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سرکار خانم مش�ایخی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید 
و فرصت این گفتگو را برایمان فراهم آوردید تا بتوانیم 
دیدگاه کارشناس�انه ش�ما را در م�ورد موضوع محوری 
این ش�ماره مجله حس�ابرس با مخاطبانم�ان در میان 
بگذاریم، سپاسگزاریم. اجازه می خواهیم پرسش اول 
خود را با تعریف تقلب و موارد مش�کوک به غیرقانونی 
ب�ودن آن آغ�از کنی�م و اینکه ای�ن امر چ�ه ویژگیهایی 

می تواند داشته باشد؟

مشایخی
طبق استاندارد 240 حسابرسی، تقلب  عبارتست  از “هرگونه  
اق��دام  عمدی  ی��ا فریبکاران��ه  یک  یا چن��د نف��ر از مدیران ،  
کارکنان  یا اش��خاص  ثالث ، برای  برخورداری  از یک  مزیتی  
ن��اروا ی��ا غیرقانون��ی.” البت��ه از دی��دگاه حس��ابرس در این 
استاندارد، اقداماتی  متقلبانه  محسوب می شود که  به  تحریف  
با اهمیت  در صورته��ای  مالی  می انجامد. ویژگی اصلی یک 
فعل متقلبانه، آس��یبی است که از محل آن، منافع سازمان، 
س��هامداران به طور خاص و در کل منافع تمامی ذینفعان آن 

را تهدید می کند.

در گفتگو با
   دکتر بیتا مشایخی 

تقلب
 اقدامی فریبکارانه

دکت��ری  مش�ایخی   بیت�ا  دکت��ر  خان��م 

حس��ابداری از دانش��گاه تهران، عضو هیئت 

علم��ی و دانش��یار دانش��گاه ته��ران و عض��و 

ای��ران،  حس��ابداری  انجمنه��ای  پیوس��ته 

حسابرس��ی داخلی، حس��ابداری مدیریت و 

مهندسی مالی ایران است.

آم��وزش  ح��وزه  در  کت��اب    4 ایش��ان  از 

حس��ابداری  و دهها مقاله علمی- پژوهش��ی 

داخل��ی و خارج��ی به چاپ رس��یده اس��ت. 

در  علم��ی  کمیت��ه   چندی��ن  در  ایش��ان 

همایشهای مختلف داخلی و هیئت تحریریه 

مجالت علم��ی حس��ابداری و مالی عضویت 

داشته اند.

دکتر مش��ایخی 8 سال به عنوان  کارشناس 

ارشد مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  

عضو س��ابق کمیته حسابرس��ی شرکت بورس 

ته��ران و عض��و فعل��ی کمیت��ه  به��ادار  اوراق 

حسابرسی سایپا فعالیت داشته اند.
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رابط�ه تمرک�ز و عدم تمرک�ز فعالیتها ب�رای فراهم کردن 
زمینه ها و موقعیتهای تقلب را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشایخی
در حالت تمرکز در س��ازمانها، تمام تصمیم گیری ها در راس 
س��ازمان و به وس��یله مدیریت ارش��د گرفته می ش��ود. بدین 
ترتیب در چنین مواردی افراد پایین تر به لحاظ سازمانی، به 
این دلیل که از اختیارات الزم برخوردار نیستند کمتر می توانند 
از داراییهای شرکت سوء اس��تفاده کرده و یا درگیر مصادیقی 
دیگ��ر از تقلب ش��وند. اما همزمان در چنین ش��رایطی، این 
افراد که احس��اس می کنن��د در اداره س��ازمان و تصمیمهای 
اصل��ی نقش��ی ندارن��د و خ��ود را در موفقی��ت و یا شکس��ت 
سازمان سهیم نمی دانند، دارای انگیزه هایی خواهند بود که 
برای تامین منافع شخصی شان برخی مقررات و حتی اصول 
اخالق��ی را زیر پ��ا بگذارن��د. در مقابل، وقتی در س��ازمانها 
تمرکززدایی می ش��ود و فرایند تصمیم گی��ری و اختیارات به 
مدیران میانی و پایینی واگذار می گردد، کنترلهای مس��تقیم 
مدیریت ارش��د در انجام امور س��خت تر ش��ده و احتمال زیر 
پا گذاش��تن مقررات و ش��اید اصول اخالقی ب��اال می رود. از 
س��وی دیگر، با وجود عدم تمرکز در سازمان، مدیران میانی 
و پایین��ی خود را در موفقیت و یا شکس��ت س��ازمان س��هیم 
دانس��ته و ل��ذا دارای انگیزه الزم برای ت��الش جهت حفظ 

منافع موسسه، سهامداران و سایر ذینفعان خواهند بود. 
با شرحی که دادم مالحظه می کنید که موضوع تمرکز یا عدم 
تمرکز در س��ازمانها به مثابه تیغی دولبه اس��ت که درای منافع و 

مضراتی است.

نق�ش انضب�اط اقتص�ادی و مال�ی دول�ت را در بهب�ود 
پاسخگویی و شفافیت دولت چگونه ارزیابی می کنید؟

مشایخی
انضباط مالی دولت به معنی کس��ری بودجه ناشی از عدم توازن 
مخارج و درامدهاست که امروزه یکی از دالیل عمده نرخ تورم 
باال در کشورمان است. علت این بی انضباطی مالی به مکانیزم 
تامین کس��ری بودجه برمی گردد که دولت برای جبران کس��ری 
بودج��ه قادر اس��ت به طور مس��تقیم )و یا از طریق تس��هیالت 

تکلیفی بانکهای دولتی( از بانک مرکزی استقراض کند که این 
ام��ر به نوبه خود منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی 

و در نهایت تورم می شود. 
چنین س��اختاری به هم��راه نبوِد اس��تقالل بانک مرکزی، 
عماًل هیچ مکانیزم کنترلی برای رفتار دولت و کسری بودجه 
باقی نمی گذارد. از س��وی دیگر، در گزارشگری مالی بخش 
عمومی، بودجه نقش��ی اساس��ی دارد و ش��فافیت در گزارش 
عملکرد بودجه که با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می  شود، 

ویژگی کیفی بسیار مهمی برای گزارش تلقی می شود. 
حال اگر بودجه به دلی��ل بی انضباطی مالی دولت، اطالعات 
ش��فافی را ارائه نکند، چطور می توان با مش��اهده     و ارزیابی آن 
به عملکرد واقعی دولت پی برد و آن را ارزیابی کرد که این خود 
عاملی مخرب برای پاس��خگویی دولت است. مدیریت بودجه 
غیرش��فاف و نبوِد مدیریت صحی��ح آن، می تواند به بی  ثباتی و 

ناکارایی عملکرد منجر شود. 
در نتیج��ه دولت ب��رای انج��ام وظیفه پاس��خگویی خود و 
رعای��ت ش��فافیت الزم در ای��ن زمین��ه، حتمًا می بایس��تی از 

انضباط مالی و اقتصادی الزم برخوردار باشد. 

موضوع تمرکز یا

 عدم تمرکز در

سازمانها به مثابه

 تیغی دولبه است که

 دارای منافع و 

مضراتی است
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آیا افش�ای موارد مشکوک به غیرقانونی صاحبکار با اصل 
رازداری تناقض دارد؟

مشایخی
مطابق ماده 61 از استاندارد 240 حسابرسی، مسئولیت  حرفه ای  
حس��ابرس  از نظر رازداری  به طور معمول او  را از گزارش  تقلب  و 
اشتباه  به  اش��خاص  خارج  از واحد مورد رسیدگی  باز می دارد. اما 
در برخی  ش��رایط  خاص ، ممکن  اس��ت  قوانین ، مقررات  یا آرای  
دادگاهها، این  مسئولیت  را از دوش  حسابرس  بردارد. حسابرس  

در چنین  شرایطی نظر مشاور حقوقی  را جویا می شود.

حس�ابرس با چ�ه معیارهای�ی بای�د »مناف�ع عمومی« را 
تش�خیص دهد و در ص�ورت مخاطره چگون�ه باید از آن 

حمایت کند؟

مشایخی
گزارش��گری  مالی  متقلبانه  و سوءاستفاده  از داراییها از جمله 
مصادیقی هس��تند که منافع عمومی را ب��ه خطر می اندازند. 
طبق اس��تاندارد 240 حسابرسی، گزارشگری  مالی  متقلبانه  

می تواند مواردی از این قبیل را در برگیرد: فریبکاری از قبیل  
سندسازی  و دستکاری  یا تغییر سوابق  حسابداری  یا مدارک  
پشتوانه  تهیه  صورتهای  مالی، ارائه  نادرست  یا حذف  عمدی  
رویدادها، معامالت  یا سایر اطالعات  بااهمیت  در صورتهای  
مالی ، به کارگیری  نادرست  استانداردهای  حسابداری  مرتبط  
با اندازه گیری ، شناسایی ، طبقه بندی ، ارائه  یا افشا به  عمد. 
همچنی��ن طب��ق ای��ن اس��تاندارد، سوءاس��تفاده  از داراییها 
می تواند به  راههای  گوناگون  )شامل  اختالس  دریافتها، سرقت  
داراییهای  ثابت  مشهود یا نامشهود یا پرداخت  وجه  نقد از بابت  
کاال و خدمات��ی  که  دریافت  نش��ده  اس��ت ( انجام  ش��ود و اغلب  
به منظ��ور پنهان  ک��ردن  س��رقت  داراییها، با س��وابق  یا مدارک  

ساختگی  یا گمراه کننده  همراه  است . 
مطابق همین استاندارد، حسابرس  هنگامی  که تحریفی  
ناش��ی  از تقل��ب ، م��وارد مش��کوک  به  تقل��ب  یا اش��تباه  را 
شناس��ایی  می کند باید مس��ئولیت  خود را نیز نسبت  به  آگاه  
کردن  مدیران  اجرایی  )ش��امل  مدیرعام��ل (، هیئت مدیره  
و مجم��ع  عمومی  و در برخی  ش��رایط ، مقام��ات  ذیصالح  
قانونی  و اجرایی ، حس��ب  مورد به صورت  کتبی  یا شفاهی ، 

مورد توجه  قرار دهد.

آی�ا تدوین اس�تانداردهای حس�ابداری ی�ا اخالقی برای 
گنجان�دن اقدام�ات مش�کوک ب�ه غیرقانون�ی ب�ودن در 
مسئولیتهای حسابرسان کافی است یا تدابیر و حمایتهای 

قانونی نیز ضرورت دارد؟

مشایخی
ب��دون ش��ک همینطور اس��ت؛ وج��ود برخ��ی اس��تانداردهای 
حس��ابداری یا اخالقی که در آنها موارد مشکوک به غیرقانونی 
بودن در مس��ئولیتهای حسابرس��ان بیان ش��ده باش��د ضروری 
اس��ت، ولی به ط��ور قطع کافی نیس��ت. اگر مجموع��ه قوانین 
و مقرراتی وجود نداش��ته باش��د ک��ه از اجرای این اس��تانداردها 
حمایته��ای الزم نداش��ته باش��د، اینها اجرایی نخواهند ش��د و 

به عبارتی می توان گفت که ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

ب�ار دیگر از ص�رف وقت و همکاری ش�ما سپاس�گزاری 
می کنیم و برایتان آرزوی موفقیت داریم.

حسابرس  هنگامی  که

تحریفی  ناشی  از تقلب 

 موارد مشکوک  به  تقلب  یا

 اشتباه  را شناسایی  می کند

باید مسئولیت  خود را

نیز مورد توجه  قرار دهد


