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ایـن شـماره مجلـه حسـابرس به موضـوع اخالق و رفتـار حرفـه ای اختصاص دارد. سـازمان حسابرسـی 
از دو ُبعـد بـا موضـوع اخـالق و رفتـار حرفـه ای سـروکار دارد؛ یکـی ایـن کـه مرجـع تدوین اسـتانداردهای 
حسـابداری اسـت و دیگـر ایـن کـه بزرگتریـن مرکـز فعالیـت حسـابداران حرفه ای کشـور اسـت. می دانیم، 
و سـابقه فعالیـت حرفـه ای شـما به خوبـی نشـان می دهـد، کـه بـرای اخـالق و رفتـار حرفـه ای و پایبنـدی 
حسـابداران حرفـه ای بـه ضوابـط اخـالق حرفـه ای اهمیت بسـیار زیـادی قائلیـد. از پذیرش دعـوت مجله 
حسـابرس بـرای گفتگـو در باره موضوع یادشـده سپاسـگزاریم و امیدواریم این گفتگو بـرای ارتقای اعتماد 

عمومی به حسـابداران و حسابرسـان سـودمند باشـد.

گفتگو با دکترموسی بزرگ اصل
مدیرعامل سازمان حسابرسی

حسابرسی در ٌبعد استقالل، آسیب پذیر است



39
13

98
د  

سفن
و  ا

ن 
هم

1ب
05

ره 
ما

ش

سـازمان حسابرسـی مرجـع تدویـن اصـول و ضوابـط 
حسـابداری و حسابرسـی کشـور، ازجملـه آییـن رفتـار 
حرفـه ای اسـت. آیین رفتـار حرفـه ای مصوب سـازمان 

حسابرسـی چـه تاریخچـه ای دارد؟
دکتر بزرگ اصل

آییـن رفتـار حرفـه ای توسـط کمیتـه قوانیـن و برمبنـای آییـن 
حسـابداران  بین المللـی  فدراسـیون  حرفـه ای  رفتـار 
توسـط مجمـع  فنـی  کمیتـه  تاییـد  از  پـس  و  تهیـه   (IFAC)

عمومـی سـازمان حسابرسـی تصویـب و از ابتدای سـال 1378 
اسـت. شـده  الزم االجـرا 

رفتـار حرفـه ای مصـوب سـازمان حسابرسـی،  آییـن  در 
چگونگـی رعایـت مفـاد آییـن و نحـوه نظـارت بـر رعایت 
و  حسـابداری  حرفـه ای  تشـکلهای  برعهـده  آن  مفـاد 
حسابرسـی گذاشـته شده اسـت. به نظر شـما آیین مصوب 
تا چـه انـدازه به وسـیله تشـکلهای حرفه ای حسـابداری و 

حسابرسـی ایـران و اعضـای آنهـا رعایـت می شـود؟
دکتر بزرگ اصل

آن  در  حرفـه ای  رفتـار  آییـن  رعایـت  کـه  تشـکلی  مهمتریـن 
حساسـیت ویـژه دارد جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران اسـت. 
جامعـه  در  حرفـه ای  رفتـار  دسـتورالعمل  هـم  دلیـل  به همیـن 
به طـور خـاص امـا بـاز برمبنـای آییـن رفتـار حرفـه ای مصـوب 

مجمـع عمومـی سـازمان حسابرسـی تدویـن شـده اسـت.
اسـت.  کار  کیفیـت  و  اسـتقالل  بـه  مربـوط  اصلـی  نگرانـی 
حسابرسـی در ٌبعد اسـتقالل بسـیار آسـیب پذیر شده اسـت و باید 
به فکـر چـاره بـود. در ُبعـد کیفیـت هـم، به دلیـل رغبـت پاییـن 
شـرکتها در پرداخت هزینه حسابرسـی و رقابت بسـیار مخرب بر 
سـر نـرخ، حرفه در تنگنـا قرار گرفته اسـت. نرخ خدمـات ارتباط 

مسـتقیم بـا کیفیـت و رعایت اصـول و ضوابـط حرفـه ای دارد.

دهـد  اطمینـان  کـه  دارد  وجـود  آییـن  در  سـازوکاری  چـه 
تشـکلهای حرفه ای حسـابداری و حسابرسـی به مسـئولیت 
خـود در ایـن زمینـه عمـل کرده انـد و می کننـد؟ آیا سـازمان 

حسابرسـی مسـئولیتی در ایـن زمینـه دارد؟

دکتر بزرگ اصل
آییـن رفتـار حرفـه ای بخشـی بـا عنـوان ضمانـت اجـرا دارد کـه 
دامنـه آن از اخطار شـروع می شـود و به اخراج از تشـکل حرفه ای 
ختـم می شـود. سـازمان طبق قانـون، وظیفـه ای بـرای اطمینان 
از رعایـت آیین رفتار حرفه ای توسـط انجمنهـای حرفه ای ندارد.

آییـن مصـوب چـه کاسـتیهای احتمالـی دارد و اگـر دارد 
و  تقویـت  بـرای  برنامـه ای  چـه  حسابرسـی  سـازمان 

دارد؟ یادشـده  آییـن  تصویـب 
دکتر بزرگ اصل

بازخوردهـای خاصـی که نشـان دهد آییـن رفتار حرفـه ای دچار 
نقصـان مهـم اسـت تاکنـون بـه سـازمان حسابرسـی منعکـس 
نشـده اسـت؛ امـا شـاید بهتـر باشـد بـا توجـه بـه آییـن رفتـار 
حرفـه ای جدید فدراسـیون بین المللی حسـابداران به روز شـود.

به چند پرسـش دربـاره به کارگیـری آیین رفتـار حرفه ای 
در سـازمان حسابرسـی  به وسـیله حسـابداران شـاغل 
بپردازیم. حسـابداران حرفه ای بـرای ورود و باقی ماندن 
در حرفـه بایـد نشـان دهند کـه با اصـول بنیـادی اخالق 

حسابرسی 

در ٌبعد استقالل

بسیار آسیب پذیر شده است

و باید

به فکر چاره بود
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حرفـه ای آشـنایند و توانایـی شناسـایی خطرهـای موثـر 
اهمیـت خطرهـای  ارزیابـی  بنیـادی،  اصـول  نقـض  بـر 
در  را  ایمن سـاز  تدابیـر  به کارگیـری  و  شناسایی شـده، 
فعالیتهـای حرفـه ای دارند. سـازمان حسابرسـی چگونه 
اطمینـان پیـدا می کند که حسابرسـان از مقـررات و اصول 

آییـن رفتار حرفـه ای آگاهـی کافـی دارند؟ 
دکتر بزرگ اصل

یکی از اولین دروس آموزشـی همکاران سـازمان حسابرسـی در بدو 
ورود، آییـن رفتـار حرفه ای اسـت. پایبنـدی به آیین رفتـار حرفه ای 
در سـازمان از حساسـیت خاصـی برخـوردار اسـت و رعایت نکـردن 
آن می توانـد منجربـه پیامدهایـی تـا حـد اخـراج از سـازمان منجـر 

شـود. اعتبـار حرفـه ای همـکاران و سـازمان خط قرمز ماسـت.

بـر اسـاس تجربـه، رعایـت کـدام یـک از اصـول بنیادی 
درسـتکاری، بی طرفـی، صالحیـت و مراقبـت حرفـه ای، 
رازداری، رفتـار حرفـه ای، و اصـول و ضوابـط حرفه ای در 

ایـران با خطرهـای بیشـتری همراه اسـت؟ 
دکتر بزرگ اصل

از بیـن ایـن اصـول، بی طرفـی و صالحیـت حرفـه ای بیشـتر در 
معـرض خطـر اسـت. کوچک بـودن موسسـه های حسابرسـی و 
تعـداد زیاد موسسـات حسابرسـی کوچک و تمایـل کارفرمایان به 

گرفتـن گـزارش مقبـول در ایجـاد این شـرایط موثر اسـت.
مسـئله کلیـدی دیگـر وجـود تعـارض منافـع اساسـی در جامعه 
ایـران اسـت. کمیته هـای کنتـرل کیفیـت و  حسـابداران رسـمی 
هیئتهـای بـدوی انتظامـی توسـط شـورای عالـی جامعـه انتخاب 
می شـوند کـه غالبـًا حسـابدار رسـمی شـاغل هسـتند یـا این کـه 

منتخـب حسـابداران رسـمی شـاغل می باشـند.

در سـازمان حسابرسـی چه سـازوکاری بـرای اطمینان از 
اسـتقالل حسابرسـان وجـود دارد؟ چـه نوع خطـر مهمی 
در ایـران بیـش از دیگر خطرها اسـتقالل حسابرسـان را 
در معـرض نقـض قـرار می دهـد؟ چـه تدابیری بـرای آن 

به نظـر شـما می رسـد؟
دکتر بزرگ اصل

از  مرکـب  نظـارت  عالـی  هیئـت  ابتـدا  حسابرسـی،  سـازمان  در 

اسـت.  اسـتقالل سـازمان  قـوه، مراقـب حفـظ  نماینـدگان سـه 
کمیتـه انضباطـی نیز به طـور فعال عمـل می کند و با مـوارد تخلف 
برخـورد دارد. حراسـت سـازمان حسابرسـی با همکاری حراسـت 

وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی نیـز در ایـن حـوزه فعال انـد.
حسابرسـی  سـازمان  در  به کارگرفته شـده  تدابیـر  از  یکـی 
شـرکتها،  بـا  حسابرسـان  ارتبـاط  مـدت  محدودکـردن  بـرای 
چرخـش گروه هـای حسابرسـی، هـر سـه سـال بـرای شـرکتهای 
کوچک ومتوسـط و هـر پنـج سـال بـرای شـرکتهای بـزرگ اسـت.
منـع حسابرسـان از ایجـاد روابـط مالـی، سـهامداری و گرفتن 

هدایـا نیـز در سـازمان به صـورت جـدی دنبال می شـود.
خوشـبختانه چـون کارهـای سـازمان حسابرسـی طبـق قانون 
مشـخص شـده اسـت و سـازمان درعمـل در حـوزه گرفتـن کار 
تعامـل نـدارد، ایـن ویژگـی بـر حفـظ اسـتقالل سـازمان بسـیار 

اسـت. بوده  موثـر 

از ایـن گفتگـو سپاسـگزاریم. امیـد این کـه با پشـتیبانی 
بـه  حسابرسـی  حرفـه  پایبنـدی  حسابرسـی،  سـازمان 
آییـن اخالقـی و به همـراه آن اعتمـاد عمومـی بـه حرفـه 

روزبـه روز بیشـتر شـود. 

رغبت پایین شرکتها

در پرداخت هزینه حسابرسی

و رقابت بسیار مخرب

برسر نرخ

حرفه را در تنگنا

قرار داده است


