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پیشگفتار
حرفه حسابرس��ی یکی از ش��غل های پرمسئولیت، پراضطراب و پرمخاطره است که ضمن آنکه فشار زیادی بر جسم و روح اعضای شاغل 

در این حرفه وارد می کند، انتظارهای زیادی نیز از آن وجود دارد. 
در فضای پرتالطم اقتصادی و اخالقی، اعضای این حرفه تنش های زیادی را تجربه می کنند. در دوران ش��کوفایی اختالس، ارتش��ا، 
قانون گریزی، بی اخالقی، تقلب، ابهام و ویرانگری که اشخاص بسیاری در ایجاد آن مشارکت دارند، یکی از اولین قربانیان، حسابرسان 
هستند. این گروه از جامعه عمومی کشور که به جرأت می توان آن ها را جزو سالم ترین اقشار اقتصادی طبقه بندی کرد، به تنهایی تاوان نبوِد 
دانش، درس��تکاری و اخالق را در واحدهای اقتصادی می پردازند. اگر در ش��رکتی س��وءجریانی وجود داشته باشد، اگر ابهام دامنه داری در 
جریان عادی امور اقتصادی کشور رخ دهد )نمونه ای از آن مشخص نشدن نرخ خرید و فروش نفت خام و فراورده ها در پاالیشگاه هاست(، 

اگر زیانی اقتصادی به افراد جامعه وارد شود، اولین قربانی نه مسببان آن شرایط، بلکه حسابرسان هستند. 
هن��گام نوش��تن ای��ن مقاله این موضوع در برابرم مجس��م بود که ممکن اس��ت از این نوش��ته، ش��ائبه فراوانِی ایراد و اش��کال در رفتار 
حسابرس��ان پدید آید. بنابراین یادآوری می کنم که چنین گمانی ندارم و چون ایده آلیس��ت ها، بر این باورم که هر شخص، گروه و مردمی، 

مسئول کارهای خویش است و در جهان برای امتیاز دادن به انسان ها، آن ها را با دیگران مقایسه نمی کنند.

دکتر جواد بستانیان 	

جامعه حسابداران رسمی ایران؛

هن�وز دی�ر نیس�ت ! 

Financial Statement Fraud based on 2012 Global Fraud Study

 L.S. Kamal
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مبانی
جامعه حسابداران رسمی ایران بر پایه تبصره 2 قانون استفاده از 
خدمات تخصصی و حرفه ای حس��ابداری و حسابرسی و نظارت 
حرف��ه ای ب��ر کار حس��ابداران رس��می مص��وب 1372/10/21 
مؤسس��ه ای  به ص��ورت   1372/11/17 مص��وب  اصالحی��ه  و 
غیردولت��ی، غیرانتفاع��ی و دارای اس��تقالل مالی و ش��خصیت 
حقوقی مس��تقل تش��کیل ش��ده اس��ت. به علت آنکه طبق آن 
تبصره ، اساس��نامه جامعه باید از س��وی هیئت مؤس��س تهیه و 
به تصویب هیئت وزیران می رس��ید، اساس��نامه نخس��تین پس 
از کش��مکش زیاد و ظرف هش��ت س��ال از داالن دیوان ساالری 
گذشت و جامعه در سال 1380 تشکیل شد. در ابتدای راه اندازی 
جامعه، تالش زیاد و بینش راهگشا، ثمره های شایسته ای به بار 
آورد که حاصل آن باال رفتن جایگاه و س��طح کیفیت حسابرسی 
بود. آیین نامه ها و دستورعمل هایی که تهیه شد، همه در جهت 

باالبردن کیفیت و پرهیز از رفتار ناشایست بود.

آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای 
از سوی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

به عن��وان نمونه مش��اهده ش��د که در بس��یاری از مؤسس��ه ها، 
ویژگی ه��ای کارکن��ان واج��د ش��رایط رتبه ه��ای حسابرس��ی، 
مش��خص نش��ده ب��ود و به عن��وان مث��ال دانش��جویان مقط��ع 
دانش��گاهی کارشناسی ارش��د را که کمتر از یک سال تجربه کار 
حسابرس��ی داش��تند، به عنوان حسابرس ارش��د شناسایی کرده 
بودن��د. به همی��ن منظور آیین نامه س��قف مج��از ارائه خدمات 
تخصصی و حرفه ای از سوی اعضای جامعه حسابداران رسمی 

ایران در کارگروه کنترل کیفیت جامعه تهیه شد تا  ضمن تعریف 
رتبه های کارکنان ش��اغل در حرفه حسابرس��ی، شرح وظایف و 
ش��رایط احراز هر رتبه را مش��خص کند. ای��ن آیین نامه به این 
منظور تدوین ش��د که مؤسس��ه های حسابرس��ی به دلخواه و با 
معیاره��ای متفاوت س��مت کارکن��ان را تعیین نکنن��د. با اینکه 
فرایند بررس��ی در ش��ورای عالی منجر به تعدیلهای نامساعدی 
ش��د که یکی از آن ها کاهش نسبت شریک به مجموع کارکنان 
بود که از ده نفر به ازای هر شریک به بیست نفر افزایش یافت، 
ب��ا تصویب این آیین نامه از س��وی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در بهمن ماه 1382 و تصویب دس��تورعمل اجرایی آن به وسیله 
ش��ورای عالی، ش��رایط حف��ظ ترکیبی مناس��ب ب��رای کارکنان 
مؤسسه ها مشخص شد. این فرایند با آزمون رتبه های مختلف 

حرفه ای که بعدها از سوی جامعه برگزار شد، کامل شد. 

تهدیدهای آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات 
تخصصی و حرفه ای

ای��ن مجموعه مقررات که گام بس��یار بلندی برای ارتقای حرفه 
حسابرس��ی به ش��مار می آید، با دو آفت روبه رو اس��ت که انتظار 
می رود جامعه حس��ابداران رس��می ایران ب��رای برطرف کردن 

آن ها بکوشد. 
اول؛ تناس��ب آزم��ون ب��رای ه��ر دوره و گوناگونی س��ئوال ها و 
تمرکز بر دانس��تنی هایی اس��ت که برای رتبه مورد آزمون مورد 
نیاز اس��ت. به عن��وان نمونه برای ش��رکت کنن��دگان در آزمون 
رتبه حس��ابرس ارشد، دانس��تن استانداردهای حس��ابداری در 
موضوع ه��ای عموم��ی و دانس��تن اس��تانداردهای حسابرس��ی 

چون ایده آلیست ها

براین باورم که هر شخص و گروه و مردمی

مسئول کارهای خویش است و در جهان

برای امتیاز دادن به انسان ها

آن ها را با دیگران مقایسه نمی کنند
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در س��طح نیازه��ای اجرای��ی معمول حسابرس��ی الزم اس��ت؛ 
ول��ی تس��لط ب��ه اس��تانداردهای حس��ابداری خ��اص، یعن��ی 
اس��تانداردهایی که ممکن اس��ت در کمت��ر از ده درصد کارهای 
حسابرس��ی کاربرد داش��ته باش��د یا اس��تانداردهای گزارشگری 
حسابرس��ی و اس��تانداردهای حسابرس��ی ک��ه در ش��رایط ویژه 
موضوعیت پیدا می کند، نباید در آزمون رتبه حس��ابرس ارش��د 
مطرح ش��ود. در آزمون سرپرست حسابرس��ی دانستن مفاهیم 
کل��ی هم��ه اس��تانداردها و آش��نایی ب��ا آن ها ضروری اس��ت و 
بنابرای��ن آزمون ش��وندگان بای��د بتوانند به این گونه پرس��ش ها 
پاسخ دهند؛ ولی نیازی به از حفظ داشتن موارد استثنایی مانند 
تداوم فعالیت یا جزئیات گزارش��گری حسابرسی ندارند. به طور 
خالصه پرسش های آزمون ها باید آنچنان باشد که انتظارهایی 
ک��ه از ش��رکت کنندگان در آزمون وج��ود دارد، براورده ش��ود و 
بیش��تر روی آنچه فراوانی بیش��تری دارد، تکیه شود. درنتیجه 
بای��د برای آزم��ون رتبه ها از پرس��ش های طبقه بندی ش��ده ای 
بهره گرفت که برای هر رتبه الزم اس��ت. واقعیت آن اس��ت که 

بیش��تر حس��ابداران رس��می نیز هنگام برخورد با موضوع های 
خاص، به متن اس��تاندارد مراجعه می کنند و همه اس��تانداردها 
را به ط��ور کامل در حافظه ندارند و فقط نش��انی موضوعهای با 
فراوانی کمتر را دارند، یا به عنوان نمونه ای دیگر، متن گزارش 

حسابرس را از حفظ نمی دانند. 
دوم؛ در ح��ال حاضر س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در همین 
زمینه برای مؤسس��ه های حسابرسی ش��رط اضافی تعیین کرده 
که دارا بودن کارکنان با س��ابقه بیش از دو سال به میزان دستکم 
چهل درصد کارکنان اس��ت و رعایت نکردن حد نصاب یادشده 
را تخلف محس��وب کرده است. افزون بر آنکه تخلف محسوب 
کردن یک وضعیت که ممکن اس��ت به طور کامل خارج از اختیار 
مؤسس��ه ها باشد، غیرمعقول است و این مقررات در طول زمان 
ممکن اس��ت به تراکم حسابرسان بی انگیزه و با بهره هوشی کم 
منجر ش��ود. اگرچه مؤسس��ه های حسابرس��ی به از دست دادن 
کارکن��ان خود راضی نمی ش��وند، ول��ی تأکید بر ای��ن موضوع و 
تخلف محسوب کردِن به هم خوردِن نسبت، باعث آن می شود 
که مؤسسه ها در طرد کارکنان بی عالقه، بی توجه یا خاطی رویه 
محافظ��ه کاری را در پی��ش گیرن��د و جایی ب��رای کارکنان جدید 

باعالقه، دارای بهره هوشی باالتر و انگیزه بیشتر،  باز نشود.

آیین نامه نظارت حرفه ای
آیین نامه نظارت حرفه ای به وسیله کارگروه کنترل کیفیت جامعه 
تهیه ش��د و پس از آنکه در تیرماه 1383 به تأیید ش��ورای عالی 
رس��ید، در مردادماه همان سال به تصویب وزیر امور اقتصادی 
و دارایی رس��ید. طبق مفاد  آیین نامه نامبرده، هدف از نظارت 

حرفه ای به شرح زیر شمرده شد:
الف- افزای��ش کیفیت خدم��ات حرفه ای اعض��ا و گزارش های 

صادرشده از سوی آنان،
ب- هماهنگی در روش های انجام امور حسابرس��ی و بازرس��ی 

قانونی،
ج- پیش��گیری از رفتار ناس��ازگار با ش��ئون حرف��ه ای مندرج در 

آیین رفتار حرفه ای مصوب، و
د- رعای��ت اس��تانداردهای حسابرس��ی، قوانی��ن و مق��ررات، 
مف��اد اساس��نامه جامع��ه حس��ابداران رس��می و آیین نامه ه��ا و 

دستورعمل های اجرایی مربوط.

حسابرسان

که به جرأت می توان آنها را جزو

سالم ترین اقشار اقتصادی طبقه بندی کرد

به تنهایی تـاوان نبوِد دانش

درستکاری و اخالق را

در واحدهای اقتصادی

می پردازند
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برای دستیابی به هدف های باال، به منظور کسب اطمینان از 
وجود فرایند مناس��ب و قابل قبول ب��ودن فرایند انجام خدمات 
حسابرس��ی، کنترل کیفیت در س��طح مؤسس��ه و برای کس��ب 
اطمینان از گردآوری و ارزیابی ش��واهد کافی و مناسب، کنترل 
کیفیت در س��طح کار حسابرس��ی پیش بینی شد تا مبنایی برای 

ارزیابی به دست آید.
پ��س از فراه��م ش��دن بس��ترهای الزم و تدوی��ن مق��ررات 
و دس��تورعمل ها،  نظ��ارت حرف��ه ای ب��ر کار حسابرس��ان ک��ه 
اساس��ی ترین وظیفه جامعه به شمار می رفت، از سوی کارگروه 

کنترل کیفیت آغاز شد. 
ب��ا ش��روع کار کنترل کیفی��ت، حمله ه��ای گوناگونی از طرف 
برخی از مؤسسه ها و به خصوص بعضی از اعضای شورای عالی 
شروع شد تا از نظارتی که به آن عادت نداشتند، جلوگیری شود 
و ی��ا آن را مخ��دوش کنن��د. جنجال آفرینان��ی در عرصه ظهور 
کردن��د که همِه زمان و ان��رژی را در راه موضوعهای کم اهمیت 
تلف کردند و مدام با جنجال های دروغین به همکاران پیام دادند 
که پش��تیبان آنان هس��تند. برخی از اعضا، کار کنترل کیفیت را 
که در مراجعه به مؤسس��ه ها براساس چک لیست مشخصی که 
دربرگیرنده امتیاز براس��اس میزان رعایت الزامهای حاکم بر کار 
حسابرسی بود، کاغذبازی نامیدند. در جایی نتایج کنترل کیفیت 
را ج��زو اطالع��ات محرمانه جامعه تلقی کردند و به ش��یوه های 
گوناگون در کاری که با اصول درس��ت، براساس استانداردهای 

حسابرسی و مقررات حاکم آغاز شده بود، اخالل کردند. 
از ط��رف دیگر، ع��ده ای که ض��رورت این نظ��ارت را برای 
اعتمادس��ازی نزد مسئوالن کشور درک می کردند و می دانستند 

که نهادهای دولتی با وجود امکان محدود کردن نفوذ و توانایی 
جامعه، بخش��ی از اختیارهای خود را ب��ه این نهاد مدنی واگذار 
کرده بودند، س��عی زیادی در توجیه کاِر آغازش��ده کردند و مدام 
توضیح می دادند که اگر نظارت قوی و مؤثری بر کار حسابرسان 
انج��ام نش��ود، دول��ت و مس��ئوالن دولت��ی به نظ��ارت جامعه 
حسابداران رسمی اعتماد نمی کنند و نظارت از سوی اشخاص 
و نهادهای��ی خ��ارج از مجموعه نهاد مدنی جامعه حس��ابداران 
رس��می و احتمااًل خارج از چارچوب حرفه ای انجام خواهد شد. 
اش��خاصی که خود را س��خنگوی اعضای جامعه می پنداشتند، 
به جای تالش برای ارتقای کیفی��ت، با هیاهوی فریبکارانه به 
سمپاشی پرداختند و بدین گونه چند سال را پشت سر گذاشتند. 
در نتیج��ه نظ��ارت کم اثر، ناقص و بدون پش��توانه، موجب آن 
ش��د که نهادهای نظارتی خارج از مجموع��ه نهاد مدنی جامعه 

حسابداران رسمی به موضوع نظارت وارد شوند. 
حتی در جایی که اس��تفاده کنندگان عمده از خدمات جامعه، 
اطالعات��ی درب��اره صالحیت ه��ا و توانایی ه��ای مؤسس��ه ها 
درخواس��ت می کردند، و منظور آن ها از این پرس��ش اطالعات 
مرب��وط به کیفیت مؤسس��ه ها یا اطالعات مرب��وط به امکانات 
آن ها بود، جامعه با کلی گویی، توانایی مؤسس��ه ها را به داشتن 
دفاتر در مناطق مختلف کشور، تنوع خدماتی که ارائه می کردند 
و امثال آن وابس��ته نش��ان م��ی داد و به طور کل��ی منکر تفاوت 

کیفیت می شد. 
ای��ن س��رگردانی ک��ه ب��رای اس��تفاده کنندگان و متقاضی��ان 
)صاحب��کاران( پیش آمد، موضوع به نهادهای نظارتی عمومی 
ارجاع ش��د و انکار جامعه حس��ابداران ره به جایی نبرد و به این 

باید شرایطی فراهم کرد که

نظارت بر کار حسابرسان

در جامعه حسابداران رسمی ایران

تمرکز یابد و 

جامعه باید از ورود به

موضوعهای غیرحرفه ای خارج شود
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ترتیب در دولت پیشین، با اصالح اساسنامه از سوی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی »نظارت ب��ر فعالیت حرفه ای اعضای جامعه 
حسب مورد با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا شورای عالی 
جامعه یا به تش��خیص هیئت عالی نظارت« به وظایف پیش��ین 
هیئت عال��ی نظارت افزوده ش��د و نهادی س��ایه و موازی برای 
مجموع��ه فعالیت های جامعه حس��ابداران رس��می ک��ه در اصل 
نظارت بر فعالیت حرفه ای حسابداران رسمی بود، ایجاد شد.  

الزم ب��ه یادآوری اس��ت که طبق مفاد اساس��نامه اصالحی، 
تم��ام مخ��ارج هیئت عال��ی نظارت که طب��ق اساس��نامه جدید 
شامل حقوق و مزایای اعضای هیئت، مطابق حقوق و مزایای 
هیئت مدیره جامعه، مخارج کارکنان نظارت هیئت عالی نظارت 
و حق الزحمه ای که برای استفاده از خدمات کارشناسان پرداخت 

می شود، به عهده جامعه حسابداران رسمی قرار دارد.
مش��اهده می شود که رفتار و گفتار مردم فریبان نه تنها سودی 
برای فریب خوردگان نداش��ته، زیان معن��وی و مادی هم برای 
آنان به بار آورده است. یعنی چنانچه بدون هوچی گری و فریب 

اعضا مبنی بر اینکه نظارت برای آنان زیانبار است، روند آرام و 
سالمی که آغاز شده بود، ادامه می یافت و حسابداران رسمی در 
این زمینه همکاری کامل می کردند و خود مشتاق رفع ایرادها و 
اشکال ها بودند، هم خود وجهه مقبولی به دست می آوردند و هم 
مسئوالن کشور به آن ها اعتماد می کردند و انتظارهایشان مبنی 
ب��ر رعایت اخ��الق و رفتار حرفه ای و دس��تیابی به گزارش های 
اطمینان بخش، براورده می ش��د و هم هیئت عالی نظارت مانند 
دوره ه��ای اولیه به صورت غیرموظف به بررس��ی کلی و نظارت 
بر اقدام های جامعه بس��نده می کرد؛ نه آنچنان که نظارت های 
چندالیه و نظارت بر ناظران آن هم با این وسعت، جریان یابد.
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز در وضعیت آش��فته ای که 
به وج��ود آمد، پایگاه دیگ��ری برای نظارت بر کار حسابرس��ان 
شد و تشکیالتی موازی با تشکیالت نظارتی جامعه حسابداران 
رس��می که خود ناشی از قانون می باشد، راه اندازی کرده است. 
خبرهای دیگری نیز شنیده می شود که حاکی از نظارت سازمان 

بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی است.

تمرکز نظارت در جامعه حسابداران رسمی
هنوز دیر نشده است. باید شرایطی فراهم کرد که نظارت بر کار 
حسابرس��ان در جامعه حسابداران رس��می ایران تمرکز یابد. در 
حال حاضر الزم است ابتدا جامعه حسابداران رسمی به هدفهای 
اصیل بازگردد و با نظارت منسجم و همه جانبه و رفتار مستقل و 
بی طرفانه جایگاه اصلی و حقیقی خود را بازیابد و پس از ایجاد 
آرامش در جامع��ه و جلب اعتماد ذینفعان به تدریج نظارت های 
دیگ��ر را از میان بردارد و تمام نیروی خ��ود و نیروهای دیگر را 
که در زیر پرچم سازمان های دیگر به کار مشابه مشغولند، برای 
اعتالی حرفه ب��ه کار گیرد و نظارت را یگانه کند. به  این ترتیب 
هرک��س مدعی کوتاهی یا تقصیر حس��ابداران رس��می اس��ت، 
موضوع را به جامعه حس��ابداران رسمی گزارش کرده و جامعه با 
دقت و مراقبت همه جانبه به بررس��ی حرفه ای موضوع پرداخته 

و نتیجه گیری خود را صادر کند. 

آموزش و راهنمایی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات به طور 
مس��تمر تغییر می کنند و موضوع های جدید نیز به وجود می آیند. 

جامعه باید درباره دشواریهایی که

در حوزه حسابرسی ایجاد می شود

به نمایندگی از 

کل حرفه حسابرسی

بررسی و

اظهارنظر کند
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انتظار این اس��ت که جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران به جای 
بخش��ی از تالشی که برای نظارت می کند، تغییرات را به روشنی 
ب��ه اعضای خود منتقل کند و با برگزاری کالس های آموزش��ی، 
موضوع تغییر و چگونگی به کارگیری آن را در کار عملی حرفه ای 
آنان به وس��یله اش��خاصی که خود بر آن موضوع مسلط هستند و 
ب��ا ارائه نمونه آن هم نه فقط در مورد ش��رایط س��اده که در مورد 

شرایط پیچیده، به حسابداران رسمی آموزش دهد. 
نکت��ه دیگری که دراین زمینه اهمیت دارد، هماهنگی اعضا 
در درک و برداش��ت از اس��تانداردها و قوانین و مقررات اس��ت. 
اگر جامعه در برابر پرس��ش های اعضا، تالش درخورتوجهی در 
بررس��ی کامل و ارائه پاسخ کرده و پاس��خ را نه به پرسش کننده 
که به هم��ه اعضا و به ص��ورت عمومی )به عن��وان نمونه از راه 
درج منظم در مجله حس��ابدار رسمی( اطالع رسانی کند، درک 
مش��ترکی درم��ورد موضوع های مختل��ف میان اعض��ا و دیگر 
اش��خاص پیوسته با حرفه حسابداری ایجاد خواهد شد. در این 

صورت، میزان تقصیر و کوتاهی به مراتب کمتر می شود.

ابراز مخالفت و ایستادگی در برابر پذیرش اعضا با 
رانت های خاص

یک��ی از ناهنجاری ه��ای جامع��ه حس��ابداران رس��می ایران، 
پذی��رش برخی از اعضا با رانت دولت اس��ت. جالب آنکه دولت 
و به خص��وص وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ک��ه از نتیجه کار 
حسابداران رس��می رضایت نداشته اند و بر همین پایه به تدریج 
اختیارهای جامعه محدود ش��ده  است، خود هر از گاهی عده ای 
از اش��خاص را ک��ه صالحیت پای��ه ای کار حسابرس��ی از جمله 

موفقیت در آزمون، کس��ب تجربه و گذراندن سلسله مراتب کار 
در رده ه��ای مختلف را ندارند، به آنچه خ��ود به آن ایراد دارد، 
می افزای��د که این به ط��ور کامل برخالف رفتارهای دیگرش��ان 

نسبت به جامعه است.
 به ط��ور خالصه هنگامی که کس��انی که دانش الزم و تجربه 
کافی در حسابرسی همراه با رعایت سلسله مراتب را داشته اند، 
نتیجه کارش��ان مورد رضایت مقامهای دولت نیس��ت، چگونه 
ممکن است اشخاصی که دانش و تجربه الزم را ندارند، بتوانند 
به این جریان بهبود ببخشند. می شود گفت که این گونه ورودها 

موجد یا مکمل نابه سامانی در میان حسابداران رسمی است. 
تبدیل اعضای غیر ش��اغل به ش��اغل بدون رعایت سلس��له 
مرات��ب کنترل��ی خ��اص، ش��بیه ب��ه  گون��ه ای ران��ت اس��ت. 
در حال حاضر کس��ی که به درس��تی یا به غلط در زمانی حسابدار 
رس��می شده است، ولی سال ها از اشتغال به  کار حسابرسی دور 
بوده، می تواند با اعالم به جامعه، به حس��ابدار رس��می ش��اغل 
تبدی��ل ش��ود و به طور مث��ال به عنوان ش��ریک یک مؤسس��ه 
حسابرس��ی به  کار مشغول شود؛ در حالی که ممکن است تاکنون 
در حرفه حسابرس��ی کار نکرده باشد یا زمانی دراز از ترک حرفه 

حسابرسی از سوی او گذشته باشد. 
اگر خواس��تار حرفه حسابرسی سالم و درخور اعتماد هستیم، 
الزم است کس��انی که به این ترتیب می خواهند دوباره مشغول 
به کار حسابرسی شوند، مانند دیگران در آزمون ورودی شرکت 
کنند. به هرحال هرگونه اس��تثنا حتی درم��ورد فارغ التحصیالن 
دوره ه��ای عال��ی در آزم��ون ورودی موجب اخ��الل در کیفیت 
حسابداران رس��می است. اگر آن افراد به دلیل دانشی که دارند 

در حال حاضر الزم است ابتدا

جامعه حسابداران رسمی

به هدفهای اصیل بازگردد و با نظارت منسجم و همه جانبه

و رفتار مستقل و بی طرفانه 

جایگاه اصلی و حقیقی خود را بازیابد



60

13
93

د 
سفن

7  ا
5 

ره 
ما

ش

از آزمون معاف می ش��وند، باید بتوانند در آزمون ورودی موفق 
شوند وگرنه شایستگی عنوان حسابدار رسمی را ندارند.

احترام به قضاوت حرفه ای حسابرسان
از جمل��ه  آیین رفت��ار حرف��ه ای  الزامه��ای  بای��د  حسابرس��ان 
صالحیت، استقالل، درس��تکاری و بی طرفی را رعایت کنند. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه اس��تانداردهای حسابرس��ی پ��ر از ارجاع به 
قضاوت حرفه ای حس��ابرس است، حسابرس��انی که الزامهای 
پیش گفت��ه را رعای��ت کرده اند، اس��تدالل کافی ب��رای قضاوت 
خود دارند و قضاوت آنان برخالف متن استاندارد نیست، نباید 
برای قضاوت حرفه ای ش��ان مالمت ش��وند. حتی اگر قضاوت 
حرفه ای یک حس��ابرس در موردی برخالف نظر یک اکثریت 
باشد، با فرض اینکه صالحیت الزم را دارد، باید مورد پذیرش 
قرار گیرد. درضمن اگر نظر اکثریت متفاوت است، باید موضوع 
مورد بررس��ی همه جانبه قرار گیرد و ابهام یافت شده، رفع شود 

تا دیگران از نتیجه آن مورد استفاده کنند. 

تنظیم امور و اعتالی حرفه
جامع��ه باید درباره دش��واریهایی که در حوزه حسابرس��ی ایجاد 
می ش��ود، ب��ه نمایندگ��ی از کِل حرف��ه حسابرس��ی بررس��ی و 

اظهار نظر کند. 
به عن��وان نمون��ه، موض��وع مان��دگاری کارکنان حسابرس��ی و 
اینکه ماندگاری عنصری مفید اس��ت یا می تواند زیان بار باش��د، 
امتیازبن��دی و عوام��ل مؤث��ر ب��ر آن، موضوع چرخ��ش اجباری 

حسابرس��ان پس از چهار س��ال و مزایا و معایب آن باید به وسیله 
جامعه بررس��ی، تحلیل، نظرخواهی و جمع بندی ش��ود و سپس 
با اس��تدالل،  س��ازمان بورس و اوراق بهادار را با نتیجه بررس��ی 
هماهن��گ و هم نظ��ر کن��د. در این گون��ه م��وارد و موارد مش��ابه 
که ممکن اس��ت در سرنوش��ت حرفه مؤثر باش��د، مؤسس��ه های 
حسابرسی نباید یک به یک با سازمان بورس یا تشکیالت مشابه 

آن روبه رو شوند و درباره هر موضوعی به تنهایی گفتگو کنند. 

خروج از موضوعهای غیرحرفه ای
ب��ه ج��ای آن همه دس��تور کار پیش��نهادی، تأکید می ش��ود که 
جامعه از ورود به موضوعهای غیرحرفه ای خارج ش��ود. توسعه 
بازار کار حسابرس��ی، تعیین شرایط مش��ارکت، داوری در مورد 
اختالفات مالی ش��رکا، س��رقفلی و نظایر آن باید حس��ب مورد 
براس��اس توافق ها و ش��رایط ویژه به وسیله ش��رکا و طرف های 
آنان یا مقامهای قضایی بررس��ی ش��ود. حتی در مقررات فعلی 
اجازه ورود جامعه به این مسائل را به دشواری می توان یافت. 
ی��ادآوری می ش��ود که طب��ق م��اده 12 آیین نام��ه اجرایی، 
مؤسسه های حسابرس��ی جامعه صالحیت داوری و حل و فصل 
اختالفه��ای حرف��ه ای را دارند؛ ن��ه اختالفهای مال��ی. این در 
حالیس��ت که این��ک آنها  از ح��دود وظایف خود خارج ش��ده و 
در موضوعه��ا و اختالفهای مالی و اداری بین مؤسس��ه ها هم 
اظهار نظر می کند. هرگونه ورود به این موضوعها موجب کس��ر 
ش��أن جامعه به عنوان مس��ئول نظارت حرفه ای و مخل مبانی 

بی طرفی است. 

حسابرسان باید

الزامات آیین رفتار حرفه ای 

و از جمله صالحیت

استقالل

درستکاری و بی طرفی را رعایت کنند


