تأکید شــده است و حسابرسان 
ملزم به افشــای آن هستند و در مورد دیگر قوانین و مقررات 
همچنان اصل رازداری به قوت خود باقیست. در حال حاضر 

در ایران قوانین متعددی وجود دارد که حسابرسان را از اصل 
رازداری منــع و گزارش رعایت نشــدن را الزامی کرده اند که 
می توان به عنوان نمونه به مقررات ســازمان بورس، قانون 
ارتقای ســالمت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مباره 
با پولشــویی اشــاره کرد. اجرای این اســتاندارد حساسیت 
در واحدهــای اقتصادی نســبت به منافــع عمومی از جمله 
محیط زیســت را افزایــش می دهد و در دیگر موارد مشــابه 
نیز ممکن اســت بازدارنده باشــد. در هر حال واحدهایی که 
با رعایت نشدن قوانین، موجب ضربه زدن به منافع عمومی 
می شــوند، افزون بر پرداخــت هزینه های مالــی، متحمل 

هزینه های اجتماعی آن نیز باید باشند.
 دکتر طالبی

وقتی می گوییــم اطالع رســانی درباره رعایت نشــدن قوانین 
و مقــررات در وظیفه حســابرس اســت، دیگر راز محســوب 
نمی شــود. راز، چیزی است که حسابرس مطلع می شود، و در 
راســتای فعالیت اصلی اش نیست و نیازی نیست که آن را بیان 

کند. 
راز، یعنــی موضوعی که در صورت افشاشــدن، ضررش به 
یک شــخص برمی گردد. بیانیه می گوید، آنجایی که احساس 
می شود که خالف مقررات صورت گرفته، که به منافع عمومی 
لطمه می زند، حســابرس باید حساســیت نسبت به رازداری را 

کم کند. 
 دکتر نظری 

یکی از ویژگیهای حســابدار این اســت که باید شجاع 
باشد. این بیانیه در همان راستا، از حسابرس می خواهد 
که در شــرایطی که حفظ منافع عمومی در میان اســت، 

نباید پشت رازداری پنهان شود. 
 دکتر طالبی

البتــه اگر می گوییم که حســابرس ایــن کار را بکنــد، باید 
امکاناتــش را هم فراهم کنیم. حسابرســها با یک آســیب 
جدی روبه رو می شــوند و آن مانع از استقاللشان می شود. 
اگر این موضوع را در کشــورمان حل نکنیم، بحث استقالل 
حســابرس صدمه های زیادی می بیند. حسابرسی که وجود 
خودش، درامد خودش، تداوم کارش را در تصمیم سهامدار 
و هیئت مدیــره و مدیران می بیند، تــوان انجام چنین کاری 
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را ندارد. اگر امنیت شــغلی را برای حسابرس تأمین نکنیم، 
نمی توانیم از او انتظار داشته باشیم که به اخالق حرفه ای تا 

آخر پایبند بماند. 
 حجی

من هم فکر می کنم که آیین رفتار حرفه ای، موضوع را بســیار 
مشــخص و روشــن کرده اســت، که این نوع اطالع رســانی 
منافاتی با رازداری ندارد، و تخطی از آن تلقی نمی شــود؛ هم 
برای حســابرس مستقل، در بخش 225، و هم برای حسابدار 

رسمی در استخدام، در بخش 360. 
ضمن این کــه در آیین  رفتار فعلی جامعه، و مقررات ســال 
2016، این موضوع پیش بینی شده است که در واقع اطالعات 
واحد مورد رســیدگی، محرمانه اســت، ولی حســابدار رسمی 
در مــواردی که در آییــن رفتار پیش بینی شــده، می تواند این 

اطالعات را افشا کند.
 رنگچیان

مفهوم رازداری گســترده اســت. قضاوتی که دوستان کردند، 
ضمــن این که گاهی با آنها موافق هســتم، ولی چون با حقوق 
آشنایی دارم، و به طور معمول محتاط هستم، البته حسابرسها 
و حسابداران هم محتاط هســتند، نمی توانم آن را بپذیرم. در 
قانون، برای رازداری ضمانت اجرایی کیفری داریم؛ یعنی اگر 
در ارتباط با حرفه تان، اســرار را افشــا کنیــد، مجازات کیفری 

می شوید. 
رازداری و افشــا، آنچنان مرز حساســی دارند که بخشی را، 
قانونگذار به طور شفاف مســتثنی کرده است. آن چیزی را که 
قانونگذار گفت افشــا کن، دیگر راز نیست. در قانون مبارزه با 

فساد و ارتقای سالمت اداری، رازداری موضوعیت ندارد. 
رازداری یک اصل بنیادی اخالقی اســت، خیلی نمی توانیم 
وزنش را ســبک کنیم؛ حاال، در جای دیگری، به اســم منافع 
عمومــی، به قــول حقوقدانان، به این قاعــده یک تخصیص 
زده اســت؛ یعنی قاعده اخالقــی رازداری، چند تا تخصیص 
دارد. یــک تخصیص آن قانونی اســت، یــک تخصیص آن 
اســتاندارد و ضوابط حسابداری و حسابرســی است، که یکی 
از آن اســتانداردها کــه االن در این بیانیه لحاظ شــده، منافع 
عمومی اســت؛ پس بنابراین تضاد ندارد. پس منافع عمومی 
اصــل بنیادی دیگری را به اســم رازداری تخصیص می زند و 

کم رنگ می کند. 
باید جامعه حســابداران رسمی و ســازمان حسابرسی بروند 
دنبال تصویب قانونی که حمایت کند، حســابدار و حســابرس 
را در مــواردی کــه منافع عمومــی، اجازه می دهــد که موارد 
رعایت نشــدن قانون و مقررات به وسیله صاحبکار یا کارفرما را 
اعالم کند. یعنی یک پوشــش قانونی، یک پوشش حرفه ای، 
در قالب بیمه مســئولیت، مانند مســئولیت مدنی، باید وجود 

داشته باشد که او را در قبال خسارتهای احتمالی حفظ کند.
اجازه می خواهم موضوع میزگــرد را از زاویه حقوقی و کوتاه 

به شرح زیر جمع بندی کنم:
به باور من، رازداری حرفه ای، و محرمانه نگه داشــتن اسراری 
که افراد خاصی از جمله حســابرس و حســابدار، به دلیل حرفه 
و شــغل خود دســت پیدا می کنند، و از روابط کاری و حرفه ای 
ناشی می شود، آنچنان مهم است که از یک سو مقنن، افشای 
آن را به اســتثنای موارد مجاز، عمل مجرمانه تلقی می کند، و 
مرتکب چنین عملی را مســتحق مجازات می داند، که این امر 
در قانون مجازات اســالمی به صورت عام تصریح و در قانون 
بــورس و اوراق بهادار و دیگر مقــررات به صورت خاص بیان 
شــده است، و از ســوی دیگر در آیین رفتار حرفه ای، مراعات 
این امر در خصوص حسابرسان و حسابداران مستقل به عنوان 

یکی از اصول بنیادین اخالقی شناخته شده است. 
مع الوصــف، این امر مهم قانونی و اخالقی، یعنی رازداری، 
در صورت الزامهای قانونی، دســتور و حکــم مقامها و مراجع 
ذیصــالح قانونی، تقلب، موافقت کارفرمــا با رعایت مقررات، 
منافع اشخاص ثالث و عموم، رعایت استاندارد و آیین نامه های 
حرفه ای، اصــول و ضوابط حرفه ای، و حفــظ منافع عمومی 
و حرفه ای، وفق ســازوکار پیش بینی شــده در اســتانداردهای 
حسابرســی 240، 250 و 260 و مواردی که قباًل اشــاره شد، 
مســتثنی شده اســت. بیانیه مورد بحث هم که منافع عموم را 
از جملــه موارد تخصیصی بــه اصل قانونی و قاعــده بنیادین 
اخالقی رازداری می داند، نشــان می دهد که موضوع رازداری 
در برابر منافع عمومی کم رنگ شــده است. درخورتوجه است 
که تشخیص و تعیین منافع عموم، که مفهومی گسترده است، 

امری مشکل و حساس به نظر می رسد.
استقبال از موضوع بیانیه و استفاده از آن از سوی حسابرس 
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و حسابدار مســتقل، به باور من مستلزم پیش بینی حمایتهای 
قانونی یا بیمه مســئولیت و تدوین سازوکاری دقیق و روشن و 

مواردی از این قبیل است.
 دکتر طالبی

من معتقدم که انتشــار این بیانیه اتفاق بســیار مهمی اســت. 
به نظرم می آید که جایگاه ویژه ای به حســابداران و حسابرسان 
داده اند؛ یعنی این بیانیه، آنها را به عنوان امین جامعه، در همه 
امور شــناخته است. این، جایگاه بســیار مهم اجتماعی است؛ 

و به همین مناسبت باید به همه حسابداران تبریک بگوییم. 
شاید هم مهمترین اصلی که ممکن بود مانع از این کار شود، 
این بود که بخواهند رعایت رازداری کنند. برای این که این کار 
را نکنند، به نظر من بســیار خوب و با دقت گفته اند این مغایر با 

رازداری نیست. 
جمع بندی مطالب مطرح شده، این است که باید تالش کنیم 
کــه این موضوع را در جامعه خودمــان به تدریج نهادینه کنیم و 
ظرفیتهای قانونی، ظرفیتهای نهادی، سازمانی، و فرهنگی، 

برای انجام این کار فراهم کنیم.
مراجع حرفه ای و نظارتی حسابرســی بایــد این را به عنوان 

محور کار خودشان قرار دهند و روی آن تأکید کنند. 
به نظــرم می آید کــه کارفرمایــان و بنگاه هــای اقتصادی و 

همه آنهایی که مشمول حسابرســی هستند، باید این نقش را 
محترم بشــمارند و کمک کنند که این نقش انجام شود. چقدر 
خوب اســت که حسابرســانی هم که می روند در آن سازمانها، 
چه به عنوان کارمند، یا به عنوان حســابداران رسمی، به عنوان 
ســفیرانی عمل کنند کــه این پیام را به جامعــه می دهند که در 
ســازمانی که هستم، موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات را 
حداقل من ندیدم. خوب برای آن بنگاه این یک امتیاز است. 

البته الزم اســت مانند هر وظیفه جدیــد، آموزش بدهیم و 
یاد بگیریم کــه این وظیفه را چگونه انجام دهیم. حســابرس 
و حســابدار رســمی که خصوصیت رازداری در او نهادینه شده 
اســت، اگر یک بیانیه هم به او بدهیــد و بگویید که عیب ندارد 
که اینجا رازداری نکنی، مقداری طول می کشد تا بپذیرد. باید 

همایشهایی برپا شود و روی این موضوع کار کنند.
اگر برگردیم به یک ســری از مشــکالتی که در اقتصاد و در 
بنگاه های اقتصادی کشور پیش آمده، بسیاری از آنها به این که 
مقررات و قوانین رعایت نشــده اســت، برمی گــردد؛ پس این 

نقش جدید، ممکن است مسائل اقتصادی جامعه را حل کند.
 دکتر نظری

از تشــریف فرمایی و مشــارکت شــما در این جلســه 
سپاسگزارم.
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