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فرصت گرانبهایی به ما داده اید که با شما درباره موضوع مهم اخالق حرفه ای گفتگو کنیم. حضور بسیار پررنگ 
شما در تحوالت حرفه و مشارکت موثر شما در تشکلهای مهم حسابداری حرفه ای کشور، و هم این که اکنون در 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و به عنوان رئیس شورا خدمت می کنید، نوید این را می دهد که می توانیم 

اطالعات دست اول و تصویری دقیق از شرایط پیش رو به دست آوریم و به خوانندگان ارجمند ارایه کنیم.
دکتر جمشیدی فرد

من هم از مجله حسابرس که سالهاست نقش مهمی در نشر دانش حرفه ای حسابداری و حسابرسی داشته تشکر می کنم و در 
این فرصت نیز از خانم اکوان که جزیی از تاریخ و اعتبار مجله بودند یاد می کنم. خدا رحمتشان کند.

زمانی که آقای دکتر نظری دعوت کردند در این شــماره مشارکت کنم بنا بود که موضوع محوری اخالق حرفه ای به صورت 
میزگرد و گفتگو تهیه شــود. از آن جا که اخالق و رفتار حرفه ای به تناوب و در مقاطع مختلف در مجالت و رســانه های حوزه 

 

[[ عملکرد حرفه را نمایش دهیم

گفتگو با دکتر سعید جمشیدی فرد
رئیس شورای عالی جامعه 
حسابداران رسمی ایران
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حسابداری نشــر یافته تمایل داشتم با گفت وشنود به جنبه ها و 
حوزه های مرتبط اما خارج از حرفه هم بپردازم که میســر نشد. 
به نظر می آید بحثهای دقیق و کارشناسانه درباره نقاط ضعف و 
ایرادات حرفه، و تمرکز بیش از حد حســابداران به موضوعات 
درون حرفه ای، دســت مایه نقدهــای غیرمنصفانــه از بیرون 
علیه حســابداران و حسابرسان شده است؛ درحالی که بحثهای 
حرفــه ای از ارزیابی موضوعــات مشــابه در محیطهای دیگر 
ازجملــه موضوعهای مدیریت و مالکیــت و عملکرد آنها، دور 
مانده است. بنابراین سعی می کنم جنبه های دیگری از موضوع 

را نیز در گفتگو وارد کنم.

همان طور که اشاره کردید محور بحث شماره پایان سال 
حسابرس به اخالق حرفه ای اختصاص دارد و متاسفانه 
کار ما برای جلب مشارکت صاحبنظران حرفه برای گفتگو 
گاهی  و  می شود  سخت تر  روز  هر  مصاحبه  و  میزگرد  در 
بابت  این  از  روبرو می کند.  اختالل  با  را  برنامه ها  اجرای 

پوزش ما را بپذیرید. 
آیین رفتار حرفه ای اهمیت زیادی در حرفه حسابداری 
و حسابرســی دارد و مبنایی برای تعهد حســابداران به 
منافع عمومی اســت. بحث را از این جا شروع کنیم که 
در ایران حسابداران رسمی از چه ضوابط رفتاری پیروی 
می کنند و چه تضمینی برای رعایت آن ضوابط وجود دارد؟

دکتر جمشیدی فرد
مهمترین مســئولیت حســابداری تهیه اطالعات مالی به عنوان 
مبنایی برای فراهم ساختن امکان پاسخگویي مدیران و مباشران 
سازمانها و بنگاه هـــای عمـــومی و خصوصـــی بـــه اشـخاص 
ذیحـــق، ذینفع و ذیعالقه اســت. نقِش حسابـــداران رســمی، 
اعتباربخشی به اطالعات مـــالی، در قالـب گـزارشهـای مختلف 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی، بررســی اجمالــی و ... 
می باشد. حسابداران رسمی که چنـین خـدماتی را ارائـه می دهنـد 
در صورتی نتایج کارشـان قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که عالوه 
بر دانش، مهــــارت، تجربــــه و آموزش مستمر، از فضیلتهای 
اخالقــی چون درســتکاری و صداقــت، واقع بینی، اســتقالل و 
بیطرفی و حفـــظ منـــافع عمومی برخــوردار باشــند و خدمات 
حرفه ای خود را با رعایت آیین رفتاِر پذیرفته شده ای انجام دهند.

تدوین آیین اخالق و رفتار حرفه ای حســابداران رســمی با 
پیدایش و گســترش تشــّکلهای حرفه ای حســابداران رسمی 
همراه بوده اســت. در مواردی نیز مراجــع دولتی یا عمومی، 
راســـًا آیین رفتـار حسـابداران حرفــــه ای را تدوین و یا آیین 
رفتار تهیه شــده توسط تشــّکلهای حرفه ای را تایید یا تصویب 
کرده اند. ایـــن موضوع، در مـورد ارائـــه خدمات تخصصی و 
حرفه ای حسابداران رســمی در خصوص حسابرسی اطالعات 
و صورتهـــای مـالی شـرکتهـــای سهامی عام پذیرفته شده در 

بورس و اوراق بهادار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصول و ضوابط حســابداری، شــامل آئین اخــالق و رفتار 
حرفــه ای، مجموعــه ای تدویــن و تنظیم شــده در محیــط 
بین المللی و وارداتی اســت. اگر چه اصول بنیادی آن اصوال در 
تمام محیطهای اجتماعی مفید است و ظاهرا یکسان برداشت 
می شــود ولیکن بایــد بدانیم کــه طرفهای تقاضــای خدمات 
حرفه حســابداری با بهره گیری از مبانی عمومی اخالقی و نیاز 

صالحیتی کار حسابداران به تدوین آن اقدام کرده اند.
]جامعه حسابداران رسمی ایران پس از تشکیل در سال1380، 

[
تمرکز بیش از حد حسابداران به 

موضوعات درون حرفه ای دست مایه 

نقدهای غیرمنصفانه علیه حسابداران و 

حسابرسان شده است
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نیز در پی جریان توســعه حرفه در جهــان، در اجرای وظایف 
مقرر در اساسنامه بـه منظـور ارتقــای اعتماد عمومی به حرفه 
حسابداری و بهبـود رفتـــار حسابداران رسمی، آیین اخالق و 
رفتار حرفه ای را تدوین کرد که از ســال 1382 با تصویب وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به مورد اجرا گذاشــته شــد. با افزایش 
تعداد اعضا و موسســات حسابرسی نیاز به بازنگری سند مزبور 
احســاس شــد و پس از عضویت جامعه حســابداران ایران در 
فدراسیون بین المللی حســابداران (IFAC)، با استفاده از 
نسخه آیین رفتار حرفه ای ایفک، ضوابط روزامد مزبور با کسب 
اجــازه از فدراســیون در دو نوبت ترجمه و نشــر یافت. بر این 
اســاس آخرین نسخه منتشرشده آیین رفتاری آیفک )2016( 
بــا تطبیق با مقــررات الزم االجرای جامعه و انجــام تغییراتی 
محــدود، تدویــن و پس از تصویب شــورا و تاییــد وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از ابتدای سال 1398 به اجرا درآمده است.

از آنجــا که اگر احــکام بایدونبایــد آیین رفتــار حرفه ای از 
ضمانــت اجرا برخــوردار نباشــد و عــدول از آن مســتوجب 
مجــازات و تنبیه نگردد، صرفا در حــد توصیه های اخالقی و 

ارشــادی باقی می ماند، پس می بایســت تضمیــن الزم برای 
آن مصوب و به مورد اجرا گذاشــته می شــد. از این رو به موجب 
ماده 41 اساسنامه جامعه، آیین نامه اجرایی هیئتهای انتظامی 
مشــتمل بــر نحوه رســیدگی هیئتهــا، تعیین انــواع تخلفات 
انتظامی متناســب با تنبیهات و ســایر موارد مربوط با پیشنهاد 
شورای عالی بـه تصـــویب مشـــترك وزرای امـور اقتصـادی و 

دارایی و دادگستری رسید.
آیین نامــه  احرازشــده در  از 50 درصــد تخلفــات  بیــش 
اجرایی هیئتهــای انتظامی از بایدونبایدهــای مندرج در آیین 
رفتــار حرفــه ای، و بقیه از ســایر مقررات ازجمله اساســنامه 
جامعه اســتخراج شــده اســت. در آیین نامه اجرایــی مزبور، 
بــا درنظرگرفتن مفهوم حقوقی »تناســب جــرم و مجازات«، 
تخلفات قابل پیش بینی در محیط حضور حســابداران رســمی 
با تنبیهات شــش گانه اخطار، توبیخ، ممنوعیت از پذیرش کار، 
تعلیق تا یکســال، تعلیق یک تا پنج سال، و لغو پروانه، پاسخ 

داده شده که ضمانتی برای اجرای آیین رفتار حرفه ای است. 
با وجود این، باید به ســند جــاری و الزم االجرای دیگری در 
محیط حسابرســی مستقل و حسابداران رســمی اشاره کرد. از 
مجموعه اصول و ضوابط حســابداری و حسابرسی تدوین شده 
سازمان حسابرسی، اســتانداردهای حسابداری و استانداردهای 
حسابرســی در کشور عام الشمول است. اما، سازمان حسابرسی 
نیز نظیر آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، ضابطه 
مستقل خود را دارد که به استناد بند »ح« ماده 7 اساسنامه قانونی 
با عنوان »موازین اخالقی و رفتار حرفه ای حسابرســان سازمان 

بر اساس اصول و موازین اسالمی« برقرار است.
در این جــا یک تعارض و ابهام مطرح اســت کــه کمتر به آن 
پرداخته شده و سواالتی را به دنبال دارد؛ ازجمله این که حسابداران 
رسمی شاغل در سازمان حسابرسی مشمول کدام یک از موازین 
یــا آیین رفتــار حرفه ای اند؟ آیا احکام انتظامــی برای این گروه 
از اعضا در سازمان صادر می شــود؟ رابطه کارفرمایی در بخش 
دولتی در مقایسه با همپیشــگان بخش خصوصی با صالحیت 
حرفه ای مشــابه چه تاثیری می گذارد؟ عملکرد اعضای شاغل 
در سازمان چگونه ارزیابی و تخلف احتمالی طبق چه سازوکاری 

احراز و نتایج آن به چه ترتیب به اجرا در می آید؟ 
به نظر مــن بحث پیرامون ســواالت این چنینی و بررســی 

[
[

نه ما به خوبی حرفه را معرفی 

کرده ایم و نه سیاستگذاران و 

ذینفعان خدمات حرفه ای قدردان 

هستند
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تعارض مقررات در موضوع مشابه به جامعیت قضاوت در مورد 
اخالق حرفه ای و ضمانت اجرا کمک می کند.

 
جامعه حسابداران رسمی چه اقدامی برای توانمندسازی 
پیرامون رفتار  حسابداران حرفه ای در قضاوت حرفه ای 
حرفه ای، و همچنین کاهش مخاطرات نقض آیین رفتار 

حرفه ای به کار برده است؟
دکتر جمشیدی فرد

دامنـه گستـــرده ای از وضعیتها و روابـط گوناگون به طور بالقوه 
ممکن است خطـــر نقـــض و رعایت نشــدن اصول بنیادی را 
پدید آورند. ماهیت و اهمیت این خطرها، بســته به پدیدآمدن 
در ارتبـــاط با ارائـــه خدمـــات بـــه صاحبکار حسابرســـی، 
سهامی عـام بـــودن یا نبـــودن بنگاه مورد حسابرسی، ارائـــه 
خدمـات اطمینان بخش به بنگاهی کـــه صاحبکار حسابرسی 
نیســت، می تواند متفاوت باشــد. تفصیل این موارد را در آیین 
اخالق و رفتار حرفه ای مصوب که تقریبا در اغلب اسناِد نظیر، 
ادبیات مشــترکی دارند، قابل مشاهده است؛ تنها عناوین مهم 
خطرها ممکن اســت در یك یا چند دسته شامل خطرات منافع 
شخصی، خودبینی در تجدیدنظر، حمایت یا مخالفت، قرابت، 

و تهدید قرار گیرد.
آییــن رفتار حرفه ای از دو طریق تدابیر ایمن ســاز در مقابل 
مخاطرات مربوط به اصول بنیادی پیش بینی کرده است؛ یکی 
توســط جامعه حســابداران و وضع قوانین و مقررات و دیگری 
توســط موسسه ها در محیط کار در ســطح موسسه و در سطح 
هــر کار. اما آن چه توســط جامعــه در این خصــوص صورت 

می گیرد با اعمــال الزامات آموزش حرفه ای مســتمر، نظارت 
حرفه ای یا انضباطی، نشــر دانش و استانداردهای حرفه ای و 

بررسی گـزارشها، قراردادها، مکاتبـــات یـا دیگـر اطالعـات 
تهیـه شـده توسـط حسابدار رسمی پشتیبانی می شود. از سوی 
مراجع دیگر ازجمله سازمان بورس و بانک مرکزی نیز از طریق 
مقررات گذاری اختصاصی شامل دستورعمل راهبری شرکتی، 

رفتار حرفه ای تقویت می شود. 
باید به این نکته اشــاره کنم که به دلیــل وجود مراجع متعدد 
در حوزه حرفه حســابداری و استقالل نسبی و نه کامل جامعه، 
اختیــارات جامعه بــا محدودیت روبروســت، به عنــوان مثال 
صالحیتهای پذیرش حســابداران رسمی مشــتمل بر الزامات 
تحصیلــی، کاراموزی و تجربه الزم برای ورود به حرفه، خارج 

از اختیار جامعه است. 

دارد؟  کشور  اقتصاد  در  تاثیری  چه  حسابداری  حرفه 
خدمات  به  اندازه  چه  تا  کشور  اقتصادی  تصمیمگیران 
می برند؟  بهره  آن  از  و  دارند  اعتماد  رسمی  حسابداران 
چه  با  عمومی  اعتماد  حفظ  برای  حسابداری  حرفه 

مخاطرات مهمی روبروست؟
دکتر جمشیدی فرد

به نظــر من، حرفه حســابداری ایران از نظــر دانش حرفه ای، 
کمیت و اثرگذاری بر محیط اقتصادی، جایگاه مناســبی دارد. 
اما متاســفانه آن گونه که بایســته و شایسته است نه ما به خوبی 
حرفه را معرفی کرده ایم و نه سیاست گذاران و ذینفعاِن خدمات 
حرفه ای، قدردان هستند. اشکال ما در این است که به خودمان 

فراموش می کنیم که به نیازهای محیط اقتصادی و ]]

دغدغه های عموم به اندازه بحثهای درون حرفه ای 

حساسیت نشان دهیم
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زیــاد می پردازیم و فرامــوش می کنیم که بــه نیازهای محیط 
اقتصادی و دغدغه های عموم به همــان اندازه که در بحثهای 
فنی و نقد درون حرفه ای وقت می گذاریم، حساســیت نشــان 
دهیم. طبیعی است که نقدها و اشکاالتی که در البالی بحث 
و عملکردمان آشــکار می گردد مورد توجه دیگران و ناراضیان 
از حرفــه به طور اعم قرار می گیــرد، در حالی که آثار فعالیتهای 
حرفه ای حســابداران در شــفافیت اطالعاتی، اعتمادسازی و 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی غیرقابل چشم پوشــی اســت. 

به نظر من، ما باید اثر عملکرد حرفه را به خوبی ارایه دهیم. 
به عنوان مثال، بازار ســرمایه شفاف ترین محیط اقتصادی 
کشــور اســت. اساســا بنا و پایه بازارهای مالی بــر اطالعات 
و صورتهای مالی منتشرشــده ناشــران اســت. اعتباربخشی 
صورتهای مالی به وســیله گزارش حسابرســی انجام می شود 
که از تولیدات حســابداران و حسابرســان است. در نبود چنین 
داده هایــی، تحلیل بی معنــا و گمراه کننده خواهــد بود. تصور 
می کنم قریب دویســت هزار گزارش حسابرسی ناشران بورس 
اوراق بهادار طی یک دهه گذشــته صادر شــده باشــد. در این 
روزها که بورس از بخشهای استثنایی است که سیاست گذاران 
رســمی اقتصادی ورود به آن را تشــویق و بعضا به آن افتخار 
می کنند، کســی نمی گوید که ســهم قابل توجهی از این اعتماد 
عمومی و شــفافیت، کار حسابداران و حسابرسان است؛ اما به 
محض شناســایی کوچک ترین ایراد و اشــکال در گزارشهای 

ناشران، اولین پاسخگو حسابرسان هستند.
مثال دیگــری می زنم؛ پــس از تصویــب اصالحیه قانون 
مالیاتهای مســتقیم و تشــکیل جامعه حســابداران رســمی و 
الزام حسابرســی بر اساس ماده واحده، صرفنظر از ماده 272، 
قریب دودهه است که صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی 

مهمترین و معتبرترین مستندات مورد استفاده ماموران مالیاتی 
در تشــخیص مالیات واحدهــای اقتصادی اســت. تاثیر این 
گزارشها بر شفافیت، اعتمادسازی، نزدیکی به عدالت مالیاتی، 
آموزش ممیزین، انضباط مالی و سیاســت گذاری، انکارناپذیر 
است. اما متاسفانه نه ما آثار خدماتمان را تشریح و نشر داده ایم 

و نه مصرف کننده آن قدردان بوده است.
بــا وجود ایــن، تردید ندارم کــه به طور نســبی خدمات حرفه 
حسابداری به محیط اقتصادی کشور، برجسته و قابل تقدیر است. 
به اعتقاد من، از مهمترین مخاطرات جامعه حرفه ای نادیده 
گرفتن واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر محیط 
حوزه فعالیت حسابداران و حسابرسان و تمرکز بر مسایل درون 
حرفه است. ما نمی توانیم نقصهای قابل توجه رکن مدیریت را 
بی توجه باشیم و حسابداران رسمی در استخدام و غیرشاغل را 

متهم به بی اخالقی کنیم. 
بایــد در محیط سیاســت گذاری اقتصــادی، بنگاهداری و 
مدیریت مکررا این ســواالت را طرح کنیم که راهبری شرکتی 
واقعی چه شــد؟ تا چه حد به کنترلهــای داخلی اهمیت داده و 
هزینــه کرده اند؟ کمیته های حسابرســی چرا صــوری خوانده 
می شوند؟ مدیران مستقل در هیئت مدیره کجا هستند؟ عوامل 
فساد و جریانات نادرست مالی چیست؟ چرا ابهام مالکیتها رفع 
نمی شــود؟ چرا مدیران تشــکل حرفه ای با ضمانت اجرایی و 
آیین اخــالق و رفتار حرفه ای مثل حســابداران ندارند؟ و چرا 

برای آن قانون و مقررات نمی گذاریم؟
به نظــر من حســابداران رســمی، هم شفاف ســازند و هم 
عملکردشان به طور نسبی و در مقایســه با مدیران و مالکان، 
قابل دفاع تر اســت. اما متاســفانه اشــکال از جایی برای آنان 
هزینه ایجــاد می کند که بر خــالف دیگران پرونده هایشــان 

[[ خدمات حرفه حسابداری به محیط اقتصادی کشور برجسته 

و قابل تقدیر است
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در معــرض دید و نظارت و کنترل کیفیــت قرار می گیرد، حتی 
تخلفاتشــان نشــر می یابد و مجازاتهایشــان علنی می گردد. 
پس زمانی می توانیم قضاوتی منصفانه از عملکرد حســابداران 

رسمی کنیم که اطالعات نظیر و مشابهی در اختیار باشد.
 

آن  از  بیش  حرفه ای  رفتار  آیین  به  نگاه  می رسد  به نظر 
و  نقض  موارد  بر  باشد  متمرکز  حرفه ای  توسعه  به  که 
رفتار  که  این  خالصه  دارد.  تاکید  بازدارندگی  جنبه های 

حرفه ای خیلی جدی گرفته نمی شود.
دکتر جمشیدی فرد

اخالق و فرهنگ از ویژگیهای انســان اســت و به طور عمومی 
پیش از حسابداررسمی شدن در وجود این گروه حرفه ای برقرار 
اســت. اما به دلیل امر قضاوتــی و اثر اظهارنظر حســابداران 
حرفه ای بر منافع عمومی، ســطح و اســتاندارد اخالق و رفتار 
آنان باالتر از حدی اســت که از افراد عــادی انتظار می رود. از 
این رو آییــن رفتار حرفه ای از رده اخــالق عمومی به مقررات 
الزم االجــرا ارتقا می یابــد. بنابرایــن، براورده ســازی انتظار 
اخالقی از طریق آموزش رسمی و عرفی تجربی و البته نظارت 
تشکل حرفه ای باید صورت گیرد. با این حال اخالق و رفتار در 
تعامل بین انسانها از محیط اجتماعی تاثیر می پذیرد. نمی شود 
صداقت و درســتکاری را از حســابرس انتظار داشت اما چنین 
أصول بنیادی در بخشهای دیگر زیر پا گذاشته شود. تکامل و 
تغییرات فرهنگ و اخالق، تدریجی و به مرور است. اما گاهی 
ویژگی توســعه تدریجی آن فراموش شــده و تصور می شود با 
قانــون و مقررات گذاری و صدور بخشــنامه می توان اخالق را 

بهبود بخشید.
 

چه پیشنهادی برای باالبردن نقش حسابداران در جامعه 
به  اعبتاربخشی  و  مالی  گزارشگری  اهمیت  افزایش  و 
گزارشهای مالی دارید؟ چگونه ممکن است حسابداران 
و  منافع عمومی  پاسداران  به-عنوان  جامعه  در  حرفه ای 

مدافعان شفافیت و پاسخگویی شهرت پیدا کنند؟ 
دکتر جمشیدی فرد

اعتبــار گزارشــهای مالــی و نقش حســابداران حرفــه ای در 
محیــط اقتصادی برقــرار و جاری اســت، اما آن چــه مغفول 
واقع شده نشرنیافتن و منعکس نشــدن آن نزد سیاست گذاران 

و اســتفاده کنندگان از آنهاست. بخشــی از این غفلت ناشی از 
کم کاری حسابداران در شناســاندن آثار و خدمات و کوتاهی در 

معرفی حرفه حسابداری است. 
نکتــه دیگر این اســت کــه ما به زبــان سیاســت گذاران و 
تصمیمگیران مجهز نیســتیم و إصرار داریم که مخاطب زبان 
ما را بداند. باید زبان آنان را یاد بگیریم و توجه داشــته باشــیم 
که نکات و شــاخصهای کلیدی بــرای تصمیمگیری و دغدغه 
روز استفاده کنندگان چیســت؟ مثال چه نقشی در بهبود بودجه 
برگشتی سال 99 و تحلیل کسری آن می توانیم داشته باشیم. 

البته نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد که در محیطی که استعداد 
فساد و تخلف دارد، صاحبان قدرت از حسابداران و میدان دادن 
به آنها دوری می کنند و از حرفه حسابداری دل خوشی ندارند. 
آیین رفتار حرفه ای مادام که ماهیت مقرراتی دارد، پایبندی 
به آن نیز به میزان اثــرات تنبیهات انضباطی خواهد بود. اگر 
چه در اهــداف مجازاتها عبــرت دیگران، اجــرای عدالت و 
احســاس راحتی و رضایت زیان دیده درنظر اســت اما ریشه 
آیین رفتار حرفه ای ویژگیهای مثبت و فضیلتهای انســانی و 
ارزشهای پســندیده اجتماعی است که برجسته و مرتبط ترین 
آن در حرفــه، اصول بنیادی اســت که در آیین اخالقی به آن 

اتکا شده است. 
بنابراین، تقویــت مقرراتی و جنبه های تنبیهی نمی تواند اثر 
زیادی بر ارتقای تعهد و پایبندی اخالقی حســابداران حرفه ای 
داشته باشــد، بلکه با توجه به ارزشــهای اخالقی و فرهنگی، 
چرخه ورود تا خروج حســابداران از حرفه باید بررسی شود. لذا 
صرفنظر از آثار منفی بحرانهای تاثیرگذار اخالقی و اجتماعی، 
توجه به آموزش دانشگاهی و اســتعدادیابی، تقویت روشهای 
روبه فراموشی آموزش متعهدانه حین کار و کارآموزی، افزایش 
حق الزحمه حسابرســی و حقوق و مزایای حسابرسان، نظارت 
تشــکل حرفه ای با تاکیــد بر ابعاد اخالقــی و فرهنگی، بهبود 
برنامه های درســی و مهارتهــای آموزش مســتمر حرفه ای، 
افزایش اســتقالل جامعه حرفه ای و پذیرش شــان اجتماعی 
حســابداران می تواند تعهد و پایبندی به آیین رفتار حرفه ای را 

بهبود بخشد. 

از شما برای این گفتگوی شفاف سپاسگزاریم.


