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مراجع حسابداری درقبال آیین رفتار حرفه ای و رعایت ضوابط و مقررات آن به وسیله حسابداران حرفه ای چه وظایف و مسئولیتهایی دارند؟ و چگونه 
باید آنها را انجام دهند؟

رعایت آیین رفتار حرفه ای و تاثیر شگرف آن بر درک همگان درباره سطح اعتبار و شایستگی حرفه حسابداری، موجب شده است که مراجع حسابداری، 
به ویژه نماینده جهانی حرفه، یعنی فدراســیون بین المللی حسابداران (IFAC) و زیرمجموعه آن یعنی هیئت استانداردهای بین المللی اخالق 
برای حســابداران (IESBA)، در پاسخ به انتظارات همگانی برای شفافترساختن آیین رفتاری، و هماهنگی با پیشرفتهای فناوری و تغییرات محیط 

کسب وکار، پیوسته در حال تغییر و به روزرسانی آیین یادشده باشند.
به تازگی، هیئت استانداردهای بین المللی اخالق برای حسابداران، گزارشی در زمینه جستجوی پیامدهای اخالقی فناوری برای حسابداری، خدمات 
اطمینان بخشــی، و وظایف مالی منتشر ســاخته است. در چند سال اخیر، سرعت، اهمیت، و پیچیدگی پیشــرفتهای فناوری، مانند یادگیری ماشین، 
چالشــها و فرصتها را برای حرفه حســابداری افزایش داده اســت و حرفه جهانی حسابداری را ناگزیر ساخته است چالشــهای اخالقی جدید در محیط 

به سرعت درحال تغییِر ناشی از فناوری را به رسمیت بشناسد، و به آن بپردازد.
کمی پیشتر، هیئت یادشده، پیشنهادی برای بازنگری درخورتوجه در استانداردهای استقالل شامل بازنگری در مقرراِت خدمات غیراطمینان بخشی، 

و بازنگری در مقررات مرتبط با حق الزحمه را برای نظرخواهی منتشر ساخته است.
و همین هیئت، یکماه واندی پیش، رهنمود پیشــنهادی برای پرداختن به موضوع بی طرفی در بررســی کیفیت کار حسابرســی را منتشــر ساخت که 
به مســئله به کارگیری چارچوب مفهومی مندرج در آیین رفتاری برای پاســخگویی به موضوع بی طرفی بازبینی کننده کیفیت کار حسابرســی، و مسئله 

واجدشرایط بودن شخصی که در نقش بازبینی کننده خدمت می کند، می پردازد.
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق برای حسابداران، کمی پیش از آن، در اواخر ماه ژوئیه 2019، در یک ابتکار ستودنی، آغاز به کار آیین رفتار 
الکترونیکی (eCode)- ابزاری مبتنی بر پایگاه اطالع رســانی اینترنتی- را در یک بســتر دیجیتال اعالم کرد. آیین اخالقی الکترونیکی پاسخی بود به 
درخواستهای ذینفعان برای پشتیبانی از عملیات استقرار آیین، که به کارگیری، و اجرای یکنواخت آیین یادشده را به میزان بسیار زیادی آسان می سازد.
گســترش جرایم اقتصادی شــرکتها، افزایش سوءاســتفاده های مالی، و فساد و رشوه خواری گســترده در ایران و البته در سراســر جهان، به احساس شک 
و بی اعتمادی نســبت به شــیوه کار بازارها و روش حســابداران حرفه ای  در پشــتیبانی از بازار، دامن زده اســت. اعتماد، کلید نیکنامی حرفه حسابداری است. 
حســابداران، به صورت فردی و جمعی، باید به عنوان افراد قابل اتکا، شایسته، منصف، و صادق شــناخته شوند تا جایگاهی قابل اعتماد در اقتصاد کشور داشته 
باشند و هر عضو حرفه بتواند نقش مهم خود در جامعه و اقتصاد را ایفا کند. حتی تعداد انگشت شمار اعضا با رفتار نادرست، ممکن است کل حرفه را بدنام سازد.
مراجع حسابداری کشور، مسئولیتی یگانه در تحقق کامل همه اصول و ضوابط آیین رفتار حرفه ای  دارند؛ موضوعی که به احتمال زیاد، به آن اندازه که جامعه 
طلب می کند، در توجه قرار نگرفته است. بیشترین سودمندی آیین رفتار حرفه ای  در ایران، در به کارگیری احکام انضباطی در رسیدگی به تخلفات حسابداران 
خالصه می شود، و کوشش مهم و چشمگیری برای بهره جویی از امکانات و فرصتهای آیین رفتاری برای افزایش اعتبار حرفه حسابداری به چشم نمی خورد. 

به روزرســانی پیوسته آیین رفتار حرفه ای  بر اساس نیازها، تجربه ها، و پیچیدگیهای جدید محیط، و سپس کوشش برای استقرار واقعی و کامل آیین 
رفتار در میان تمام اعضای حرفه حسابداری، بدون هیچگونه مالحظه و چشم پوشی، ضرورت بی تردید امروز است. 



چاپ مقاله ها الزامًا به معنای همسویی مجله با نظرهای نویسندگان نیست.

حسابرس در ویرایش ادبی مقاله ها و یکدست کردن رسم الخط آنها آزاد است، اما در مورد ویرایش اساسی 

با نویسندگان مشورت خواهد کرد.
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خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است    
این پیامی است که از دوست به یار آمده است به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی    

آرزویی است که از دوست به یار آمده است  شاد باشید در این عید و در این سال جدید    

بهار فصل شکفتن است، فصل آغاز، فصل نو شدن ... بهار جشن طبیعت است و گلها لباسهای رنگارنگ خود را به تن می کنند تا زیبایی 
خود را به رخ یکدیگر بکشند، یکی قرمز، دیگری صورتی، آن یکی آبی و بنفش و ... و درختان که از بی برگی و سرمای زمستان به ستوه 

آمده اند، سبزپوش می شوند.
 در فصل بهار زمین به شــکرانه زندگی دوباره اش هر آن چه در دل پرورانده به ســمت آســمان روانه می کند و دانه ها آرام آرام سر از خاک 
بیرون می آورند و به دنیا ســام می کنند. کوه ها به مدد خورشــید درخشــان برف وبار خود را از تن شسته و رودها سرمست به راه می افتند، 

پرندگان از النه های خود بیرون آمده و خبر رسیدن بهار را در همه جا نغمه سرایی می کنند.
نوروز مناســبتی برای نو شــدن همه چیز و بهار جانها در همراهی با بهار طبیعت است. فرا رسیدن سال نو همیشه نویدبخش افکار نو، 

کردار نو و تصمیمهای نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.
ســالها بود که توران اکوان بهاریه مجله حســابرس را با قلم زیبا و کلماتی عرفانی می نگاشت. همه خوانندگان مجله عادت کرده بودند 
که آخرین شــماره هر ســال را با مطالب پرمحتوا و با کلماتی شــورانگیز با عنوان بهاریه مطالعه کنند. او در بهاریه نوید بهار را می داد، نوید 

روزهای مملو از سرسبزی و روشنی و امید. اما امسال، در طلیعه سال نو، بهاریه نویس مجله خود به استقبال بهار شتافت. 
به همین مناســبت، بهاریه امسال را به دســت بهاریه نویس سالیاِن حسابرس می سپرم و از ایزد منان برای همگان سالی پربار همراه با 

موفقیت و بهروزی، مسئلت دارم. 
امید آن که احوال خوش و سرسبزتان در این اوقات روحانی با شکوفایی و دل انگیزی بهار همداستان باشد.

محمود مجدی
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بلبان وقت گل آمد که بنالند از شوق
نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار   

آفرینش، همه تنبیه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار   

برایش وقت  نوروز  با گذشته ای که می توان در تعطیات  به تقویم عمر ما خواهد گذاشت.  پا  پایان پذیرفت و سالی دگر  سالی دیگر 
گذاشت، و منصفانه با خوِدخودمان به کارنامه زندگی سال گذشته مان بنگریم و ببینیم که نمره زندگی مان چگونه است؛ شاید هنگام 
محاسبات با وجدان مان، ببینیم که گاه، لحظه ای از زندگیمان ارج و عظمت یک قرن را یافته و گاه هم تمام 365 روز گذشته به پشیز 
لحظه ای نیرزد! آنگاهست که باید آستین همت باال زنیم و برای سال نوی زندگی، تدارک برنامه ای بزرگ ببینیم، چنان که در پایان سال 

دیگر هیچ روزی را با دریغ بدرقه نکرده باشیم.
"پروردگارا! به ما فروتنی، بردباری، دانش، قلبی فرمانبردار، گوشی شنوا، ذهنی هوشیار و همتی ساعی عنایت فرما تا بتوانیم در راه 

کمال، آنچنان که تو برایمان خواسته ای گام برداریم."
اما در عالم هســتی، داســتان به خامه تمامی تبارنویســان ســال جدید با زیباترین واژه ها آغاز می گردد: بهار طبیعت از راه می رسد و 
صحنه جهان، بار دیگر با شکوه و زیبایی تمام، آیینه تمام نمای قدرت خداوندی می شود؛ از رنگها گرفته تا آوای موسیقی باران بهاری 

و کوچ فرخنده پرستوها و بلبان و همه پرندگان زیبا و خوشنوا.
سال کهنه می گذرد؛ با خوبیها و بدیهایی که ثمره شان شیرینی و تلخی بود. هر آنچه که بود، صفحه ای دیگر از دفتر روزگار ورق خورد 

و برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد.
نوروز، رســمی خوشــایند برای ظهور پندارهای نیک است؛ و بهار پاسخی متین و محکم اســت به کسانی که می گویند همه روزها و 
لحظه ها برابرند. نه! اینطور نیســت. به همراهی کام نیک و کرداری نیک، برای تقدیم هدیه های آسمانی و زمینی به تمامی کسانی که 
آنها را می شناســیم و گرامیشــان می داریم، می توانیم عزم و همت برای تاشی چابک و گامی بلند تا نیکبختی و شادمانی را، از پندار به 

دیدار آوریم.
به راســتی حالی خوشتر از این چیست که آدمی بتواند با برکت دادودهش و پخش شهدوشکر، و با نوید براورده شدن امیدها و آرزوها، 
آنهم با روی خوش و راستی، به فیض مبارک کردن زندگانی برای دیگر انسانهای هم نوعش و تمامی مخلوقات عزیز پروردگار مهربان، 

نائل شود.
در هیاهوی و شلوغی تکرار مکررات زندگی، همه ما به دنبال فرصتهاییم؛ بهار هم یک فرصت دوباره است. فرصت دوباره نگریستن 
به دیروز و امروز؛ بهار یعنی بهترزیستن و بهترنگریستن؛ یعنی بهتر از همه دیروزها، سبزی و طراوت را تاوت کردن؛ و آنگاه که آفتاِب 
نگاه بهار بر دیوار دل وجانمان می تابد، از تدبیرکننده شب وروز و بی همتای هستی بخش، دگرگونی، تحول و بهترین حالها را در لحظات 

تحویل سال با تمام وجودمان تمنا کنیم.
ناگفته آشکارســت که، رســیدن ســال نو همیشــه نویدبخش افکار نو، کردارنو و تصمیمهای نو برای آینده اســت؛ آینده ای که همه 

امیدواریم و باید که بهتر از گذشته باشد.
یا ٌمَقَلَّب الٌقٌلوب َو ااَلبصار ... یا ٌمَحَول الَحوِل و ااَلحوال... 

درودها و احسانت را بر ما فزون کن و گشایش ده بر ما از روزی حال و رواکن از ما تمام نیازهای ما را. دلهایمان را بر آیینت استوار و 
پایدار گردان، و یاریمان کن تا قلبمان را پس از آن که راهنمایی کردی به حق، از آن برنگردانیم؛ به راستی تویی مهربان بسیار بخشنده!
توران اکوان
اسفند 97



بانوی بهار
ربگی از غوغای زماهن افتاد

   ساهق ای لرزان شد
         ریشه ای خشکید

               باغ رهاسان، نگران
             ای نسیم راهیی

بانوی رپشکسته     
         نیم رخ سرد زمستان

                        رد سوزش کف سرد خیابان
                           آه، تماشا دارد                  

                                                                                                                                     توانا 

یادنامه
 توران اکوان
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هر آن چه ازوست جز خوبی نیست
توران اکوان مدیر اجرایی توانمند و خوش ذوق مجله حســابرس به دیار حق شــتافت. خبر کوتاه بود و غم انگیز، برای من و همه همکاران 
سازمان حسابرسی. او ما را تنها گذاشت و رفت. دیگر چهره خندان و مهربانش را نخواهیم دید، دیگر صدای لغزیدن قلم پرمغزش را روی 

کاغذها نمی شنویم. دیگر او نیست که برایمان بنویسد، از یاران سفرکرده، از زندگی و از همه چیز.
انگار دیروز بود، اردیبهشــت 1398 که نشــریه شــماره 100 مجله حسابرس چاپ شــد و او در تکریم بزرگان و دانایان روزگار، مطلبی با 
عنوان »یادباد آن روزگاران یاد باد« را نوشــت و در آن یادی کرد از همکاران درگذشــته ســازمان و مجله حسابرس. از آنها نوشت، آنهایی که 

پیش کسوت حرفه بودند و نام آشنا و آنهایی که جوان تر بودند و ما فرصت شناخت آنها را نیافته بودیم. 
او نوشت از همکارانی که دیگر در کنارمان نبودند:

"گرامیداشت یاد آن عزیزان و تجلیل از نام آنان در هر فرصتی، تنها گرامیداشت زحمات درخور ایشان نیست، تجلیل از دانش، آزادگی، 
آنان در ترویج دانششان است. تالشی برای زنده نگهداشتن رسم دیرینه وفاداری و بزرگداشت مفاخر  امانتداری  مناعت طبع، پشتکار و 
زندگی »حسابرس«، و افروختن چراغی در راه، که آن  را برای نسل جوان و آیندگانی که در راهند، روشن نگهداریم، تا آنان را به طی طریق 

در این مسیر برانگیزیم."
باورمان نمی شود، حاال ما باید برای او بنویسیم. برای او که مدیری توانمند بود. از زحماتش برای انتشار مجله حسابرس که خانه دوم او 
بود، از خستگی ناپذیریش، از نکته سنجی و دقتش در انجام امور، از جدیت و صالبتش و از نگاه پرمهر، لبخند حک شده بر صورتش و .... 
او عاشــق کارش بود و حضورش را محدود به سقفها و محدودیتهای اداری نمی کرد. به غیر از اداره امور اجرایی مجله، متن های مناسبتی 

را با قلم شیوا و محتوایی دلپذیر به موقع آماده می کرد و برای انتشار در اختیار مدیریت سازمان قرار می داد.
او در نوشته اش گواهی داده بود به خوبیهای همکاراِن درگذشته، و حاال ما گواهی می دهیم که در وجود ما هم هر آنچه از اوست جز خوبی 

و منش بزرگوارانه نیست و یاد او تا ابد در دلمان زنده خواهد ماند. 
رفتنش نیز همراه بود با زندگی بخشیدن به عده ای دیگر و شادکردن دل خانواده هایی که بیماری طاقت فرسا نفس آنها را به شماره انداخته بود. 

برای او از درگاه ایزد منان طلب غفران داریم و برای خانواده محترمش آرزوی صبر و شکیبایی.

و من ا... التوفیق
موسی بزرگ اصل

قلب او هنوز می تپد
توران اکوان؛ 20 ســال دوران کاری ام را با او گذراندم، از ساختمان آرش، بیهقی تا شاهد. دورانی پرجنب وجوش با فرازونشیبهای فراوان، 
از مشکالت اداری و اقتصادی، گره های کور که نه اینکه با دندان باز می شد بلکه با تدبیر او؛ لحظه های شادی و غم را با او شریک شدم. او 
همیشه از امید حرف می زد، از آینده ای روشن، از رؤیاهای خوب. او همیشه تشویق به اندیشیدن درباره دنیای خوبیها می کرد. او در زندگی 

با مشکالت بسیاری دست وپنجه نرم می کرد ولی هیچوقت گالیه و شکایت را سرمشق قرار نمی داد.
با او دکتر فضل اله اکبری را شناختم، با او حبیب اله تیموری را شناختم، با او افتخار آشنایی با دکتر رضا شباهنگ را پیدا کردم، با او فهمیدم 
اســتاد مصطفی علی مدد کیســت، با او با جمشید ارجمند ادیب و نویسنده و مترجم آشــنا شدم، با او با دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی ارتباط 
دوستی برقرار کردم، با او با اساتید و پیشکسوتان حرفه حسابداری آشنا شدم. از او یاد گرفتم روی گشاده و مهربان داشته باشم و در برابر هر کسی 

که به دفتر مجله مراجعه می کند تمام قد به احترام بایستم و با کمال ادب از او استقبال کنم و موقع رفتن تا دم در بدرقه راهش باشم.

بانوی بهار
ربگی از غوغای زماهن افتاد

   ساهق ای لرزان شد
         ریشه ای خشکید

               باغ رهاسان، نگران
             ای نسیم راهیی

بانوی رپشکسته     
         نیم رخ سرد زمستان

                        رد سوزش کف سرد خیابان
                           آه، تماشا دارد                  

                                                                                                                                     توانا 
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از او یاد گرفتم با مشترکین مجله دوست باشم، که بسیاری از مشترکین مجله به واسطه ارتباط دوستی سالها مشترک مجله هستند. او صبح ها همیشه با اشتیاق 
بسیار در محل کار حاضر می شد؛ انگار هر روز کاری، برای او اولین روز کاری است. در طی این سالها به ندرت موفق به پیش دستی در سالم کردن از او شدم.

به راستی مدیرعامل دانشمند سازمان حسابرسی تعریف جامعی از ایشان کردند که مدیر اجرایی توانمند و خوش ذوق، خستگی ناپذیر، 
نکته سنج، امانتدار و با تدبیر بود. هروقت در مجله به بن بستی می رسیدم تدبیر و لبخند مهربانش گره گشای کار بود. او می گفت دعا کن 

که خداوند آدمهای خوب سرراهت قرار بدهد؛ و به راستی که همین طور بوده است. 
وقتی روز سه شنبه از تصادف ایشان با خبر شدم، در دو سه روزی که با مرگ در جدال بود، من هم در بیمارستان با او مرگ را تجربه 

کردم. به راستی که بخشنده بود. او قلبش را هم به دیگران بخشید. و به راستی که او زنده است، چون قلب او هنوز می تپد. 
بعد از سالها همکاری نزدیک با انسانی چنین بخشنده و بزرگوار، اکنون بی او کار کردن بسیار سخت است؛ اما از او یاد گرفتم با امید به خدا و با عشق کار کنم.
محمود مجدی

بهاریه نویس حسابرس به استقبال بهار شتافت
نشــریه حسابرس یکی از همکاران اصلی و قدیمی خود را از دست داد. او از اولین شــماره حسابرس و تا این روزها همراه صمیمی 

حسابرس بود؛ و چه همراه خوبی بود: "حسن اولئک رفیقاً". 
توران اکوان، ســمت مدیریت اجرائی حسابرس را برعهده داشــت، گرچه وظیفه او که گاهی قلمی هم می زد، تلطیف حسابرس 

بود. برایمان »بهاریه« می نوشت؛ و با آن قلم پراحساسش، قدردان و پیگیر بزرگان حرفه بود:
• یادی از پیشکسوتان حرفه حسابداری، علی اصغر آموخته )حسابرس 9(،	
• سرشت یگانه دکتر فضل اله اکبری- انسان بودن )حسابرس 82(،	
• حبیب اله تیموری؛ پیشینه، دستاوردها و کار اخیرش )حسابرس 40(، و 	
• 	....

ذهنی پویا داشــت و در چارچوبهای رایج نمی گنجید. ارتباطات اجتماعی خوانده بود، و درســی را که به خوبی فراگرفته بود، در کار و 
زندگی به کار می بست.

اغلــب درگیر موضوعهای غیرحرفه ای و گاهی حرفه ای  می شــد، و به خوبی از ایفای چنین مســئولیتهایی برمی آمد. زمانی کتابی را 
معرفی می کرد: هزینه یابی برمبنای فعالیت، ترجمه آقایان دکتر عزیزی و دکتر مدرس )حســابرس 37(، و همواره در تنوع بخشــیدن به 
مطالب جدی و خشک حسابرس تالش می کرد؛ مطالبی خواندنی چون 20 نکته در رسیدگی ضمنی به سالمت )حسابرس 36( یا در 
ســتونهای »پاگرد حسابرس«. در بسیاری موارد ویراستاری می کرد و بیشتر از جنبه تلطیف ادبی متن. او از یک طرف رابطی صمیمی و 
قابل اتکا بین ســردبیری و شورای مدیریت حسابرس با پژوهشگران و ارائه دهندگان مقاالت، در دودهه بود و نیز رابط بین سردبیری 
و شورای مدیریت حسابرس و مدیریت سازمان حسابرسی؛ به راستی سپر بال بود  و با برخورداری از مهارتهای ارتباطی این وظایف را 

به خوبی مدیریت می کرد. عاشق زندگی بود و زیبایهای آن را پاس می داشت. 
محیط حسابرس به دلیل وجود او سرشار از زیبایی و نظمی دلنشین بود و پر از جلوه های حیات. هرچند در سالهای اخیر بازنشسته شده 
بود، اما پرکار بود و مورد وثوق و قابل اعتماد. بهاریه سال 1398 را او نوشت، و به یاد او همان متن به عنوان بهاریه سال 1399 منتشر می شود. 

هم سخن و هم دل می شویم با شاعر مورد عالقه او هوشنگ ابتهاج )سایه(، که در غزل بهار سوگوار این گونه سرود: 
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
محمدجواد صفار
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بهبودخواه بود
کار اصلی توران اکوان "زندگی کردن" بود. برای این که زندگی کند یاد گرفته بود چگونه از آن چیزها که جریان زندگی را کند می سازد یا 
معطل و مختل می گرداند دوری کند؛ و اگر از عهده برمی آمد، پیشگیری. می دانست باید با دیگران زندگی کرد؛ پس با دیگران همراهی 
می کرد. باور داشــت فقط در همان شرایطی که "شرایط موجود" می خوانیمش، می شــود زندگی کرد، مگر بقدر ُوسع در بهبود جزیی از 
شــرایط موجود هم که شــده بکوشیم؛ ایده یی که طبعی بهبودخواه به او تفویض کرده بود. پس اگر پیش می آمد کسی فکر بهبود چیزی 
در حوزه ی فعالیت او را در سر داشت و با او در میان می گذاشت، نه که نمی شنید، هیچ، همراه می شد و همراهی می کرد تا کار به نتیجه 

برسد. 
قرار شــده بود مِن نویســنده ی این یادداشت، گزارشی از نتیجه ی تحلیل محتوای صدشــماره ی "حسابرس" برای شماره ی صد این 
نشریه فراهم آورم. به این منظور به حداقل اطالعات و مدارکی که نیاز داشتم مرور نودونه شماره ی پیشین "حسابرس" بود و اطالعات 
و منابعی دیگر. توران اکوان که از نیازهای انجام این بررسی آگاه شد، فقط پرسید از دو-سه طریقی که می شود این کار را انجام دهد کدام 
مناسبتر است؟ بعد از آن دیگر، هر ساعِت هر روِز که در خواستی را از آتاوا )کانادا( با او در تهران در میان گذاشتم، واکنش مثبت و موثرش 
در حداقــل زمان بود که کار را پیش می برد. او خود از اعضای موثِر موســس "حســابرس" بود و تــا آن زمان که گزارِش تحلیل محتوای 
پیشــگفته را آغاز کردیم و تا همین شــماره که اینک در دست شماست و خود او دیگر در میان ما نیست، مدیریت اجرایی "حسابرس" را 
عهده دار بود و مناسب می دانست گزارشی از محتوای صدشماره ی آن به مخاطبان "حسابرس" و گردانندگانش عرضه شود؛ و این یک 

نمونه از همکاریهای مشفقانه ی او با من بود طی سی وپنج سال همکاری با او. 
بخت همکاری با توران اکوان را زمانی یافتم که کار نوشــتن در نشــریه ها را دیرزمانی نبود که آغاز کرده بودم. از این قرار با او بود که 
ادامــه دادم و اگر او و همکاریها و همراهیهایش نبود بعید بود همــه ی آنچه پدید آوردیم، پدید می آمد، یا اگر می آمد، از همان کیفیتی، 
حاال هر چه هســت، برخوردار می شــد. با او بود که شد صفحاتی از تاریخ تحوالت حســابداری ایران را مستند گردانیم؛ با او بود که شد 
پیشــگاماِن تا این زماِن توسعه ی حســابداری را به خاطره ی تاریخی حرفه ی حسابداری ایران بسپاریم؛ و با او بود که مبناهای نظری و 

تجربی حرفه ها و حرفه گری و متنهای دیگری را بر صفحات منابع حسابداری حرفه ای ایران افزودیم. 
 توران اکوان بجز وظائف ذاتِی مدیریت اجرایِی "حسابرس" از هیچ کوششی در ارتقاء مجله "حسابرس" و تقویت ارتباطات همکاران 
آن دریغ نکرد. پاس حرمت پیشکســوتان نگه می داشــت و رعایت حال آنان می کرد؛ در تامین وســایل کارشان می کوشید تا با آرامش 
کارشان را پیش برند. اگر تا دیر وقت در مرکز آموزش می ماندند نمی گذاشت با وسیله ی نقلیه ی عمومی به خانه برگردند؛ می رساندشان. 
هرگاه یکی از آن پیشکســوتان بیمار و بســتری می شــد بارها بر بالین آنها حاضر می شــد. چنان بود که آنها اغلب او را "دخترم" خطاب 
می کردند. در مناســبتهایی همه را به صرف میوه و شــام و شــیرینی دور هم جمع می کرد تا فارغ از فشــارهای کار با هم اختالط کنند و 

اوقات خوشی را با هم بگذرانند.
می شود بیش از اینها در باره ی توران اکوان نوشت؛ از شرافتش، از حسن نیت اش، از صمیمیت و صداقت و شفافیت خدشه ناپذیرش؛ 

از وجدان پاکش، از رازداری اش، از معرفتش، وادب ذاتی و نزاکتی که داشت و از شوق وصف ناشدنی اش برای آموختن ... 

محمد شلیله 
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رویدادهای

 ایران و جهان

 روزانه در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی حسابرس

 منتشر می شود.

 با مراجعه به مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی   به آدرس

 www.hesabras.org 

 از مشروح خبرهای حرفه در این 

بخش آگاه شوید.

ایران
جهـان

 انتشار بیانیه نهایی، اصالحات استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی

به تازگی   (IPSASB) عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
 2019 سال  بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  اصالحات  نهایی  بیانیه 

(IPSAS, 2019) را منتشر کرده است.  

این بیانیه در دسامبر 2019 به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی تصویب شــد. اصالحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی سال 
2019، شــامل اصالحات جزئی در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در 

پاسخ به موضوعهای مطرح شده از سوی ذینفعان به شرح زیر  است:
• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 5 (IPSAS 5)، با عنوان »هزینه های 

استقراض«،
• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 30 (IPSAS 30)، با عنوان »ابزار 

مالی: افشا«،
عنوان  با   ،(IPSAS 33)  33 بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استاندارد   •
»به کارگیری نخستین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی«،
• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 13 (IPSAS 13)، با عنوان »اجاره«،

و
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• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 17 (IPSAS 17)، با عنوان »اموال، ماشین آالت، و تجهیزات«،
• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 21 (IPSAS 21)، با عنوان »کاهش ارزش دارائیهای غیرمولد نقدینگی«، و 

• استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 40 (IPSAS 40)، با عنوان »ترکیب«.

 ارائه پیش نویس پیشنهادی رهنمود در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی 
هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی (ED) با عنوان 
بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی« را منتشر کرد. اصالحات کم دامنه  »اصالحات پیشنهادی در آیین اخالقی در زمینه واقع بینی 
پیشنهادی در آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای )شامل استانداردهای بین المللی استقالل( هماهنگ 
با تهیه استاندارد بین المللی پیشنهادی مدیریت کیفیت 2 (ISQM 2) با عنوان »بازبینی کیفیت کار حسابرسی« تهیه شده است. 

پیش نویس پیشنهادی شامل رهنمود پیشنهادی در مورد استفاده از چارچوب مفهومی در این آیین برای پرداختن به موضوع واقع بینی 
بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی (EQR) است، و درنتیجه از استاندارد بین المللی پیشنهادی مدیریت کیفیت 2 در پرداختن به 

موضوع صالحیت فرد برای خدمت در نقش بازبینی کننده کیفیت کار حسابرسی پشتیبانی می کند. به ویژه، رهنمود پیشنهادی:  
• انواع مختلف خطر در رعایت اصل بنیادی واقع بینی را توضیح می دهد که ممکن است در شرایطی ایجاد شود که فرد برای انتصاب به 

عنوان بازبینی کننده کیفیت کار حسابرسی برای یک کار مشخص درنظر گرفته شده باشد؛  
• عواملی را که باید برای ارزیابی سطح خطرهای شناسایی شده درنظر گرفته شود، تعیین می کند؛ و 

•  اقدامی را پیشنهاد می کند که ممکن است تدابیر ایمن ساز برای مقابله با خطرها باشند. 
تهیه این پیشــنهاد با استفاده از همکاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در چارچوب هماهنگی مستقر 
بین دو هیئت انجام شــده است. هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران در حال اقدام در یک چارچوب زمانی 
پرشتاب است تا این پیشنهاد را هماهنگ با پیش بینی نهایی سازی  استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2 در سال 2020، نهایی کند. 

 مهلت ارسال نظرات از طرف همه ذینفعان تا 16 مارس 2020 تعیین شده است. 

 انتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) دومین بخش از مجموعه آموزشی»جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای« با عنوان 

»چارچوب مفهومی- گام اول، شناسایی مخاطره ها« را منتشر کرد.
این مجموعه از طریق دوازده بخش ماهانه، نگاهی موشکافانه به آیین اصول خالق حرفه ای برای حسابداران می اندازد. هر بخش 
از این مجموعه، به شیوه ای ارتباط پذیر و کاربردی به جنبه های مختلف آیین در موقعیتهای دنیای واقعی می پردازد. به اصالحات جدید 
در آیین توجه ویژه ای خواهد شد. خوانندگان به وسیله شرح و تحلیل تخصصی متخصصان شاغل در توسعه استانداردها، درک بهتری 

از فرایند تفکر در پس حوزه های پیچیده تر آیین اصول اخالق حرفه ای به دست خواهند آورد. 
اولین بخش از این مجموعه به پنج اصل بنیادی اخالق پرداخت که استاندارد رفتار مورد انتظار از همه حسابداران حرفه ای را تدوین 

می کند؛ استانداردی که حسابداران را نسبت به انجام مسئولیت خود برای اقدام در جهت منافع همگانی توانمند می سازد. 
بخش دوم جنبه های مهمی از چارچوب مفهومی آیین اصول اخالق حرفه ای را نمایان می سازد که رویکردی برای همه حسابداران 
حرفه ای است که ملزم هستند در رعایت پنج اصل مهم، آن را به کار گیرند. این بخش بر شناسایی مخاطره ها تمرکز دارد و به وسیله دو 
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بخش بعدی یعنی ارزیابی و مقابله با مخاطره ها کامل خواهد شد. 
مجموعه »جستجو در آیین اصول اخالقی هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران« که به وسیله فدراسیون بین المللی 
حســابداران منتشر شده اســت، بخشی از آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران نیست. این ســند غیرالزام آور است و جایگزین 

مطالعه آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران نخواهد بود. 

 تجدیدنظرهای پیشنهادی درخورتوجه در استانداردهای بین المللی استقالل
هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) دو پیش نویس پیشنهادی (ED) شامل موارد زیر 

را منتشر کرد: 
• تجدیدنظرهای پیشنهادی در مقررات مربوط به خدمات غیراطمینان بخشی در آیین اصول اخالق حرفه ای،

• تجدیدنظرهای پیشنهادی در مقررات مربوط به حق الزحمه در آیین اصول اخالق حرفه ای.
هدف از این دو پیش نویس پیشــنهادی تقویت خدمات غیراطمینان بخشــی (NAS) و مقررات اســتقالل در مورد حق الزحمه در 
آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای برای حســابداران (the Code) )شامل اســتانداردهای بین المللی استقالل( است. این دو 
پیش نویس پیشنهادی گامی مهم در دو تعهد مهم راهبردی هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران در راهبرد 

و برنامه کار کنونی اش را نشان می دهد.  
تغییرات زیر ازجمله تغییرات پیشنهادی مهم در مقررات خدمات غیراطمینان بخشی است: 

• ممنوعیت در ارائه خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار حسابرسی که یک بنگاه با منافع عام است(PIE)، اگر خطر خودبینی در 
ارائه نظر برای استقالل ایجاد شود؛  

• سخت ترشدن شرایط در آینده، که در آن ممکن است اهمیت در تعیین مجازبودن خدمت غیراطمینان بخشی، درنظر گرفته شود؛  
• مقررات تقویت شده در مورد ارتباط حسابرس با ارکان راهبری، شامل الزاِم به تصویب مقدماتی خدمت غیراطمینان بخشی از سوی 

ارکان راهبری؛ و 
• الزامات سختگیرانه تر در مورد مقررات برخی از خدمات غیراطمینان بخشی، شامل بعضی از خدمات مشورتی مالیاتی و امور مالی شرکتها. 
 پیش نویس پیشنهادی خدمات غیراطمینان بخشی همچنین شامل رهنمود اضافی برای کمک به موسسه ها در ارزیابی سطح خطرات 
اســتقالل، هنگام ارائه خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار حسابرسی است. ازجمله، تغییرات پیشنهادی مهم در مقرات مرتبط با 

حق الزحمه به شرح زیر است: 
• ممنوعیت موسسه از مجازساختن اثرپذیری حق الزحمه حسابرسی از ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکار حسابرسی. 

• در مورد بنگاه های با منافع عام، الزام به انصراف از فعالیت به عنوان حسابرس، اگر وابستگی به حق الزحمه صاحبکار حسابرسی، بیش 
از یک دوره مشخص ادامه پیدا کند. 

• اطالع رسانی اطالعات مربوط به حق الزحمه، به ارکان راهبری و عموم مردم، برای کمک به قضاوتهای آنها درباره استقالل حسابرس. 
پیش نویس پیشــنهادی درباره حق الزحمه همچنین شامل رهنمود اضافی در مورد شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطرات استقالل در 

رابطه با سایر موارد مرتبط با حق الزحمه، شامل نسبت حق الزحمه برای خدمات غیرحسابرسی به حق الزحمه حسابرسی است.  
مهلت ارسال نظرات تا 4 مه 2020 تعیین شده است. 
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 شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 1398 
محمد مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید 
کرد: "مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد 1398 مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود. 
همچنین از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت 

قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد."
معاون درامدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مســتقیم اصالحی 31 تیرماه 
1394 اضافه کرد: "پذیرش اظهارنامه مودیان مشــروط بر تنظیم اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارایه شــده توســط مودیان با 
بانکهای اطالعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد 

و صرفا تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی مودیان بر مبنای شاخصها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می گیرد."
مودیان برای کسب اطالعات بیشتر به مرکز اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند:

www.intamedia.ir

 روشن کردن الزامات طبقه بندی بدهیها به جاری و غیرجاری 
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1  (IASB) اصالحاتی با دامنه محدود برای  هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
(IAS 1) با عنوان »ارائه صورتهای مالی« منتشرکرد تا چگونگی طبقه بندی بدهیها یا دیگر بدهیها را به عنوان جاری یا غیرجاری شرح دهد.

ایــن اصالحات با کمک به شــرکتها، در تعیین این که در صورت وضعیــت مالی، کدام یک از بدهیها و دیگر بدهیها با تاریخ تســویه 
نامشخص باید به عنوان جاری )بدهی که قرار است یا به احتمال قرار است در مدت یکسال تسویه شود( یا غیرجاری طبقه بندی شوند، 
درنظر دارد یکنواختی در به کارگیری الزامات را افزایش دهد. این اصالحات ازجمله، الزامات طبقه بندی بدهی بنگاه را شرح می دهد که 

ممکن است ازطریق تبدیل به حقوق مالکانه تسویه شود.
این اصالحات، الزامات موجود را روشن کرده، ولی تغییر نمی دهد و بنابراین انتظار نمی رود که به طور بااهمیتی بر صورتهای مالی بنگاه ها 
اثر بگذارد. به هرحال، این اصالحات ممکن است منجر به تجدیدطبقه بندی برخی از بدهیها از جاری به غیرجاری و بالعکس شود که همین 
ممکن است بر قراردادهای تســهیالت اثرگذار باشد. بنابراین هیئت با فرصت دادن به بنگاه ها برای آماده شدن برای انجام این اصالحات، 

تاریخ به کارگیری آنها را از ابتدای ماه ژانویه 2022 تعیین کرده است. به کارگیری اصالحات قبل از تاریخ تعیین شده، اختیاری است. 

 انتشار آیین اصول اخالقی جدید انجمن حسابرسان داخلی خبره
کارکرد حسابرسان  اثربخشی  افزایش  با هدف  اخالقی جدیدی  اصول  آیین   (Chartered IIA) داخلی خبره  انجمن حسابرسان 

داخلی منتشر کرد.
آیین اصول اخالقی حرفه حسابرســی داخلی، به دنبال سقوط برخی از شــرکتهای مهم که با نقاط ضعف راهبری آنها ارتباط داشت، 

همانند سقوط شرکت ساختمانی کریلیون (Carillion) در بریتانیا، به تقویت راهبری شرکتی کمک می کند.
این آیین به ارتقای جایگاه، دامنه و مهارتهای حسابرسی کمک و 38 پیشنهاد را برای کسب وکار مطرح می کند، ازجمله:

• دسترِس نامحدود برای حسابرسان داخلی، به طوری که از کنکاش در هر بخش سازمان محل خدمت خود و اطالعات مهم مدیریت 
محروم نباشند. 
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• حق حضور و نظارت بر نشستهای کمیته.
• خط ارتباطی مستقیم با مدیر مالی ارشد (CEO) و گزارش مستقیم به رئیس کمیته حسابرسی به منظور افزایش اختیار و موقعیت 

حسابرسی داخلی.
• به کارگیری مستقیم حسابرسان داخلی ارشد در هرگونه کسب وکار، حتی در زمانی که گروه حسابرسی داخلی خارج از سازمان است. این 

امر باعث می شود که حسابرسان داخلی ارشد دسترِس کافی و به موقع به اطالعات و تصمیمهای مهم مدیریت داشته باشند. 
• اطالع رسانی منظم و درمیان گذاشتن اطالعات از سوی حسابرس داخلی ارشد و شریک مسئول حسابرسی مستقل تا این اطمینان پیدا 

شود که هر دو گروه اطمینان بخشی وظایف خود را به طور موثر انجام می دهند. 
آیین اصول اخالقی حرفه حسابرســی داخلی توســط یک کمیته رهبری مستقل تهیه شد که از سوی انجمن حسابرسان داخلی خبره 
تاسیس شده بود و برندان نلسون (Brendan Nelson) رئیس کمیته حسابرسی شرکت بریتیش پترولیوم (PB) ریاست این کمیته 

را بر عهده داشت.
نســخه نهایی آیین اصول اخالقی پس از آن که 12هفته در معرض مشــورت خواهی همگانی قرار داشت و در آن بیش از صد سودبر 

مشارکت داشتند، منتشر شد.
آیین اصول اخالقی حرفه حسابرســی داخلی، به دنبال بازنگری گزارشــگری بنگاهها درقبال آیین راهبری بنگاه، که توسط شورای 

گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) به تازگی منتشر شد، ارائه شده است.

 فراخوان برای کمک به شکل گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) برای تهیه استانداردهای حسابداری باکیفیت، به دنبال نظرات افراد عالقه مند 
و ذینفعان گزارشگری مالی است. این مشارکت به هیئت کمک می کند تا ایده خلق کند و راه حلهای پیشنهادی برای مشکالت حسابداری 
را ارزیابی کند، تا این که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نیازهای شرکتها را که درهنگام تهیه صورتهای مالی 
از استانداردها استفاده می کنند، و نیازهای سرمایه گذاران را که درهنگام گرفتن تصمیمهای سرمایه گذاری از صورتهای مالی استفاده 

می کنند، منعکس کند. 
به همین دلیل، هیئت به ذینفعان فرصت می دهد که به دفعات نظرات خود را در طول مدت پروژه استانداردگذاری ارائه کنند. 

سال 2020 می رود که سال شلوغی برای مشورتخواهی و درخواست دیدگاه های ذینفعان باشد.
اولین سند مهم مشورتخواهی، که در حال حاضر برای اظهارنظر ارائه شده است، با تمرکز بر عملکرد مالی، بهبود نحوه اطالع رسانی 
در صورتهای مالی را پیشــنهاد می دهد. پیش نویس پیشــنهادی (ED) با عنوان »ارائه عمومی و موارد افشا«، که هیئت در دسامبر 

2019 به عنوان بخشی از پروژه صورتهای مالی اساسی خود منتشر کرده است، تا 30 ژوئن 2020 برای اظهارنظر باز است. 
هیئت در نظر دارد امسال تعدادی از اسناد مشورتخواهی مهم را منتشر کند، شامل سند گفتگو درباره پروژه سرقفلی و کاهش ارزش و یک 
پیش نویس پیشنهادی در پروژه گزارش تفسیری مدیریت (MC). در اواخر سال جاری، ذینفعان فرصتی خواهند داشت تا با مشارکت در 

مشورتخواهی برنامه کار 2020 (AC 2020)، در تصمیم گیری درباره اولویتهای جهانی استانداردگذاری به هیئت کمک کنند. 
همچنیــن از ذینفعــان دعوت می شــود تا در مورد اصالحات پیشــنهادی کم دامنه، به روزرســانی پیشــنهادی در مورد دانشــنامه 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRS Taxonomy) و تصمیمهای موقت در دســتورکار کمیته بین المللی تفسیر 

گزارشگری مالی(IFRIC)، نظرات خود را ارائه دهند. 
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 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
علی بیگ زاده مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را موضوع مهمی در 
بحث اصالح ساختار مالی شرکتها خواند و درباره شرکتهای مشمول این نوع افزایش سرمایه گفت: "در قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی برای همه شرکتها این پتانسیل فراهم شده است که افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های 
نمایند مشروط بر اینکه که ظرف مدت 

یک سال بار در هر پنج سال امکان 
وی توضیح داد که در اصالحیه آئین

 انتشار اصالحات بخش 4 بی آیین اصول اخالقی
هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه

اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the code) برای بازتاب واژگان و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین المللی 
(ISAE 3000) )تجدیدنظرشده( را منتشر کرد. بخش 4بی آیین اصول اخالق حرفه ای  خدمات اطمینان بخشی شماره 3000 
برای حسابداران حرفه ای )شامل استانداردهای بین المللی استقالل(، استانداردهای استقالل برای کار خدمات اطمینان بخشی، به غیر 

از خدمات حسابرسی  و بررسی اجمالی را شامل می شود.  
ایــن تجدیدنظــر برای ادای تعهدی بــود که هیئت در راهبرد و برنامه کار ســال 2023-2019 به منظور بازبینــی و تغییر بخش 4بی 
آیین اصول اخالقی اعالم کرده بود، تا مفاد این بخش را با واژگان و مفاهیم تجدیدنظرشــده اطمینان بخشــی در اســتاندارد بین المللی 
خدمات اطمینان بخشــی هیئت استانداردهای بین المللی خدمات حسابرســی و اطمینان بخشی (IAASB) با عنوان »خدمات 

اطمینان بخشی به غیراز حسابرسی یا بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی« هماهنگ کند. 
اصالحات مهمی که درهماهنگی با هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی توسعه داده شده، شامل موارد زیر است:

• تغییر در واژگان مهم، ازجمله تجدیدنظر در تعریف واژه »صاحبکار خدمات اطمینان بخشی«، 
• اصالحاتی در الزامات مشخص شده استقالل با توجه به تجدیدنظر در تعریف صاحبکار خدمات اطمینان بخشی، 

• شفافیت بیشتر در بخشهای خدمات اطمینان بخشی و نقشها و مسئولیتهای آنها و الزامات استقالل مربوط که به کارگرفته می شوند، و 
• تفکیک روشنتر میان انواع خدمات اطمینان بخشی که در بخش 4آ پوشش داده شده است )مربوط به استقالل در خدمات حسابرسی 

و بررسی اجمالی( و بخش 4بی آیین اصول اخالقی.

 انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده 315
 (ISA 315) 315 استاندارد بین المللی حسابرسی (IAASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

)تجدیدنظرشده 2019( در زمینه تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت را منتشر کرد. 
استاندارد بین المللی حسابرسی 315 )تجدیدنظرشده 2019( بخش مهمی از تالشهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و 

اطمینان بخشی برای بهبود کیفیت حسابرسی در سطح جهان است. 
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 نامه، چارچوب کار برای این ماده قانونی مشخص شده و محدوده پنج سال از زمان ابالغ قانون 
 پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک

پذیر است."اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره 1 ماده    149  قانون مالیاتهای مستقیم عملی 

لحاظ شده است. بر همین اساس شرکتهای زیادی امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را خواهند داشت.

 ای برای حسابداران (IESBA) تجدیدنظرهای پیشنهادی در بخش 4بی (4B) آیین 



ممنوعیتهای کاربردپذیر برای حسابرسی واحدهای با منافع عام

آیین بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای )شامل استانداردهای بین المللی استقالل( شامل ممنوعیتهایی است که در 

هنگام حسابرسی واحد تجاری با منافع عام کاربرد دارد1. اگر خدمت، منفعت یا رابطه ای زیر پوشش یکی از ممنوعیتهای زیر نباشد، 

استانداردهای بین المللی استقالل به کار بگیرد. کاربرد چارچوب مفهومی  چارچوب مفهومی را برای رعایت  موسسه موظف است 

آزمون  یک  شامل  و  استقالل،  تهدیدهای  به  پرداختن  و  ارزیابی  شناسایی،  برای  روابط  یا  منافع،  خدمات،  دقیق  تحلیل  دربرگیرنده 

مناسب و آگاهانه شخص ثالث است. اگر خدمات، روابط یا منافع تهدیدی ایجاد کند که از بین نرود و اگر ایمن ساز برای کاهش تهدید 

به سطح پذیرفتنی دردسترس نباشد، موسسه موظف است کار خدمات یا حسابرسی را کاهش یا پایان دهد. 

خدماِت ممنوِع غیراطمینان بخشی

موارد زیر بدون توجه به اهمیت، ممنوع است:

• پذیرفتن مسئولیت مدیریت؛ 

• خدمت رسانی به عنوان نماینده عمومی؛ 

• خدمات حسابداری و دفترداری، شامل تهیه سوابق حسابداری و صورتهای مالی2؛ 

• تبلیغ، معامله، یا عرضه و پشت نویسی سهام صاحبکار؛ 

• مذاکره به جای صاحبکار به عنوان جزیی از خدمات استخدامی؛ 

• استخدام مدیران یا روسا یا مدیریت ارشد که اثر درخورتوجهی بر مدارک حسابداری یا صورتهای مالی دارند؛ 

• ارزیابی یا دادن پاداش به شریک اصلی حسابرسی بر اساس موفقیت آن شریک در فروش خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار 

حسابرسی آن شریک. 

موارد زیر اگر برای صورتهای مالی بااهمیت باشد ممنوع است: 
• خدمات ارزشیابی؛ 

• محاسبات مالیاتهای جاری یا انتقالی؛ 

• مشاوره مالیاتی یا تامین مالی شرکتی، که بستگی به نحوه عمل حسابداری خاص/نحوه ارائه صورتهای مالی دارد که در ارتباط با درستی 

آن شک و تردید منطقی وجود دارد؛ 

• فعالیت به عنوان طرفدار در دادگاه یا جلسه رسیدگی عمومی برای حل و فصل موضوع مالیاتی؛ 

• خدمات حسابرسی داخلی مرتبط با کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی، سامانه های حسابداری مالی، یا مبلغ یا موارد افشای 
صورتهای مالی؛ 

• طراحی  یا پیاده سازی سامانه های فناوری اطالعات (IT) گزارشگری مالی؛ 

• براورد خسارت یا مبالغ دیگر به عنوان بخشی از خدمات پشتیبانی دعوای حقوقی؛ 

• فعالیت به عنوان طرفدار برای حل و فصل اختالف یا دعوای حقوقی. 

منافع، روابط و فعالیتهای ممنوع

بااهمیت بودن  به صاحبکار حسابرسی، در صورت  برای خدمات غیراطمینان بخشی  یا  کار حسابرسی،  برای  • حق الزحمه های مشروط 
برای موسسه؛ 

• داشتن منافع مالی به پشتوانه صاحبکار؛ 

در

پاگرد 

خدمات

ممنوع



در

پاگرد 

• داشتن منافع مالی در هر واحد تجاری که صاحبکار در آن دارای منافع بااهمیت بوده، و می تواند به میزان درخورتوجهی اثر بگذارد؛ 

• داشتن منافع مالی در واحد تجاری مادر، اگر صاحبکار برای واحد تجاری بااهمیت باشد؛ 

• گرفتن وام از موسسه وام دهنده صاحبکار که درقالب روال، ضوابط و شرایط عادی اعطای وام، گرفته نشده باشد، یا گرفتن وام از 

صاحبکاری که موسسه وام دهنده نیست و همه این موارد بااهمیت هستند؛ 

• دادن وامهای بااهمیت به صاحبکار؛ 

• سپرده های نزد صاحبکار که با شرایط عادی نگهداری نشده اند؛ 

• روابط نزدیک تجاری با صاحبکار که درخورتوجه باشد یا دربردارنده منافع مالی بااهمیت باشد؛ 

• فردی که عضو گروه حسابرسی باشد، اگر در دوره زیر پوشش حسابرسی، آن شخص مدیر یا رئیس، یا کارمند صاحبکار باشد که بتواند 

به طور درخورتوجهی بر مدارک حسابداری یا صورتهای مالی اثر بگذارد؛ 

به طور  بتواند  که  باشد  کارمندی  یا  صاحبکار،  رئیس  یا  مدیر  آنها  خانواده  یک  درجه  اعضای  از  یکی  که  حسابرسی  گروه  اعضای   •

درخورتوجهی بر مدارک حسابداری یا صورتهای مالی تاثیر بگذارد؛ 

• پیوستن اعضای سابق گروه حسابرسی یا شریک به صاحبکار، در صورتی که هنوز ارتباط درخورتوجهی با موسسه داشته باشند؛ 

• پیوستن شریک اصلی حسابرسی یا شریک ارشد یا مدیر به صاحبکار، قبل از یک دوره زمانی معین شده؛ 

• شرکا یا کارکنانی که به عنوان مدیر یا رئیس صاحبکار خدمت می کنند؛ 

• دادن وامهای مخصوص کارکنان به صاحبکار، به جز در شرایط ازپیش تعریف شده؛ 

• خدمت رسانی شریک اصلی حسابرسی برای مدت زمان بیش از 7 سال؛ 

• برای شریک اصلی حسابرسی که دوره استراحت را می گذراند، شرکت در کنترل کیفیت یا تامین آن برای کار حسابرسی؛ مشورت دهی به 

گروه حسابرسی مسئول کار یا صاحبکار درمورد موضوعهای فنی یا خاِص صنعت که بر کار حسابرسی اثر می گذارد؛ رهبری یا هماهنگی 

خدمات حرفه ای ارائه شده به صاحبکار حسابرسی، یا نظارت بر روابط موسسه یا موسسه شبکه ای با صاحبکار حسابرسی؛ یا ایفای هرگونه 

نقش و یا فعالیت دیگر که شامل تعامل مهم یا مکرر با مدیریت ارشد یا ارکان راهبری صاحبکار باشد، یا اثر مستقیم بر نتیجه کار حسابرسی؛ 

• اجازه دادن به تضاد منافع برای به مصالحه کشاندن قضاوت حرفه ای یا تجاری؛ 

• پیشنهاد، یا هرگونه تشویق دیگران به ارائه اسباب اغوابرانگیز با هدف تأثیر نادرست بر رفتار گیرنده یا شخص دیگر؛ 

• پذیرفتن یا تشویق دیگران به پذیرش، هرگونه اسباب اغوابرانگیز که حسابرس نتیجه بگیرد با هدف تاثیر نادرست بر رفتار گیرنده یا 

شخص دیگر انجام شده است؛ 

• پذیرفتن هدایا و مهمان نوازی از طرف صاحبکار که بی اهمیت و ناچیز نباشد. 

پانوشتها:

1- این خالصه سطح باال، جایگزین مطالعه آیین نیست، که جزئیاتی در مورد کاربرد این ممنوعیتها ارائه می دهد. نسخه الکترونیکی آیین اخالق حرفه ای هیئت 

استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA eCode) فهرست کاملی از ممنوعیتهای صریح در آیین ارائه می دهد.

2- این نوع خدمات تنها ممکن است به بخشها/واحدهای تجاری مربوط ارائه شود، اگر تکراری ومعمولی/ماشینی باشد، و اگر شرایط معین شده رعایت شده باشد. 

منبع:

Summary of Prohibitions Applicable to Audits of Public Interest Entities, IESBA.org, 2019

خدمات

ممنوع
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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
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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
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 اعتماد

اخالق و اعتماد

G. Pflugrath

در هم نشینی اخیر سازمان همکاری وتوســعه اقتصادی1 (OECD)، با موضوع اقتصاد مقاومتی برای جوامع فراگیر، اعتماد 

یکی از سه موضوع بااهمیت بود. به این ترتیب اعتماد در حرفه حسابداری به چه معناست؟ 

در یکی از نشســتهای همزمان در همنشینی، یک سخنران عالی رتبه اشــاره کرد، مشکلی که در جهان امروز وجود دارد این 

است که بسیاری از توافقهای نهادی، ازجمله بخشهای زیادی از قوانین و مقررات، به جای اعتماد برپایه بی اعتمادی بنا شده اند. 

این موضوع پرسش جالبی را به میان می آورد: آیا حرفه حسابداری از تمرکز بر بی اعتمادی سود می برد یا این که ضرر می کند؟

بارزترین نمونه در حرفه حســابداری، حسابرسی اجباری اســت. یعنی، اگر جامعه به بنگاه ها اعتماد می کرد که آنها اطالعات 

مالی مناسب و به طور بااهمیت صحیحی را ارائه می دهند، دیگر نیازی به حسابرسی اجباری نبود. در واقع، بنگاههایی که به طور 

داوطلبانه از این موضوع پیروی می کردند این پیام را به بازار می دادند که چیزی برای پنهان کردن نداشته اند. 

امــا مفهوم اعتماد برای حرفــه، بر اهمیت آیین اصول اخالق حرفه ای برای حســابداران حرفه ای2 (the Code) تاکید 

می کند؛ هم موجودیت کامل آیین و هم تعهدی که بر دوش حســابداران حرفه ای گذاشــته است تا آن را رعایت کنند. استفاده از 

آیین اصول اخالقی بهترین راه برای نشــان دادن به سایر جهانیان است که حرفه حســابداری در مسئولیتهای خود بسیار جدی 

است و می توان به حسابداران حرفه ای اعتماد کرد.

ایــن آیین به جهانیان می گوید که حســابداران حرفه ای به طور حرفه ای و با مراقبت حرفه ای، درســتکاری، و واقع بینی رفتار 

می کنند، و دارای این صالحیت هســتند که آنچه را که آنها می خواهند، انجام دهند. بنابراین، چه افرادی به غیر از حســابداران 

حرفه ای برای ارزیابی، بررسی اجمالی، گزارشگری و اطمینان بخشی به اطالعات بااهمیت مناسب هستند، اطالعاتی که مبنایی 

برای تصمیم گیری اقتصادی بااهمیت فراهم می آورد. به واقع، حســابداران نقش مهمی در رشــد اقتصادهای مقاومتی و جوامع 

فراگیر دارند که سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای این هدف تالش می کند. 

بنابراین اگر این مطلب درست باشد، آیین اصول اخالقی برای پرداختن به برخی از مفاهیم بی اعتمادی در جامعه اهمیت دارد.

اما آیا می توان کارهای بیشتری انجام داد؟ به نظر شما، حرفه چه کارهای دیگری را در راستای افزایش اعتماد می تواند انجام 
دهد؟ 

پانوشتها:

1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

2- Code of Ethics for Professional Accountants (the Code)

منبع:

G. Pflugrath, Ethics and Trust, ifac.org, Jun 2014
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برای مجله حسابرس افتخار بزرگی است که با شما به عنوان نماینده تمام عیار حرفه حسابداری 
گفتگو و دیدگاه و اندیشه شما را به خوانندگان منتقل کند. سابقه درخشان فعالیت حرفه ای شما، 
خدمات ارزنده شما به حرفه، پایبندی بی خدشه شما به اصول و ضوابط اخالقی، به غنای فرهنگی 
حسابرس،  خوانندگان  که  داریم  اطمینان  است.  افزوده  چشمگیر  به صورت  حسابداری  حرفه 
به ویژه جوانان، مشتاق آشنایی بیشتر با دیدگاه و نظرات شما هستند. این شماره نشریه حسابرس 
به بحث اخالق حرفه ای اختصاص دارد و گفتگو را از نظارت بر کار حسابداران  رسمی شروع کنیم.

عمومی  منافع  حفظ  راستای  در  رسمی  حسابدار  کار  بر  نظارت  برای  سازوکاری  چه 
وجود دارد؟ سازوکارهای موجود تا چه اندازه اثربخشی دارند؟ اگر سازوکارها اثربخش 

نیستند، چه دالیلی برای ناکارامدی سازوکارها به نظر شما می رسد؟
سالمی

رسمی  حسابداران  کار  بر  نظارت  آن  اساسنامه  طبق  رسمی  حسابداران  جامعه  نقش  مهمترین 
این  بهتر  انجام هر چه  نیز صرف  بیشترین هزینه جامعه  و  شاغل و موسسات حسابرسی است 
وظیفه می گردد. کارگروه های مختلفی زیر نظر هیئت مدیره، عملکرد حسابداران رسمی شاغل 
و موسسات حسابرسی را زیر نظارت دارند و از این میان  کارگروه کنترل کیفیت به صورت ادواری 

 گفتگو با

آقای غالمرضا سالمی

اقتصاد بدون حسابدار

رئیس هیئت عالی انتظامی 

جامعه حسابداران رسمی ایران
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ساختار موسسات و پرونده های حسابرسی را کنترل کیفی می کند 
و براساس این  کنترلها به کار حسابرسان امتیاز می دهد. 

عالوه بــر کارگروه ها، هیئت عالی نظــارت نیز طبق مقررات 
جامعــه به صورت مــوردی و حتی برنامه ریزی شــده به عملکرد 
موسســات حسابدار رسمی نظارت می کند. دستگاه های نظارتی 
دیگر و مراجع قضایی نیز در صورت مواجهه با تخلف، آن را برای 
پیگیــری از نظر تخلف حرفه ای به جامعه منعکس می ســازند. 
تخلفات احرازشــده توســط کارگروه های مختلف و هیئت عالی 
نظارت از طریق هیئت مدیره به هیئــت بدوی انتظامی ارجاع و 
این هیئت با بررسی پرونده طبق مستندات و گزارشهای دریافتی 
و بــا معیار قرار دادن آیین رفتار حرفــه ای جامعه، طبق مقررات 
آیین نامه انضباطی مبادرت به صدور رای می کند که ممکن است 

از توبیخ تا لغو عضویت و عنوان حسابدار رسمی گسترده باشد.
البته اشخاص محکوم در  هیئت بدوی انتظامی حق دارند تا 
برای فرجام خواهی از آرای صــادره اعتراض خود را برای طرح 
در  هیئت عالی انتظامی اعــالم دارند. به هرحال، آرای صادره 
از  هیئت عالی انتظامی قطعی است ولی در صورتی که مجازات 
بیش از یکسال لغو عضویت باشد در آن صورت رای برای تنفیذ 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
ســازوکار یادشــده از دیدگاه فرایندی کامل است ولی آن چه 
که باعث شــده سازوکارها اثربخشــی الزم را نداشته باشد علل 

مختلفی است که به ذکر چند مورد آن می پردازم.
اولیــن علت را می توان در ضعف مقررات نظارتی و انضباطی 
دانست. اساسنامه جامعه و آیین نامه انضباطی و حتی خود آیین 
رفتار حرفه ای طی سالها که از تاسیس جامعه می گذرد درجهت 
تقویت سازوکار مقابله با تخلفات حسابداران رسمی و موسسات 
حسابرســی مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است که البته این 
موضوع دردست بررسی ارکان جامعه می باشد. برای مثال یکی 
از مجازاتهای بازدارنده در ایران ممکن اســت جرائم مالی باشد 
به طوری که هزینه سنگین رســیدگی به تخلف اعضای متخلف 
به طور عمده به دوش خود آنها بار شــود. ولی متاسفانه به دلیل 
نبود مقــررات الزم، جامعــه از این تنبیه موثر بی بهره اســت. 
مثال دیگر، وجود مقررات غیرمعقول در نحوه پذیرش حسابدار 
رسمی است که طبق آن متخصصان رشته های دیگر که در عمر 
خود حسابرســی حرفه ای به معنای واقعــی آن انجام نداده اند، 

می توانند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند. 
علت دوم را می توان در ساختار موسسات حسابرسی در ایران 
جستجو کرد. متاسفانه بســیاری از موسسات موجود به صورت 
جزیره کار می کنند و هویت موسســه حسابرسی به معنای واقعی 

آن را ندارند.
علت ســوم، در کمبود نیروهای واجد شــرایط داوطلب مورد 
نیاز برای اشــتغال در فرایند کنترل کیفیت کارهای حسابرســی 
و  هیئتهــای انتظامی و  هیئت نظارت اســت که باتوجه به تعدد 
موسســات حسابرسی و جابجایی مداوم حســابداران رسمی در 
این موسسات، فرایند نظارت و کنترل کیفیت و درنتیجه برخورد 

مناسب با متخلفان را ناکارامد ساخته است. 
علت بعدی به رقابت ناســالم بین موسســات حسابرســی بر 

می گردد که باید جداگانه به آن بپردازیم.

ارزیابی شــما از جایگاه حرفه حسابداری ایران چیست؟ 
آیا حرفه حسابداری توانسته است جایگاه شایسته را پیدا 

کند؟ اگر نه، چه دالیلی برای آن می بینید؟
سالمی

حرفه حسابداری از نظر من متاسفانه نتوانسته جایگاه شایسته 
فارغ التحصیل  ده هاهزار  وجود  علی رغم  کند.  پیدا  را  الزم 
این  اکثریت  که  گفت  باید  تاسف  با  ایران  در  حسابداری  رشته 
حسابدار  عنوان  احراز  برای  الزم  کیفیت  فارغ التحصیالن 
حرفه ای را ندارند و حتی در بیشتر موارد قابلیت نائل شدن به این 
عنوان را فاقد هستند که البته دلیل آن را باید در ضعف سیستم 
آموزش عالی و بی توجهی مسئولین ذیربط به جایگاه حسابداران 
حرفه ای و نقش آنها در ایجاد شفافیت، تصمیم سازی، سنجش 
عملکرد مدیران، وپیش گیری از فساد مالی و اقتصادی و مبازره 

با آن جستجو کرد. 
کشــورهای  از  بســیاری  در  و  توســعه یافته  کشــورهای  در 
درحال توســعه، کار تربیت حســابداران خبره به موسسات آموزش 
حرفه ای زیر نظر انجمنهای حرفه ای معتبر واگذار شــده است. در 
ایران اما متاســفانه حتی وزارت علوم و آموزش عالی و خود دولت 
و مجلس با آموزشــهای حرفه ای که در سراسر جهان ارایه می شود 
آشــنایی چندانی ندارند، و به همین دلیــل حتی یکی دو نهادی که 
در کار تربیت حســابداران حرفه ای فعال هســتند مورد شناســایی 
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دســتگاه های مســنول قرار نگرفته اند و مدارک 
بین المللی حرفه ای مورد تایید آنها نیست.

نتیجه این که ما، هم در اداره امور حسابداری 
شــرکتهای بزرگ و هم درســطح موسســات 
حسابرســی، به ندرت از حســابدارانی با سابقه 

آموزش حرفه ای بهره برداری می کنیم.
حال تصور کنید یک فارغ التحصیل رشــته 
حســابداری از یــک موسســه آمــوزش عالی 
نه چندان معتبر، با سه سال سابقه کار حسابرسی 
و موفقیت در یک آزمون غیرکاربردی، می تواند 
عنوان حسابدار رسمی را کسب کند و با سه سال 
ســابقه حســابرس دیگر که غالبا نظارت شــده 

نیستند، شریک موسسه حسابرسی شود. 
موضوع در مورد حسابداران حرفه ای شاغل 
در کسب وکار به مراتب وخیم تر است و بسیاری 
از کســانی که در این مشاغل اشــتغال دارند از 
کمترین شــرایط احراز حســابداران رسمی نیز 

برخوردار نیستند. 
در مــورد جامعــه حســابداران رســمی باید 
یاداوری کرد که طبق قانون، منشــا تاسیس و 
علت وجودی جامعــه به طور عمده حفظ منافع 
عمومــی بوده اســت؛ ولی از آن جــا که جامعه 
حســابداران رســمی از حســابداران رسمی با 
مشــخصاتی که بیان شد تشــکیل شده است، 
لذا عملکــرد آن را نمی توان خــارج از عملکرد 

تک تک اعضا ارزیابی کرد.

حسابرسی در ایران با چه چالشی روبروست؟ 
چرا در چنین چرخه ای قرار گرفته ایم؟

سالمی 
اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی 
است. در این گونه اقتصاد، در اصل حسابرسی 
از جایگاهی که در کشورهای با اقتصاد رقابتی 
اتحاد  کشور  آن  نمونه  نیست؛  برخوردار  دارد، 
جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق قبل 

زمینه  در  هم  هنوز  حتی  که  است  فروپاشی  از 
خدمات حسابرسی جایگاهی در بین کشورهای 

جهان ندارند. 
در اساس، حسابرسی در کشورهای با اقتصاد 
باز رشد می کند زیرا در این کشورها موتور محرکه 
اقتصــاد بنگاه های بزرگ و متوســط با مالکیت 
خصوصی هســتند که اغلب به دلیل ابعاد بزرگ، 
دارای هزاران هــزار سهامدارهســتند و حتی در 
اکثر بنگاه هــای خانوادگی مدیریــت از مالکیت 
جداست؛ لذا ســازوکار اعتمادبخشی به عملکرد 
مدیریت از ارکان اصلی این نوع اقتصاد اســت. 
برعکس در کشــورهایی مانند ایــران که بخش 
مهمی از اقتصاد در اختیار دولت و بخش عمومی 
و بخش باقیمانده هم در اختیار صاحبان انحصار 
اســت، به طور عمده ســازوکار اعتمادبخشی بر 
پایــه ارتباطــات درونی این نوع اقتصاد اســت. 
حتی بخش عمده ای از شــرکتهای پذیرفته شده 
در بــورس نیز به بخش خصوصــی واقعی تعلق 
ندارد و بنابراین نمی توان انتظار داشت که اقتصاد 
ایران بهره چندانی از حرفه حسابرسی ببرد . این 
ســاختار معیوب همچنین باعث شده که اقتصاد 
کشــور حتی از خدمــات حرفه ای حسابرســان 
داخلی، حســابداران مدیریــت، و مدیران مالی 

کارامد بهره چندانی نبرد.

زمینه  در  را  جوان  حسابداران  وضعیت 
آنان  آیا  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  اخالقی 
بیش از پیشینیان خود نسبت به آیین رفتار 

حرفه ای احساس مسئولیت دارند؟
سالمی 

آن که  بر  مشروط  ابران  حسابداران  جوان  نسل 
را  باشند و حرفه حسابداری  خوب تحصیل کرده 
باالتری  دانش  از  می توانند  باشند  گرفته  جدی 
وحسابرسی  حسابداری  استاندارهای  زمینه  در 
فناوری  کاربرد  به خصوص  و  فنی  مسائل  و 

در بسیاری از کشورها 

کار تربیت 

حسابداران خبره

 به موسسات 

آموزشی حرفه ای 

زیر نظر 

انجمنهای حرفه ای 

معتبر

 واگذار شده است
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توانسته  مناسب  محیط  در  صورتی که  در  و  باشند  برخوردار  نوین 
باشند دانش خود را به کار گیرند در آن صورت از نسل قدیمی خود 
کار  بازار  می شود  باعث  امتیاز  این  دارند.  بیشتری  فنی  صالحیت 
بسیار  اخالق حرفه ای  آنجاکه  از  و  باشند  داشته  اختیار  در  مناسبی 
زیر تاثیر اوضاع مالی حسابداران است لذا این امیدواری وجود دارد 
کشور  در  حسابداری  حرفه  رشد  برای  الزم  زمینه های  چنان چه 
فراهم شود اخالق حرفه ای در کشور از آینده بهتری برخوردار باشد. 
البتــه ایــن امیدواری مشــروط بــه تعالــی اخــالق در جامعه 
به خصوص در محیط کسب وکار است که متاسفانه روندهای موجود 
این امیدواری را تقویت نمی کنــد. من خودم امیدوارم که چنان چه 
عزم جدی برای سالم ســازی اقتصاد کشــور وجود داشــته باشد، 
همین نسل جوان حسابداران به عنوان اصلی ترین نیروها در جهت 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در خدمت کشور عزیزمان باشند.

بعضی بیشتر نارساییها را به حق الزحمه حسابرسان ربط 
می دهند. میزان حق الزحمه چه ارتباطی با مسائل اخالقی 
و رفتاری و نقض آنها دارد؟ به نظر شما حق الزحمه مناسب 

تا چه اندازه بر حرفه و مسایل اخالقی اثرگذار است؟
سالمی 

حسابرسی  حق الزحمه  کل  است.  کلیدی  موضوع  یک  این 
است  بوده  تومان  میلیارد   800 حدود  ایران  در  گذشته  سال  در 
سوءاستفاده های   به  باتوجه  حال  حسابرسی(.  سازمان  )شامل 
شده،  کشف  اخیر  سالهای  در  که  میلیاردتومانی  چندهزار  مالی 

می توان به عمق فاجعه پی برد. 
البته ناگفته پیداســت که زیــان بی توجهی به حرفه حســابداری 
محدود به وقوع سوءاســتفاده های مالی خردوکالن نیســت، بلکه 
نادیده انــگاری نقــش انکارناپذیر حســابداران حرفه ای در توســعه 
کشور، به ســطح نازل کارایی و اثربخشی و بهره وری اقتصاد کشور 
نیــز ارتباط دارد؛ و حتی تاثیر آن در فعالیتهــای غیراقتصادی مانند 
آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان، و ...  بسیار زیان بخش تر بوده 

است. 
عمده تمرکز حسابرســی در کشور برروی شــرکتهای دولتی 
و بخش عمومی و شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس است که 
تعداد آنها به هرحال محدود است، و بخش مهمی از آنها توسط 
ســازمان حسابرسی و حسابرسیهای وابســته به بخش عمومی 

مورد حسابرسی قرار می گیرند.
هرچند طبق مقررات شــرکتهای با دارایــی و درامد باالتر از 
ارقام تعیین شــده توســط وزارت امور اقتصــادی و دارایی ملزم 
هســتند که از خدمات حسابرسی اســتفاده  کنند، که رعایت آن 
ممکن است حسابرسی در کشور را متحول سازد، ولی متاسفانه 
به دلیــل نبود ضمانت اجرایی موثر بــرای این بخش از اقتصاد، 
حسابرسی آنها بیشتر تشریفاتی است و برای رفع تکلیف قانونی 
صورت می گیرد و بنابراین صاحب کار عالقه مند است با کمترین 

هزینه این تکلیف قانونی نیم بند را انجام دهد. 
نکته دیگــر این که در اکثر کشــورها بخش مهمــی از درامد 
موسســات حسابرســی از خدمــات اطمینان بخشــی غیــر از 
حسابرســی صورتهای مالی، ماننــد ارزیابی شــرکتها، داوری 
مالی، حســابداری دادگاهی، و ... تامین می شــود، درحالی که 
در ایران موسســات حسابرســی به غلط به طور عمده از این نوع 
درامدها محرومند و اگر هم بعضی از شــرکای این موسسات که 
درعین حال کارشــناس رسمی دادگســتری هم هستند این نوع 
خدمات را ارائه می دهند، هیچ تناســبی بین وظیفه سنگینی که 
به عهده می گیرند و حق الزحمه آنها وجود ندارد، و نتیجه کار هم 
آن است که مالحظه می کنیم. نبود تناسب بین کار حسابرسی و 
محرومیت موسسات حسابرسی از ارائه خدمات اطمینان بخشی 
دیگر وتعداد زیاد موسســات حسابرســی باعث شــده تا رقابتی 

ناسالم به وجود آید.
از نظر من مهمترین دلیل تخلفات گســترده و بی اخالقیهای 
حرفه ای در موسســات حسابرســی را می توان در سازوکار این 
رقابت ناسالم دانست که ابتدا منجر به نقض استقالل موسسات 
حسابرسی در بیشتر موارد می شود و بعد کیفیت کار حسابرسی را 

در اکثر پرونده ها پایین آورده است.
این رقابت ناســالم به گونه ای است که صدها کار حسابرسی با 
ارقامی کمتر از ده میلیون تومان انجام می شود و بسیاری از کارها 
نیز با کمتر از 30درصد حق الزحمه متعارف و نرخهای پذیرفته شده 
حسابرســی صورت می گیرد. از طرف دیگر، وابستگی بعضی از 
موسسات حسابرســی به اندک کارهای بزرگ خود به حدی است 

که به طور حتم استقالل آنان را خدشه دار می سازد.

به نظـر می رسـد توجـه مراجـع نظـارت بـر حسـابداران 
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رفتـار  موضـوع  بـه  تنهـا  حرفـه ای 
حرفـه ای در محدوده خدمات حسابرسـی 
صورتهـای مالی اسـت. در جهان، خدمات 
و  حسابرسـی  از  غیـر  اطمینان بخشـی 
خدمـات  همچنیـن  و  اجمالـی،  رسـیدگی 
از  مهمـی  قسـمت  غیراطمینان بخشـی، 
در  حرفـه ای  حسـابداران  خدمـات  دامنـه 

جامعـه اسـت؟ 
سالمی 

این موضوع یکی از ابهامات جدی در جامعه 
همکاران  از  بعضی  است.  رسمی  حسابداران 
جامعه  انضباطی  مقررات  که  دارند  اعتقاد 
حسابرسی  خدمات  به  معطوف  باید  تنها 
باشد؛  مالی  صورتهای  حسابرسی  تنها  آنهم 
و  نظارت  معتقدند  دیگر  عده  مقابل  در 
خدمات  کلیه  شامل  جامعه  انضباطی  مقررات 
اطمینان بخشی می شود. البته در مورد خدمات 
وجود  اجماع  این  تقریبا  غیراطمینان بخشی 
شامل  انضباطی  مقررات  و  نظارت  که  دارد 
که  هرچند  نیست،  خدمات  از  گروه  این  حال 
زمینه ای  هر  در  حرفه ای  شئون  خالف  رفتار 
است  کرده  مشخص  حرفه ای  رفتار  آیین  که 

مشمول مقررات انضباطی جامعه می باشد. 
از  گــروه  آن  جــزو  را  خــود  آن جاکــه  از 
حســابداران می دانم که اعتقــاد دارند خدمات 
اطمینان بخشــی از هر نوع شــامل نظارت و 
مقررات انضباطی جامعه می باشد. لذا به دلیل 
مســئولیتی که برعهده دارم ایــن موضوع در 
جلسه ای که با مســئوالن ارکان جامعه برگزار 
شــد، مطرح گردیــد و به اتفاق آرا تایید شــد. 
بنابراین اگر وظیفه ارزیابی ســهام یک شرکت 
به یک  موسسه حسابرسی محول شده باشد، 
به خصــوص در مــواردی که منافــع عمومی 
مطرح است، در این صورت هر اظهارنظری از 

طرف ارزیاب که بر قیمت ســهام تاثیر خالف 
واقع بگذارد ممکن اســت در فرایند رسیدگی 
انضباطی قرار گیرد. این موضوع در موارد ارائه 
اخذ تسهیالت  به منظور مستندسازی  گزارش 
از بانکها و ارائه گزارش برای تصمیم گیری در 

دادگاه ها نیز مصداق دارد.
از نظــر من ازبین ســه گروه مشــاغلی که 
در تمام دنیا نقش اساســی در مبارزه با فســاد 
مالی و اقتصادی دارند، یعنی قضات، روزنامه 
نگاران، و حســابداران حرفــه ای، نقش گروه 
سوم از دو گروه دیگر بسیار اثربخش تر است، 
زیــرا به طور معمول قضــات و روزنامه نگاران 
احاطه کافی بر مسائل مالی و اقتصادی فضای 
کســب وکار و اطالعات موجود در محیط مورد 
نظــر ندارند، ولی حســابداران حرفه ای به تبع 
تخصــص و مهــارت خود در کشــف واقعیت 
می تواننــد اطالعات درخوراعتمادی در اختیار 
قاضی قــرار دهند کــه منجر به صــدور رای 

عادالنه در آن مورد بشود.
یکی از مــوارد بی توجهی حکومــت به حرفه 
حســابداری از همین جا مشــخص می شــود که 
غیرکارشناســانه، شــمول خدمــات  تصمیمــی 
اطمینان بخشی موسسات حسابرسی را محدود به 
ارائه گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای مالی 
کــرد، و آن بخش از خدمات اطمینان بخشــی که 
در چارچوب وظایف و توانایی و قابلیت موسسات 
حسابرســی اســت را از دامنه خدمات آنها خارج 
ساخت و متاســفانه جامعه حسابداران رسمی نیز 
تالش درخورتوجهی در رفع این سوءتفاهم نکرد.

از شما بسیار سپاسگزاریم. آرزو داریم حرفه 
حسابداری و حسابرسی کشور با بهره جویی از 
و  کند  غلبه  مشکالت  بر  شما  تجربه  و  دانش 

گامهای موثر بیشتری بردارد.

اقتصاد ایران 

یک اقتصاد نفتی 

رانتی و دولتی است

در این گونه اقتصاد 

حسابرسی 

جایگاهی ندارد
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مبارزه با فساد نیازمند اقدام حسابداران

فساد در حال تخریب است. سازمان ملل متحد هزینه ساالنه این تخریب را 3/6 تریلیون دالر براورد کرده، که این رقم حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی 

(GDP) جهانی، و به تقریب دوبرابر تولید ناخالص داخلی برزیل است. 

فساد، پیامدهای وحشتناکی برای رشد اقتصادی و رفاه مردم عادی درپی دارد و هیچ کشوری از آن در امان نیست. این یک بحران جهانی است و میلیاردها 

نفر به این خاطر وضعیت دشواری دارند. الزم است که برای آن اقدامی انجام دهیم. 

طرح اقدام برضد فســاد گروه 20 (G 20) )برای ســالهای 2019 تا 2021(، نقطه خوبی برای شروع است. این طرح شامل بیانیه جمعی ازطرف گروه 20 

است که اقدام برضد فساد را در همه جا برای رفاه اقتصادی ضروری می داند و رهنمود قاطعی در مورد نحوه مقابله با فساد مطرح می کند.

با به کارگیری طرح گروه 20 به عنوان یک چارچوب، سه حوزه مهم وجود دارد که در آنها حسابداران به طور ویژه موقعیت خوبی برای مقابله با فساد با همه 
ابعاد گسترده آن دارند:

اول، مبارزه با پولشویی؛ به طور معمول موسسه های مالی هدف سیاستهای مبارزه با پولشویی بوده اند، اما مشاغل و کسب وکارهای غیرمالی، ازجمله حرفه 

حسابداری نیز در معرض خطر هستند. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، در کنار دیگر نهادهای ملی و بین المللی، از فعالیت کارگروه اقدام 

مالی (FATF)، ازجمله پیشنهاد کارگروه برای ورود حسابداران به چارچوب مبارزه با پولشویی حمایت می کند. البته فرایند استقرار باید هوشمند و اثربخش 

باشد، فدراسیون اعتقاد دارد که پیشنهادهای کارگروه اقدام مالی به سیاست گذاران ملی انعطاف کافی برای انجام این کار را می دهد. 

دوم، محافظت از افشاگران؛ مقررات حفاظتی برای توانمندسازی افرادی که فساد را برمال می کنند، و همچنین در مسیر فرایند، برای بازدارندگی فساد 

سازمان همکاری و  و باالبردن درستکاری همه موسسه ها ضروری است. فدراسیون بین المللی حسابداران، همسو با اصول ارائه شده ازسوی گروه 20، 

توسعه اقتصادی (OECD) و اتحادیه بین المللی وکال (IBA)، از پذیرش قانون حفاظت از افشاگران، در همه حوزه های گزارشگری حمایت می کند. 

را تشویق می کند که   (PAO) سازمانهای حسابداری حرفه ای فراتر از تغییرات از باالبه پائین، فدراسیون همه موسسه های حسابداری، کسب وکارها و 

ابتکار به خرج دهند و براساس همان اصول اقدام کنند. همچنین مراجع انتظام بخشی و دولتها، باید متعهد به تقویت و پررنگ ترکردن حفاظت از افشاگران 
در هر زمان ممکن باشند. 

سوم، شفافیت در سراسر بخشهای عمومی و خصوصی؛ فساد، به طور ویژه در بخش عمومی آثار مخربی دارد و به طور مستقیم بر کیفیت خدمات بخش 

عمومی و حاکمیت قانون تاثیرگذار است. فساد تنها بازارها و اقتصادها را تهدید نمی کند، بلکه بر سطح زندگی نیز در بسیاری از کشورها اثرگذار است. شفافیت 

بخش عمومی برای روشن ساختن جریان غیرقانونی وجوه نقد، مبادالت، و بودجه بندی برای بررسی عمومی ضروری است. دولتها می توانند شفافیت را 

از طریق تعهد به استقرار استانداردهای گزارشگری مالی پذیرفته شده در سطح بین المللی بهبود دهند، که به طور کامل وضعیت و عمکرد مالی آنها را نشان 

هیئت  از  تعهدی،  مبنای  بر   (IPSASs) بین المللی حسابداری بخش عمومی  استانداردهای  استقرار  و  پذیرش  از  طرفداری  با  فدراسیون  می دهد. 

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) حمایت می کند.

 (IESBA) آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای که توسط هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران

تدوین شده است، معیاری ارزشمند برای یکپارچگی و شفافیت در بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی است. فدراسیون، از به کارگیری استانداردهای 

بین المللی حسابرسی (ISA) نیز طرفداری می کند، که استانداردهای بین المللی با کیفیتی برای حسابرسی، اطمینان بخشی و کنترل کیفیت هستند. 

هرگز از شــر فســاد خالص نخواهیم شــد. تبهکاران همیشــه راهی پیدا خواهند کرد تا به نهادهای بخش عمومی و خصوصی آسیب بزنند، که پیامدهای 

ناگواری را برای افراد و نظامهای اقتصادی به همراه دارد. 

اما با در اختیار داشتن مجموعه شفافی از اصول، طرحی برای اقدام، و اراده برای انجام کار، می توان با آنها مبارزه و از منافع عمومی دفاع کرد. حسابداران 

حرفه ای نقش مهمی برای ایفاکردن و فرصتی عالی برای رهبری دارند. بهره مندی از این فرصت برای انجام تعهدات حرفه در زمینه اخالق و منافع همگانی 
ضرورت دارد. 

منبع:

Kevin Dancey, Fighting Corruption Requires Accountants to Act: Here’s How, www.ifac.org, 2019

مبارزه

با 

فساد
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گفتگو با
دکتر رمضانعلی 

رویائی
استادیار دانشکده حسابداری 

دانشگاه علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی،

سردبیر مجله پژوهشهای 
پیشرفته در حسابداری و 

حسابرسی،
مولف کتابهای »اخالق و 

حرفه ای گرایی در حسابداری« 
و »فلسفه اخالق« و اخالق 

حرفه ای: کسب وکار و حسابداری،
اولین پژوهشگر اخالق حرفه ای 

در ایران. 

سه گانگی در اخالق 
و رفتار حرفه ای 

حسابداران

سپاسگزاریم که به ما و خوانندگان توفیق دادید که، رودررو و در پاسخ به پرسشهای ما، از 
نظر و دیدگاه محققانه شما پیرامون اخالق حرفه ای بهره مند شویم. برای این که از اوقات 

گرانبهای شما بیشترین بهره را ببریم، بی مقدمه به طرح اولین پرسش می پردازیم.
اخالق در مفهوم عام، و اخالق حرفه ای برای حسابداران را چگونه تعریف می کنید؟ هدف و 
ضرورت وجود اخالق حرفه ای برای حسابداران چیست؟ آموزش آن چگونه باید انجام شود؟

دکتر رویائی
یا  اجتناب  و  فضایل  حفظ  تعریفش  مقبول ترین  که  دارد  چندگانه ای  تعاریف  عمومی  اخالق 
دوری جستن از رذایل است. اخالق حرفه ای کاربرد نظام مندشده و تغییر و توسعه یافته اخالق 
عمومی در یک حرفه محسوب می شود. اخالق عمومی در زبان التین یا زبان انگلیسی به مورال 
یا مورالیتی (Moral/Morality) شناخته شده است. اخالق عمومی در واقع مجموعه ای از خصایل 
پسندیده است که به صورتهای میراث ژنتیک، اخالِق حاکم بر خانواده، اخالقی که در کودکی با فرد 
رشد می کند، آموزش در مدرسه، آموزش در محیط، و حشرونشرها و معاشرتها و آموزش حاصل از 
مدرسه، دبستان و دبیرستان و دانشگاه و آخرین آن آموزش حاصل از تجربه هایی است که در زندگی 

روزمره توسط فرد کسب می شود )شکل 1 مقاطع رخ دادن و تکامل این خصایل را نشان می دهد(. 
اخالق حرفه ای یا اتیکس (Ethics)، همان نحوه یا کاربرد تغییر و توسعه یافته یا نظام مندشده 
اخالق عمومی در یک حرفه به حســاب می آید. اما اگر به تعریف منجز و مشخص تری بخواهیم 
بپردازیــم، اخالق حرفه ای در حرفه هایی معنــی پیدا می کند که از یک نظــام برخوردارند و نظام مند 
هســتند؛ مثل پزشکی، پرستاری و به خصوص1 حســابداری. اخالق حرفه ای در هرمی که من طرح 
کردم و خدمت شــما می فرســتم )شکل 2( ابتدا از دین و رهنماییهایی که راهبران دینی برای بشر در 
طول تاریخ فراهم کردند شــروع می شــود، به دنبال آن فرهنگ، که در این جا مهمترین جزء از اجزای 
فرهنگ یعنی ارزشــها مورد نظر اســت، در آمیزه ای با اخالق عمومی ایجاد شده، و در اثر این آمیزه، 
اگر مشخص تر صحبت کنم، در حرفه حسابداری، صاحب اصول و فریضه هایی شدیم که به ما کمک 
می کنند، و بهتر بگویم حکم می کنند، که چگونه حرفه را از رذایل منزه کنیم و به فضایل آن بپردازیم. 
اخالق عمومی که بشــر منبعث از دین و فرهنگ و آموزه های خود به آن متعهد اســت، ریشه در تقوا 
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دارد و فالســفه از آن بــه فضیلت تعبیر می کننــد. تقوا در واقع 
تعریفش این اســت که "چه چیز درستی را، به چه نحوه درستی، 
در چه زمان درســتی، بایســتی انجــام بدهیم" و بــه یک نوع 
فضیلت رفتاری و معاشــرتی در بین جمع این منجر می شــود. 
شــاید بتوانیم درســت ترین تعریفی را که برای ما کاربرد دارد از 
جان الک فیلســوف قرن 17 وام بگیریم که معتقد است اخالق 
شامل رعایت سه جنبه از حوزه های زندگی حرفه ای است. حفظ 
حقوق (Rights)، حفظ عدالــت (Justice)، و حفظ منافع 
عمومی (Public Interest). منظور از حفظ، شــناخت کامل 

این سه جنبه، رعایت درست آنها، و سعی در توسعه آنهاست. 
اخــالق حرفه ای دارای ویژگیهایی اســت کــه آن را از اخالق 
عمومی جدا می کند؛ یا درواقع به آن یک لباس منظم و مسئوالنه 
می پوشــاند. اخالق عمومی، اخالقی اســت کــه به طور معمول 
دارای پاسخگوییهای مسئوالنه و قانونی نیست، مگر منجر شود 
بــه ناهنجاری اجتماعی یا یک جــرم، و گرنه در اخالق عمومی 
کسی برای دروغگویی مجازات نمی شود، مگر این که دروغگویی 
منجر به یک اتفاق ناهنجار شده باشد. بنابراین آن چه که به عنوان 
آموزه های اخالق عمومی وجود دارد برحســب تعهد شخصی و 
انفرادی بشــر قابل اعتناســت؛ در حالی که در اخالق حرفه ای 
پاســخگویی مســئوالنه را داریم، و قضاوت را داریم، که 
تخطی از آنها قابل اندازه گیری است. تعهد شخص حرفه ای، 
و درست پیمودن راه اصول اخالقی، در حرفه، و به طور مشخص 

در حرفه حسابداری، قابل اندازه گیری و قابل قضاوت است. 
اگر بین واژه دانســتن یعنی بشناسیم، و شــناخت، تفاوت قائل 
باشیم، شناخت در اخالق حرفه ای یا اتیکس، ریشه آگاهی بخشانه، 
طبقه بندی شــده، دارای تعاریــف منجــز، و به طور کلــی به دلیل 
نظامندبودن حرفه، از یک نظام مندی قابل اتکایی برخوردار است. 
اتیکس یا رفتار حرفه ای، دارای ســازمان ذهنی است که به 

رفتار منجر می شود. در حالی که اخالق عمومی دارای سازمان 
ذهنی نیســت. خالصه تر تکرار می کنــم، اخالق حرفه ای یک 
کاربرد نظام یافته از اخالق عمومی، اما به شکل قابل ارزیابی، 
قابل تصمیم گیری اســت؛  و  قابل قضاوت،  قابل اندازه گیری، 
فرایندی که در حرفه با توسل به اخالق حرفه ای و در یک چارچوب 

به طورکامل مسئوالنه بایستی از آن تبعیت کنیم. 
در اخالق حرفه ای حسابداری، بدیهیات یا فرضیاتی داریم که 
برحسب سه عنصر فرد حسابدار، موقعیت جغرافیایی که حسابدار 
در آن اعمال حســابداری می کند، و شــرکت یا سازمان یا به طور 
کلی واحدی که کار حسابداری در آن انجام می شود، هیچ تفاوتی 
وجود ندارد. یعنی یک فرد ایرانی یا بنگالدشــی یا غربی، بدون 
توجه به حوزه جغرافیایی، و بدون توجه به شــرکت یا سازمان و 

رهبران و پیامبران دینی 
 (NORMATIVE) آموزه های هنجاری

مطلق

فالسفه و مصلحین اجتماعی 
آموزه های مبتنی بر اصالت فرد/ 

اقتضایی و نسبی

تاریخ تطور مکاتب اقتصادی ایجاد و گسترش 
بنگاه های اقتصادی

آغاز ارزیابی، اندازه گیری، 
قضاوت و تصمیم گیری

حاصل تشکیل تخصصها 
و حرف

دین

اخالق
تقوا

ارزش ها

اخالق
فضیلت

قومیت ها فرهنگ ها

ایجاد و رشد مشاغل- سازماندهی حرفه ها
(ETHICS) اخالق حرفه ای

(MORAL) اخالق عمومی

دستورالعمل های رفتاری

منشورهای اخالقی    

آیین های اخالق حرفه ای

نظام های اخالق حرفه ای

کالن خرد

(ETHICS) شکل 2- تکوین اخالق حرفه ای

منبع: رمضانعلی رویائی )1389(،تاریخچه فشرده تکوین اخالق حرفه ای

(Morality) شکل 1- سیر اکتساب و نهادینه شدن اخالق عمومی

تولد
وراثت،

ژنها

خانواده 
)پدر، مادر، 

خواهر و برادر(

خانواده
مکتب، 
مدرسه، 

کوچه و محله،
 دوستان

کتاب
تعالیم مذهبی

خانواده
دانشگاه، 
دوستان،

حشر ونشرها
تجربه ها

کتاب
تعالبم مذهبی

محیط طفولیتمحیط جوانیجامعه

نوجوانی 
و آغاز 
جوانی

تجمیع 
عناصر 

و عوامل 
پیشین

منبع: رمضانعلی رویائی،)1389( فرایند فشرده سیر اخالق عمومی در فرد
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شکل واحدی که در آن کار می کند، هیچ فرقی با یک فرد ایرانی 
و موقعیت جغرافیایی و نوع ســازمان او نــدارد. این ها بدیهیاتی 
است که در حرفه حسابداری مجبور به تبعیت از اخالق حرفه ای 
هستیم؛ در داخل کشور خودمان مثال بزنم، بدون این که یک فرد 
گیالنی یا یک فرد بلوچ، یک شرکت در گیالن یا در بلوچستان، 
در اجرای اصول حسابداری و به تبع آن اصول اخالق حرفه ای با 
هم تفاوتی داشته باشند. این فرضیات بنیادی باعث می شود که 
یک نوع یکپارچگی در اخالق حرفه ای وجود داشته باشد و حفظ 
آن برای همه حسابداران محترم و مورد توجه مسئوالنه باشد.2 
از ایــن تعاریف مختصر، یک یا چند مشــخصه بیرون می آید. 
یکــی این که در اخالق حرفــه ای، دارای یــک رفتار حرفه ای 
خواهیم بود؛ آن هم از نوع آیین مند، و با این آیین مندی اســت 
که می توانیم فرق بین مســئول بودن و پاسخگوبودن با غیرآن 
را دریابیم. مســئول کسی است که مورد سئوال واقع می شود و 
پاسخ را می تواند به گونه هایی که مورد نظر اوست بدهد و طرف 
مقابــل را قانع کند. اما در اخالق حرفه ای، که رفتار حرفه ای از 
آن منتبج می شود، تفاوتی اندک و ظریف هست، یعنی شخص 
تنها مســئول نیست بلکه پاســخگو است، و پاســخگویی در 
این جا یعنی این که مخاطب مشخصًا به یک سری جواب کاماًل 
معلوم و قابل قضاوت و قابل ارزیابی مجهز می شــود. خالصه، 

مسئولیت و پاسخگویی در اخالق حرفه ای مطلق است.
به این ترتیب، برای اخالق حرفه ای بایستی یک زبان ویژه تعبیه 
کنیم. آن زبان ویژه با اصول و قواعدی که به شــکل رفتار حرفه ای 
آیین منــد، یا آیین رفتار حرفه ای تعریف می شــود، تقریبًا غیرقابل 
تفاسیر مخالف یا متفاوت نخواهد بود و ماهواً طبیعتی اطالقی دارد.

در این جا بد نیســت که اشــاره ای کنم به سیر تطور تاریخی 
و فلســفی اخالق از دو دیدگاه گوناگون. این دو دیدگاه درواقع 
منتخبی است از شــش دیدگاه یا نظام اخالقی که به دلیل 
اجتناب از اطاله کالم، تنها به دو قطب نسبتًا متضاد یا در عین 

حال قابل تامل و قابل ارجاع می پردازم. 
یکــی از ایــن دو، یکی نظام مطلق یــا اطالق گرایانه به 
اخالق و اصول اخالقی است که به چندصدسال پیش از میالد 
برمی گردد و سقراط به قطعی بودن و فرجام شناختی بودن 
آن خیلــی تعلــق خاطر داشــت، یکی هم نســبی گرایی یا 
برخورد نســبی گرایانه به اصول اخالقی است. در تاریخ، 
فالســفه نتایج اخالقی و رعایت اصــول اخالقی را به فضیلت 
تعبیــر می کردند؛ مثل پروتارک، ســقراط و پیــش ازآن تالس 
به این شکل به اخالق نگاه می کردند. ولی به تدریج و در طول 
تاریخ نســبی گرایی در حوزه اخالق جا باز کرد و برحسب 
ارزشــها،  و  فرهنگها  بومی شناسی شــده،  مقتضیات، 

مقاطع تاریخی، و به طورکلی نیازهای اقتضایی آن عصر، 
اصول اخالقی با پیرایشهای اقتضایی توصیه شدند. 

چالشها و منازعات فکری بین اندیشمندان و فالسفه در حوزه 
اخالق، پس از چندین ده قرن به صورت تفکرات فلســفی ولی 
درعین حال کاربردی به ابنای بشر توصیه شده است، اما نتیجه 
تمام این منازعات فلسفی و دیالوگهای فکری، به مکتبی تبدیل 
شــده که قرن حاضر ما و بخشی از قرن بیستم را در آستانه یک 
آزادی فکر و یک مسئولیت اجتماعی که دربرگیرنده نفع عمومی 
است، و از میان ذینفعان بیشتر به آن تاکید شده، قرار داده است؛ 
و آن باعث شــد که متفکرانی مثل میشــل فوکو، هابر ماس 
و امانوئل لوینــاس آزادی تفکر و آزادی عمل را برای بشــر 
برحسب شــرایط جهان امروز به شــکلی تعبیر کردند که درواقع 
همانطور که در کتاب فلســفه اخالقم توضیح داده ام، حسابدار 
بایستی منافع اجتماع را، منافع جمع را، و مصلحت جامعه 
را درنظر بگیرد، ولو در مقابل بــرای کارفرما با نارضایتی 
همراه باشد و کارفرما از کار او و عقیده او راضی نباشد. این 
طرز تفکر، طرز تفکر نســبی بودن را بیشتر دامن زد و حسابدار 
را در مدخل یک نوع برخورد آزادانه و رویکرد شرافتمندانه 

و تفکر عدالت مندانه قرار داد. 
جان رالز بدون این که به ســرمایه داری و اصل سرمایه داری 
بتازد، معتقد بود که سرمایه داری بایستی، با شیوه هایی که خود 
رالز ارائه کرده، عدالت را در جامعه برقرار کند و حســابدار 
وظیفه دارد که برای این کار مسیر یا فرایند عدالت مندی، 
آن چه را که از او ســاخته است و در اخالق حرفه ای جای 

گرفته، رعایت کند.
دربــاره این بخش از ســئوال یعنی ضــرورت وجود اخالق 
حرفه ای برای حســابداران، باید اشــاره کنم کــه توانمندی و 
قــوای ذهنی و عملی حســابدار بــرای این که ذینفعــان را در 
زیر چتری از حمایت قانون و کســب منافع درســت، شرعی و 
قانونی قرار بدهد، بایســتی از اصولی پیــروی کند که عملکرد 
این اصول قابل ارزیابی و اندازه گیری باشــد، و حسابدار بتواند 
به درســتی پاسخ گو باشــد و به درســتی تایید یا رد گزارشهای 
مالی را بشود به او منتسب کرد یا تشخیص داد. بحث هدف و 
ضرورت را درواقع به این تعبیر کنیم که هدف تامین پاســخها، 
نتایــج، و بروندادهای حاصل از آیین رفتار حرفه ای به شــکل 

غیرتبعیض آمیز، شرافتمندانه، و قابل استناد است. 
تصادفًا در مورد ضرورت، برتراند راسل فیلسوف و متفکر 
غربی بر نکته شما تاکید گذاشته و معتقد است که اخالق، 
و البته اخالق حرفه ای، تنها فضیلت نیســت بلکه باالتر 
از فضیلت، یک ضرورت اســت. او توضیحــات خواندنی 
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و قابل اعتنایــی در ایــن حوزه می دهد که اگر بــه اخالق جنبه 
حرفه ای و قابل اندازه گیری بدهیم در این صورت تنها فضیلت 
نیست که به کاربرده ایم، زیرا ممکن است که این فضیلت بعضی 
جاها قابل اندازه گیری نباشد و به اخالق عمومی منتسب شود. 
امــا برای این که به اخالق حرفه ای منتســب شود باید آن 
را به عنوان ضرورت تعبیر کنیم. این حرف برتراند راسل 
را بایستی در حرفه حســابداری آیینه تمام نمای اخالق 
حرفه ای قرار دهیم که چقدر ضروری است، چقدر مطلق 
هســت، چقدر بایستی بومی شود، و چقدر برحسب فرد 
و ارزشــها و فرهنگها و موقعیت جغرافیایی و غیره، باید 
تغییــر کند. اما هر تغییری که می کند بایســتی منبعث از یک 

ضرورت و مبتنی بر یک ضرورت باشد. 
اگر حســابدار، منظور حســابدار حرفه ای، در یک پیوســتار 
خیلی گسترده ای از تخلف، نتواند درست رسیدگی کند، و نتیجه 
رسیدگی درســت را نتواند گزارش کند، بعد آن گزارش را نتواند 
بــا اعتماد کامل و با وثوق کامل بــه ذینفعان ارائه بدهد، در این 
صورت تنها مثل جنبه های اخالق عمومی به یک نوع قضاوت 
غیرقابل اتکا بایستی بسنده کنیم. این ضرورتها در این پیوستار، 
که ممکن اســت از اختالســهای بزرگ و یا کوچک و تخلفهای 
مالی و گناهان نابخشودنی دیگری شروع شود تا مثاًل ساده ترین 
آن، که در خیلی از موارد ممکن اســت اخالقــی هم جلوه پیدا 
کند، یا به صورت اخالقی توجیه شــود، مثل هموارسازی سود 
یا مدیریت ســود، که متاســفانه چهره وجیهی ســعی می شود 
در حســابداری به آن داده شــود، مورد توجه حسابدار و اخالق 
حرفه ای اســت. به این ترتیب، برای حفظ منافع ذینفعان، برای 
حفظ عدالت و اســتعالی عدالت، برای حفــظ حقوق جامعه و 
منافع عمومی جامعه، از جهات کالن )شکل 2(، مثل مالیات، 
توســعه اقتصادی، محیط زیســت، حتی تحریــم و نظایر آن 
مسئول و پاســخگو هســتیم. در حالی که در اخالق عمومی، 
چنین مسئولیتی از ما ســاطع نیست، از ما قابل واکنش نیست. 
یا در اقتصاد خرد، وقتی که بنگاه را به هرشــکلی و درهربخشی 
از حســابداری ، ارزیابی می کنیم، این پیوستار یا این بازه برای 
حســابدار مورد توجه و برای ذینفعان مورد اســتناد خواهد بود. 
حال اگر بخواهیم ســاده تر این جملــه را تعریف کنیم، هدف از 
اخالق حرفه ای، اعتماد و وثوق ذینفعان به گزارشــهای 
مالی و حس دلپذیر و شــرافت مندانه حســابدار از ارائه 
گزارشهای منصفانه و غیرتبعیض آمیز، و همین طور تا جایی 
که توان آن هست، سبک حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی 
است و ضرورت آن تحقق این هدف است. درواقع این هدف 
را ضرورت وجود اخالق حرفه ای تامین و متحقق می کند. 

متاسفانه در نظام آموزشی دانشگاهی ما در حرفه حسابداری 
در مقطــع کارشناســی و حتی در کارشناســی ارشــد، اخالق 
حرفه ای و هدف و ضرورت آن و جنبه های گوناگون آن تدریس 
نمی شود، آموزش داده نمی شود. در مقطع دکترا هم چندسالی 
است که وزارت علوم واحد درســی برای دکترای حسابداری با 
عنوان اخالق و مســئولیت اجتماعی قرار داده اســت که جای 
قدردانی دارد و درواقع آغاز خوبیست برای ورود به این مبحث.
اما آموزش بایســتی از جایی شروع شود که شان نزول دارد. 
شــان نزول اخالق از جایی شروع می شــود که دست می بریم 
بــه یادگیری و آموختن اصول اولیه حســابداری و تهیه و ثبت 
دفتر روزنامه و کل و تهیه کاربرگ و گزارشــهای ســودوزیان و 
ترازنامه. در مقطع کارشناســی ارشــد این آمــوزش جنبه های 
فراتری پیدا می کند و از انتساب حرفه به حسابداری در کل، به 
رشته های تخصصی تر حسابداری، از حسابرسی تا حسابداری 
مدیریت و تهیه گزارشــهای مالی و تجزیه وتحلیل گزارشهای 
مالی بایستی آموزش داده شود و در این آموزش هم بایستی 
نه تنهــا اصول اخــالق حرفه ای به صــورت مجرد گفته 
شود بلکه بایســتی به نحوه متفکرانه و تئوری پردازانه و 

نیازهای بومی آن هم حتمًا تاکید شود. 
بحرانها و دوراهیهای حســابداری و مالی و اقتصادی 
موجود در ایران شاید بخش عمده آن ناشی از نداشتن این 

آموزش و ضرورت آن و تبیین هدف آن باشد. 
در حاشیه بگویم که یکی از مسائلی که حرفه حسابداری 
را در ایران و در حوزه اخالق اســتعال نبخشیده، فقدان 
تفکر و اندیشــیدن به مکاتب فکری و تطبیق نظریه ها 
و دکترین های متفکرانه و منطبق با شــرایط بومی حســابدار 
است. و در همین حاشــیه اضافه کنم که، در سئواالت بعد هم 
بیشــتر توضیح خواهم داد، رعایت آیین رفتار حرفه ای درواقع 
اگر در کشــور ما و در بعضی مواقع و در بعضی مقاطع کســری 
پیدا می کند و نمی تواند پوشش کامل به عملکردها بدهد، دلیل 
آن این است که ریشه های فلسفی و متفکرانه تاریخ تطور 

اخالق به حسابداران آموخته نشده است. 

آئین رفتار حرفه ای چه ارتباطی با ارزشها دارد؟
دکتر رویائی

ارزشهای  به  اتصال  یک  گوناگون،  جنبه های  از  حسابداری 
ارزشها  به  اتصال  یک  و  جامعه  عمومی  فرهنگ  و  عمومی 
از  حرفه ای  رفتار  آیین  که  دارد؛  حرفه  در  خاص  فرهنگ  و 
حرفه ای  رفتار  آیین  است.  برخواسته  ارزشها  این  مجموعه 
بایستی به صورت ریشه ای، و دالیل نیاز، و کانالهایی که این 
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نیاز را برطرف می کند، هم آموزش داده شود و هم مورد اعتنا در 
اجرا قرار بگیرد. طبیعی است که از آن سو این گزاره رسایی دارد 
حرفه ای،  رفتار  آیین  درست  رعایت  اثر  در  ارزشها،  که 
را  حرفه  و  می کنند،  پیدا  توسعه  می کنند،  پیدا  تعالی 
پوشش می دهند. وقتی می گوییم آیین رفتار حرفه ای، تمام 
و  حسابدار  منزلت  و  شان  و  آن،  نتایج  و  آن،  اجرایی  اجزای 
دیگر  به عبارت  است.  شده  گنجانده  آن  در  حسابداری  حرفه 
این  خلف  برهان  که  برسیم  نتیجه گیری  این  به  می توانیم 
سئوال این است که بدون داشتن و رعایت و ارزشیابی 
و نتیجه گیری از آیین رفتار حرفه ای، یا ارزشها در حرفه 
حسابداری کمرنگ می شود و یا ارزشهای جدیدی که به 

حرفه و منزلت حرفه استعال می بخشد، مغفول می ماند.

دامنه پوشـش آیین رفتـار حرفه ای تا کجاسـت؟ آیا تنها 
محـدود بـه حسـابداران رسـمی و خدمـات حسابرسـی 
مالی اسـت یـا همـه حسـابداران و همـه انـواع خدمات 
اطمینان بخشـی و غیراطمینان بخشـی را دربـر می گیرد؟ 
حسـابداران  کـه  می آیـد  به دسـت  اطمینـان  چگونـه 

حرفـه ای آییـن رفتـار حرفـه ای را رعایـت می کننـد؟
دکتر رویائی

اطالعات  استحصال  و  تولید  فرایند  که  کرد  اذعان  بایستی 
و  تلخیص  و  طبقه بندی  و  ثبت  گرداوری،  همان  حسابداری 
قدیمی  و  عمومی  تعریف  رعایت  و  اطالعات  گرداوری  نهایتًا 
حسابداری است و حسابرسان چه داخلی، چه مستقل، درواقع 
بعد از این که این فرایند توسط حسابداران طی شد، می توانند با 
نظام اخالقی حرفه ای، نظام رفتار حرفه ای، اصول، استانداردها 
و ابزاری که برای اندازه گیری، تایید و یا رد اقالم مالی دارند، 
به کار حسابرسی بپردازند. این است که حسابداران حرفه ای 
حرفه ای  رفتار  آیین  اصول  مشمول  دنیا  جای  همه  در 
هستند و ملزم هستند که آن را رعایت کنند، برای این که 
زیربنای تولید اطالعات حسابداری و پردازش اطالعات 
حسابداری، آنها هستند و این که می گوییم حرفه، منظور از 
انتهاست. طبیعی است  تا  ابتدا  از  آن همه خدمات حسابداری 
که رعایت درست اصول آیین رفتار حرفه ای در پردازش نظام 

اطالعات حسابداری به حسابرسان کمک موثری خواهد بود. 
در ایــران انجمنهــا یــا نهادهای غیردولتــی (NGO) یا 
ســندیکاها یا اتحادیه هایی برای حســابداران حرفه ای، که در 
خارج از ایران در کشــورهای دیگر رســم است، کمتر فعالند. 
درواقــع، انجمنها و نهادهای غیردولتی و ســازمانهای 
حســابداری حرفه ای که جلودار و ســپر تعهد اخالقی 

حسابداران باشند، وجود ندارند. بهتر این است که این توع 
تشکلها در ایران فعالتر شوند. درعین حال، در دانشگاه و مراکز 
آموزش عالی بایســتی برای حســابداران به طور کلی موضوع 
آیین رفتار حرفه ای تدریس و آموزش داده شــود، که با او رشد 
کند. متاســفانه هنوز تصوری که حسابدار به ماهیت اقالم و به 
نحوه اتفاق یا رویداد مالی کاری ندارد، و یا نباید داشــته باشد، 
در ایران حاکم است؛ درحالی که، همانطور که اشاره کردم، غیر 
از اخالق و آیین رفتار حرفه ای، نحوه اجرای اخالق حرفه ای و 
آیین رفتاری در مسئولیت حسابداران است. فلسفه فرامدرن 
یا پست مدرن، که میشل فوکو و هاورماس از بنیانگذار آن 
هستند، برای پاسخگویی به ذینفعان به خصوص به نفع 

عموم جامعه، آزادی مطلق حسابدار را طلب می کنند.

شما در حوزه آموزش دانشگاهی در مقطع دکتری فعالیت 
درازمدتی دارید و از سبک ویژه ای برای آموزش حسابداری 
ارزیابی  هستید.  صاحب سبک  درواقع  و  می کنید  استفاده 
رفتار  )آئین  اخالق حرفه ای  آموزش  درباره وضعیت  شما 
دانشگاههای  حسابداری  آموزش  برنامه  در  حرفه ای( 

ایران، در تمامی مقاطع، چیست؟
دکتر رویائی

کمی  این  از  پیش  حرفه ای  اخالق  آموزش  وضعیت  مورد  در 
توضیح دادم، ولی بهتر است در این جا به دو نکته تاکید کنم؛ 
و  پوشاننده تر  و  برتر  حرفه ای،  اخالق  آموزش  این که  یکی 
آیین  درواقع  حرفه-ای.  رفتار  آیین  بر  است  زیربنا  و  مقدمه 
مناسب  حرفه ای  اخالق  یک  حصول  از  منتج  حرفه ای  رفتار 
ارزشها و کیفیات فرهنگی و مقتضیات بومی است و اگر اخالق 
آیین  یک  بیافتد،  جا  است،  اصولی  خود صاحب  که  حرفه ای 

رفتار حرفه ای قابل اتکا و قابل اجرا از آن منتج خواهد شد. 
بایســتی اخالق حرفه ای  آموزشی  در مقاطع مختلف 
به تمام وکمال، از پلکانها و سطوح تفکر آن، که متاسفانه 
در ایــران فاقدش هســتیم، تا تاریخ تطــور آن، نحوه 
نگرش فلســفی بــه آن، نحوه نگرش تئوریــک، ارائه 
دکترین هــا، تعاریف و مکتبها و دیدگاه ها ارائه شــود، و 
آییــن رفتار حرفــه ای منطبق بر این ادبیات و ســپس با توجه 
به مقتضیات بومی، در مقطع کارشناســی، آن هم از ترمهای 
ششــم و پنچم به بعد، با تاکید و به عنوان یک درس مستقل، 
یک سرفصل جداگانه، باز هم با توجه به همه مسایل فرهنگی 

در ایران، آموزش داده شود. 
متاسفانه در حرفه حسابداری ما، مســایل فرهنگی، ارزشها، 
نحوه اجرای آن و مقتضیات عملی و بهینه آن بحث نشده است، 
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چیزی که ممکن اســت تنها به حفظ کردن آیین رفتار حرفه ای در 
حافظه منجر شود، و دالیل ورودی، دالیل عّلی، و دترمینسیتیک 
آن مشخص نشده اســت، از هدف دور می افتد و تبعًا دانشجو، و 
پس از دانشــجو حسابدار، و پس از حسابدار حسابرس یا حسابدار 
رســمی یا مدیرمالی، متوجه نخواهد شــد که چگونه بایستی این 

اصالحات این ویرایشها برحسب زمان و شرایط تغییر کند. 
اما اخالق حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای هر دو می توانند 
در یک درس دو واحدی در مقطع کارشناسی و با تغییرات 
و توســعه ها و مبانی و فصــول پیشــرفته تری در دوره 
فوق لیسانس تدریس شوند. در دوره دکترا بایستی تمام تاکید 
بر حفظ و گسترش تفکر اخالق حرفه ای و حفظ و گسترش 
آیین رفتار حرفه ای از دیدگاه جامعه و برای منافع عمومی 
و به عنوان تصویری از مکاتب، فلسفه ها، نظریه پردازیها، 
دیدگاه ها، خواســتگاه های فرهنگی و اقلیمی و مناسبات 
زنجیره ای بین حســابداران و خدمات آنها از یک ســو و 
مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات از سوی دیگر، قرار 
گیرد. در مقطع دکترا بیشــتر بایســتی به ادبیات، مبانی نظری، 
راههای توســعه، بحث و پلمیکس و دیالوگهای چندگانه از چند 
زاویــه، از زوایه صاحب کارها از یک ســو، از زاویه حسابرســان 
داخلی و حسابرســان مستقل از یک ســو، و حسابداران رسمی 
از ســوی دیگر، مقتضیات اقتصــادی آنها، مقتضیــات مالی، 
دســتمزدها، اندازه ها و قدمت و فاصلــه و مدت زمان همکاری 
بین حسابرس و صاحب کار و همه شقوق دیگر به شکل عالمانه 
بررسی شود. این که می گویم عالمانه، منظور انجام پژوهشهای 
تجربی در حوزه ها و گوشه ها و زوایای گوناگون اخالق حرفه ای 
و آیین رفتار حرفه ای اســت تا الگو و مدل برای جاافتادن آن در 
مرحله اول، و تفکر بیشتر درباره آن در مرحله دوم، فراهم شود 
و مورد اعتنــا و وثوق همه اهالی حرفه بــه پژوهش قرار گیرد؛ 
چیزی که در ایران متاســفانه خیلی جانیافتاده، حضور، ســهم، 
اعم از سهم معنوی یا مالی، و انجام خود تحقیقات و برخورداری 
از نتایج تحقیقات توسط موسسات حرفه ای حسابرسی است )که 
البته خود این بایســتی پژوهش شــود که با این دارایی بزرگ 
و عظیمی که در ایران داریم به عنوان موسســات حرفه ای 
حسابداری بسیار معتبر و بســیار متعدد و بسیار آموخته، 
چرا این قدر غافل شــدیم از انجام پژوهشها در راه یک 

چشم انداز مطمئن و قابل اتکا از سوی ذینفعان(. 

اگر این طور است، حسابداران حرفه ای به منظور رعایت 
آئین رفتار حرفه ای و به کارگیری سودمندانه آن باید تنها 
کارهایی را بپذیرند که در آنها کنترل داخلی قوی باشد و 

شائبه بداخالقی قوی در آن وجود نداشته باشد؟
دکتر رویائی

اما حسابداران  این، نکته خیلی درست و حائز اهمیتی است. 
حرفه ای در واقع خودشان باید بیشتر مدعی کنترلهای داخلی 
فرار  آن  از  موارد  از  پاره ای  در  است  ممکن  این که  گو  باشند، 
آنها  ولی  باشد.  سخت  کمی  برایشان  آن  پذیرش  یا  کنند، 
رعایت  درست  می توانند  وقتی  را  حرفه ای  رفتار  آیین 
کنترل داخلی  که  و نخ تسبیحی  پیکره و زنجیره  که  کنند 
را مثل یک زیربنا یا فونداسیون قابل اتکا برای پردازش 
اطالعات حسابداری ایجاد می کند، وجود داشته باشد. در 
غیر این صورت، حسابداران هم نمی توانند خدماتی را که ارائه 
می کنند، دفاع درست کنند و سهمشان را در افزایش داراییها، 
اعتبار، و اسم شرکت و احتمااًل در بورس اوراق بهادار، ارزیابیها 
و افزایش قیمتها، به منصه بروز و ظهور برسانند و به ذینفعان 

اهمیت و تاثیر خودشان را تاکید کنند. 
قبول کنیم که کنترل داخلی درواقع خواستگاه حسابداران 
حرفه ای است به طور کل؛ نه این که ابزاری تعبیه شود توسط 
دیگران که حالت نرماتیو یا دســتوری برای اجرا داشــته 
باشد. حســابدار حرفه ای بایستی به اندازه یک حسابرس 
داخلی یا حسابرس مستقل به کنترل داخلی واالیی و تجلی 
ببخشد؛ درغیــر این صورت طبیعی است که این سئوال، صحت 
خود را بیشتر به رخ می کشد که کارهایی که کنترل داخلی ضعیف 
دارند رعایت آیین رفتار حرفه ای را سخت تر خواهند کرد. 

ایران،  حسابداری  حرفه  کلی  وضعیت  از  شما  ارزیابی 
میزان تعهد حسابداران حرفه ای به آئین رفتار حرفه ای 

و تعهد نسبت به مسئولیت حفظ منافع عمومی چیست؟
دکتر رویائی

از  بهره مندی  برای  تقاضا  میزان  انقالب  از  پس  خوشبختانه 
پردازش  فرایند  از  اعم  آن،  کلی  چرخه  در  حسابداری  حرفه 
از داخلی و مستقل و  اعم  اطالعات حسابداری و حسابرسیها 
نیز شعب برخواسته از این حرفه و اطالعات حاصل از آن، مثل 
حسابداری مدیریت و محاسبه سرمایه گذاریها و توجیه سرمایه 
به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل این توجه 
و تقاضا، برون داد دانشگاه ها از این حرفه نیز رو به تزاید بوده و 

همچنان در حال افزایش هست. 
فاصله بین برون داد دانشگاه ها و نیازهای بیرون، ازنظر تعداد 
و ازنظــر کیفی غیرعادی اســت، به تعبیر دیگــر فاصله زیاد بین 
انتظارات درخواســت کنندگان و اســتفاده کنندگان از سیستمهای 
حسابداری از یک سو، و کیفیت برون داد دانشگاه ها و موسسات 
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آموزشــی رسمی از ســوی دیگر، درخورتوجه است و اختالفات 
زیاد اســت. در پاره ای از موارد لبریز اســت، یعنی ارائه و عرضه 
بیشتر از تقاضاست که به نظر می رسد که در چشم انداز آینده حرفه 
حسابداری تاثیر مثبت خواهد داشت. با تغییراتی در سیستم نظام 
آموزشی حرفه حسابداری، فاصله انتظارات حتمًا می تواند کاهش 

پیدا کند و میزان عرضه و تقاضا هم می تواند متعادل شود. 
از لحــاظ محیــط حرفه خوشــبختانه ظرف 5 ســال اخیر، 
موضوع اخــالق حرفه ای و به تبع آن آیین رفتار حرفه ای مورد 
توجه محافل قرار گرفته، هم محافل ناظر و دولتی و همین طور 

محافل ناظر داخل در حرفه؛ ولی هنوز خیلی جای کار دارد. 
از لحــاظ آکادمیک اولین بار که حدود 17 ســال پیش موضوع 
اخــالق حرفه ای را در دوره دکترای دانشــگاه علــوم و تحقیقات 
مطرح کردم و در کنار آموزش تئوریک، افته ها یا بررســی موردی 
اخالقی هم در کالسها مطرح و به بحث گذاشته می شد. این ابتکار 
با اســتقبال زیاد دانشــجویان و دپارتمانهای حسابداری و اساتید 
شاخص حرفه روبرو شد. به تدریج توجه ایستگاه های حرفه ای که 
به این مورد حساســیت داشتند بیشتر شد و در دانشگاه های دیگر 
هم بحث اخالق حرفه ای و تدریس آن به تدریج افزایش یافت. 

ولــی آن چه را کــه من ظرف این ســالها، اعم از کالســهای 
آکادمیک و یا سخنرانیهایم در انجمنهای حرفه ای و سازمانهای 
حسابرسی، دریافتم این بود که اخالق حرفه ای آن چنان مغفول 
مانــده بود که حســابداران و مخاطبان ما چیــزی غیر از اخالق 
عمومی یا مــورال مراد نمی کردند، که خود برحســب نوع فرد و 
فرایند دریافت و درجه اعمال اخالق عمومی داشــتند، که اشاره 
کردم که مورال، از وراثت تا تجربه های پس از رشد سنی در فرد 
غالب می شود. این تصور از اخالق را در ذهن نداشتند و همه فکر 
می کردند که اخالق همان اســت که در این فرایند یادگرفته اند و 
طبعًا چیزی به اسم اخالق حرفه ای مغفول مانده بود. اما در حال 
حاضر دانشــگاه ها به این موضوع مهم توجه کرده اند و به حمداله 
اخالق حرفه ای و آیین رفتــار حرفه ای، به خصوص در مجالت 
و فصل نامه هــا و ماهنامه های حرفــه ای، خیلی مورد توجه قرار 
گرفته، اما بخش بومی شــدن آن یا ایرانیزه شدن آن خیلی طرف 
توجه نبوده، معذالک این خوشبختی وجود دارد که موضوع مورد 
توافق همه است؛ قولی است که جملگی برآنند که این حوزه باید 
آموزش داده شود، اصول، قواعد، نظام مندی و تاثیرات فرهنگی 
آن از جنبه-هــای گوناگون بحث و تکرار شــود، و از هر فرصتی 

برای بسط و گسترش آن بهره وری کامل انجام شود. 
هرچه کــه بحث و نقدونظر در مورد اخالق حرفه ای و آیین رفتار 
حرفه ای بیشــتر شود طبیعی است که تعهد حســابداران نسبت به 
ذینفعــان ملموس تر، اجرایی تــر و پذیرفتنی تر می شــود. یکی از 

راه ها این است که حرفه حسابداری در ایران سایه اخالق حرفه ای 
را روی ســر خود بیشــتر حس کند و درواقع به جای این که خدایی 
نکــرده آن را بازدارنــده فعالیت قلمداد کنــد آن را مثل یک آویزه 
در گــوش خود، در دل خود حفظ کند، که چقــدر به او کمک کننده 
خواهــد بــود. اما راه آن هم این اســت که اخــالق حرفه ای در 
یک اتاق شیشــه ای قــرار بگیرد و رویدادهــای اخالقی و 
غیراخالقــی و میزان تعهد به آیین رفتــار حرفه ای و تعهد 
نسبت به مسئولیت و پاســخگویی آن به صورت کارگاه های 
نقدونظر موضوع گفتمانهای آموزشی قرار گیرد، همچنین در 
موسسات و سازمانهای حرفه ای مثل انجمن حسابداران خبره 
یا جامعه حســابداران رســمی یا انجمن حسابرسان داخلی و نظایر 
آنها به صورت بررســی موردی یا افته و برحسب واقعیتهای 
اتفاق افتاده از ساده ترین نوع آن که هموارسازی سود، مدیریت 
ســود، و نظایر این ها باشد تا اتفاقات ناخوشایندی که در موسسات 
اتفاق افتاده، و حسابداران حرفه ای ما به عمد یا به سهو از آن 
گذر کرده اند، مطالعه شود. این رویکرد باعث می شود که اخالق 
حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای بیشــتر مدنظــر و مطمح توجه قرار 
گیرد و حســابداران دقت کنند که موضوع اخــالق حرفه ای و آئین 
رفتاری آن به مثابه شمشیر داموکلس باالی سر همه ما حرفه ای ها 
است، تا خود را هرچه بیشــتر از ناهمواریها، تخلفهای احتمالی و 

اشتباهات و گوناگونِی کاهنده رفتار حرفه ای، منزه نگه داریم. 
کارگاه های نقدونظــر به خصوص برای اهالی اجرایی حرفه، 
مثل حســابداران رسمی و کسانی که در حسابداری یا امورمالی 
بــه کار مدیریتی مشــغولند، به دلیــل ملموس بــودن حادثه ها 
و قابلیــت ارزیابی چگونگــی و نتایج ایــن چگونگیها، خیلی 
می تواند به این حال وهوای اخالق حرفه ای و تعهد نســبت به 

مسئولیت حفظ منافع عمومی کمک کند. 

بزرگواری کردید که وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت 
داروی  شما،  دلپذیر  البته  و  عالمانه  گفتگوی  کردید. 
در  حرفه ای  رفتار  ناکارامدی  و  ضعف  برای  شفابخشی 
ارکان  توجه  مورد  امیدوارم  که  است  حسابداری  جامعه 
نظارتی حرفه حسابداری قرار بگیرد. جا دارد که جامعه 
و  مهم  موضوع  این  آن  اعضای  و  رسمی  حسابداران 
دیدگاه ارزشمند شما پیرامون رفتار حرفه ای را به بررسی 

بگذارند و درباره آن بیشتر کنکاش کنند.
جامعه  توجه  و  طرح  برای  بیشتری  مطلب  و  پیام  اگر 

حسابداری دارید، در فرصت باقیمانده به آن بپردازید.
دکتر رویائی

و  تعارض  و  تضاد  تیغ  لبه  یک  روی  حرفه ای  حسابدار 



37
13

98
د  

سفن
و  ا

ن 
هم

1ب
05

ره 
ما

ش

دوگانگی و حتی چندگانگی قرار دارد و از این بابت حسابدار 
مظلومیت  این  که  دارد  به تن  مظلومیت  از  لباسی  حرفه ای 
مسئولیت  نوعی  معرض  در  موارد  از  خیلی  در  او  می شود  باعث 
قرار  مسئولیت،  حس  با  توام  دوگانگی  نوعی  و  هراس  با  توام 
بگیرد که واقعًا برای حسابدار از نظر روحی و از نظر روانی و از نظر 

شخصیتی و از نظر شان و منزلت اجتماعی آسیب رسان است. 
به این ســبب باید توجه داشته باشــیم که حسابدار حرفه ای 
اگر بخواهد اخالق حرفه ای را رعایت کند همیشــه متوجه 
یک ســه گانگی، یک سه جنبه گی است، و این باعث می شود 
کــه قبول کنیــم که مســئولیت بزرگی به عهده آنهاســت که این 
مســئولیت را در هر مورد و در هر گزارشگری بایستی هم انجام 
بدهند و هم تحمل کنند. از یک سو بایستی رضایت صاحب کار را 
به نحو قانونی حفظ کنند، چون درهرحال خدمتی برای آنها انجام 
می دهند و این خدمت بایســتی به آنها فوایدی برساند. از سوی 
دیگر خودشان هم بایستی از یک رضایت روحی و معنوی 
متلذذ شوند، لذت ببرند، و تامین این رضایت روحی و معنوی که 
معمواًل با کار طاقت فرسا همراه است برای حسابدار سخت است 
و صاحب کار و بنیادهای حرفه ای و انجمنهای نظاره گر، بایستی 
کمک کنند که حسابدار از این فرایند بدون آزردگی و بدون تحمل 
دوگانگیها و تعارضها بیرون بیاید. نکته یا جنبه سوم این است که 
حسابدار بایستی از یک سطح متعالی از رفاه و ارتزاق کافی 

برخوردار باشد و رضایت مالی او فراهم شود. 
انجمنها و موسســات نظاره گر بایستی کمک کنند و حسابدار 
حرفــه ای و به خصوص آنهایــی را که از نظــر اخالقی و رفتار 
حرفه ای خیلی حساس هســتند، از این جنبه ها مورد مالحظه 
قرار دهنــد تا آنهــا بتوانند آســودگی خاطر پیــدا کنند. توجه 
داشته باشــیم که این سه گانگی یا سه جنبه گی را یک عامل 
تامین می کند، یا یک عامل اســت که پــر می کند، و آن هم 
انگیزه هاســت. انگیزه هایی که حســابدار حرفــه ای محتاج 
آن اســت و آن چنان محتاج اســت که برای استغنای روحی و 
روانی خود الزم دارد که پرده های ابهام برداشته شود و او بتواند 

به راحتی گزارشگری مالی کند. 
انگیزه هایــی که برای او الزم اســت، چه از لحاظ مادی چه 
از لحاظ معنوی، بایســتی تامین شــود تا این که نیازی نباشــد 
که خدایی نکرده بخشــی یا حتی تکه کوچکــی از آیین اخالق 
حرفه ای را اغماض کند. حسابدار حرفه ای، در کل می گویم چه 
حسابرس و چه حسابدار و مدیر مالی، ابزاری در دست دارد 
که این ابزار دارای دو لبه اســت و این برندگی هر دو لبه 
باعث فشار به جسمیت و روح و روان حسابدار می شود. 
باید اضافه کنم که منظورم بیشتر این است که در بحث اخالق و 

رفتار حرفه ای تنها آموزش کافی نیست؛ بایستی حسابدار حرفه ای 
عادت کند که برای کســب رضایت بیشتر، گذران زندگی حرفه ای 
را با اخالق انجام دهد، نه تنها گزارشــگری حرفه ای را. یعنی که 
برای حســابداران، اخالق حرفه ای و آموزش آن ممزوج با 
زندگی عادی می شــود که نه تنها مشــکل ایجــاد نمی کند بلکه 

دارای فواید معنوی ویژه و فزاینده ای هم خواهد بود. 
یعنی این که بپذیریم که شــغل حسابدار در حرفه ای به اسم حرفه 
حسابداری ایجاب می کند که به یک چشم انداز نگاه کنیم و احاطه به 
یک چشم انداز را برای خود مسئولیت قلمداد کنیم و این که در فضایی 
که صاحب کار از یک ســو، ذینفعان و از میان ذینفعان جامعه یا منافع 
عمومی مهمتر از همه از سوی دیگر، و خود حسابدار از سوی سوم، 
در آن قرار دارند، تنفس گاهمان در حرفه تنفس گاهی باشد که با 
یک جور اخالق حرفه ای، با یک نوع مدارای اخالق حرفه ای، 
و یک مدل یا الگوی اخالق حرفه ای هم زیستی داشته باشد، 
که باعث می شــود مــا را از تعارضها، دوگانگیهــا، تضادها و 
دوراهیهایــی کــه در حرفــه، در گوناگونیهای متعدد بــا آن روبرو 
هســتیم، امن و امــان نگهدارد و نجات ما در این باشــد که هر سه 
ُبعد استفاده کنندگان، ذینفعان، صاحبکار و خود ما از آمیزه ای 
از اخــالق عمومی یا مورال و اخالق حرفــه ای یا اتیکس آن طور 
برخوردار باشــیم که با وجود انــواع انگیزه ها که به هرصورت در همه 
جوامع و همه حرفه ها وجــود دارد بتوانیم پاک و منزه آرامش خود و 
خانواده را تامین کنیم و آن وقت اســت که اگر از تعارضاِت نظارتهای 
دولتــی، نظارتهای حرفه ای و نظارتهــای گاهی اوقات غیرمنصفانه 
به ســهولت و با آرامش بیرون بیاییم، خدمات ما به حرفه و ذینفعان 

هم به طورحتم بیشتر، با کیفیت تر و بهتر خواهد بود. 
در ابتــدای کتاب اولم جمله ای نوشــتم کــه: "اخالق همان 
قانون نانوشته اســت." در واقع هر وقت اتفاقی روی داده، که 
پیش ازآن ندیده بودند، آن را قانون کردند و قانون را برحســب 
اخالق نوشــتند. یعنی آن چه را کــه اخالق حکم مکتوم و 
پنهانی داشــته و در ضمیر همه ما انسانها وجود داشته، 
آن را قانون کردند؛ برای این که روان ترین و وجیه ترین شکِل 
اجرای اخالق است، و اخالق حرفه ای هم از همین خاصیت و 

از همین روش برخورداری دارد. 

پانوشتها:
1-  این تاکید در حرفه حســابداری معطوف اســت بــه ویژگیهای ماهیتی و 

مشخصات فراگیر و درج اهمیت آن ها
2-  در حرفــه حســابداری موضــوع فرهنــگ، خرده فرهنگهــا، قومیتها، 
الیه بندیهای ارزشــی به ویژه در اتصال آن به اخــالق حرفه ای به دلیل کمی 
فضا در این مصاحبه مورد بحث قرار نگرفته است، خود بحثی مهم، چالشانه 

و جالب می باشد.
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مابخشیازراهحلهستیم:حرفهجهانیحسابداریبهفسادضربهمیزند

همزمان با برگزاری اجالس وزرای دارایی و روســای بانک مرکزی کشــورهای عضو گــروه 120 (G20) در بوئونس آیرس، 

فدراســیونبینالمللیحســابداران2 (IFAC) به همراه گروهکسبوکار320 (B20) و ســازمان عضو فدراسیون، یعنی 

فدراســیونانجمنهایحرفهایعلوماقتصادیآرژانتین4 (FACPCE) میزبان یک رویداد ارزشمند برای مقابله با فساد 

بودند. این رویداد، رهبران همنشــینی سیاسی گروه 20، کســب وکارها و حرفه ها را گرد هم آورد تا بر اقدام جمعی در راستای 

مقابله با فساد در سراسر جهان تمرکز کنند. 

گروه 20، یک همنشــینی پیشرو است که از اقتصادهای بزرگ جهان تشکیل شــده تا سیاستهای جهانی را که به گستره ای 

از بزرگترین چالشــهای کنونی ازجمله آینده  کار، زیرســاختهای توسعه، و پایداری می پردازد، توسعه دهد. گروه کسب وکار 20 

نماینده بخش خصوصی انجمن گروه 20 است. امسال کشور آرژانتین میزبان این انجمن بود.

در چندســال گذشته، فدراسیون بین المللی حســابداران همکاری با انجمنهای گروه 20 و کسب وکار 20 را افزایش داده تا با 

جدیت بر نقش اساســی این حرفه جهانی بر موضوعهای مهم تاکید کرده و آن را پیش ببرد. در سال 2018، فدراسیون تبدیل 

بــه یک شریکشبکهای5 رسمی از نظر درستکاری و رعایت شــد. راشلگریمز (Rachel Grimes) رئیس فدارسیون نیز 

به عنوان عضو انجمن حامیان بین المللی کسب وکار منصوب شد. گروه یادشده، از رهبران عالی رتبه کسب و کار تشکیل شده که 

به منظور افزایش شفافیت طرحها و رویه های پیشنهادی در گروه کسب وکار 20، با وزرا و رهبران همکاری می کنند. 

جا دارد بپرســیم که چرا حســابداران باید در این مباحث مشارکت بیشتری داشــته باشند. گرچه مباحث و رویه های گروه 20 

بر موضوعهای گســترده تری مانند امورمالی، مقابله با فســاد و بنگاه های کوچک ومتوســط تمرکز دارد، اما ابزار سیاستی که از 

سوی گروه 20 منتشر می شود، دارای قدرت اجرایی است و موجب تنظیم مقرراتی می شود که تا جایی که به مالیات، مبارزه با 

پولشویی، گزارشگری مالی و حسابرسی و موارد دیگر مربوط می شود، بر حرفه تاثیرگذار است.

در بســیاری از موارد، حرفه حســابداری بخش مهمی از راه حل مسائلی است که در تصویر کلی گروه 20 با آنها روبرو است؛ 

ازجمله فســاد و تقلب. داشــتن یک جایگاه در میز مذاکره، به معنای آن اســت که می دانیم درباره چه موضوعی بحث می شود 

و می توانیم درباره آن اطالعاتی ارائه دهیم و به شــکل گیری رویکردهای منطقی برای این سیاســتها کمک کنیم، که موجب 

می شود حرفه تا حد ممکن به طور موثر همکاری داشته باشد. 

 (Laura همچنین نقش حرفه از سوی دیگر شرکت کنندگان صاحب نفوذ در این رویداد مورد توجه قرار گرفت. لوراآلونسو

(Alonso رئیس دفتر مبارزه با فســاد آرژانتین در شورای مشارکت بخش عمومی و خصوصی گفت: "حسابداران داراییهای با 

ارزشی در مبارزه با فساد هستند- اقدام جمعی ضروری است." 

راشــل گریمز، رئیس فدراســیون بین المللی حســابداران، از نمایندگان تقاضا کرد تا به طور مشــارکتی در سراسر بخشهای 

عمومی و خصوصی فعالیت کنند تا مدیریت مالی بخش عمومی را ارتقا داده و توانمندی توســعه پیشرفتهایی مانند گزارشگری 

یکپارچه و فناوری جدیدی را به دست آورند که ممکن است از مبارزه جهانی با فساد حمایت کند. 

فایــضچودری (Fayezul Choudhury) مدیر اجرایی ارشــد فدراســیون بر ارزش اســتاندارد جدید رعایتنشــدن
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قوانینومقررات (NOCLAR) تاکید کرد که توســط هیئتاستانداردهایبینالمللیاخالقحرفهایبرایحسابداران 

(IESBA) منتشر شد، و نشان می دهد که حسابداران حرفه ای در هنگام رویارویی با شواهد انجام فساد، چگونه اقدام می کنند. 

همچنین وی تاکید کرد که دولتها باید قوانینی را تصویب کنند که از متخصصان حمایت کند و این امکان را فراهم ســازد که در 

هنگام رویارویی با فساد یا دیگر اقدام غیرقانونی، به طور موثر و بدون هیچگونه تهدیدی اقدام کنند. 

فعالیت به عنوان یک شریک شبکه ای به فدراسیون این امکان را می دهد تا مواضع سیاسی مهمی نسبت به مباحث ارزشمند 

در زمینه سیاستها مطرح کند، ازجمله: 

،(IPSAS) ایجاد انگیزه در استقرار استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی •

• بهبود مدیریت مالی بخش عمومی،

• پشتیبانی از گزارشگری یکپارچه،

درستکاری، زمینه  در  برتر  رویه  با  بین المللی  استاندارد  به عنوان  حرفه ای  برای حسابداران  اخالقی  اصول  آیین  شناسایی   •

• تالش برای دستیابی به مقررات هوشمند و یکنواخت، و

• اهمیت مشاوران حرفه ای در محیط بنگاه های کوچک ومتوسط.

فدراســیون به عنوان بخشی از فعالیتهای پیرامون پیمان مقابله با فساد، به تازگی همراه با اتحادیهبینالمللیوکال6 ، حکم 

مشــترکی برای مقابله با فســاد منتشر کرده است. این اتحادیه یک سازمان جهانی پیشــرو، متشکل از کارشناسان بین المللی 

قانونی ، انجمنهای وکال و جوامع حقوقی است. 

همه این موارد، بر نیروی بقای حســابداری به عنوان یک حرفه جهانی و نقشــی که در پیشــبرد اقتصاِد عاری از فســاد ایفا 

می کند، تاکید دارد. با وجود این که دستاوردهای زیادی داشته ایم، اما از بسیاری از جهات تازه شروع به فعالیت کرده ایم. 

این نوع طرفداری و مشارکت بدون وجود یک شبکه جهانی قدرتمند و همکاری مهم در میان اعضای فدراسیون امکانپذیر 

نخواهد بود، به ویژه فدراسیون انجمنهای حرفه ای علوم اقتصادی آرژانتین با ریاست خوزهآرنولتو (Jose Arnoletto) که در 

همکاری فدراسیون با مجموعه گروه 20 در آرژانتین نقش موثری داشته است. 

پانوشتها:

1- Group 20 (G20)

2- International Federation of Accountants (IFAC)

3- Business 20 (B20)

4- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)

5- Network Partner

6- International Bar Association

منبع:

Amir Ghandar, We Are Part of the Solution: The Global Accountancy Profession Making a Dent in Corrup-

tion, ifac.org, Aug. 2018
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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  عمومی  منافع  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.
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مسائل اخالقی در حسابداری

چهار اندرز 

حســابداران در انجام وظایف روزانه خود گســتره وســیعی از داده های خاص و حســاس را اداره می کنند و از آنجا که آنها با 

اعدادی کار می کنند که ممکن اســت در پاداش و قیمت سهام انعکاس داشته باشند، ممکن است در حرفه حسابداری بیشتر 

ازکارشناسان بیمه یا تحلیلگران بودجه، با مسائل اخالقی روبرو شوند. 

معضلهای اخالقی که بعضی اوقات حســابداران با آن روبرو هستند، شــامل تضاد منافع، محرمانه بودِن حقوق ودستمزد، 

فعالیتهای غیرقانونی یا متقلبانه، فشــار مدیریت برای بیش نمایی ســود، و صاحبکارانی که درخواست دستکاری صورتهای 

مالی را دارند، می باشد. 

حســابدار هنگام رویارویی با چنین معضلهایی، باید اســتطاعِت گرفتِن تصمیمهای دشوار و در عین حال اصولی را داشته 

باشد. اگر متوجه شدید که در حسابداری با مسائل اخالقی روبرو هستید یا درباره پیامدهای اخالقی در شغل خود دست وپنجه 

نرم می کنید، در اینجا چهار مرحله ارائه می شود که می توانید بر اساس آن اقدام کنید: 

1- مسائل حقوقی ممکن را شناسایی کنید

بررســی کنید که آیا این مساله بر اســاس قانون یا سیاستها انتظام بخشی شده است یا خیر. منبع اطالعات ممکن است 

کارفرمای شــما، انجمن حرفه ای شــما، یک نهاد انتظام بخشی دولتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادارامریکا1 

(SEC) یا همه موارد یادشــده باشد. انجمن حسابداران رســمی امریکا2 (AICPA) دارای آیین رفتار حرفه ای3 

(CPC)، و انجمــن بین المللی مدیران مالــی4 (FEI) دارای آیین اخالق حرفه ای5 (CE) هســتند. اگر در مورد 

وضعیتی که از لحاظ اخالق حرفه ای با آن روبرو هســتید خیالتان جمع نیست، هر دوی این مراجع و مراجع مشابه منبع 

ممتازی هستند. 

همچنین پیش بینی می شــود یک اســتاندارد جدید که توسط هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای 

حســابداران6 (IESBA) تهیه شــده، تا پایان سال الزم االجرا شود. این اســتاندارد نقش حسابرسان، مدیران مالی ارشد 

و دیگر متخصصان حســابداری را هنگامی که شــاهد اقدام غیرقانونی یا مشــکوک به غیرقانونی بودن در سازمان خود یا در 

سازمان صاحبکار هستند، تعریف می کند. 

2- از منظر یک شخص برون سازمانی بنگرید

به عنوان یک محقق، درباره آنچه در مورد اخالق حرفه ای در مطالعات حســابداری آموخته اید، بیاندیشید. یا درنظر بگیرید 

که اگر یک شخص برون سازمانی بودید که درباره این مساله به صورت برخط می خواندید یا از یک دوست یا یکی از اعضای 

خانواده می شــنیدید، چه حسی داشتید. بعضی اوقات، جداکردن مسئله از احساسات شخصی و حرفه ای ممکن است  به شما 

کمک کند که آن را از منظر دیگری ببینید. 
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3- طرفهای زیر تاثیر را شناسایی کنید

در مورد افراد، شــرکتها یا ذینفعانی فکر کنید که ممکن اســت زیر تاثیر این مساله یا تصمیم شما درباره اقدام کردن یا نکردن 

قرار بگیرند. به یاد داشــته باشــید که کوتاهی دراقدام، مانند ارائه نکردن گزارش تقلب، ممکن است به همان اندازه اثر داشته 

باشد که گویی خود شما مرتکب آن شده اید. 

4- مشاوره حرفه ای دریافت کنید

اگر نیاز به ارائه گزارش رفتار غیراخالقی یا غیرقانونی همکار حسابدار یا کارفرمای خود دارید، به دنبال مشاوره حقوقی باشید، 

خواه درون سازمانی باشد یا از یک موسسه مستقل، یا به منابع افشاگری شرکت خود دسترس پیدا کنید. 

در حالی که به یقین اخالق حرفه ای برای یک شــخص دارای اهمیت اســت، سازمانها نیز باید آیین اخالق حرفه ای خود 

را داشــته باشند و اطمینان پیدا کنند که همه کارکنان با آن آشنا هستند. نه تنها سازمانهای بیشتری اصول اخالق حرفه ای را 

به کارمندان خود آموزش می دهند، بلکه اطالعات اخالقی را نیز جمع آوری و گزارش می کنند. 

اگر کارفرمای شــما آیین اخالق حرفه ای و اســتانداردهایی در این زمینه ندارد، شما و گروه تان باید از تدوین یک آیین یا 

مجموعه اســتاندارد اخالق حرفه ای طرفداری کنید. یک موافقتنامه موثــر راه حلی برای همه موضوعها ارائه نمی کند، بلکه 

به عنــوان یک راهنما برای فرایند تصمیم گیــری عمل خواهد کرد. هنگامی که آیین اخالق حرفــه ای را از نقطه صفر تهیه 

می کنید، دســتورالعملهایی درباره رفتار پذیرفتنی، نمونه هایی از معضلها و راه حلهای اخالقی، جزئیات استقرار و هزینه ها، و 

پیامدهای رفتار نادرست را در آن منظور کنید. 

در هنگام رویارویی با مسائل اخالقی در حسابداری، ممکن است وسوسه کنارنشستن و سروصدانکردن به سراغتان بیاید. 

با این حال، شــما به این شــغل، حرفه و جامعه خود مدیون هســتید و به جای این که در فعالیتهای متقلبانه همکاری داشته 

باشید، در مورد تخلفاتی که ممکن است کشف کنید، اقدام کنید. 

پانوشتها:

1- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

2- American Institute of CPAs (AICPA)

3- Code of Professional Conduct

4- Financial Executives International

5- Code of Ethics

6- International Ethics Standards for Accountants (IESBA)
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از شما سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. شما کار حسابداری حرفه ای را همزمان با تحصیل حسابداری در دانشگاه، 
شروع کردید و تجربه زیادی در باره کار حسابداری حرفه ای دارید. این نظر وجود دارد که حسابداران جوان، نه در دانشگاه 
و نه در محیط حرفه، آن طور که باید، با اخالق حرفه ای آشنا نمی شوند و آموزش نمی بینند. اخالق را چگونه برای آنان تعریف 
می کنید؟ اخالق چه ارتباطی با حسابداری دارد و حسابداران حرفه ای چه تعهدی به رعایت آن دارند؟ آیا تضمینی وجود دارد که 

حسابداران حرفه ای اخالق را رعایت می کنند؟
نادریان

از نظر اساتید فن، اخالق مسئولیت پذیری در قبال حقوق افراد است و نگاه درست به رعایت اخالق، اعمال جریمه و مجازات نیست بلکه 
روشهای اخالقی منجر به ارزش آفرینی پایدار می شود و اخالق ابزاری است برای تبدیل ارزش به عمل.

ویژگیهای اخالق حرفه ای، مسئولیت پذیری، صداقت، رعایت ارزشها، احترام به دیگران، وفای به عهد، و عدالت و انصاف است.
مسـئولیت پذیری اخالقـی، حرفـه را برای مشـتریان، تامین کنندگان و سـایر ذینفعـان، پیش بینی پذیـر می کند. مزایـای پیش بینی پذیری، 

امانـت داری، رازداری، قانون پذیـری، حفـظ حریم خصوصـی افراد و پایبندی به تعهدات اسـت.
استفاده کنندگان از اطالعات مالی، با اتکا به اصول اخالقی حسابرسان تصمیم می گیرند. پس، التزام و پایبندی به اصول اخالقی، در مرکز 

ثقل انتظار از حسابرسان است.

گفتگو با
   هوشنگ نادریان

مدیرعامل موسسه حسابرسی مفیدراهبر 

تحکیم اعتماد کلید استقالل
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حرفه حسابرسی به نحو قابل توّجهی با مسائل اخالقی پیوند 
ذینفعان  برای  اعتمادسازی  مستقل  حسابرسان  وظیفه  دارد. 
است، لذا باید در راستای حفظ منافع عمومی پایبند به اخالق 
بود؛ و حسابرسان که می خواهند اطمینان و اعتماد ایجاد کنند، 
خود باید معتمد و مورد اطمینان باشند. حفظ اعتماد عمومی به 
حسابرسان تا زمانی میسر است که خدمات خود را در سطحی 

ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند.
در کشـورمان جهـت اطمینان از رعایت آییـن رفتار حرفه ای 
توسـط حسـابداران رسـمی، پیش بینی هایی شـده مشتمل بر: 
تصویـب آییـن اخـالق و رفتـار حرفـه ای، تصویـب آیین نامـه 
کارگروه هـای  از  اسـتفاده  حرفـه ای،  نظـارت  و  انضباطـی 
تخصصـی بـرای نظـارت بـر حرفـه، وجـود هیئتهـای نظارتی 
بـدوی و هیئـت عالـی نظـارت جهـت اعمـال مجـازات مـوارد 
تخلـف، نظـارت حرفـه ای اعضای جامعه توسـط هیئـت عالی 
نظـارت جامعـه، و در نهایـت وجـود هیئـت ویـژه رسـیدگی به 

تخلفـات، قصـور و اهمـال جامعه. 
ضمن آن که به موازات اقدام یادشده که در چارچوب وظایف 
جامعه حسابداران رسمی صورت می گیرد، نظارتهای حرفه ای 
دیگر نیز از طریق هیئت پذیرش موسسات حسابرسی معتمد 
در  نیز  جداگانه ای  انضباطی  سازوکار  و  اعمال  بورس  سازمان 

این رابطه برقرار است.
تضمین  موجب  یادشده  موارد  آیا  این که  به  پاسخ  در 
قضاوت  شده،  حرفه ای  رفتار  آیین  رعایت  اطمینان بخشی 
فاقد  و  شکلی  عمدتًا  اعمال شده  نظارتهای  که  است  این  من 
حرفه  امور  به  انتظام بخشی  جهت  اثربخش  و  الزم  محتوای 
مانعی  که  نیست  باال  آن قدر  تخلف  هزینه  هنوز  و  است  بوده 
جّدی برای رعایت نکردن اخالق حرفه ای شود. دالئل این امر 

را می توان به شرح ذیل احصا کرد:
1- بخش عمده نظارتهای درون جامعه به صورت خودانتظامی 
انجام شده و فاقد استقالل الزم می باشد؛ لذا اثربخشی الزم 

را فاقد است.
2- در بخش نظارتهای مورد عمل که با عضویت افراد منتخب 
دولت انجام می گیرد نیز این بخش در عمل کارایی و اثربخشی 

الزم جهت انتظام امور در حرفه را نشان نداده است.
3- نظارت سازمان بورس نیز ضمن آن که تاثیرگذاری جّدی بر 

کیفیت حسابرسی واحدهای شرکتهای بورسی داشته، به دلیل 
آن که عمدتًا متکی به ظاهر گزارشهای حسابرسی است، فاقد 

محتوای کامل و جامع می باشد.
جهت  مناسب  شرایط  نتوانسته  رسمی  حسابداران  جامعه   -4
لذا  و  کند  فراهم  را  کشور  در  حسابرسی  نفوذ  ضریب  افزایش 
نیامده،  در  فعل  به  کشور  حسابرسی  توان  از  عمده ای  بخش 
برخورد  زمینه  و در عمل کوچک ماندن موسسات حسابرسی، 
شاهد  لذا  و  کرده  سلب  حسابرسان  از  را  حرفه ای  و  مستقل 

رفتارهای غیرحرفه ای هستیم.
5- جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی )به عنوان متولی 
استانداردگذاری در حرفه(، امکانات الزم جهت ارائه رهنمودهای 
و  حسابداری  استانداردهای  تکمیل  جهت  به موقع  و  جامع 
حسابرسی را فراهم نکرده اند و لذا ابهام و ایهام عمده ای در اجرای 
کارهای حسابرسی و قضاوت های حرفه ای وجود دارد که این نیز 

فاصله رعایت اخالق حرفه ای را افزایش می دهد.
6- استفاده کنندگان اصلی گزارشهای حسابرسی مستقل به ویژه 
از  سهامداران فاقد دانش و اطالعات الزم برای توقع درست 
اخذ  به  تمایل  فعلی  شرایط  در  درنتیجه  و  بوده  حرفه ای  کار 
آن  شرایط  فراهم کردن  بدون  حسابرسان  از  مطلوب  گزارش 
غالب شده و این توقع غیرحرفه ای نیز به رعایت نکردن رفتار 

حرفه ای در میان حسابرسان دامن زده است.
 

رعایت اخالق حرفه ای چه اهمیتی دارد و در تجربه شما 
مهمترین موارد نقض آیین رفتار حرفه ای کدام بوده است؟ 

نادریان 
محدودیـت  حرفـه ای،  رفتـار  آییـن  نقـض  مـوارد  مهمتریـن 
حسـابداران در رعایـت اصـل اسـتقالل و ابـراز نظـر مسـتقل 
رقابـت  و  نرخ شـکنی  کشف شـده،  تحریفـات  افشـای  در 
ناسـالم اسـت کـه متاسـفانه به دلیـل پیش گفتـه درس کافـی از 
آن نگرفته ایـم و تمهیـدات الزم و اثربخـش جهـت رفـع آنهـا 
فراهـم نکرده ایـم. اگـر بـه مشـکالت ناشـی از بی توجهـی بـه 
اخـالق حرفـه ای کـه موجـب زیـر سـئوال رفتـن مشـروعیت 
حرفـه و سـلب اعتمـاد از آن، اثرمنفـی بـر عملکـرد، تخریـب 
رابطـه بـا محیـط، ایجـاد زمینـه فسـاد، بی مسـئولیتی و افـت 
و  نهایـت کاهـش رضایـت صاحبـکاران  و در  کاری،  وجـدان 
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اخـالق  رعایـت  اهمیـت  کنیـم،  توجـه  مـی شـود،  ذینفعـان 
حرفـه ای نمـود بیشـتری پیـدا می کنـد.

 
آییـن رفتـار حرفـه ای تـا چـه انـدازه بـه مسـایل روز 

می دهـد؟ پاسـخ 
نادریان

استاندارد  و  مقررات  و  قوانین  بررسی  استاندارد  دو  متاسفانه 
تقلب از موارد مغفول در حرفه حسابرسی است. پیچیدگیهای 
و  پیشرفته  روشهای  از  استفاده  نیازمند  امروز  دنیای  در  تقلب 
آیین  و  مقررات  است.  آن  پیچیدگیهای  و  شرایط  با  متناسب 
همواره  پیچیدگیها  این  با  متناسب  می بایست  حرفه ای  رفتار 
شرایط  در  که  باشد  نیاز  این  پاسخگوی  بتواند  تا  شده  به روز 

فعلی شاهد اقدام مناسبی از این بابت نیستیم.

به موضوع مهم استقالل برگردیم. چه عواملی در تقویت 
استقالل حسابرسان ایرانی موثر است؟ 

نادریان
کلمه  که  باالست  آن قدر  حسابرسی  حرفه  استقالل  اهمیت 
مستقل به  عنوان این حرفه اضافه شده است؛ لذا حسابرسان 
نظر  از  هم  و  باطنی  و  فکری  هم  جهات،  همه  در  مستقل 

ظاهری که مشروح آن در آیین رفتار حرفه ای بیان شده، باید 
این مهم را رعایت کنند. استقالل کلید تحکیم اعتماد است. 

الزمــه رعایــت اســتقالل، فراهم ســاختن زمینه های آن 
اســت؛ وجود کار الزم برای حسابرســان، تقویت موسســات 
حسابرســی، و کم کــردن تعدد موسســات کوچــک، آموزش 
حسابداران به داشتن شــخصیت مستقل و حفظ آن در مقاطع 
مهــم تصمیم گیری حسابرســی، وجود سیســتمهای نظارتی 
مناسب جهت اطمینان از رعایت استقالل، و برخورد انضباطی 
متناســب با تخلف در صورت احراز آن، ازجمله موارد موثر در 

حفظ استقالل حسابرسان است. 
یکـی از نـکات مهـم در ایـن زمینـه نیـز بحـث مرجـع انتخـاب 
حسـابرس مستقل اسـت. از جنبه نظری، انتخاب بازرس قانونی و 
حسـابرس مسـتقل به عهده مجمع عمومی صاحبان سـهام اسـت؛ 
اّمـا در مقـام عمل دخالـت مدیـران اجرایی در انتخاب حسـابرس، 
بی توجهـی به ایفای درسـت وظیفه کمیته حسابرسـی، و نارسـایی 
در اسـتقرار نظـام راهبـری مطلـوب شـرکتی، از عواملـی اسـت که 

موجـب کاهش اسـتقالل حسابرسـی می شـود. 
اساتید فن دالئل عمده بروز رفتار غیراخالقی را ناشناخته بودن 
وجود  خارجی،  و  داخلی  فشارهای  وجود  اخالقی،  رفتارهای 
و  تفسیرپذیر  و  غیرشفاف  سیاستهای  و  مقررات  و  قوانین 

پایین بودن هزینه ارتکاب به رفتار غیراخالقی می دانند.
برخـی حسـابرس مسـتقل را قاضی مالـی می داننـد و قضاوت 
حرفـه ای فـراز مهّمـی از کار حسابرسـی مسـتقل می باشـد. در 
برهـه تصمیم گیـری حرفـه ای، ایـن اسـتقالل اسـت کـه نقـش 
کلیـدی در افشـای مـوارد کشف شـده دارد. یعنـی اگـر همـه کار 
اّمـا  شـود  انجـام  حسابرسـی  اسـتانداردهای  طبـق  حسابرسـی 
اسـتقالل نباشـد، عماًل اسـتانداردهای حرفه ای قربانی می شـود 
ایجـاد  اسـت.  الزم  اثربخشـی  فاقـد  حسابرسـی  کار  نتیجـه  و 
مطـرح  کـه  همان طـور  حسابرسـی،  بـرای  مسـتقل  شـخصیت 
شـد، نیازمنـد فراهم شـدن زمینه هـای آن اسـت و هویـت حرفـه 
حسابرسـی نیز در گرو رفتار حرفه ای حسابرسـان مسـتقل اسـت. 
رفتـار  از  پرهیـز  جـرات  حسابرسـان  بـه  حرفـه ای  اخـالق 
غیراخالقـی در بزنگاه هـای حسـاس قضـاوت حرفـه ای می دهـد. 
آمـوزش و نظـارت هدفمنـد نیـز قطعـًا نقش مهمـی در ایـن زمینه 
اخـالق  رعایـت  تـا  شـود  فراهـم  شـرایطی  بایـد  و  می کنـد  ایفـا 

التزام و پایبندی 

به اصول اخالقی 

در مرکز ثقل انتظار  

از حسابرسان است
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حرفـه ای توسـط حسـابرس در تضـاد بـا منافـع بلندمـدت وی قرار 
نگیـرد و حسـابرس بـا اطمینان و قلبـًا تن به رعایـت اخالق بدهد.

آیـا همـه حسـابداران حرفـه ای، اعـم از حسـابرس و 
غیرحسـابرس، تابـع ضوابط آییـن رفتار حرفـه ای قرار 

می گیرنـد؟
نادریان

مسئوالن  و  حسابداران  از  عمده ای  تعداد  موجود،  آمار  طبق 
تابع  نیز  آنها  که  غیرشاغلند  رسمی  حسابدار  شرکتها،  مالی 
ضوابط مربوط در آیین رفتار حرفه ای هستند. اطالعات نشان 
از  عمدتًا  رسمی  از حسابداران  گروه  این  متاسفانه  که  می دهد 
شمول نظارت جامعه حرفه ای خارج بوده و نظارت موثری بر 
آنها اعمال نمی شود. قطعًا اعمال نظارت وکنترل رفتارحرفه ای 
رعایت  بهبود  بر  موثر  رسمی،  حسابداران  از  گروه  این  بر 
زمینه  و  است  توسط حسابداران رسمی شاغل  رفتار حرفه ای 

سالم سازی محیط حرفه ای را نیز فراهم می کند.

رفتـار حرفـه ای شـامل  آییـن  انضباطـی  مقـررات  آیـا 
می شـود؟ هـم  حسابرسـی  موسسـه های 

نادریان 
در مقـررات انضباطـی فعلی، هم برای حسابرسـان محکومیت 
مجـازات  البتـه،  موسسـات.  بـرای  هـم  و  پیش بینی شـده 
موسسـات عمدتـًا به تعلیـق و ممنوعیت از انجـام کار در حیطه 
کار جامعـه حسـابداران رسـمی، و یا تعلیق عضویت موسسـات 
به نظـر  اسـت.  بورسـی  کارهـای  حیطـه  در  بورسـی  معتمـد 
می رسـد در مـورد موسسـات، اعمـال جرائم نقدی کـه در حال 
حاضر مجاز شـناخته نشـده اسـت، ممکن اسـت زمینـه اعمال 

نظـارت مناسـبتر را فراهم سـازد.

چـه راهـی بـرای باالبـردن اعتبـار گزارشـگری مالـی در 
ایـران می بینید؟ چـه راهی بـرای ارتقای تعهـد و پایبندی 
حسـابداران حرفـه ای به آییـن رفتار حرفه ای وجـود دارد؟

نادریان
راه های ارتقای تعهد و پایبندی حسابداران رسمی به آیین رفتار 
حرفه ای و افزایش اعتبار گزارشگری مالی و نقش حسابداران 

حرفه ای در کشور را در موارد زیر می شود جمع بندی کرد:
دولت  نظارتی  و  حمایتی  محتوایی  و  واقعی  نقش  ایفای   -1
فرهنگ  تقویت  راستای  در  حسابداری  و  حسابرسی  حرفه  از 

حسابخواهی، حسابدهی و نظارت؛
2- ایجاد نهاد نظارتی مستقل جهت تقویت نظارت بر حرفه و 

فراهم ساختن زمینه انجام مطلوب خدمات حرفه ای؛
گزینش حسابداران رسمی و همچنین  در  اخالق  به  توجه   -3

جذب همکاران در موسسه های حسابرسی؛
4- استقرار نظام راهبری مطلوب در واحدهای مورد رسیدگی و 

موسسات حسابرسی؛
5- برنامه ریزی مناسب جهت تبیین و رعایت درست ارزشهای 
موازین  رعایت نشدن  موارد  از  پرهیز  جهت  حرفه  اخالقی 

حرفه ای و تنظیم روابط حرفه ای با ذینفعان؛
6- فراهم ساختن زمینه های الزم جهت حفظ اخالق حسابداران 

رسمی به ویژه تامین کار کافی و رشد و توسعه موسسات؛
7- تدوین منشور اخالقی در موسسات حسابرسی و نظارت بر 
رعایت آنها و توجه به آموزشهای عملی اخالق و ایجاد اعتقاد 

قلبی به رعایت اخالق.

از شـما بـرای شـرکت در ایـن گفتگـو صمیمانه تشـکر 
می کنیـم.

هزینه تخلف

آنقدر باال نیست که

مانعی جدی برای

رعایت نکردن

اخالق حرفه ای شود



مقدمه
از آغاز تفکر مدون بشر، نظریه اخالق موضوع مورد عالقه فیلسوفان بوده است. از آنجا که 
با  که  نامید  را می توان اخالق عمومی  آنها  دارند، بحثهای  نوع بشر عالقه  به خیر  فیلسوفان 
حل  راه  بنابراین  دارد.  فرق  خاص،  حرفه  اعضای  مانند  کوچک  گروه های  در  اخالق  بحث 
مستقیم مسایل خاص خود را نمی توانیم در نظریه های فلسفی آنها جستجو کنیم. اما، کار آنها 
در زمینه اخالق عمومی منبع مهمی برای طرح و بسط مفهوم مناسبی از اخالق در رشته های 
مفهوم  کاربرد  از  بیش  چیزی  دیگر،  فعالیت  هر  یا  در حسابرسی  اخالقی  رفتار  است.  خاص 
عمومی رفتار اخالقی توصیه شده توسط فیلسوفان برای کل بشریت نیست. رفتار اخالقی در 
حسابرسی هم معنا و ماهیت اصلی خود را از نظریه عمومی اخالق اخذ می کند. بنابراین جا دارد 

در این زمینه به اندیشه ها و استداللهای بعضی از فیلسوفان بزرگ توجه کنیم.

R.K. Mautz, H.A. Sharaf  
ترجمه )همراه با دخل و تصرف(: دکتر جواد رضازاده

اخالق حرفه ای حسابرسان
در

آیینه نظریه عمومی اخالق
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نظریه عمومی اخالق
فیلسوفان در طول تاریخ، مبانی مختلفی را برای نظریه اخالق، 
بزرگ،  فیلسوفان  از  بعضی  دیدگاه  بررسی  کرده اند.  مطرح 
رفتار  و  اخالق  پشتوانه  برای فهم منطق  را  رهنمودهای الزم 
نمی توان  مقاله  این  در  است  بدیهی  می کند.  فراهم  اخالقی 
البته همین  داد؛  انجام  این حوزه  بررسی سریع  از  بیش  کاری 

بررسی سریع هم مفید است. 
ســقراط ازجمله نخستین فیلســوفان بود که تالش کرد 
مبنای عقلی برای رفتار درست بنا نهد. او نظریه اخالق خود 
را بر روی »دانش« بنا کرد و بر نقشــی کــه دانش در فراهم 
کــردن راهنمای عملی برای رفتار اخالقی بشــر دارد، تاکید 
داشــت. مطلب برگرفته شــده از تاریخ فلســفه به شرح زیر، 

بینشی از تفکر سقراط درباره اخالق به دست می دهد:
" ایمان سقراط به دانش و به تفکر روشن و منطقی، قوی 
است؛ آنقدر قوی که او درمان همه دردها را در آن می بیند. 
او روش خود را درباره همه مسائل بشر به ویژه درباره مسائل 
رفتار  برای  عقالنی  مبنای  یافتن  برای  جستجو  و  اخالقی 
به کار می برد. ... تز اصلی اخالق سقراطی در این فرمول 
برای  درست  تفکر  است«؛  فضیلت  »دانش  است:  نهفته 
رفتار درست، ضرورت دارد؛ بشر با دانستن این که فضیلت 
چیست، فاضل خواهد شد؛ دانش هم شرط الزم و هم شرط 
ممکن  فضیلت  دانش،  بدون  است:  فضیلت  برای  کافی 
هیچکس  می کند؛  تضمین  را  فضیلت  آن  داشتن  و  نیست 
خوبی  آدم  خود  بی اختیار  یا  نیست  بدی  آدم  خود  به اختیار 
نیست؛ هیچکس به اختیار خود دنبال شّر نیست؛ ... از آنجا 
که فضیلت دانش است، پس فضیلت یک چیز است: دانش، 
یعنی سیستم سازمان یافتة حقیقت و درنتیجه فضیلت های 
مختلف، تنها شکلهای مختلف همان فضیلت واحد، یعنی 

دانش است."1 
هیوم رویکرد دیگری را اتخاذ می کند. او تجربه گرا اســت 
و همه کارهای فلسفی خود را بر اساس آن بنا می کند. اواًل، 
هدف او تبیین اخالق در قالب مشاهدات و روابط قابل آزمون 
تجربی اســت و به آنچه مردم انجام می دهند، توجه می کند؛ 

نه به آنچه باید انجام دهند:
او  "هیوم تجربه گرایی را که در متافیزیک و نظریه شناخت 

نمی پرسد:  او  می کند.  خود  اخالق  نظریه  وارد  می یابیم، 
را  کار  این  باید  آنها  »چرا  یا  بکنند؟«  باید  چکار  »آدمها 
»باید«،  واژه های  از  که  وقتی  آنها  می پرسد:  او  بکنند؟«، 
»فضیلت«، »اخالق« استفاده می کنند، چه منظوری دارند؟ 
مقوله های  در  فعالیتها  همه  بدهیم  نشان  بتوانیم  اگر   ...
را  اخالقی  کارهای  می توانیم  آنگاه  می گیرند،  قرار  خاصی 
با  را  حرارت  که  روشی  به همان  درست  دهیم،  توضیح  هم 
توضیح  دارند،  اصطکاک  هم  با  که  پدیده هایی  تشخیص 

می دهیم."2 
بعضی از حسابرسان مستقل هم رفتار اخالقی را به همین 
صورت تفســیر می کنند. آنها هم در درجــه اول به کارهای 
انجام شــده توجه دارند؛ و فکر می کنند اگر رفتار آنها مطابق 
با اســتانداردهای جاری رفتار باشــد، کمتر مورد چون وچرا 
قــرار می گیرد. ضعــف بدیهی این رویکرد عبارت اســت از 
این کــه »پذیرش عمومی« نمی تواند در گــذر زمان رهنمود 
قابل اتکایی برای رفتار اخالقی یا عمل درســت باشــد و اگر 
به پذیرش عمومی به عنوان رهنمود اساســی تصریح شود، 
با بروز لغزش و خطا در آن، هیچ راهی برای اعتالی ســطح 

رفتار واقعی وجود نخواهد داشت. 
ثانیًا هیوم به این اندیشــه که رفتــار اخالقی را می توان از 
عقل استنتاج کرد، حمله می کند. به نظر او باورهای اخالقی 
از عقل قابل اســتنتاج نیستند. او تصریح می کند که »خوبی« 
از احســاس انسان، نشــات می گیرد و »خوبی« یک فضیلت 
غایی اســت و به خودی خود مطلوب اســت و به خودی خود 

برای عواطف و احساسات انسان دلپذیر است:
"هرگز نمی توان به وسیله عقل، غایات نهایی اعمال انسان را 
توضیح داد. بلکه این غایات، بدون هیچ وابستگی به قوای 
عقالنی، با احساسات و عواطف انسانها در ارتباط اند. برای 
پاسخ  او  می کند،  ورزش  چرا  بپرسید  نفر  یک  از  اگر  مثال، 
را حفظ  خود  است سالمت  مایل  که  به این دلیل  داد  خواهد 
پاسخ  می داند،  مهم  را  سالمتی  چرا  بپرسید  او  از  اگر  کند. 
بیشتر  اگر  است.  دردناک  بیماری  که  به این دلیل  داد  خواهد 
به پرسیدن اصرار کنید و از او بپرسید چرا از درد نفرت دارد، 
امکان ندارد او بتواند به این پرسش پاسخ دهد. نفرت از درد 
دلیل غایی است و به امر دیگر ارجاع ندارد. ... بیش از این 
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به این  ادامه دادن  صورت  در  ندارد.  فایده ای  پرسش کردن 
پرسشها، تسلسل تا بی نهایت ادامه خواهد داشت و همیشه 
چیزی می تواند دلیل خواستن چیز دیگری باشد، اما برای 
به خودی خود  باید  یابد، چیزی  تسلسل خاتمه  این  که  این 
و  عواطف  برای  به خودی خود  که  چیزی  باشد،  مطلوب 

احساسات انسان دلپذیر است."3 
عالوه بــر این، هیوم برای شایســتگی شــخصی4 
ویژگیهایی را می شــمارد که برای خود فرد یا برای دیگران 
ســودمند و مــورد قبول اســت. به نظر هیوم، شایســتگی 
شخصی به عنوان یک اصل آن قدر واضح و آشکار است که 
نیازی به بحث و اســتدالل ندارد. با این حال، او ویژگیهای 
مربوط به شایســتگی شخصی را به چهار بخش زیر تقسیم 

می کند:
"1- ویژگیهای مفید برای دیگران، از قبیل شرافت انسانی و 

رفتار مهرآمیز با دیگران.
در  پشتکار  قبیل  از  شخص،  خود  برای  مفید  ویژگیهای   -2

کسب علم و درک عمیق از انسانها و کسب وکار.
از  است،  دیگران  قبول  مورد  بی چون وچرا  که  ویژگیهایی   -3

قبیل ظرافت طبع و آداب معاشرت و رفتار اجتماعی.
4- ویژگیهایی که بی چون وچرا مورد قبول خود فرد است، از 

قبیل عظمت و آرامش روحی و صبر و تحمل سختیها."5 
توجه به این ویژگیها برای حسابرسان می تواند نهایت فایده 
را داشته باشد. به ویژه با توجه به این حقیقت که حسابرسان با 
افراد و گروه های مختلفی از قبیل همکاران حرفه ای، کارکنان 
موسسه حسابرســی، کارکنان صاحبکار و به طور کلی با افراد 
جامعه سروکار دارند، اهمیت داشتن شایستگی شخصی، یک 

امر بدیهی است. 
جــان الك نظریه دیگری را درباره اخــالق بنا می نهد. 
او اســتدالل می کند کــه حقایق اخالقی، فطری نیســتند 
و هیچ گونــه اصول اخالقِی فطری و مــورد قبول همگان، 
وجود ندارد. آنها را می توان به کمک درک وفهم کسب کرد. 
هرچند الک نقــش وجدان، ندای کوچک درونی انســان، 
را در زمینــه رفتــار اخالقی می پذیرد؛ امــا آن را تنها منبع 

شناخت اخالقی نمی داند: 
نیست.  فطری  اخالقی  قاعده  هیچ  برای  دلیلی  "وجدان 

من در این باب تردید ندارم که بگویم بدون این که قواعد 
با  آنها  از  بسیاری  باشد،  مردم حک شده  قلب  در  اخالقی 
همان روش که به شناسایی چیزهای دیگر موفق می شوند، 
قواعد اخالقی را هم شناسایی و تصدیق می کنند و خود را 
هم  دیگر  عده ای  می دانند.  آنها  رعایت  به  متعهد  و  ملزم 
ممکن است به واسطه تربیت یا عادات کشور خود طرز تفکر 
موجب  اکتسابی  مشابه  تفکر  طرز  این  و  کنند  پیدا  مشابه 
می شود وجدان آنها به کار افتد و این کار ممکن نیست مگر 
به دلیل عقیده یا قضاوت ما درباره صحت یا فساد اخالقی 
ما. و اگر وجدان دلیل اصول فطری باشد پس ممکن است 
اضداد هم فطری باشد؛ زیرا میان کسانی که وجدان مشابه 
احتراز  آن  از  دیگر  بعضی  و  التزام  را  چیزی  بعضی  دارند، 

می کنند."6
حملــه او بر نظریه مبتنی بر وجود حقایق اخالقی فطری 
که بی نیاز از برهان باشــد بر تحلیلهای منطقی زیر اســتوار 

است:
نیستند-  فطری  پس  دارند،  الزم  برهان  اخالقی  "قواعد 
دلیل دیگر که مرا در وجود اصول اخالقی فطری به تردید 
می اندازد این است: هیچ قاعده اخالقی را نمی توان طرح 
کرد که در آن باب کسی نتواند به حق دلیل بخواهد. اگر آنها 
فطری باشند البته خواستن دلیل خنده دار و باطل می شود. 
زیرا چیزی که فطری و بدیهی باشد دلیل نمی خواهد. ... 
اگر یکی از قواعد اساسی اخالق را که می گوید »آدمی باید 
چنان رفتار کند که می خواهد با او همان طور رفتار شود« با 
کسی مطرح کنیم که هیچ وقت قبال آن را نشنیده اما ظرفیت 
درک آن را داشته باشد، آیا او حق ندارد برای این که دچار 
را  قاعده  این  که  آیا کسی  و  بخواهد؟  دلیل  نشود،  تناقض 
شرح  را  آن  معقول بودن  نیست  موظف  است،  کرده  طرح 

دهد؟" 7
الک در ادامه مبنایی را طرح می کند که به نظر او می تواند 
معیاری برای داوری درباره رفتار اخالقی قرار گیرد. به نظر 
او »قانون« تنها معیاری اســت کــه می تواند برای قضاوت 
دربــاره این که عملی به لحاظ اخالقی خیر یا شــر اســت، 
مورد استفاده قرار گیرد. به بیان او "خیر یا شر اخالقی تنها 
عبارت از توافق یا تباین اعمال اختیاری ما با قانون است."
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 از نظر الک قانون بر ســه نوع اســت: قانون شــرع، قانون 
مدنی و عرف:

"خیر و شر چیزی نیست مگر لذت و ألم یا آن چه موجب 
لذت و ألم است. بنابراین، خیر و شر اخالقی عبارت است 
از توافق یا تباین افعال ارادی با یك قانون ناشی از حکم 
قانون گذار که به موجب آن قانون و با اراده آن قانون گذار، 
ما به واسطه رعایت یا رعایت نکردن آن مستوجب پاداش 
یا کیفر می شویم. احکام اخالقی، یا به بیان دیگر قوانینی 
که بر اساس آنها درباره درستی یا نادرستی اعمال آدمیان 
قضاوت می شود، به نظر می رسد بر سه نوع باشد که هر 

کدام ضمانت اجرایی یا پاداش و کیفر متفاوتی دارند:
1- قانون شرع که معّرف طاعات و معاصی است و پاداش 
و  اجرای آن است  اخروی توسط خداوند، ضامن  کیفر  و 
به حساب  گناه  یا  طاعت  مصداق  بدین وسیله  ما  افعال 

می آید. 
از  حراست  برای  و  حکومت  توسط  که  مدنی  قانون   -2
جان و مال مردم وضع می شود و قدرت حاکم، پشتوانه 
اجرایی آن است و افعال ما بدین واسطه، مشروع و قانونی 

یا نامشروع و غیر قانونی تلقی می شود.
اعمال  و شهرت  رایج  به هنجارهای  که متکی  3- عرف 
به خوبی یا بدی نزد عامه مردم است. افعال ما به واسطه 
یا رذیلت محسوب  به این قانون عرفی، فضیلت  انتساب 
تقبیح  این فضائل و رذائل، تحسین و  می شود. پشتوانه 
به  پای بندی مردم  در  که قوی ترین عامل  عمومی است 
است  ممکن  بنابراین  است.  اجتماعی  رسوم  و  عادات 
رفتاری در یك کشور، خوب و در کشور دیگر، بد قلمداد 

شود." 8
از نظــر الك، وضع قانون بــرای اداره اعمــال مردم، 
بدون حمل آن بر خیر و شــر و الزام فاعل به مراعات آن 
به واسطه پاداش یا کیفر، باطل و لغو است. هر جا قانونی 
فرض می شــود، باید پاداش و کیفری هم فرض شود که 
محصــول ذاتی خود ایــن اعمال نیســت و اال اگر اعمال 
فی نفســه نتایج مطلوب یا نامطلوب داشته باشد، حاجتی 

به وضع قانون نخواهد بود.
تحلیــل دقیــق قواعد رفتــار حرفه ای نشــان می دهد 

ترکیبی از انواع ســه گانه قوانین یادشده، مبنای مناسب و 
منسجمی برای این قواعد فراهم می کند. 

کانت به موضوع رفتار اخالقــی از منظر متفاوتی نگاه 
می کند. از نظر او رفتــار ارادی آدمی برای ادای وظایف، 
منبع متعالی اخالق اســت. به عقیده او وظایف اخالقی را 
نباید به ســبب موفقیت یا رضایت شخصی، بلکه به دلیل 
این که وظیفه است، و بدون هیچگونه چشم داشت، باید 
انجــام داد. وظیفــه به صرف وظیفه بــودن باالتر از همه 
انگیزه ها قــرار دارد. به نظر او وظیفه، لــزوم عمل کردن 
ناشــی از احترام به قانون اســت. اما این احتــرام از نوع 
احترامی نیســت که از ترس مجازات یا کیفر ناشــی شده 
باشــد. این جا قانون از نوع قوانینی نیست که از بیرون بر 
شخص تحمیل شده باشد. کانت از واژه »قانون« به عنوان 
رهنمود جهانشمول کردار یاد می کند که فرد مانند دیگران 

خود را موظف به رعایت آن می داند:
قانون است؛  به  احترام  از  ناشی  کردار  "وظیفه، ضرورت 
یعنی احترام به اصل پذیرفته شده ای که شخص خودش 
آن  پایبند  مربوط،  موقعیتهای  همه  در  را  دیگران  و 

می داند."10
بنابراین از نظر کانت وقتی کسی رعایت قانونی را برای 
خود الزم بداند، نیازی به فشــار از بیرون نیست. اراده او 
منبع خودمختــار و متعالی خیر می شــود. البته این اراده 
به نوعی نظم و کنتــرل احتیاج دارد. بدین منظور کانت دو 

قاعده را مشخص می کند:
1- تنها بر پایه اصلی رفتـار کـن کـه در عین حال بخواهی 

آن اصل، قانونی جهانشمول باشد. 
2- چنان رفتار کن که انسانیت را چه در شـخص خـودت 
غایت  یک  به عنوان  همیشه  دیگری،  شخص  در  چه  و 

بـدانی و نـه وسـیله.
این قواعد موجب می شــود فرد با دیگران طوری رفتار 
کند که دوست دارد دیگران با او همان طور رفتار کنند و در 

نتیجه انگیزه های خودخواهی را کنار می گذارد.
ترکیب نظریه های اخالق یادشــده و رسیدن به نظریه 
واحــد برای رفتار اخالقی، کار دشــواری اســت و شــاید 
این کار ضرورت هم نداشــته باشــد. اما مطالبی که طرح 
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شــد برای آشــنایی با معانی اساســی رفتار اخالقی نزد 
فیلسوفان، کفایت می کند.

اخالق حرفه ای
است.  عمومی  اخالق  ویژه  کاربرد  حرفه ای  اخالق 
اخالق عمومی بر وجود رهنمودهای خاص تاکید دارد که 
به کمک آنها هر کسی می تواند رفتار خود را نظم ببخشد. 
و دیگران، اطالع  کردار خود  پیامدهای غایی  از  آگاهی 
از الزامات جامعه ای که در آن زندگی می کند، احترام به 
قوانین دینی، پذیرش تکالیف، تعهد به رفتار با دیگران 
رفتار  همانطور  هم  دیگران  دارد  دوست  که  به نحوی 
که  جامعه ای  اخالقی  رفتار  هنجارهای  تشخیص  کنند، 
سطح  به  شخص  می کند  کمک  می کند،  فعالیت  آن  در 
نکات  این  مجموع  یابد.  دست  اخالقی  رفتار  از  باالیی 
بیانگر مفهوم رفتار اخالقی در اجرای حسابرسی است. 

مسئولیت شــخص حرفه ای به دلیل جایگاه حرفه ای 
که دارد، فراتر از مسئولیت کارکنان معمولی یک سازمان 
اســت. او تعهد دارد ایده آل ها و وظایف حرفه خودش را 
بدانــد؛ او تعهد دارد پیامدهای ممکن هــر اقدامی را در 
نظــر بگیرد؛ او تعهد دارد از کارهایــی که از تداوم حیات 
ســالم حرفه می کاهد، خودداری کند. فرض بر این است 
که او برای درک تاثیری که فعالیتهایش می تواند بر حرفه 
داشــته باشــد، هوش، آگاهی و تجربه الزم را دارد. هر 
کســی که این نکات را نداند، شــرایط الزم برای انجام 
وظیفه در جایگاه حرفه را ندارد. هر کسی که آگاهانه این 
نکات را در حسابرســیها نادیده بگیرد، قصور11 ورزیده 

است. 
توجه بــه تجربیات حرفه وکالت در این زمینه می تواند 
آموزنده باشد. ریشه طرح آیین رفتار اخالقی حرفه وکالت 
فعلی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی گردد. ضرورت طرح 
و تدوین آیین رفتار اخالقی وکال از روند نامطلوب کار آنها 
ناشی می شد؛ عده ای این روند را »جنبش تجاری سازی 
حرفه وکالت« نامیده اند. ریچارد هافستدر این وضعیت را 

چنین توصیف کرده است: 

در  موفق  وکالی  غرق شدن  به دلیل  نوزده  قرن  "اواخر 
بزرگان  متعدد،  شرکتهای  برای  تجاری  مشاوره  کار 
ازدست رفته«  »حرفه  به  بارها  و  بارها  وکالت  حرفه 
در  که  و همه جانبه ای  استعداد عمومی  به  کردند.  اشاره 
و  نمی شد  داده  بها  بود،  وکال  بارز  ویژگیهای  از  گذشته 
داده  سطحی  رویه های  به  را  خود  جای  ویژگیها  این 
بزرگترشدن شرکتهای تجاری، تمرکز و ترکیبهای  بود. 
به  ارائه خدمات مشاوره سودآور  تجاری و محدودشدن 
چند شرکت بزرگ، تمرکز مشابهی را در حرفه وکالت هم 
بازتولید کرد. موسسات حقوقی متروپل )بزرگ( به تدریج 
که بزرگتر و سودآورتر می شدند، روابط کاری تنگاتنگی 
برقرار  بزرگ  بانکها و صنایع  اتاقهای سرمایه گذاری،  با 
تبدیل  آنها  دائمی  و  نزدیک  مشاوران  به  و  می کردند 
سودآوری  منبع  که  تنگاتنگ  روابط  این  اما  می شدند. 
برای مؤسسات حقوقی متروپل بود موجب ازدست رفتن 
مستقل  حقوقی  موسسات  می شد.  آنها  استقالل 
موسسات  از  جدی تر  حتی  و  دیگری  به شیوه  کوچک تر 
از این روند آسیب دیدند: بخش عمده  حقوقی متروپل 
بانکها  و  بیمه  و  ساختمانی  شرکتهای  سوی  از  آنها  کار 
این  ِقَبل  از  و  آژانسهای وصول مطالبات، غصب شد  و 
کارها مبالغ عمده ای سود کسب کردند که زمانی به حرفه 

وکالت تعلق داشت." 12
این روند موجب شــد تا رهبران حرفه وکالت نســبت 
به کنترل اوضــاع و دورکردن این جریــان از فعالیتهای 

حرفه ای سالم، اقدام جدی به عمل آورند:
که  وکال  کانون  رهبران  1875میالدی،  سال  "حدود 

و  است  افتاده  اسفناکی  وضعیت  در  حرفه  شدند  متوجه 
نفوذ  و  تجاری سازی  روزافزون  روند  برابر  در  مقاومت 
»شعبه ای  از  را  حرفه  می خواستند  که  کسانی  روبه رشد 
پول درآوردِن  و  »تجارت  به  عدالت«  و  دادگستری  از 
ِصرف« تبدیل کنند، ضرورت دارد- برای تجدیدنظر در 
استانداردهای شخصیت، آموزش و یادگیری و همچنین 
را  نهضتی  کشور،  سراسر  در  وکال  انجمن  سازماندهی 

شروع کردند." 13
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این مطلب بر اهمیت رفتــار اخالقی برای حرفه تاکید 
دارد که طبــق آن حمایت از قدرت ارائه خدمات توســط 

حرفه، اولی تر از هر چیز دیگری است. 
ما قصد نداریم ادعا کنیم حسابرســی مستقل هم مانند 
حرفه وکالــت وضعیت وخیمــی یافته اســت. زیرا آیین 
رفتار حرفه ای انجمنهای حســابداران رسمی کشورهای 
مختلف همراه با ضمانت اجرای قوانین و مقررات مربوط 
به فعالیت بورسهای اوراق بهادار به مقدار زیادی از حرفه 
حسابرســی حمایت می کنــد. به طور کلی مســئولیتهای 
شخص حرفه ای درقالب سه سرفصل زیر بحث می شود:

1- مسئولیت در قبال صاحبکار.
2- مسئولیت در قبال جامعه.

3- مسئولیت در قبال سایر اعضای حرفه.
به این موارد باید مسئولیت دیگری را اضافه کرد:

4- مسئولیت در قبال خود.
اگر شخص حرفه ای در مورد هر یک از این مسئولیتها 
ســهل انگاری کند یا اجازه دهد که تعادل بین آنها بر هم 
بخورد، مسئولیتهای حرفه ای خود را به نحو احسن انجام 
نداده اســت. همه این مسئولیتها را می توان در قالب یک 
الزام بنیادی مطرح کرد: "شخص حرفه ای باید به نحوی 
عمل کند که تداوم حیــات حرفه و ارائه خدمات مربوط را 

تسهیل کند."
فلسفه وجودی حرفه، تامین منافع اعضای آن نیست، 
بلکه خدمت به جامعه است. روسکو پاند حرفه را به شرح 

زیر تعریف می کند:
" گروهی از افراد که در یک حرفه اکتسابی مشغول انجام 
وظیفه هستند، چیزی از خدمت عمومی کم و کسر ندارد؛ 
امرار  وسیله  اتفاقی  به طور  است  ممکن  به آن  اشتغال 

معاش هم باشد." 14
کری اشاره می کند که تفاوت عمده حرفه از کسب وکار، 

تاکید حرفه بر خدمت عمومی است:
معمولی  کسب وکار  از  را  حرفه  عمده  به طور  که  "مطلبی 
متمایز می کند این است که اشخاص حرفه ای تعهد دارند 

خدمت عمومی را بر منافع خود مقّدم بدارند." 15
مطالبی که گذشت ســرنخ حل مسایل ارزشی، به ویژه 

در ســطح حرفه را به همراه دارد. اگر به فکر این هســتیم 
که حرفه حسابرســی مستقل، آینده خوبی را برای جامعه 
رقم بزند، حل این مسایل باید در کانون موضوعات مورد 

توجه حرفه باشد. 
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Third Edition, New York: Henry Holt & Co., 1957, pp. 
69-70
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Harcourt, Brace, and Co., 1952, p. 794

3- دیویــد هیوم، جســتاری در باب اصول اخالق، ترجمه مجید داودی، 
تهران: نشر مرکز، 1388، صص: 163 و 164

4- Personal Merit
5- همان، صص: 133 و 134

6- John Locke, An Essay Concerning Human 
Understanding, edited and published by George 
Routledge and Sons Ltd., New York: E. P. Dutton & 
Co., No Date, Book I, Chapter 3, Section 8, p. 30
7- Ibid. p. 28
8- Ibid. pp. 279-280
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pp. 28-32
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1954, p. 93
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قصور= کمال بی توجهی نسبت به مسئولیتها
12- Richard Hofstadter, The Age of Reform, New York: 
Vintage Books, Inc., 1960, pp. 158-159
13- Henry S. Drinker, Legal Ethic, The Annals of The 
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برای نمونه ...
در  حسابداری  سیاستهای  مدیر  شما 
یک شرکت تولیدی بین المللی هستید:
مدیر اجرایی ارشد پیشنهاد کسب وکار جدیدی 
بازار  یک  در  عملیات  راه اندازی  به منظور  را 
نوپدید ترسیم کرده است. طرح یادشده باید 
قوانین محلی در زمینه رشوه خواری و فساد 
را رعایت کند، اما مطمئن نیستید که همه با 

این ماموریت موافق باشند.

شما مدیر حسابرسی هستید:
حسابرسی  فعالیت  سالها  سابقه  به  توجه  با 
یک شرکت خرده فروشی خصوصی، مدیریت 
شرکت را به خوبی می شناسید و انتظار دارید به 
شما پیشنهاد شود که جانشین قائم مقام اجرایی 
برنامه ریزی مالی شوید که به زودی بازنشسته 
در  اگر  که  هستید  نگران  شما  شد.  خواهد 
جریان حسابرسی سال جاری مشکالتی روی 
دهد، شاید این موقعیت شغلی به شما پیشنهاد 

نشود.

شما قائم مقام مالی یک شرکت پیشرو 
در زمینه زیست فناوری هستید:

یک  پیشنهاد  به تازگی  بازاریابی  بخش 
داروهای  برای  جدید  قیمت گذاری  سیاست 
ارائه  ثبت شده  حق اختراع  دارای  حیات بخش 
از  بهره کشی  به عنوان  است  ممکن  که  کرده 
شود.  تلقی  بیمار  به شدت  و  درمانده  بیماران 
از  پشتیبانی  برای  تا  شده  خواسته  شما  از 
قیمتهای پیشنهادی مدیران بازاریابی تحلیلی 

ارائه کنید.

جستجو در آیین اصول اخالقی

هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران

بخش اول: پنج اصل بنیادی
حسابداران حرفه ای اغلب با موقعیتهای پیچیده دنیای واقعی 
مواجه می شوند که سیاه و سفید نیستند. آیین اصول اخالق 
منتشرشده   (the Code) حسابداران  برای  حرفه ای 
حسابداران  برای  اخالقی  استانداردهای  هیئت  به وسیله 
ارائه  برای  اصولی  شده،  اصالح  به تازگی  که   (IESBA)
است  کرده  تدوین  حسابداران  به  کمک  و  رفتاری  رهنمود 
انجام  را  همگانی  منافع  جهت  در  اقدام  در  خود  مسئولیت  تا 

دهند؛ حتی در موقعیتهای متفاوت.
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ی
درستکار

صادق باشید:
ت و 

ب وکار، روراس
س

ی و ک
ط حرفه ا

در همه رواب
ص کنید که آیا 

ت طرح توسعه مدیر اجرایی ارشد را ارزیابی کرده اید تا مشخ
به عنوان مدیر، آیا ماهی

ب 
ت، به طور موثر به نفوذ نامناس

صوال
ش مح

ت کارخانه و فرو
ت آوردن مجوز ساخ

ی به دس
طرح برا

ت یا خیر؟
ت دولتی، از هر نوع، متکی اس

مقاما

ی
واقعگرای

ت صحیح را زیر سوال ببرد:
ضاو

ی دیگران، ق
ضادمنافع، یا نفوذ ناروا

ی، ت
اجازه ندهید جانبدار

ب قائم مقام اجرایی هستید، 
ص

ی من
ت شغلی احتمالی برا

به عنوان مدیر حسابرسی، که در فکر فرص
ی و 

ب، برنامه ریز
ت در سطحی مناس

ش درس
ی و کوش

آیا می توانید حسابرسی را با تردید حرفه ا
اجرا کنید؟

ی
ی حرفه ا

ستگ
ت الزم و شای

مراقب
ب، به کار بگیرید:

ت را در سطح مناس
ش درس

ت و کوش
ش، مهار

شه دان
همی

ی کرده اید، 
ت حاکم بر رشوه خوار

ک واقعی قوانین و مقررا
ی در

ش کافی برا
ال

به عنوان مدیر، آیا ت
صمیم صحیح بگیرد؟

ش دادن بازار جدید ت
تا مدیر اجرایی ارشد بتواند درباره گستر

ی
رفتار حرفه ا

 اعتبار 
ت کنید و به شیوه

ت را رعای
ن و مقررا

همه قوانی
کند:

ی تهیه کرده اید، 
ت گذار

ت جدید قیم
به عنوان قائم مقام مالی، آیا تحلیلی که در پشتیبانی از سیاس

ت 
العا

ی باشد- و به عنوان اط
ی حرفه ا

ی که بیانگر کنجکاو
ت- به گونه ا

ق اس
صفانه و دقی

من
جانبدارانه و ناکامل که خواسته واحد بازاریابی را »توجیه می کند«، در نظر گرفته نشود؟

ی
رازدار

ب وکار، با 
س

ی و ک
حرفه ا

ط 
ق رواب

طری
ت آمده از 

ت به دس
به محرمانه بودن اطالعا

ن کاربردپذیر، احترام بگذارید:
ن قوانی

درنظرگرفت
به عنوان قائم مقام مالی، در ادامه کار نامه های الکترونیکی پیدا می کنید که طرحهایی برای انتقال پول به مامورین 
دولتی را مطرح می کنند؛ چگونه باید این اطالعات را در داخل شرکت اطالع رسانی کنید- همچنین به مدیر 

اجرایی ارشد، اگر الزم باشد؟ چه تعهدی نسبت به مطلع ساختن مراجع مسئول یا افشای این اطالعات دارید؟

ِت اصول پایه 
ف کنیم، ماهی

ت همه موقعیتها را تعری
در حالی که ممکن نیس

ی 
ی همه حسابداران حرفه ا

ی حسابداران، برا
ی برا

الق حرفه ا
آیین اخ

ی موسسه حسابرسی کار 
ت، بدون توجه به این که آنها برا

مربوط اس
ت. حتی اگر هیچ الزامی وجود نداشته باشد که 

ک شرک
می کنند یا در ی

ص کاربردپذیر باشد، پنج اصل 
ت مشخ

ک موقعی
ی ی

به طور مستقیم برا
ک می کند تا مسیر 

ت، به حسابداران کم
ی که در آیین ارائه شده اس

بنیاد
ت 

ی اقدام در جه
ی خود برا

ت حرفه ا
ت را پیدا کرده و به مسئولی

درس
منافع همگانی عمل کنند.

ک بگیریم؟
از کجا کم

ی حسابداران 
ی برا

القه حرفه ا
ش 110 از آیین اخ

ی در بخ
اصول بنیاد

ی 
ضا

PA)، و اع
O

s) ی
ی حرفه ا

سابدار
ی ح

سازمانها
قرار دارند. 

IFA) ملزم به پشتیبانی 
C

سابداران (
ح

ی 
ن الملل

فدراسیون بی
ی 

هستند. بنابراین، انجمنها
ی آیین 

خود در پیاده ساز
ی 

ضا
از اع

ب اولین جایی هستند که 
ی مربوط به حسابداران اغل

ملی یا انجمنها
ی رویارویی 

ش برا
ت رهنمود و آموز

ی دریاف
ی برا

حسابداران حرفه ا
ی 

ش »اعتمادساز
القی به آنجا مراجعه می کنند. بخ

ت اخ
ال

با مشک
ش فدراسیون بین المللی حسابداران«، 

الق« در مرکز »دروازه دان
و اخ

ی فراهم می آورد، شامل این مقاله 
ی حسابداران حرفه ا

منابعی غنی برا
ی، فراتر 

الق حرفه ا
ی که در ماه مه 2019 با عنوان »توجه به اخ

و مقاله ا
از شعار« منتشر شد.

ی را راه ببرند
ی کند تا پیچیدگیهای اخالق

ک م
پنج اصل بنیادی به حسابداران کم

ن باشد حرفه را بی
ی عمل نکنید که ممک

 ا
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برخورد

اطمینان بخش با

معضلهای اخالقی

حســابدار حرفه ای بودن، به چیزی بســیار بیشــتر از صالحیت حرفه ای در مســائل فنی، نیاز دارد. کنشــها و 
بی کنشــیهای حســابداران، چه در کسب وکار شاغل باشــند و چه در مشاوره یا حسابرســی، بر تصمیمها و اقدام 

دیگران اثر گذاشــته و رفتار اخالقی سازمانها و جوامع را شکل می دهد. حسابداری مانند سایر حرفه ها، به واقع یک 
حرفه اجتماعی و اخالقی است. 

برای این که حســابدار، مشاوری مورداعتماد یا شریک تجاری باشــد، اخالق حرفه ای یک نیاز بنیادی است. درستکاری حرفه ای 
باید با توجه به اعتباربخشــیدن به تصمیم گیری و ایمن ســازی منافع ذینفعان، ارزشگذاری شــود. انجام کاِر درست، به اندازه داشتن 
تخصص فنی اهمیت دارد. در همین راســتا، حسابداران شــاغل در کسب وکار باید آگاه باشند که چگونه بر فرهنگ اخالقی کسب وکار 
اثر می گذارند. ســازمانهایحسابداریحرفهای1 باید به طور نواورانه ای بیاندیشــند که چگونه از حسابداران در انجام مسئولیتهای 

اخالقی خود پشتیبانی کنند.
واقعیت این است که گرفتن تصمیم درست، اغلب آسان نیست. تعداد کمی از معضلهای اخالقی سیاه یا سفید هستند، و بسیاری از 
این معضلها ممکن است دیدگاه ها و انتخابهای متفاوتی را دربر بگیرد. در کسب وکار، گرفتن یک تصمیم به نفع یک گروه از ذینفعان، 
ممکن اســت بعضی اوقات خالف منافع دیگران باشــد. به طور معمول، مالحظه های اخالقی مهمی وجود دارند که باید درنظر گرفته 

شوند؛ مانند ارتباط با محیط طبیعی، یا چگونگی توزیع ارزش.
حســابداران شاغل در کســب وکار و در بخش عمومی، به طور متناوب با گستره ای از معضلهای اخالقی روبرو می شوند. شناسایی و 
مبارزه بی درنگ با معضلها، قســمت درخورتوجهی از حرفه ای بودن اســت. درنتیجه، اهمیت دارد که حرفه پشتیبانی بی درنگ برای 

حسابداران فراهم کند تا در افزایش آگاهی اخالقی، صالحیت و شجاعت، به آنها کمک کند.
انجمنســلطنتیحســابدارانرســمیهلند2 (NBA) با آگاهی از این که اعضایش در رویه های کار روزانه خود با چالشها و 
پرسشهای اخالقی روبرو می شــوند، از مدلهدایتاخالقی3 استفاده می کند که به وسیله دانشگاهکسبوکارناینرود4 در بروکلین 
تهیه شده است. این مدل رویکردی است کنشمند که از شش پرسش مهم و مراحلی تشکیل شده که در یک مجموعه گروهی به آنها 

پرداخته می شود و به حسابداران در انعکاس مسائلی که در کار برخورد می کنند، کمک می کند.
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چارچوبیبرایدوراندیشیاخالقی
مدل هدایت اخالقی، یک چارچوب کاربردی و ساده است که به 
مردم کمــک می کند تا تصمیم بگیرند در موقعیتهایی که ملزم به 
انجام ارزیابی اخالقی هستند، چه کنند و چه نکنند. این رویکرد 
به این منظور طراحی شده تا در موقعیتهای روزمره، و همچنین 
در به کارگیری حرفه ای گری، یادگیری و خودبهبودی، کمک کند.
این مدل براســاس نظارتهمپیشــگان5 تهیه شــده، که 
بدین معنی است که گفتگو در گروه، عامل مهمی برای توسعه 
دوراندیشــی اخالقــی و تعامــل اثربخش با مســائل اخالقی 
اســت. مشــارکت با دیگران با کمک به دیدن یک مســئله از 
دیدگاه های مختلــف، به احتمال زیاد به بهبــود تفکر اخالقی 
فرد کمک می کند. سازمان حســابداری حرفه ای ممکن است 
با فراهم کــردن کارگاه ها یا جلســه های گروهی که با شــرکت 
اعضا برگزار می شــود، یا با اســتفاده از مدل یادشده به عنوان 
ابزاری برای کمک به شکل دادن به گفتگو از طریق خط تلفنی 

پشتیبان، این رویکرد را فعال کند.
به طور جایگزین، حسابدار شاغل در کسب وکار ممکن است 
یک گروه کوچک از همکاران مورداعتماد تشکیل دهد تا برای 
او عبور  از مراحل و پرداختن به پرسشــها تا زمان دســتیابی به 
نتیجه گیری یا تصمیم، آســانتر شود. گروهی متشکل از پنج تا 
هشت شرکت کننده همپیشــه، به طور کلی بهترین شکل برای 

انجام این کار است.
نقش شــرکت کنندگان این اســت که هنگام بررســی شش 
پرســش، نگرشها و دیدگاه های خود نســبت به مسئله را ارائه 
دهنــد. انجام این کار به توســعه راه های متفــاوت برای تفکر 
درباره مسئله و راه های جایگزین رفتار کمک کرده، و در نهایت 

به فرد کمک می کند تا به یک تصمیم یا کنش دست یابد.

ششمرحلهمهمدرمدلهدایتاخالقی
1-برایگرفتنیکتصمیم،بهچهچیزینیازدارم؟

این موضوع شامل بیان ماهیت و مفهوم معضل است، شامل این 
که چرا این مورد برای فرد درگیر، معضل اســت. مهم است که 
معضل را از دیدگاه شخصی توصیف کنیم؛ با بیان این که فرد چه 
اقدامی برای انجام دادن یا انجام ندادن درنظر دارد )انجام ندادن 
بعضی اقدام ممکن است در موارد مشخص، به عنوان یک اقدام 

درنظر گرفته شود(، و گزینه هایی که آنها زیر نظر دارند یا ندارند.
2-کدامذینفعانزیرتاثیرقرارمیگیرند؟

بررســی همه طرفها، افراد و ســازمانهای درگیــر که حقوق یا 
منافعشان از این تصمیم تاثیر می پذیرد.

3-مقرراتحرفه،کسبوکاریاآییناصولاخالقی
راهبرییادیگرقوانینومقرراتالزاماورچهمیگویند؟

چند چارچــوب مرجع وجود دارد که شــاید در شــکل دهی به 
قضاوت و تصمیم گیری سودمند باشند؛ شامل:

• آیینبینالمللیاصولاخالقحرفهایبرایحسابداران
حرفهای6 )شــامل اســتانداردهای بین المللی اســتقالل( که 
به وسیله هیئتاســتانداردهایبینالمللیاخالقحرفهای
برایحســابداران (IESBA) تهیه شــده، یــا همان آیین 
اصول اخالقی مربوط به سازمان عضوفدراسیونبینالمللی
حسابداران(IFAC)، بایــد یک نقطه مرجع اولیه باشد. پنج 
اصل آیین باید هم تراز با هر تدبیر ایمن ساز مشخصی که ممکن 
است به کار بســته شود، درنظر گرفته شــود. تدابیر ایمن ساز، 
اقدامی هستند که حسابدار ممکن است انجام دهد، چه فردی 
و چــه همراه با دیگران، تا مخاطره های رعایت نشــدن اصول 
بنیادی را تا ســطح پذیرفتنی کاهــش دهد. همه مخاطره ها را 

نمی توان با به کارگیری تدابیر ایمن ساز حل و فصل کرد.
• آیین اصول راهبری و ارزشهای سازمان؛ بسیاری از سازمانها 

دارای آیین اصول راهبری یا اخالقی کارکنان هستند.
• قوانین و مقررات مربوطی که باید درنظر گرفته شــوند، شامل 
قوانین مــوردی و رهنمود )حتی اگر یک اقــدام اعتبار قانونی 
داشته باشد، به ضرورت چنین معنی نمی دهد که از نظر اخالقی 
درست است؛ از همین رو، رویکردی که این مدل بر آن متمرکز 

است، بر پایه ارزیابی اخالقی بنا شده است(.
• آیین های به دست آمده از بهروشها مانند آیین راهبری شرکتی 

یا آیین هیئت مدیره.
4- چهاســتداللهاییمیتوانبرایتصمیمهایممکنو

روشهایاقداِمجایگزینارائهکرد؟
برای برقــراری یک وضعیت، انجام دادن یــا انجام ندادن یک 
کار، باید بتوانیم اســتداللهایی ارائه کنیم کــه برای قانع کردن 
دیگران به اندازه کافی قوی باشند. همچنین باید هر استداللی 
را کــه ممکن اســت برخالف وضعیــت مطرح شــود، درنظر 
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بگیریم. نکته اینجاســت که نباید چنین استداللهای متقابلی 
را خنثی کنیم، بلکه باید نشــان دهیم که آنها را در نظر داریم و 
بتوانیم در یک نتیجه گیــری بیان کنیم که درنظر داریم چگونه 
حق این اســتداللهای متقابل را ادا کنیم. ســودمند خواهد بود 
اگر استداللهای موافق و مخالِف انجام یک مجموعه مشخص 
از اقدام را گرداوری کنیم. انجمن ســلطنتی حسابداران رسمی 
هلنــد از مدل موئلکپتیــن (Muel Kapteijn) برای فنون
بیطرفی7 اســتفاده می کند تا بهانه های معمــول برای دفاع 
از شــرایط معینی را مشــخص کنــد که ممکن اســت به واقع 
مالحظه ها یا استداللهای بااهمیتی نباشند. بهانه های متداول 
یا »فنون بی طرفی« شــامل موارد زیر است: تحریف واقعیتها 
)این واقعیت ندارد(، بی اثرکردن هنجار )این قطعی نیســت(، 
مقصردانســتن شــرایط )این خــارج از کنترل من اســت(، و 
پنهان شدن پشت دیگران )این نبود خودکنترلی است( یا )من 
به واقع در آن زمان فکر نمی کردم کار اشتباهی انجام می دهم(.
5-بعدازگفتگودربارهمعضلبااعضایگروهوپاسخبه

همهپرسشهایباال،نتیجهگیریمنچیست؟
هنگامی که اســتداللهای موافق و مخالف تبادل و ســنجیده 
شود، دستیابی به یک نتیجه گیری روشن ممکن شده و الزامی 
خواهد بود. مشخص کنید که کدام اســتداللها به نتیجه گیری 
جهت داده اســت. درنظر داشته باشید که آیا امکان شکل دهی 
به یک راه حل خالقانه وجود دارد که به بیشترین تعداد ممکِن 

استداللها، بها داده باشد.
در این مســیر، کاوش کنید که آیا راهی برای کاهش هرگونه 
پیامد منفی برای ذینفعان وجود دارد. پیامدها باید در فهرست 
اســتداللهایی آورده شــوند که بنا بر قضــاوت، دارای اهمیت 

کمتری هستند.
6-تصمیمیااقدامفردیمنچیست؟آیابهواقع

میخواهمآنراانجامدهم؟
در پایان، مهم اســت که به این پرسشــهای مهــم بپردازیم، 
»آیــا می توانم پیامدهای تصمیم خود را تــاب بیاورم؟« و »آیا 
می خواهم تصمیم خود را به انجام برســانم؟« پرســش نهایی 
این اســت که شما چه اقدامی می کردید اگر این موقعیت دارای 
دامنه عمومی بــود، و این احتمال که اقدام شــما در موقعیتی 

همراه با دقت نظر عمومی، متفاوت باشد.

یــک جنبه مهــم از این مدل این اســت کــه از نظر فرهنگی 
بی طرف است؛ اگرچه، تصمیمها و کنشهای نهایی یک حسابدار 
ممکن است زیر تاثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. 
این ممکن اســت منجر به این نتیجه گیری شود که یک موقعیت 
اخالقــی »پذیرفتنی« اســت؛ اگرچه از نظر اخالقــی محتاطانه 
نباشــد. در نتیجه، آموزش اخالقی برای حسابداران باید به طور 
روشــن درنظر بگیــرد که چگونه بــا مالحظه هــای فرهنگی و 
هنجارهای اجتماعی تعامل داشــته باشد، از آنجا که آنها ممکن 

است مانع توانایی حسابداران در انجام وظیفه اخالقی باشد.
بازخوردشمااهمیتدارد!

پانوشتها:
1- Professional Accounting Organizations (PAOs)
2- Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants 
(NBA)
3- Moral Intervision Model
4- Nyenrode Business University
5- Peer Supervision
6- The Code
7- Neutralization Techniques

منبع:
Erica Steenwijk, Stathis Gould, Dealing with Ethical 
Dilemmas with Confidence, IFAC.org, 2019

تعداد کمی

از معضلهای اخالقی

سیاه یا سفید

هستند
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مقرراتبرجستهتربرایحسابدارانحرفهایشاغلدر
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ارتقایدرخورتوجه

چارچوبمفهومیارتقایافته

ایمنسازهایواضحتروقدرتمندتر

بخشجدیددرباره»فشار«
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اسباباغو

تاریخموثر:ژوئن2019

سابداراندرسراسرگسترهحرفهایکسبوکار،دولتهاوموسسههادرهراندازه
برایح

آیین اخالقی

جدید



64

13
98

د  
سفن

و  ا
ن 

هم
1ب

05
ره 

ما
ش

مسئله چیست؟
بنگاه های کوچک ومتوسط1  بیشــتر جمعیت کســب وکارها در سطح جهان 
را تشــکیل می دهند، بیشــتر نیروی کار جهان را در اســتخدام دارند، و بیشتر 
شــغلهای رسمی در بازارهای درحال توسعه را ایجاد کرده اند.2 سالمت و حیات 
این کســب وکارها، و کســانی که این کســب وکارها را در مالکیــت خود دارند و 
اشــخاصی که در آنها مشغول به کار هســتند، به طور روشن برای داشتن یک 

جامعه سالم، مهم است.
امــا آنها با چالشــهای زیادی روبرو هســتند. یکــی از چالشــهایی که باید 
پرهیزکردنی باشد، اما در بسیاری از نمونه ها این گونه نیست، فساد است. هزینه 
مســتقیم جهانی ساالنه رشوه خواری و فســاد معادل 3/6 تریلیون دالر براورد 
شده است که هرســال به عنوان رشوه پرداخت می شود. هزینه غیرمستقیم در 
محصوالت، خدمات و زیرساختهای غیراســتاندارد، غیرقابل محاسبه است. 
نشانه های فساد بزرگ، مدرسه های ویرانی که بازسازی نشده اند3، سرمایه های 
مراقبت از ســالمت که به هزینه های ساخت وســاز اختصاص داده شده است، 
همه به خوبی شناخته شــده هســتند. این اثر روی بنگاه های کوچک ومتوسط 
کمتر طرف توجه قرار می گیرد؛ اما باز هم اثر غیرمســتقیم فرهنگ فساد شاید 

حتی بزرگتر از هزینه های مالی مستقیم باشد.

کمک به بنگاه های 

کوچک ومتوسط برای

 مقابله با مخاطرات 

رشوه خواری و فساد
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چه می شود کرد؟
انجمن حسابداران خبره و رسمی4 (ACCA) در سالهای 
2013 5 و 2019 6، در پــی اقــدام ابتدایــی بریتانیا در ســال 
2007 7، پژوهشــهای جهانی انجام داده است تا میزان آگاهی 
بنگاه های کوچک ومتوســط از خطر رشــوه خواری و فســاد، و 
نحوه برخورد آنها نســبت به آن را بســنجد. یک موضوع رایج 
در اظهارنظرهای پاســخ دهندگان این است که همه بنگاه های 
کوچک ومتوســط از خســارت واردآمده بر کل جامعه از طریق 

رشوه خواری و فساد، آگاه هستند.
در ســطح جهان، 64 درصد از پاسخ دهندگان فکر می کنند 
کــه رشــوه خواری و فســاد یــک نگرانــی بــرای بنگاه های 
کوچک ومتوســط اســت؛ اگرچه این رقم تفاوتهای منطقه ای 
درخورتوجــه ای دارد. تنها در اروپا میــزان نگرانی به زیر 50 
درصد کاهش یافته و به 42 درصد رســیده اســت؛ درحالی که 
در کشــورهای جنوب صحــرای افریقا و امریــکای مرکزی، 
بیشترین میزان نگرانی به ترتیب برابر با 83 و 84 درصد نشان 

داده شده است.
یکی از پاسخ دهندگان پژوهش از کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا می گوید: "رشــوه خواری و فساد فرصت منصفانه بازار و 
مسیر رقابت را مختل می کند؛ بنابراین فرصتها را به بنگاه های 
کوچک ومتوسط با عملکرد پایین می رساند ... رشوه خواری و 
فســاد به طور کلی ارائه ضعیف خدمــت و توجه کمتر به کیفیت 

خدمات و کیفیت زندگی را به ارمغان می آورد."
یکی دیگر از شــرکت کنندگان در پژوهش از کشــورهای 
جنــوب صحرای افریقا بر این باور اســت که: "بســیاری از 
بنگاه های کوچک ومتوســط هرگز فرصــت اظهار وجود پیدا 
نمی کنند؛ زیرا از آن جا که نمی توانند در رشوه خواری و فساد 
مشــارکت کنند، هرگز مجوزهای عملیاتی مربوط را دریافت 

نمی کنند."
یک شرکت کننده از آسیا می گوید: "رشوه خواری و فساد تنها 
یک نگرانی برای بنگاه های کوچک ومتوســط نیست؛ بلکه از 
آن جا که به طور مستمر ارزشها و هنجارهای اخالقی را تضعیف 

کمترین اثربخشیبیشترین اثربخشی 432

شکل 1- اثربخشی مشاهده  شده سنجه  های مختلف در پشتیبانی از بنگاه  های کوچک  ومتوسط در 
رویارویی با مخاطره  های رشوه  خواری و فساد

موارد شناخته شده از پیگرد قانونی

رهنمود از طرف انجمنهای حرفه ای 
و تجاری

قوانین پشتیبان حقوق افشاگری برای 
کارمندان و کســب وکارها، در صورتی 
که با رشوه خواری و فساد برخورد کنند

آیین اخالقی که کســب وکارها بتوانند 
به طور عمومی به آنها بپیوندند

انتصاب حسابرس
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می کند، برای کل جامعه یک نگرانی است."
شرکت کننده ای از اروپا می گوید: "نمایش کافی از وجود این 
مورد موجود نیست. مردم فساد را در شوراهای محلی می بینند 
و فکر می کنند اگر این برای دولت عیبی ندارد، پس برای همه 

چنین است."

بیشتر اوقات احساس ضعف می کنیم،که فساد همه گیر است 
و هیچ کاری نمی شــود کرد، و این که یک پدیده جهانی است؛ 
از اقیانوســیه تا اروپای شــمالی. بنگاه های کوچک ومتوسط 
بــه کمک نیاز دارند تا با این چالــش مقابله کنند، و از راه های 

زیادی می توان به آنها کمک کرد.
موارد شناخته شــده از پیگرد قانونــی، آیین اصول اخالقی 
برای رویه هایی که کســب وکار می تواند بــه آنها عمل کند، و 
رهنمود از طــرف انجمنهای حرفــه ای و تجاری؛ که همگی 
به عنوان "اثربخشــترین سنجه ها برای پشتیبانی از بنگاه های 
کوچک ومتوسط" برگزیده شده اند. اما اثربخشترین ابزار واحد 
کــه بیش از یک چهارم از اولین انتخابها و در حدود یک ســوم 
از دومین انتخابها را به خود اختصاص داده، اســتقرار قوانینی 
اســت که حقوق افشــاگری برای کارمندان و کسب وکارها، در 
صورت رویارویی با رشــوه خواری و فســاد را ضمانت می کند 

)شکل 1(.
این شــفافیت بر چیزی بیش از واژه های خشــک قانون 
تکیــه می کند که حق قانونی ایجاد می کننــد؛ افراد به برای 
افشــاگری به ســازکار و در صورت روبروشــدن بــا عواقب 
آن، به پشــتیبانی نیــاز دارند. بنگاه های کوچک ومتوســط 
در زیســت بومی از ســازمانهای بزرگتر، به عنوان قســمتی 

اثر

غیرمستقیم فرهنگ فساد

شاید حتی بزرگتر از

هزینه های مالی مستقیم

باشد

شکل 2- آیا بنگاه  های کوچک  ومتوسط بین موارد زیر با رشوه  خواری وفساد تمایز قایلند؟

نهشایدبلهنمی دانم

پیشنهاد برخورد ویژه به وسیله 
مسئوالن نظارتی

پیشنهاد هدیه یا پرداخت نامرتبط 
به خدمات

دعوت به مهمان نوازی شرکتی یا 
خوش گذرانی تجاری

مشاوره مرتبط با قرارداد یا حق الزحمه 
راه اندازی کار
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از زنجیــره تامیــن جهانــی، و همچنین در یــک چارچوب 
انتظام بخشی متشــکل از نهادهای دولتی محلی و ملی قرار 
دارند. اگر قرار اســت گزارشگری اثربخش باشد، آن شرکای 
بزرگتر کــه دارای منابعی بــرای فراهم کردن ســازوکارهای 
گزارشــگری، و تاثیر بــرای اثرگذاری بر تغییر هســتند، باید 
در خطوط امداد و گروه های بازرســی ســرمایه گذاری کنند تا 

سازوکارها کارگر شوند.

حسابداران چگونه می توانند کمک کنند؟
پیش از این که بنگاه های کوچک ومتوسط بتوانند رویه های فاسد 
را روشن کنند، باید بتوانند آنها را بشناسند. در حدود 60 درصد 
بنگاه های  پاسخ دهندگان در سراسر جهان فکر می کنند که  از 
آنها  به  کمک  برای  کافی  مشاوره  و  رهنمود  کوچک ومتوسط 
در تعامل با رشوه خواری و فساد را در اختیار ندارند؛ به گونه ای 
مناسب  شمالی  امریکای  در  تنها  را  موقعیت  افراد  بیشتر  که 
قانونی  تعاریف  به درک  ارقام مربوط  در  این دیدگاه  می دانند. 
دیده می شود- درهمان حال که بیشتر پاسخ دهندگان در همه 
مناطق بر این باورند که بنگاه های کوچک ومتوسط به طورکلی 
درکی خانگی از از مفهوم رشوه خواری و فساد دارند، زمانی که 
به موضوع رویارویی با تمایز بین موقعیتهای با پیچیدگی درونی 

می رسد، ازجمله مشاوره یا خوش گذرانی تجاری، و حق الزحمه 
از  کمی  تعداد  تنها  فساد،  و  رشوه خواری  از  کار  راه اندازی 
کوچک ومتوسط  بنگاه های  توانایی  به  نسبت  پاسخ دهندگان 
.)2 )شکل  داشتند  اطمینان  غیرقانونی  رفتار  شناخت  در 

76 درصد از پاســخ دهندگان در سراســر جهــان گفته اند که 
بنگاه های کوچک ومتوســط از توصیه های حسابدارانشــان در 
زمینه سیاستها و رویه های موردنیاز برای تعامل با موارد ممکن 
رشوه خواری و فســاد استقبال می کنند )شکل 3(. و همچنین 
کســب وکارها مزایای اســتقرار چنین سیاســتهایی را نیز درک 
می کنند- 75 درصد انتظار دارند که اعتبار اســتانداردهای برتر 
در زمینه رفتار کســب وکارها بهبود یابــد، 73 درصد اطمینان 
مشتری نسبت به کسب وکار افزایش یابد، و 79 درصد ریسک 
نقض الزامهای قانونی کاهش یابد، یا تعهدهای گزارشــگری 

به وسیله اشخاص باال برود )شکل 4(.
با وجود این، بیشتر پاســخ دهندگان هنوز فکر می کردند که 
برای به دســت آوردن چنین جایگاه اصول مندی، باید تجارت 
یــا فرصتهای کســب وکار را قربانی کنند، و این آماری اســت 
کــه همه ما باید همراه با هم بــرای تغییر آن تالش کنیم؛ چه 
در دولت مشغول به کار باشــیم و چه در کسب وکار یا در حرفه 

مشاوره.

شکل 3- آیا بنگاه های کوچک ومتوسط از توصیه های حسابدارانشان استقبال می کنند که الزم است در برخورد با موارد 
ممکن رشوه خواری و فساد برای خود سیاست و رویه تدوین کنند؟

پاسخهای جهانی

بله

نمی دانم
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پانوشتها:
1- Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
2- https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance 
World Bank figures 

3- https://www.youtube.com/watch?v=gyExBtez5EY 
“Project No. 1”, an investigation into unexplained pay-
ments in an Iraqi schools reconstruction project
4- Association of Certified Chartered Accountants 
(ACCA)
5- Davies, J. and Mirkovic, R., Combating Bribery in 
the SME Sector, 2013  https://www.accaglobal.com/
ab44, accessed 6 September 2019
6- ACCA, Combating Bribery in the SME Sector, 2019
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Glob-
al/professionalinsights/CombatingBribery2019/Jason-
Piper.CombatingBriberySMEsector.pdf accessed 19 
November 2019
7- ACCA, Bribery and Corruption: The Impact on UK 
SMEs, 2007
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/
PDF-technical/smallbusiness/tech-ms-bac.pdf, accessed 
8 September 2019

منبع:
Piper. J, Helping SMEs Handle the Risks of Bribery 
and Corruption, IFAC.org, December 2019

بنگاه های

کوچک ومتوسط 

از توصیه های

حسابدارانشان 

استقبال می کنند

شکل 4- چقدر احتمال دارد که یک بنگاه کوچک ومتوسط با ارزشها و رویه های ضدرشوه خواری 
قدرتمند، با پیامدهای زیر روبرو شود؟

تجارت یا فرصتهای کسب وکار را از دست بدهد

اطمینان به دست آورد که کسب وکار الزامات قانونی 
را نقــض نمی کند یــا موجب افزایــش تعهدهای 

گزاشگری اشخاص ثالث می شود

افزایش شهرت برای داشتن استاندارد باالی رفتار 
تجاری

افزایش اطمینان مشتری نسبت به کسب و کار

افزایش احتمال توانانی در تجارت با کســب وکارهای 
بزرگ و نهادهای عمومی

احتمال ندارد بدون نظر به احتمال
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تردید حرفه ای: قلب حسابرسی

بیشتر ما که به عنوان حسابرس آموزش دیده ایم، هیچگاه میل به زیرسوال بردن اعداد را از دست نمی دهیم. وسوسه پرسش درباره مبنای محاسبه 

اعداد، تا به طورکلی همه جا سرک بکشیم و اطمینان پیدا کنیم که آنها همان هستند که به نظر می آیند، یک نیاز ذاتی می شود.

تردید تنها در قلب حسابرســی نیســت، بلکه در قلب بیشــتر حسابرســان قرار دارد، واقعیتی که برای بیگانه ها آشــکار نیست، به حسابرسان 

فراخوانهای گوناگونی برای به کاربردن تردید بیشــتر می دهد، به ویژه در هنگام تاب آوردن در مقابل فشــار ضرب االجل و بودجه و زمانی که انجام 

کار درست موجب چالش بیشتر می شود.

موسسه  ها به خوبی از این موضوع آگاه هستند. آنها به ویژه هنگامی که با انواع مختلف جانبداری روبرو هستند، برای انجام رسیدگیها و ایجاد موازنه در درون 

سامانه، دیدگاه های روانشناسی رفتاری را به کار می برند، تا مطمئن شوند که در عمل، تردید به طورمستمر در کل حسابرسی و در سراسر حرفه کاربرد دارد. 

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) درگزارشی با عنوان تردید: برداشت متخصصان1 قصد دارد با ارائه دیدگاه های 

حسابرسان واقعی و افرادی که با آنها فعالیت می کنند، بحث تردید را به پیش برد. این گزارش، براساس مجموعه ای از مصاحبه های انجام شده 

با حسابرسان شاغل در حرفه، آموزش دهندگان و مراجع انتظام بخشی حسابرسی، دیدگاه های افرادی را مطرح می کند که با داشتن تجربه دست 

اول حسابرسی، با فشارهای ضرب االجل و بودجه سروکار دارند.

این گزارش به کاوش برای شناخت کسی که در زمینه تردید مسئول است، چگونگی بهبود تردید، و این که چه بنگاه هایی در حال حاضر در این 

راستا تالش و تشویق می کنند، می پردازد. برخی از پیامهای مهم این گزارش به شرح زیر است:

• تردید حرفه ای در قلب آن چه حسابرسان انجام می دهند قرار دارد، بدون آن حسابرسی ارزش پایینی دارد. با وجود این باید در مقابل 

میل به استفاده از تردید به عنوان یک تمامیت برای طبقه بندی هرگونه اشتباه در حسابرسی یا گزارشگری مالی مقاومت کرد. درواقع، صرف 

فراخوان برای به کار گرفتن تردید »بیشتر«، نه واقع بینانه است و نه سودمند. حسابرسان نمی توانند و نباید همواره به پرسیدن ادامه بدهند. 

• وظیفه مشترکی در زمینه تردید وجود دارد. تردید حرفه ای نه تنها از سوی حسابرسان، بلکه باید توسط تمام حسابداران حرفه ای به کار گرفته 

شود. به ویژه تهیه کنندگان اطالعات، باید تردید را پیش از انتقال اطالعات به حسابرسان مستقل به کار برند. شیوه های منسوخ شده »بازی دادن« 

حسابرسان برای مشاهده این که تا چه اندازه می توانند تاب بیاورند، دیگر درخور پذیرش نیست. کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی ملزم 

هستند پیش از انتقال اطالعات به حسابرسان مستقل، کنترلهایی را که انجام می دهند، کیفیت اطالعات  تهیه شده و فعالیت خود را به چالش 

بکشند. این امر به معنای آن نیست که حسابرسان باید اشتباه مدیریت را اصالح کنند، بلکه مدیریت باید از ادعاهای خود حمایت کند. 

• یک تردیدگر کارامد، نه بدبین است و نه ساده لوح. به کارگرفتن تردید به معنای پذیرش اولین پاسخ ظاهری بدون پیگیری نیست، حتی اگر 

منطقی به نظر آید. همچنین به معنای پرسش مداوم هم نیست، زیرا حسابرسیهای واقعی دارای مهلت هستند. بلکه به معنای پرسیدن پرسشهای 

مناسب، پیگیری پاسخها و دانستن زمان اقدام است. 

مانع  نباید  کاری  رویه های  و  روشها  ضرب االجلها،  بودجه ها،  کند.  حمایت  و  تشویق  را  تردید  باید  حسابرس  کار  انجام  شیوه های   •

به کارگیری تردید باشند. بنگاه ها مجبور هستند راه های بهتر، ازجمله استفاده احتمالی از فناوری را پیدا کنند، تا به کارکنان کم تجربه بیاموزند که 

چه اشتباهی ممکن است رخ دهد.

 انجمن حســابداران خبره انگلســتان و ولز به بررســی این موضوع ادامه خواهد داد، ازجمله یافتن نمونه های بیشــتری از »خوب بودن چگونه 

است«، در این مورد که تهیه کنندگان و حسابرسان چگونه باید حوزه هایی را شناسایی کنند که نیاز بیشتری در به کارگیری تردید دارند، و در چنین 

مواردی چه کاری انجام می دهند که ممکن بود ندهند. 

پانوشت: 

1-.Skepticism: The Practitioners’ Take 

منبع:

Bagshaw K., Professional Skepticism: The Heart of Audit, Ifac.org, 2018

تردید

حرفه ای
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بســیاری از افراد، حســابداری را کمی بیشتر از فنون، 
مفاهیم و رویه ها و به عنوان یک حرفه فنی می دانند. 
نه تنها عموم مردم، بلکه بسیاری از حسابداران نیز این 
عوامل را به عنوان فوتوفن1 حسابداری می شناسند. 
حســابداری به طورجدی به غلط معرفی شده است؛ 
البته اگــر تنها به عنوان یک حرفه فنــی درنظر گرفته 
شــود. حسابداری حرفه ای است که زیربنا و توانمندی 
انجام اقدام ســازمانی و بســیاری از فعالیتهای انسانی 
را فراهم می کند. در این مســیر، حســابداری به طور 
بنیادیــن یک حرفه اجتماعی اســت، کــه رفتار مردم 
در ســازمانها و اجتمــاع را هدایت کرده و بــر آنها اثر 
می گذارد؛ بنابراین بر زندگــی ما و همچنین بر اداره و 

توسعه سازمانی و اجتماعی اثر می گذارد.

وقتی همه ابعاد حســابداری را بشناسیم، ما نیز باید 
ایــن موضوع را قدر بشناســیم که چگونــه اخالق در 
محور این حرفه قرار دارد و چگونه ممکن نیســت آن 
را حرفــه ای ابزاری و فنی محض قلمــداد کرد. حرفه 
اخالقی، حرفه ایســت که کنش و بی کنشی آن در حال 
و آینده بر دیگران اثر می گذارد و به شــکل گیری نظم 
اخالقی ســازمانها و جوامع کمک می کند؛ بنابراین بر 

رفتار فردی و سازمانی نیز اثر می گذارد.
تا آن جا که به آموزش حســابداری مربوط است، اگر 
حســابداری تنها به عنوان حرفه فنی پنداشــته شود، 
پرسش مهم این جاست که حســابداری را چگونه باید 
انجــام داد؟ اگرچه، وقتــی حســابداری را یک حرفه 
اجتماعــی و اخالقــی بدانیم، پرسشــهای مهم اینها 

حسابداری
 به عنوان یک

حرفه اجتماعی و اخالقی
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هستند: حسابداری چه می کند؟ و حســابداری چه باید بکند؟ 
دانشــجویان، مربیان، و برنامه های حرفه ای باید به همه این 
پرسشــها پاسخ بدهند. حســابداری باید در زمینه ای که در آن 
عمل می کند، آموخته، درک، و تمرین شــود، و همچنین آثار 

حسابداری بر زمینه های فعالیتش نیز درنظر گرفته شود.
ما در شــرایطی زندگــی می کنیم که شــاید به عنوان »عصر 
حســابگری« توصیف شــود؛ یعنــی جایی کــه در آن به ارقام 
عملکــردی در شــکلهای مختلــف اعتماد می کنیــم و حتی 
احتــرام می گذاریم، و این ارقام در ســازمانهای متبوع ما برای 
به کارگیری و دستیابی یا تخطی از شاخصهایمهمعملکرد2 
(KPIs) استفاده می شوند. این همان جایی است که فوت وفن 

حسابداری در راهبری زندگی و شــکل دهی به رفتار ما فراگیر 
می شود.

حسابداری، اهداف و فعالیتهایی که در مرکز مدیریت هستند 
را مشــهود و محاســبه پذیر می کند. این نمایش واقعی به نظر 
می رســد؛ و بنابراین این احســاس را به ما می دهد که واقعگرا 
هســتیم و به چالش کشیده نخواهیم شــد. یک نمونه اولیه از 
واقعیتهای قبول شــده در عمل، به طور معمول در شاخصهای 

مهم عملکرد سازمانی، قسمتی و فردی بیان می شود.
شــاخصهای مهم عملکرد به طــور معمول و با اســتفاده از 
گروهی از داده های حســابداری، به وسیله حسابداران حرفه ای 
طراحی و تهیه می شوند تا امکان اقدام و رفتار را فراهم، یا این 

امکان را سلب کنند.
حســابداران به طور معمول اطالعاتــی را تولید می کنند 
که شــاخصهای مهم عملکرد بر آن اساس تهیه می شوند؛ 
بنابراین جایگاه ممتاز حرفه حســابداری را در جامعه تثبیت 

می کنند.
شــاخصهای مهم عملکرد به طور موثر نادیدنی هستند؛ اما 
به واقع در فضای کسب وکار، ســازمانهای عمومی و اجتماعی 
جریــان دارند. آنها، به طــور نمونه، در هواپیماهــا، قطارها و 
اتوبوســها، در زمین فوتبال، در بانکها و درون دولتهای محلی 
عمل می کنند. آنها بر رفتار سازمانی از هر نوع، که به زندگی ما 

مربوط است، اثر می گذارند. 
حســابداری در دوره جدیــد، بــا تکیه بر جایــگاه ممتازش 
به عنــوان ابزاری مهــم برای هدایــت و راهبری ســازمانها، 

اقتصادهــا و جوامع، قدرتمند اســت. پذیــرش ابعاد اجتماعی 
حسابداری، به ابعاد اخالقی این حرفه اجازه می دهد که نمایان 
شــده و دروغ حســابداری به عنوان یک حرکت غیراخالقی را 
پاک کند. بهادادن به حســابداری به عنــوان حرفه فنی، حرفه 
اجتماعــی و حرفه اخالقی، همه ابعاد حســابداری را شــکل 

می دهد.
بــا برتری دادن به همه ابعاد حســابداری، ایــن حرفه دیگر 
به عنوان فن یا وسیله ای درنظر گرفته نمی شود که ویژگیهایش 
اگر بی اثر نباشــند، خنثی هســتند. این باور، ابعاد اجتماعی و 
اخالقی حرفه را نادیده می گیرد. حسابدار یک صنعتگر نیست 
بلکه یک متخصص است که باید تخصص را به دست آورده و 
از آن اســتفاده کند و همچنین، قضاوتهای حرفه ای و اخالقی 
انجام دهد. حســابداری اهدافی دارد؛ همانطور که روشــهایی 
نیز دارد. با اســتناد به گفتهارسطو3، حسابداری به عنوان یک 
حرفه، بیشتر شبیه به ســالمتی برای پزشکی است، تا کشتی 

برای کشتی سازی.
خوشبختانه، حرفه حسابداری اگر خویش آگاه باشد، فرصت 
دارد تا برای آثارش پاسخگوتر باشد. تمرکز بر آثار اجتماعی و 
اخالقی حســابداری، بعد تازه ای برای اندازه گیری و مدیریت 

عملکرد فراهم می آورد.
آثار حســابداری، به پیامدهای خواسته شــده و ناخواســته، 
هردو، مربوط است. درحالی که پیامدهای خواسته شده به طور 
معمول بیشــتر به چشــم می آیند و شــاید بزرگنمایی شــوند، 
کــه منجر بــه معرفی شــاخص عملکردی یــا مجموعه ای از 
شــاخصهای عملکردی برای اندازه گیری پدیــده مورد انتظار 
می شــود، پیامدهــای ناخواســته، که شــاید مثبت یــا منفی 
باشــند، اغلب از طرف حسابداران چندان طرف توجه نیستند. 
رسواییهای شــرکتی به دلیل افسارگسیختگی شاخصهای مهم 
عملکــرد روی داده انــد، که منجر به تخلــف و ارائه اطالعات 
نادرست می شوند. شرکت خدمات مالی ولزفارگو4، نمونه ای 

از این مورد است.
همگی می توانیم تجربه های شخصی خود از کارکردن با، یا 
درواقع مخالفت با شــاخصهای مهم عملکرد خود یا دیگران را 
درمیان بگذاریم، که منجر به آثار ناخواســته منفی یا زیان آور 
بر رفتار در ســازمانها، با پیامدهای نامساعد بر کارکرد و توسعه 
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سازمانی و اجتماعی شده است.
به عنــوان نمونه، در یک دانشــکده 
دانش پژوهــان  بــه  اســت،  ممکــن 
هدفهایی داده شــود تا برای کمکهای 
درخواست  مســتقل  پژوهشهای  مالی 
بدهند، به جای این که به آنها هدفهایی 
داده شــود برای درامد واقعی پژوهش 
که باید جذب شود. نتیجه ممکن است 
این باشــد که دانشــکده از نظــر تعداد 
کمــک هزینه هــای درخواست شــده، 
بدون  باشــد؛  داشــته  باالیی  عملکرد 
توجه به این که آیا هیچ درامد پژوهشی 
به دســت آمــده اســت یا خیــر. برای 
نمونــه، یک دانشــکده فرضی ممکن 
اســت تعداد متوســط 12 درخواســت 
کمک مالــی به یک نهــاد تامین مالی 
پژوهشــی خاص داده باشد، تنها برای 
آن که همه آنها رد شوند. شاخص مهم 
عملکردی به کارگرفته شده، آنچه را که 
باید سنجیده شود، اندازه نگرفته است؛ 

این درواقع یک شکست است.
افزایــش  و  گســترش  راســتای  در 
حرفــه ای  حســابداران  پاســخگویی، 
آثــار ســنجه های عملکردی  بــه  باید 
به کارگرفتــه شــده و گزارش شــده بــه 
هیئت مدیره، مدیران و کارکنان بیشــتر 
پیامدهای  همــه  شــامل  بیاندیشــند؛ 
استفاده از شــاخصهای مهم عملکرد یا 
مجموعه ای از شاخصها. انتظار می رود 
که گزارشــگری آثار شــاخصهای مهم 
عملکــرد، به احتمــال موجب شــود که 
حسابداران، به عنوان رهبران و شرکای 
تجــاری، ضمن هشــیاری نســبت به 
امکان این که بعضی شــاخصهای مهم 
عملکــرد به طور کلی با دیگر شــاخصها 

به سردرگمی،  باشند،که منجر  ناسازگار 
کمبــود روحیــه و میان مایگــی درونی 
در عملکرد ســازمانی شــود، از رویکرد 

»تصویر بزرگ« استفاده کنند.
مهم اســت که حســابداران حرفه ای 
چشم اندازی گســترده درباره پیامدهای 
آن چــه در معــرض حســابداری قــرار 
می گیرد و یا با آن تغییر می کند، به دست 
پیامدها، چه خواسته شده  آورند؛ شامل 
باشد یا ناخواســته. چشم انداز گسترده، 
همراه با یک پنــداره اخالقی که به طور 
مناســبی درذهــن جاگرفته باشــد، که 
به موجب آن می توان برای مشــکالت 
پیچیــده، راه حلهــای اخالقــی درنظر 
گرفت و توسعه داد، این امکان را فراهم 
می کند که حســابداری حرفه ای بنیادی 
بــرای کســب وکار و فراتر از آن باشــد. 
افســوس، این تنها حرفه حســابداری 
نیســت که بایــد بر محتــوا و تعهدهای 
اجتماعــی و اخالقی خــود تمرکز کند. 
حرفــه باید مشــارکت بهتــری با همه 
ذینفعان حرفه داشــته باشــد، تــا آنها 
حرفه را آن گونه که هست ببینند؛ نه تنها 

به عنوان یک حرفه فنی.

پانوشتها:
1- Nuts and Bolts
2- Key Performance Indicators 
(KPIs)
3- Aristotle
4- Wells Fargo

منبع:
Eva Tsahuridu, Garry Carnegie, 
Accounting as a Social and 
Moral Practice, IFAC.org, 2018

حرفهحسابداری

بایدمشارکتبهتری
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داشتهباشد

تاآنها
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حرفهفنی
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اخالقی

پانوشتها:
1-Professional Accountants in Business (PAIBs)
2- Professional Accountants in Public Practice (PAPPs)

منبع:
About the New Code, Architecture, IESBA, 2019

نگاهیبرآیینبینالمللیاخالقیجدید

معماری

بخش1

بخش3بخش2

رعایت آیین اخالقی، اصول بنیادی و چارچوب مفهومی

)قسمتهای100تا199(
)برای همه حسابداران حرفه ای(

حسابداران حرفه ای شاغل در 
کسب وکار1

)بخش 2 برای افرادی که حسابدار حرفه ای شاغل 
در بخش عمومی هستند نیز، هنگام انجام فعالیتهای 

حرفه ای مطابق با رابطه آنها با موسسه، کاربردپذیر 
است(.

حسابداران حرفه ای شاغل در بخش عمومی2

)قسمتهای300تا399()قسمتهای200تا299(

بخش 4 الف- استقالل برای حسابرسی و 
بررسی اجمالی
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ارزیابی و بهبود توانایی اخالقی حسابداران 

حرفه ای

حسابداران حرفه ای به طور معمول در مسیر فعالیتهای حرفه ای خود با گزینه ها و معضلهای اخالقی روبرو می شوند. یک مطالعه که به تازگی 
در استرالیا انجام شده، به تضادها، تنشها و فشارهای اخالقی پایا پرداخته است، که حسابداران در انجام کار خود با آنها روبرو می شوند.

این گزارش یک مرور اجمالی بر چالشــهای اخالقی دارد که حســابداران با آنها روبرو هستند، و مجموعه ای از پیشنهادها برای طراحی 
برنامه آموزش اخالقی ارائه می دهد که ممکن اســت تواناییهای حســابداران در تعامل با مســائل اخالقی را افزایش دهد، و فهرســتی 
از تواناییهــای اخالقــی موردنیاز در زمینه های مختلف را شناســایی می کند. توانایی اخالقی عبارت اســت از توانایی پرکردن فاصله بین 

رفتار حرفه ای واقعی و رفتار حرفه ای مطلوب، و مربوط ترین شــاخص و 
پیش بین برای رفتار اخالقی در محیط کار است.

گروهی از پژوهشــگران دانشگاهی، با پشــتیبانی جایزه رقابت ملی از 
برنامه چشــم اندازهای پژوهش جهانی انجمن حسابداران رسمی 
استرالیا1، حسابداران حرفه ای استرالیا را مورد پژوهش قرار داده و درباره 

موارد زیر با آنها مصاحبه کرده اند:
1- مســائل اخالقی مهم که آنها )یا همکارانشــان( در نقشهای حرفه ای 

خود با آنها روبرو می شوند؛
2- چگونه آنها )یا همکارانشان( به این مسائل اخالقی پاسخ می دهند؛

3- توانایی اخالقی آنها برای پاسخ چگونه ممکن است بهبود یابد؛ و
4- آنها به چه منابعی برای بهبود توانایی نیاز دارند.

این مطالعه 238 حســابدار حرفه ای شــاغل در حرفه یا کســب وکار را 
بررســی کرده یا با آنها مصاحبه داشته اســت، که بیشتر آنها عضو انجمن 
حســابداران رسمی استرالیا یا انجمن حســابداران رسمی استرالیا و 

نیوزلند (CAANZ) هستند.
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یافته های مهم
مســائل اخالقی مهمی که حســابداران حرفه ای با آنها روبرو 

هستند، شامل موارد زیر است:
گزارشگری گمراه کننده )40/88 درصد(،  •

تقلب/ فرار مالیاتی )13/87 درصد(،  •
کمبود شفافیت در تصمیمهای حسابداری )11/68 درصد(،  •

نقض رازداری )8/03 درصد(،  •
تحریف تخصص/ فریبکاری )7/30 درصد(،  •

تحمیل حق الزحمه اضافی به صاحبکار/ ارائه خدمات بیش   •
از حد نیاز )6/57 درصد(،
رشوه خواری )4/38 درصد(،  •

مراعات یا جانبداری )2/19 درصد(،  •
پنهان کردن اشتباه های حسابداری )2/19 درصد(،  •

استفاده نادرست از وجوه )1/46 درصد(،  •
معامالت نهانی )1/46(.  •

علل یا منابع واقعی یا درونی مسائل اخالقی در ادامه فهرست 
شده اند، به گونه ای که فشار از طرف صاحبکاران، برجسته تر از 
فشــار از طرف مدیریت یا رهبری سازمان کارفرماست. افزون 
بــر این، هنگام صحبــت درباره تضاد منافع، پاســخ دهندگان 
درباره مشکالت نظام مند نهادینه شــده در ساختار سیاستهای 

داخلی سازمان یا مشوقهای عملکرد، ابراز نگرانی کرده اند:
فشار از طرف صاحبکار )21/43 درصد(،  •

تضاد منافع )18/91 درصد(،  •
فشار از طرف مدیریت/ هیئت مدیره )17/65 درصد(،  •

سایر/ اعالم نشده )42/02 درصد(.  •
رایجترین واکنشها به چالشهای اخالقی، موارد زیر هستند:

مقاومت در برابر فشار/گفتن »نه« )29/66 درصد(،  •
جستجو برای مشورت )16/35 درصد(،  •
آموزش به همکاران حرفه ای )14/07(،  •

آموزش صاحبکار )11/79 درصد(،  •
گزارش مسئله به مدیریت )11/79 درصد(،  •

مستندسازی رویداد به شکل مکتوب )10/27 درصد(،  •
استعفادادن )3/80 درصد(،  •

پذیرفتن اشتباه )1/52 درصد(،  •
سازش در محدوده قانونی )0/76 درصد(.  •

دراین بــاره کــه چگونــه باید مســائل اخالقــی پیش روی 
حسابداران حرفه ای را حل وفصل کنیم، این پژوهش چند عامل 
مهم را برای اشخاص، ســازمانها و سازمانهای حسابداری 

حرفه ای2 بازگو می کند.
برای فرد حسابدار حرفه ای، واکنشهای مهم عبارت است از:

• تمرین شهامت اخالقی؛
• درخواست مشورت از همتایان؛

• گزارش مسئله به مدیریت؛
• تمرین قضاوت حرفه ای؛

• داشتن آگاهی از مسئله؛
• مستندسازی مسئله به شکل مکتوب؛ و

• رعایت اصل منافع عمومی.
افزون برایــن، این مطالعه انواع پشــتیبانی که حســابداران 
حرفه ای انتظــار دارند از ســازمانهای حرفــه ای متبوع خود، 
ســازمانهای کارفرما، مراجع انتظام بخشــی، و دولت دریافت 
کنند، تا بهتر از عهده فشــارهای وارد بر تصمیمهای اخالقی و 

حرفه ای برآیند را خالصه کرده است.
اگرچه برخــی از انتظارهای مهم بــر دوش کارفرمایان قرار 
می گیرد )به عنوان نمونه، رعایت اســتانداردهای حسابداری، 
ساختن فرهنگ اخالقی، معرفی یا بهبود سیاستها و رویه های 
حفاظــت از افشــاگر، به کاربســتن شــفافیت، و به کارگیــری 
تحریمهــا(، اما تعداد بیشــتری از انتظارهــا متوجه نهادهای 

حرفه ای بوده است.
به طورکلــی، حســابداران گرایش بــه این دارند کــه اطمینان 
سطح باالیی بر دوش سازمانهای حسابداری حرفه ای قرار دهند، 
زیرا نقش آنها در فراهم کــردن رهنمود اخالقی، مهمتر از نقش 
دولت، مراجع انتظام بخشــی، و با احراز برخی شرایط، مهمتر از 
نقش صاحبکار آنهاست. حوزه های مهمی که در آن به پشتیبانی 
نهادهای حرفــه ای برای ایجاد یا افزایــش توانایی اخالقی نیاز 
است، شامل آموزش و کاراموزی، برقرارکردن گفتمان اجتماعی، 
ایجاد فرهنــگ اخالقی درون حرفه، تقویت خدمات مشــاوره، 

اطالع رسانی و انتشارات، و تامین منابع و تامین مالی است.
یکــی از مهمتریــن نگرانیهای حســابداران حرفــه ای در این 
پژوهش، ترِس ازدست دادن واقعگرایی در قضاوت، به دنبال فشار 
از طرف صاحبکاران، کارفرمایان، یا دیگر ذینفعان اســت. برای 
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بسیاری از افراد، چنین چیزی معادل غیرحرفه ای گری یا نداشتن 
هویت حرفه ای اســت. برخی از گروه های سازمانها و اشخاص، 
در برابر ازدست دادن واقعگرایی آسیب پذیرتر از دیگران هستند. 
به عنوان نمونه، موسســه های کوچکتر نســبت به  ازدست دادن 
صاحبکاران ترس شــدیدتری داشــتند. دالیل استنادشده شامل 
نبود اطالعات و منابع، تجربه کمتــر در زمینه چگونگی طراحی 
کنترلهای داخلی، انزوای فزاینده از فرصتهای کســب مشورت و 
رهنمود بوده است. در میان شرکت کنندگان انفرادی، حسابداران 
جوانی که در ابتدای مســیر شــغلی خود هســتند نیــز یک گروه 
آســیب پذیر بودند؛ زیرا تصور آنها از کمبود حق انتخاب یا قدرت، 

راحت تر آنان را زیر تاثیر رفتار غیراخالقی قرار می دهد.
تواناییهای اخالقــی موردنیاز که در این مطالعه شناســایی 

شده اند را می توان در سه حوزه گروه بندی کرد:
• نیازهای انتظام بخشــی و اجرایی: بهبــود در مقررات و 
رویه های موجود در ســطوح دولتی و حرفــه ای، مانند تقویت 
حفاظت از افشاگر و ساده سازی اســتانداردهای حسابداری، و 

برقراری خدمات رسیدگی به نقض اصول اخالقی.
• نیازهای آموزشی و کاراموزی: تعلیم اجباری اصول اخالقی؛ 
توســعه بانکهای مطالعــه موردی بــرای موقعیتهــای پیچیده 
اخالقی مبتنی بر تجربه؛ طراحــی و تحویل برنامه های تعلیمی 
چندرسانه ای مبتنی بر اخالق؛ تقویت تعلیم مهارتهای نرم مرتبط 

با اخالق )مانند تفکر انتقادی، استدالل اخالقی، اطالع رسانی، 
و مدیریت تضاد(؛ و انتشــار نمونه های واقعی ناشناس از نقض 
اصول اخالقــی، و همچنین رویه های اخالقــی برتر، همراه با 

ارزیابی مسائل اخالقی مطرح شده و راه حلهای جایگزین.
• نیازهای مشــورتی و مربیگری: دردسترس بودن فزاینده 
خدمات مشــورتی حرفه ای، برقــراری خطوط ویژه تخصصی 
اخالقی؛ و هماهنگی شــبکه های مربیگری ملــی، ایالتی یا 

محلی و گروه های حل مسایل بین همپیشگان. 
ســایر پیشــنهادهای سیاســتی شــامل این موارد اســت: 
راه حلهای نظام مند، آزادی و شــفافیت در اطالع رســانی بین 

ذینفعان، پشتیبانی همپیشگان، و مشارکت و توانمندسازی.
به طور کلی، شــرکت کنندگان در پژوهش به روشــنی نشان 
دادند که جنبه های مثبت زیادی در حسابداران حرفه ای وجود 
دارد و آنها به طور کلی نســبت به مسائل اخالقی و راه حلها آگاه 
هســتند؛ اما درجستجوی پشتیبانی بیشــتر، به طور مشخص 
از طرف ســازمانهای حرفه ای متبوع خود هســتند، تا توانایی 

اخالقی و رویه اخالقی خویش را بهبود ببخشند.
برای بهبــود کلیت نظام اخالقی حســابداری، حرفه- شــامل 
شاغالن، سازمانهای کارفرمایی و حرفه ای، مراجع انتظام بخشی، 
و آموزگاران، باید همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشــته باشند تا 
اصول و رویه هایی را تهیه کنند که به روشــنی از موقعیتهای تضاد 
منافــع پرهیز شــود، در آموزش و پیشــرفت حرفه ای حســابدار 
حرفــه ای، بر رفتــار اخالقی به شــدت نهادینه شــده )و بنابراین 
مرســوم( تمرکــز کنند، و مشــوقهای مدیریتی طراحــی کنند که 
برانگیزاننده چنین رفتارهایی باشد. به سطح باالتری از هماهنگی 
نیاز داریم تا به این هدف برســیم، و نهادهای حرفه ای نقش مهم 

راهبری در دستیابی به این هدف را به عهده دارند.

پانوشتها:
1-CPA Australia’s Global Research Perspectives Program
2- Professional Accounting Organizations (PAOs)

منبع:
Cristina Neesham and Eva Tsahuridu, Assessing and 
Improving Professional Accountants’ Ethical Capa-
bility, IFAC.org, 2018

توانایی اخالقی عبارت است از

توانایی پرکردن فاصله بین

رفتار حرفه ای واقعی و

رفتار حرفه ای مطلوب
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صالحیت واستقالل
مراقبت حرفه ای

چارچوب
مفهومی

منبع:

  About the New Code, Architecture, IESBA,2019

درباره آیین بین المللی اخالق و رفتار حرفه ای جدید

الزامات فراگیر
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وقتی که موسســه های حقوقی به استخدام همکارانی با تخصص حقوق بشــر، به عنوان مشاور کسب وکار می پردازند، کسب وکارها 
درکل باید به این موضوع با حساســیت نگاه کنند. در چندماه گذشــته و در گســتره ای از رویدادها، می توان به طور مســتقیم از چنین 
وابستگان جدید حرفه ای حقوقی، چیزهایی درباره پویش افق و چگونگی تغییر چشم انداز درارتباط با مسئولیت بنگاه، شنید. حقوق 
بشــر در کســب وکار، حوزه ای نوپدید و در حال شتاب است و هیچ کسب وکاری، بدون بررسیهای بیشــتر که کل زنجیره عرضه آنها 
»پاک« است، نمی تواند با اطمینان بیاساید. ارزیابی و رسیدگی به ریسکهای درونی در این حوزه نیز به طور روشن وظیفه حسابداران 

حرفه ای است.
طی ســالهای گذشته، محیط عملیاتی کســب وکار به طور برگشت ناپذیری تغییر کرده اســت. به طور فزاینده ای از شرکتها خواسته 
 (Rana Plaza) می شود که پاسخگو باشند، تا نشان دهند که برای پیشگیری از فاجعه هایی مانند فروپاشی کارخانه پوشاک رانا پالزا

در سال 2013 در بنگالدش که بیش از هزارتن را قربانی کرد، چه کرده اند.
تنها صنعت پوشــاک نیســت که زیر تاثیر پیامدهای مشکالت مربوط به حقوق بشــر قرار گرفته است. به تقریب همه محصوالتی 
که روی میز شــما هستند، از دستگاه منگنه تا تلفن، ممکن است اجزایی داشته باشند که به وسیله عرضه کننده ای تامین می شود که 
حقوق بشر را نقض کرده است؛ نیروی کار اجباری یا نیروی کار کودکان، محیط کاری خطرناک، پاکسازی زمین، فرسایش محیطی، 
تعرض به انســانها، استفاده نادرســت از داده ها )نقض حریم خصوصی و به اشتراک گذاری بدون اجازه مطالب(. در خانه، دِر یخچال 
خود را باز کنید: موادی از منبع کشاورزی و ماهیگیری، ممکن است سرشار از رویه های غیرمنصفانه در عمق زنجیره تولید و عرضه 

باشد.
چارچوب حفاظت، احترام و حقوق جبرانی ســازمان ملل متحد1 (PRR)، نقش بخــش خصوصی و عمومی را در ارتباط با 

نقش جدید و مهم

حسابداران حرفه ای در

ارزیابی ریسک

حقوق بشر
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حقوق بشر در کسب وکار تعیین کرده است:
• دولتها وظیفه دارند از حقوق بشر حفاظت کرده، به آن احترام 

بگذارند و آن را ارتقا دهند؛
• شرکتها مسئولیت دارند به حقوق بشر احترام بگذارند؛ و

• قربانیان آســیبهای مرتبط با کسب وکار باید به حقوق جبرانی 
دسترس داشته باشند.

چارچوب حفاظت، احتــرام و حقوق جبرانی ســازمان ملل 
متحد در ســال 2011 با توافق بر اصول راهنمای کســب وکار 
و حقوق بشــر، رونق پیدا کرد. ســازمانهای گوناگون زیادی در 
سراسر جهان، شــامل بنگاه های بزرگ و کوچک از بخشهای 
متنــوع صنعتی، ایــن اصول راهنمــا را پذیرفتــه، تایید و در 
فعالیتهای روزانه خود از آنها اســتفاده می کنند. این اصول، اثر 
درحال رشدی بر گستره ای از بخشها و جوامع دارند؛ چه جامعه 
شــهری، چه دولتها، سرمایه گذاران و سازمانهای چندوجهی و 

بین المللی، و همچنین گستره ای از انجمنهای حرفه ای.
همانطور که می دانیم، حســابداران حرفه ای مسئول کمک 
بــرای تدبیــر در راهبردهای کســب وکار، تحلیــل پیامدهای 
تصمیمهای مربوط به کسب وکار، پیش بینی عملکرد و پیشنهاد 
بهبود برای کســب وکار هســتند. آنها همچین باید نســبت به 
مسائل یا ریسکها آگاه بوده و به آنها بپردازند. بنابراین، روشن 
اســت که آنها در کمک به شــرکتها در احترام به حقوق بشر در 

کسب وکار، نقش مشخصی برای ایفاکردن دارند.
در همین راستا، رهنمود حسابدار مدیریت خبره جهانی 
(CGMA) بــا عنوان حقوق بشــر در کسب وکار: تحول و 

پذیرش2 با همکاری شــبکه پیمان جهانــی ملل متحد3 
در بریتانیا تهیه شــد. این رهنمود در نظر دارد به حســابداران 
حرفه ای کمک کند تا نشــان دهند چگونه می توانند به بهترین 
شــکل مســائل حقوق بشــر را درنظر گرفته و سپس از طریق 
کســب وکارهای خود به آنها بپردازند. همچنین، آنها می توانند 
از دیگران آموخته و با آنها همکاری کنند، تا حقوق بشــر را در 

جوامعی که در آن فعالیت می کنند، رعایت کنند.
ایــن رهنمــود پرسشــهای مهمــی را درخصــوص آن چه 
حســابداران باید از خود و از کسب وکار بپرسند، مطرح می کند، 
که این گونه شروع می شود: آیا سازمان تعهد عمومی ارائه داده 
اســت تا به حقوق بشــر احترام بگذارد؟ یا استاندارد کسب وکار 

مســئوالنه را پذیرفته است؟ مانند پیمان جهانی ملل متحد آیا 
سازمان بررسی کرده است که چگونه عملکردهایی مانند خرید 
را در الزامهای انتظام بخشــی لحاظ می کند؟ یا آزمون درستی 

بنگاه را به انجام می رساند؟
مهم است که نســبت به تغییرها در چشم انداز انتظام بخشی 
و قانونی آگاه بمانیم. با توسعه قوانین ملی جدید، مانند قانون 
برده داری نوین4 در بریتانیا، الزامهای خاص در قانون داد-

فرانک (Dodd-Frank) در ایاالت متحد، یا برنامه اقدام ملی 
در کشــورهای مختلف، که همسو با اصول راهنما هستند، این 

حوزه در حال سرعت گرفتن است.
راهبردهــای کنونــی کســب وکار و طرحهای شــرکتی باید 
بررسی شــوند تا هرگونه ریسک حقوق بشری که ممکن است 
بر ذینفعان اثر نادرســت بگذارد، شناســایی شــود. اطالعاتی 
باید جمع اوری شــود که به ریسک می پردازد. باید یک ارزیابی 
مســتمر از چگونگی تعامل با چنین ریســکهایی انجام شــود؛ 
چه به طور مســتقیم باشــد و چه از طریق یــک زنجیره تامین 
گسترده تر. باید بدانیم که چنین واکنشهایی ممکن است زمان بر 
باشــد و به تالشهای مداوم و هماهنگ نیاز دارد. برای نمونه، 
شــرکت یونی ِلــور (Unilever) که محصوالتش در ســطح 
جهان مصرف کننــده دارد، با میلیونها ذینفع که ممکن اســت 
در زنجیره تامین داشته باشــد، می پذیرد که می تواند بعضی از 
قســمتها را کنترل کند، اما بر بقیه قسمتها تنها توان اثرگذاری 
دارد. شناسایی مشــکالت موجود در زنجیره، سپس جستجو 
برای بازخورد و به اشــتراک گذاری دانش به دست آمده، به حل 
این مســائل کمک می کند و نیاز به بهبود مســتمر با شفافیت 

و پاسخگویی به عنوان محرکهای ضروری را آشکار می سازد.
همکاری با دیگر سازمانها در زنجیره تامین ضروری است؛ 
به ویژه در گزارشــگری شــرکتی و همچنین تعلیم و توسعه، تا 
درک و آگاهــی از فرایندهــا و رویه هــای مربوط بهبــود یابد. 
به عنــوان نمونه، شــرکت معدنی نیومونت5، با درگیرشــدن 
در درون شــرکت در سراســر مناطق و قســمتها، و در بیرون 
شــرکت با متخصصان حقوق بشــر، این همکاری را از طریق 
مشخص ســاختن چشــمگیرترین ریســکهای حقوق بشر که 
پیش روی شرکت است، نمایان کرده است. معدن کاری به طور 
مشــخص یک بخش پرخطر اســت و پیامدهای نقض حقوق 
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بشــر ممکن است درخورتوجه باشــد. ادغام ریسکها و مسائل 
حقوق بشــر با مدیریت کســب وکار، به تامین مجوز اجتماعی 

برای ادامه عملیات کمک می کند.
تخصیص منابــع مالی بین تعــدادی از فعالیتهای مختلف، 
همیشــه ضروری اســت؛ چه برای تحلیل ریسک حقوق بشر 
در کشــور باشــد، چه مشــارکت ذینفعان، ارزیابی پیامدها، یا 
یادگیری و توســعه. همچنین، بســته به خطر درونی، ممکن 
است نیاز به تخصیص منابع مالی محدود برای درمان و جبران 
خسارت باشد. پس اندازهای کوتاه مدت هرگز کفاف هزینه های 

درازمدتی که ممکن است پیش بیاید را نمی دهد.
حســابداران با تعهد بــه آیینهای اصول اخــالق حرفه ای، 
بایــد نه تنها اطالعات و داده ها را به چالش بکشــند تا اطمینان 
پیدا کنند ریســکها و آثار حقوق بشر به طور اثربخش مدیریت 
شده اند، بلکه باید طرحهای اقدام برای تضمین به صرفه بودن 
رویکردها و پاســخگوبودن آنها به نیاز ذینفعان را نیز به چالش 

بکشند.
گنجاندن مالحظات حقوق بشــر در کسب وکار، به طور ویژه 
در سازمانهای پیچیده، یک فرایند تدریجی است. با این حال، 
هرچه زودتر این ســفر شروع شــود، پیشرفت به سمت کاهش 

ریسک و به دست آوردن فرصتها ســریعتر اتفاق می افتد. کلید 
پیشرفت، امکانپذیرساختن ادغام اطالعات مربوط و بااهمیت 
در تصمیم گیــری، تحلیــل و گزارشــگری مدیریــت اســت. 
حسابداران حرفه ای در سراسر جهان باید آستینها را باال بزنند 
و حقوق بشر را در نقشــهای خود درنظر بگیرند. چرا از همین 

امروز شروع نکنیم؟

پانوشتها:
1- UN Protect, Respect a Remedy Framework (PRR)
2- Business and Juman Rights: Evolution and Accep-
tance
3- UN Global Compact’s UK Network
4- Modern Slavery Act
5- Newmont Mining

منبع:
Tanya Barman, New- and Important- Role for Profes-
sional Accountants in Assessing Human Rights Risk, 
IFAC.org, 2016

ارزیابی و رسیدگی به 

ریسکهای درونی در حوزه

حقوق بشر

وظیفه حسابداران حرفه ای است
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درباره آیین بین المللی اخالق و رفتار حرفه ای جدید
دسته بندی مخاطرات

منافع شخصی
خودبینی در
 تجدیدنظر

حمایت یا مخالفت

قرابتتهدید

منبع:
  About the New Code, Architecture, IESBA,2019
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جدیدترین پیش نویس پیشــنهادی هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) با 
عنوان »اصالحات پیشــنهادی در آیین اصول اخالق حرفه ای برای حســابداران حرفــه ای به منظور ارتقای نقش و نگرش 
موردانتظار از حسابداران حرفه ای«، سرانجاِم بحثی است که در سالهای گذشته در زمینه تردیدحرفه ای مطرح شده است و 
این که آیا مفهوِم مبنای آن، باید فراتر از مضمون حسابرسی و اطمینان بخشی، به کل حرفه حسابداری گسترش داده شود. 
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران به این نتیجه رســید که نیازی به گسترش این مفهوم 
نیست و پیش نویس پیشنهادی، مفهوم جدیدی برابر با ذهن پرسشگر1 را مطرح می کند که برای همه حسابداران حرفه ای 

کاربردپذیر است. این مقاله، در پاسخ به هیئت، به چند چالش در این رویکرد می پردازد. 
در ایــن چالشــها این نکته مطرح اســت که برای کاربردپذیرســاختن مفهــوم تردیدحرفه ای در چارچوب حســابداری، 
باید ســنجه ای تهیه شــود که بتوان آن را آموخت، اندازه گرفــت، و بر آن نظارت کرد. اما هیچ آزمــون انجام پذیری برای 

ذهن پرسشگر وجود ندارد.
خبر خوب این است که برای توصیف نگرش حسابداران حرفه ای، نیاز به یک مفهوم تازه نیست. به نظر می رسد هم اکنون 
یک مفهوم وجود دارد که بخش درخورتوجهی از آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای را تشکیل می دهد. 

این مفهوم، قضاوت حرفه ای است.

زمان بهادادن به قضاوت حرفه ای فرارسیده
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قضاوت حرفه ای در بند الــف120.5 1 (A1.120.5) آیین 
برابر با "کاربرد آموزش، دانش حرفه ای، مهارت و تجربه مربوط 
و متناسب با واقعیتها و شرایط، شامل ماهیت و دامنه فعالیتهای 

حرفه ای خاص، و منافع و روابط وابسته" تعریف شده است.
اگرچــه، ایــن یک توصیف اســت، نه تعریــف. همچنین، 
ایــن عبارت هیچکــدام از کیفیتهای شــخصی2 را، برمبنای 
به کارگیری روانشناســی و اقتصاد رفتــاری که بخش مهمی از 
توجه هیئت در این مشورتخواهی  به آن اختصاص داشته است، 
دربــر نمی گیرد. با درنظرگرفتن نقــش مهم قضاوت حرفه ای، 
نه تنها در اخالق حرفه ای، بلکه در همه جنبه های حسابداری، 
این غفلت مشکل ساز است. همچنین نبود چارچوبی که حرفه 
را در آموزش، اندازه گیری و نظارت بر قضاوت حرفه ای توانمند 
سازد، و آن را در جای خود، یعنی در مرکز عملیات حسابداری 
حرفــه ای قــرار دهد نیــز مسئله ســاز خواهد بــود. پذیرفتنی 
اســت که بدون یک چارچوِب اندازه گیــری، آموزش در زمینه 
قضاوت حرفه ای تا حد دســتیابی به شایستگی و در آموزشهای 

پس از آن، پاره پاره و غیرنظام مند خواهد بود.
نقطه شروع برای قضاوت حرفه ای، یک تعریف است. براساس 
اســتفاده گســترده تر از قضاوت در مدیریت، ایــن تعریف ممکن 
است این چنین باشــد: "ترکیبی از شایســتگیهای فردی، دانش 
و تجربه مرتبط با اســتانداردهای حرفه ای، برای شــکل دادن به 
عقیده و گرفتن تصمیم." با علم به حساســیت نسبت به دورشدن 
از توصیــف کنونــی، که بــا متغیرهــای تعریفی موجود ســازگار 
است، مانند آن چه در مفاهیم اســتاندارد بین المللی ترتیبات 
اطمینان بخشی 3000 (ISAE 3000) و استاندارد کانادایی 
ترتیبات بررسی اجمالی 2000 (CSRE 2000) آمده، واژه 

»کیفیتهای شخصی« می تواند به متن کنونی آیین افزوده شود.
تعریــف هرچــه که باشــد، قضــاوت را می توان به وســیله 
منظورکردن 6 عاملی که در ادامه بیان می شــود، ارزیابی کرد. 
همراه با هر عامل، یک نمونه در شرایط واقعی ارائه شده است.

1- آنچه درک می کنیم
در هر فعالیت حرفه ای، کیفیت آنچه در مطالب مکتوب و در 
به  شکل دادن  برای  مهم  قدم  اولین  می شود،  درک  نشستها 

قضاوت حرفه ای است.
دانش داشتن  و  مقام باالترداشتن  با  به ضرورت،  درک کردن، 
سختگیری  یا  خودسری  ناشکیبایی،  هرگونه  نمی یابد-  بهبود 

می کنیم  درک  آنچه  کیفیت  از  است  ممکن  رویکرد،  در  فزاینده 
بکاهد.

نمونه برای اقدام: آموزش فنون مشاهده.
2- به چه کسی و چه چیزی اعتماد می کنیم

دانستن این که به چه کسی و چه چیزی اعتماد کنیم، برای کیفیت 
قضاوت حرفه ای ضروریست. و این عامل هرچه بیشتر از اینترنت 
استفاده می کنیم، شامل رسانه های اجتماعی، فراگیرتر می شود. 
کیفیت  در  قضاوت کردن  در  اعتماد،  اهمیت  از  نمونه هایی 
شایستگی حرفه ای  یا  مالی  طرح  یک  برای  ارائه شده  داده های 

یکی از اعضای گروه دیده می شود.
نمونه برای اقدام: افزایش کیفیت اعضای گروه به وسیله استفاده 
استخدام،  برای  مبنایی  به عنوان  مشخص  به طور  قضاوت  از 

ارزیابی و ارتقا.
3- آنچه در این باره می دانیم

در  اما حتی  ارزش است؛  از  مالی غنی، منبعی شگرف  تجربه 
کافی  قضاوت حرفه ای  مبنای  به عنوان  هم  دانش  با  ترکیب 
و  بررسی  در  آنها  هردوی  درنظرگرفتن  مستلزم  که  نیست، 
تصمیم گیری است. کیفیت این قضاوت به گونه ای خواهد بود که 
در آن، تجربه و دانش مربوط در یک موقعیت درنظرگرفته شده، 
گردهم آورده می شوند؛ مانند یک مشکل در مدیریت وجه نقد 

یا تفسیر مغایرتهای بودجه ای.
و  تجربه کاری  طریق  از  دانش  افزایش  اقدام:  برای  نمونه 

وظیفه ای رابه عهده گرفتن و/یا استفاده از مربی و مرشد.
4- در این مورد چه احساسی داریم

که شخص حرفه ای  است  معنی  بدین  قضاوت حرفه ای خوب 
وقتی  مگر  نمی شود،  ممکن  این  اما  باشد.  بی طرف  می تواند 
بین  توازن  شامل  باشد؛  آگاه  خود  گرایشهای  به  نسبت  او  که 

ریسک گریزی فردی و ابهام تجاری.
نمونه برای اقدام: آگاهی بیشتر نسبت به جانبداریهای فردی 
تحمل  یا  پذیرش  و  نمایندگی4   ، پشتیبانی کردن3  مانند 

ریسک5 .
5- چگونه انتخاب می کنیم

در  که  اندازه  به همان  کیفیتهای فردی  و  دانش  تجربه،  ترکیب 
اندازه  به همان  می دهد،  شکل  انتخابها  به  روزانه  مالی  مدیریت 
انتخاب  یا  سرقفلی  حسابداری  مانند  بحث برانگیز  حوزه های  در 
قیمتهای انتقالی نیز چنین می کند. حسابدار حرفه ای باید اطمینان 



84

13
98

د  
سفن

و ا
ن 

هم
1 ب

05
ره 

ما
ش

شامل  هستند؛  چارچوب  در  مناسب  به طور  انتخابها  که  کند  پیدا 
تصمیم درباره زمان بندی مدیریت ریسک همراه با درک آن.

برای  مصنوعی  هوش  برنامه های  توسعه  اقدام:  برای  نمونه 
گزینه های تکرارای روزمره.

6- چگونه آن را به انجام می رسانیم
بر  مبنی  پیشنهادی  یا  اظهارنظر می کند  که  کارشناس حرفه ای   
یک تصمیم ارائه می کند، باید درباره جنبه های زیادی از تبدیل 
از  باید  وی  بنابراین،  باشد.  داشته  تجربه  واقعیت  به  طرح  یک 
به عنوان  باشد، دوباره شامل مدیریت ریسک،  آگاه  اجرا  مسائل 
که  اطالعات  فناوری  پروژه  یک  به  مربوط  فرصتهای  در  نمونه 

به موقع کامل شده است.
بین  کار  انحام  در  مصالحه  در  صریح بودن  اقدام:  برای  نمونه 

سرعت و هزینه.
تمرکــز بــر قضاوت حرفــه ای، جهت گیــری مثبــِت هیئــت 
اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران در 
پذیــرش نیاز به آگاهی از جانبــداری را دربر می گیرد، و همانطور 
که مشــخص است، این چارچوب حســابدار را تشویق می کند تا 
جانبداریهــای خود را بشناســد. با رجوع دوبــاره به تمایل هیئت 
برای منظورکردن یک »ذهن پرسشــگر«، این خواســته از طریق 
چارچوب باال الزام می شــود؛ به ویژه عوامل 1، 2، 4 و 5 یادشده 
اســتفاده از این چارچوب برای شناخت اجزای قضاوت حرفه ای، 
دســتیابی به آنچه »ذهن پرسشــگر« در جســتجوی آن است را 

ممکن می سازد؛ اما با روشی قدرتمندتر.

بــرای عملیاتی کردن چارچوبــی بــرای قضاوت حرفه ای، به 
رهنمود و یادداشــتهای حرفه ای نیاز داریم. آموزش )و در زمان 
نیاز، بازآموزی( به وسیله موسسه ها و حرفه، باید قضاوت حرفه ای 

را برمبنای تعریف توافق شده و چارچوبی روشن دربر گیرد.
به طور خالصه، یک چارچوب روشن برای تعریف و اندازه گیری 
قضاوت حرفــه ای، میــزان اعتمــاد بــه حســابداران حرفه ای را 
افزایــش می دهد. ایــن چارچوب همچنین ادعای کســانی را رد 
می کند که باور دارند تنهــا راه پیِش رو، افزایش قوانین و مقررات 
اســت. برای آینده، این چارچوب با تغییــرات ناگزیر در حرفه که 
در نتیجه اســتفاده از هــوش مصنوعی ایجاد می شــوند، همراه 
می شــود. به نظر می رســد اینها دالیل خوبی برای درنظرگرفتن 
یک چارچوب پذیرفته شــده جهانی برای تعریــف و اندازه گیری 

قضاوت حرفه ای است.

پانوشتها:
1- Inquiring Mind
2- Personal Qualities
3- Anchoring
4- Representativeness
5- Risk Appetite or Tolerance

منبع:
Professor Sir Andrew Likierman, Time to Reinforce 
Professional Judgment, IFAC.org, 2019

به نظر می رسد   

هم اکنون یک مفهوم وجود دارد که  

  بخش درخورتوجهی از

  آیین اصول اخالق حرفه ای برای

  حسابداران حرفه ای را تشکیل می دهد

  این مفهوم

  قضاوت حرفه ای است
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حفاظت

از

افشاگران

مقررات جدید اتحادیه اروپا در بهبود حفاظت از افشاگران 

(Pan- گرفته تا پاناما پی پرز (Cambridge Analytica) و کمبریج آنالیتیکا (Dieselgate) زرسواییهایی که به تازگی رخ داده، ا دیزل گیت

(ama Papers، نشان داده است که وجود افشاگران برای افشای جرمهایی که درنهایت به همه ما آسیب می رساند، چقدر حیاتی است. اتحادیه 

اروپا (EU) به تازگی قانون نواورانه ای به کارگرفته است که درسطح باال و با گستره وسیع ضامن حفاظت از افشاگران در سراسر 28 کشور عضو 

اتحادیه اروپا خواهد بود. 

دستورالعمل افشاگران

سندی که دستورالعمل افشاگران نامیده می شود، کمترین حد استانداردهای متداول برای حافظت از افشاگران در سطح اتحادیه اروپا را تعیین و 

آنها اکنون  اداره می کردند.  اروپا این موضوع را خود  کانالهای گزارشگری محرمانه را معرفی می کند. پیش ازاین، تمام کشورهای عضو اتحادیه 

دوسال فرصت دارند تا این الزامات را در قوانین ملی ادغام کنند. این بدان معنی است که قوانین ملی هنوز هم می تواند متفاوت باشد، به عنوان 

نمونه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است تصمیم بگیرند که گزارشهای ناشناس باید پذیرفته و پیگیری شوند یا خیر. 

چه کسی محافظت می شود؟

محافظت  انتقام جویی  مقابل  در  اشخاص  از  کار،  به  مربوط  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  قوانین  نقض  مورد  در  گزارشگری  هنگام  دستورالعمل جدید 

می کند. دامنه بسیار گسترده است و برای همه سازمانهای دولتی و بخش خصوصی کاربرد دارد. هدف از این حفاظت، جلوگیری از انواع شکلهای 

انتقام جویی مانند تعلیق، تنزل سمت و اخراج است. 

ایــن مقررات شــامل اســتخدامهای دولتی، کارمندان، افراد دارای شــغل آزاد، ســهامداران، داوطلبــان، کاراموزان، پیمانــکاران )فرعی(، و 

تامین کنندگان، و افراد شــاغل در بخش مدیریت و نهاد اجرایی/ نظارتی )ازجمله اعضای غیراجرایی( می شــود. این قانون همچنین افرادی را که 

به نقض قوانین در فرایند اســتخدام و پس از پایان کار خود پی می برند، به عالوه کســانی را که به افشــاگران مانند همکاران و روزنامه نگاران کمک 

می کنند، نیز پوشش می دهد. 

گزارش چگونه ارائه شود؟ 

)مانند  و عمومی  مراجع ذیصالح(  )برای  )در سازمانها(، خارجی  داخلی  معرفی می کند،  را  گزارشگری  برای  کانال ممکن  این دستورالعمل سه 

رسانه ها(. از افشاگران دعوت می شود که ابتدا در سازمان خود گزارش دهند، اما ممکن است به طور مستقیم به مراجع ذیصالح نیز اطالع دهند. 

هنگامی که موضوع عمومی شود، افشاگران تنها درصورتی محافظت می شوند که گزارشهای داخلی/خارجی آنها منجر به اقدام مناسب نشده باشد، 

یا نقض قانون منجر به یک تهدید آنی برای منافع عمومی باشد. 

شرکتهایی با بیش از 50 کارمند و سازمانهای بخش عمومی نیاز به راه اندازی کانالهای گزارشگری داخلی دارند. 

راهنمای قوانین

نشریه اکانتنسی یوروپ (Accountancy Europe) راهنمایی منتشر کرد تا به 51 نهاد عضو اتحادیه اروپا، به نمایندگی از 1 میلیون حسابدار حرفه ای، 

در مورد قوانین جدیدی اطالع رسانی کند که ممکن است در کسب وکار، دولتها، موسسه ها یا هنگام خدمات رسانی به کارفرمایان، بر آنها اثر بگذارد. کار 

با موقعیتهایی روبرو  حسابداران پیرامون منافع عمومی، شفافیت و اصول اخالقی عالی است. آنها همچنین تعهدات گزارشگری دارند و ممکن است 

شوند که شاید مایل باشند اشخاص ذیربط آنرا مورد توجه قرار دهند. اولیور بوتلیس تافت (Olivier Boutellis-Taft)، مدیر اجرایی ارشد اکانتنسی 

یوروپ می گوید: »داشتن موازین اخالقی مناسب و ایجاد فرهنگ اعتماد، به گونه ای که افراد از صحبت کردن نهراسند، مهم است.« عالوه بر این، حرفه 

حسابداری، به ویژه حسابرسان داخلی می توانند از طریق نقشها و مسئولیتهای مختلف خود، از اعتماد نسبت به کانالهای گزارشگری پشتیبانی کنند. 
منبع:

New EU Law Improves Whistleblowers’ Protection, IFAC.org, 2019
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