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از اینک�ه موافقت کردید در خدمتتان باش�یم و پرسش�های خ�ود را درباره موضوع 
محوری این شماره مجله حسابرس با شما در میان بگذاریم، سپاسگزاریم. اجازه 
می خواهیم اولین پرسش خود را درباره تعریف تقلب و موارد مشکوک به غیرقانونی 

بودن مطرح کنیم و اینکه تعریف تقلب چه ویژگیهایی می تواند داشته باشد؟ 

علوی
تقلب به این ش��کل تعریف ش��ده است: »فعل یا ترک فعلی اس��ت که به قصد اضرار 
ب��ه حقوق دیگری و یا به قص��د نقض قانون صورت می گی��رد«. در الزامات قانونی، 
مقرراتی و حرفه ای نیز تقلب با ادبیات متفاوتی بیان ش��ده است، لیکن فحوای همه 
آنها گونه ای از قانون گریزی و احترام نگذاش��تن و تمکین نکردن به اصول و ضوابط 

موضوعه است. 
موارد مشکوک به غیرقانونی بودن در بند »و« ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 

با پولشویی شامل معامالت و عملیات بیش از سطح فعالیت مورد انتظار، کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع، معامالتی که 
با موضوع فعالیت و هدفهای تجاری مغایر باشد، معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر واقع شده باشد، معامالت 
پیچیده، غیرمعمول و بدون هدفهای اقتصادی واضح و معامالت اقاله ش��ده بدون دلیل منطقی ذکر ش��ده است. در پیوست 3 استاندارد 
حسابرسی 240، بیست مورد از مصداقهای احتمال وجود تقلب در صورتهای مالی به صورت نمونه بیان شده است. البته موارد یادشده 

لزومًا تمامی موارد نیست و تشخیص مصداقهای مربوط، به نحوه اعمال تردید حرفه ای و هوشمندی حسابرس بستگی دارد. 

در گفتگو با سید محمد علوی

مسئولیت اجتماعی حرفه حسابرسی
حفظ و حراست منافع عمومی

س��ید محمد علوی، دانش آموخته کارشناس��ی ارشد حسابداری، حسابدار رس��می، کارشناس رسمی دادگستری و 
مدرس مراکز آموزش��ی، کلیه رده های حسابرس��ی را با قبولی در آزمونهای مربوط در موسسه های حسابرسی تجربه 
کرده اس��ت و از س��ال 1389 به عن��وان عضو هیئت مدی��ره و مدیر نظارت حرفه ای جامعه حس��ابداران رس��می ایران 

فعالیت می کند و دبیری کمیته های کنترل کیفیت، آیین رفتار حرفه ای و آموزش و تحقیقات را بر عهده دارد. 
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به  نظر ش�ما آیا افش�ای اقدامات مش�کوک به غیرقانونی 
بودن صاحبکار با اصل رازداری تناقض دارد؟

علوی
باید بگویم که حسابرسی از جمله خدمات اطمینان بخشی است که 
به استفاده کننده از نبوِد تحریف بااهمیت )ناشی از تقلب( اطمینانی 
معق��ول می بخش��د. اس��تاندارد حسابرس��ی 240، »مس��ئولیت« 
حس��ابرس را در ارتب��اط ب��ا تقل��ب و موارد مش��کوک ب��ه تقلب در 
حسابرس��ی صورتهای مالی روش��ن کرده و مقرر داشته در صورت 
شناس��ایی هریک از مصداقهای مربوط به تقلب و موارد مشکوک 
به تقلب توس��ط حس��ابرس، اطالع رس��انی الزم به هیئت مدیره، 
مجم��ع عمومی و مقامات ذیصالح قانونی ص��ورت گیرد. در مواد 
5، 6 و 7 قانون مبارزه با پولش��ویی هم ارائه اطالعات، گزارش��ها، 
اسناد و مدارک صاحبکار و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به 
مراجع مش��خص الزامی اس��ت و در مفاد ماده 648 قانون مجازات 
اسالمی نیز تعیین  شده تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه 
خود محرم اسرار هستند »هرگاه غیر از موارد قانونی« اسرار مردم را 
افش��ا کنند به زندان تا یک سال محکوم می شوند. بدین ترتیب در 
اصول و ضوابط حرفه ای دسترسیهای ناشی از بررسی همپیشگان 

و الزامات قانونی مجاز تلقی شده و تناقضی نمی بینیم. 

حسابرس »منافع عمومی« را با چه معیارهایی باید تشخیص 
دهد و در صورت مخاطره چگونه باید از آن حمایت شود؟

علوی
منافع عمومی در مقابل منافع فردی قراردارد که در کوتاهمدت 
بعضًا با هم در تعارض هس��تند. البته رعای��ت الزامات قانونی، 
مقررات��ی و حرف��ه ای قطع��ًا منج��ر به تامی��ن مناف��ع عمومی 
می ش��ود. کسب وکار حسابرسی در مواقعی به سبب پایبندی به 
اص��ول و ضواب��ط حرفه ای به مخاطره می افتد ل��ذا عمومًا به از 
دس��ت دادن کار می انجام��د. البته این واقعیتی اس��ت که وجود 
دارد ولی اگر وحدت عمل باش��د، رقابتها س��الم بوده و پایبندی 
فک��ری و عملی همه جانبه به آیین رفتار حرفه ای وجود داش��ته 
باشد می تواند مخاطرات مورد نظر به صاحبکار انتقال پیدا کند. 
مجموع��ه اص��ول و ضواب��ط حرف��ه ای حاکم بر حسابرس��ی 
به عنوان مجموعه ای پیوس��ته، خودکار عم��ل می کند و جواب 

می دهد مگر اینکه اخاللی در بخش��هایی از آن ایجاد کنیم. لذا 
وقت��ی که در ارتباط با حق الزحمه حسابرس��ی با وجود باز بودن 
دستمان به لحاظ مقرراتی در دریافت حق الزحمه واقعی کارمان 
دامپین��گ می کنی��م. به نظ��رم ابتدا بای��د خودم��ان از خودمان 

حمایت کنیم سپس دنبال حمایت دیگر مراجع باشیم. 

آی�ا ن�وع ش�خصیت حقوق�ی صاحب�کار )س�هامی عام، 
خصوصی، بزرگ وکوچک( در مس�ئولیت حس�ابرس برای 
افشای اقدامات مشکوک به غیرقانونی بودن تاثیر دارد؟ 

علوی
نوع شخصیت حقوقی نباید تاثیری در افشای اقدامات مشکوک به 
غیرقانونی داشته باشد، فقط سطح اهمیت یا سقف مقرر می تواند 
در این مورد تعیین کننده باشد. البته این موضوع در واحدهایی که 
بیش��تر با منافع عمومی مرتبط هس��تند و یا در معرض توجه افکار 
عمومی قرار دارند باید با مراقبت حرفه ای بیشتری صورت گیرد. 

حسابرس�ان در نتیجه افشای اقدامات غیرقانونی ممکن 
اس�ت با دعاوی صاحبکار علیه خود روبه رو شوند، به نظر 
ش�ما چگون�ه می ت�وان از حسابرس�ان حمایت ک�رد؟ آیا 

اصالحاتی در قوانین و مقررات باید صورت گیرد؟ 

علوی
در ای��ن رابطه مفاد م��اده 14 قانون ارتقای س��المت نظ��ام اداری 

مجموعه اصول و

ضوابط حرفه ای حاکم بر

حسابرسی به عنوان

مجموعه ای پیوسته

خودکار عمل می کند و

جواب می دهد مگر اینکه اخاللی در

بخشهایی از آن ایجاد کنیم
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و مقابله با فس��اد مقرر کرده که حسابرس��ان و بازرس��ان قانونی در 
صورت مش��اهده اقدامات غیرقانونی صاحب��کار که مصداقهای آن 
در بند »ب« ماده 5 قانون تصریح ش��ده اس��ت مرات��ب را به مراجع 
نظارت��ی و ذیص��الح قضایی اعالم کنن��د؛ در غیر ای��ن صورت به 
ج��زای نقدی به میزان 2 تا 10 برابر مبل��غ معامالت بزرگ )مذکور 
در قان��ون مناقص��ات( و نی��ز لغو عنوان حس��ابدار رس��می محکوم 
می ش��وند. بنابراین الزام قانونی روش��ن اس��ت و ما باید خودمان را 
در ای��ن خص��وص تجهیز کنیم؛ اما هماهنگی الزم در برداش��تها و 
برخوردهای یکسان با مصداقهای مربوط و روشهای انجام کار هم 
از طریق تدوین و ابالغ دستورالعملهای حرفه ای مربوط، معاضدت 
حقوقی در موارد مقتضی، پش��تیبانی آموزشی و ارائه پیشنهادهای 
اصالح��ی برای بهب��ود و ارتقای قوانی��ن و مقررات باید به وس��یله 

جامعه در راستای حمایت حرفه ای از اعضایش انجام شود.  

آی�ا تدوین اس�تانداردهای حسابرس�ی ی�ا اخالقی برای 
گنجاندن افش�ای اقدامات مش�کوک به غیرقانونی بودن 
در مس�ئولیتهای حسابرس�ان کافی اس�ت ی�ا تدبیرها و 

حمایتهای قانونی هم ضرورت دارد؟ 

علوی
اب��الغ یکجانب��ه، ی��ک روی س��که اس��ت و در پازل نظ��ارت مالی 
آخری��ن قطعه حسابرس��ی اس��ت. ابتدا باید بس��تر و زیرس��اختهای 
انجام حسابرس��ی برقرار بوده و الزامات راهبری شرکتی نیز استقرار 

یافته باش��د تا کارکرد صحیح حسابرس��ی ملموس ش��ود و به ابتذال 
نیفتد، برگزیدن یک سری حمایتهای حرفه ای نظیر بیمه مسئولیت 
حرفه ای حسابرس��ان، تهیه نرم افزار حسابرس��ی، آموزش حرفه ای 
متناس��ب، تدوی��ن دس��تورالعملهای حرفه ای مناس��ب و نظارتهای 
کارامد همراه با حمایتهای قانونی در این زمینه کاماًل موثر اس��ت که 
البته قدمهای اولیه برداشته شده است. و امیدوارم با همراهی الزم 

به نتیجه برسد و شاهد تعالی حسابرسی در دهه پیش رو باشیم.

به عن�وان آخری�ن پرس�ش، آی�ا مس�ئولیتهای مق�رر در 
قوانین ومق�ررات موضوعه اخی�ر در حیطه مس�ئولیتهای 

حسابرسان و بازرسان قانونی قرار دارد؟

علوی
تمام اقتدار و منزلت اجتماعی حسابرسی ناشی از مسئولیت اجتماعی 
حرف��ه حسابرس��ی در حف��ظ و حراس��ت از منافع عمومی اس��ت. از 
همین رو انتظارات ذینفعان از حرفه حسابرسی در سطح جهان رو به 
افزایش بوده و هست، واکنش مراجع حرفه ای هم به موضوع منجر 
به تجدیدنظر مس��تمر و وضع اس��تانداردهای حرفه ای شده است، 
نگاه به محتوای تجدیدنظرهای انجام ش��ده و وضع اس��تانداردهای 
جدید به نوع��ی حاکی از دریافت پیامهای ذینفع��ان و اجرایی کردن 
آن در چارچوب اصول و ضوابط حاکم بوده است. با توجه به شرایط 
و وضعیت اقتصادی کش��ورمان که کاماًل با اقتصاد کشورهای واضع 
اس��تانداردهای حرف��ه ای متفاوت اس��ت؛ ل��ذا بخش��ی از انتظارات 
ذینفعان در این قلمرو قاعدتًا از طریق وضع قوانین ومقررات پاس��خ 
داده می شود. البته توجه به جوهره استانداردهای حسابرسی 240، 
250، 315، 330 و 450 بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه در کلیت تعارضی با 
مس��ئولیتهای حسابرس��ان ندارد، لیکن در عمل ب��ا توجه به فرایند 
و ماهی��ت حسابرس��ی، محدودیتهای حاکم بر آن و زیرس��اختهای 

اقتصادی نتیجه مورد انتظار را نمی دهد. 
در ارتباط با بازرس قانونی هم با توجه به اختیارات گس��ترده  
قانون به بازرس قانونی و وظایف و مس��ئولیتهای آن، الزامات 
قانون مبارزه با پولش��ویی و قانون ارتقای سالمت نظام اداری 

و مقابله با فساد در حیطه مسئولیتهای ایشان قرار می گیرد.  

ب�ار دیگر از صرف وقت و همراهی ش�ما برای انجام این 
گفتگو سپاسگزاریم.

تمام اقتدار و

منزلت اجتماعی حسابرسی

ناشی از مسئولیت اجتماعی

حرفه حسابرسی در

حفظ و حراست از

منافع عمومی است


