
21

تنها  رسمی  حســابداران  مسئولیت 
پاســخ گویی به نیازهای صاحب کاران و 
یا کارفرمایان نیست. در حقیقت، آن چه 
اصــول راهبری شــرکتی طی دو دهه ی 
اخیر بیش ترین تمرکز را بر آن داشــته، 
یعنی ارزیابی پاســخ گویی شرکت ها به 
گروه هــای متعدد ذی نفــع و نیز توجه 
به مســئولیت اجتماعی شــرکت ها، از 
مهم ترین وظایفی اســت که حسابداران 
رســمی برعهده دارند. به عبارت دیگر، 
حسابدار رسمی به موازات اطمینان بخشی 
به سهام داران و مالکان شرکت ها موظف 
به اطمینان بخشــی به جامعــه در مورد 
عملکرد شــرکت ها و نهادهای اقتصادی 

هستند. از این روست که گروه هایی که 
حرفه ی حسابرســی با آن سروکار دارد 
عالوه بر کارفرمایان مســتقیم، شــامل 
دولت، وام دهندگان، کارکنان، شهروندان 
ذی مدخل در فعالیت شرکت و تمامیت 
جامعه ای است که حسابرسان را به عنوان 
امین خویش به نظــارت بر فعالیت های 

مالی شرکت ها گمارده اند. 
وقتــی از چنین منظــری به فعالیت 
حسابداران رســمی نگاه کنیم، از سویی 
باید بر مســئولیت ســنگین و تعهدات 
متعددی که این گروه بر دوش گرفته اند 
تأکید کنیم و از ســوی دیگر نیز شایسته 
اســت حقوقــی را که این گــروه برای 

انجام مناســب تعهدات خود باید از آن 
برخوردار باشــند مورد توجه قرار گیرد. 
به عبارت دیگر، اگر دولت، به نمایندگی 
از جامعــه ی شــهروندان وظایفی را از 
حسابداران رسمی می طلبد، باید به طور 
متقابل حقــوق طبیعی را که انجام چنین 
وظایفی مستلزم برخورداری از آن است 

نیز مورد توجه قرار دهد. 
حرفه ای  رفتــار  آییــن  هم اکنــون 
برعملکرد حســابداران رســمی حاکم 
است. بر اساس اصول این آیین رفتاری، 
حسابدار رسمی باید خدمات خود را در 
اعتماد  شایسته ی  که  کند  ارائه  سطحي 
جامعــه باشــد و از ایــن رو، خدمات 
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حسابداران رسمی باید در باالترین سطح 
ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شــود 
که تداوم انجام ایــن خدمات با کیفیت 
مناســب را تضمین کند. از این روست 
که درست کاری، بی طرفی، صالحیت و 
مراقبت حرفه ای، رازداری، رفتار حرفه ای 
و اصــول و ضوابط حرفه  ای مورد تأکید 
آیین رفتار جامعه ی حســابداران رسمی 

بوده است. 
نیز  رســمی  جامعه ی حســابداران 
به مثابه نهاد ناظر بر این ناظران حرفه ای 
به شــیوه های نظام منــد درصدد نظارت 

دایمی بر عملکرد اعضای خود براساس 
چنین اصولی است و تخطی حسابداران 
رســمی از انجام وظایف شــان بیش از 
هر نهاد دیگری مورد بازخواســِت نهاد 
خودانتظام و صنفی ناظر بر عملکرد این 

اعضا صورت می پذیرد. 
به موازات توســعه ی اقتصادی طی 
دهه هــای اخیر، در کنار رشــد و بهبود 
شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی 
و درآمد ســرانه، ما نیــز از عارضه های 
این رشــد در امان نماندیم وگاه شــاهد 

شــکل گیری و بروز فسادهای اقتصادی 
ـ مالــی در ارکان حیاتی نظام اقتصادی 
جامعــه بوده ایــم. چنیــن عارضه هایی 
می تواند به سرمایه ی اجتماعی کشور که 
عامل نهایی است که توسعه ی اقتصادی 
را رقم می زند آسیب های جدی بزند. از 
همین رو، نهادهای قانون گذار و نظارتی 
در ســال های اخیر به طــور روزافزون 
مبارزه با فساد را مورد توجه و تأکید قرار 
داده اند. توجه قانون پنجم توسعه به بهبود 
نظام نظارت و ارتقای بهره وری، تشکیل 
تصویب  نظارتی،  دســتگاه های  شورای 

قانون ارتقای ســالمت نظــام اداری، و 
کارشناسان  بازرســان،  موظف ســاختن 
رســمی، حسابرســان و حســابداران، 
به  و...  ناظرین  ذی حســاب ها،  ممیزان، 
به  مشاهده شــده  فســاد  هرگونه  اعالم 
مراجــع نظارتــی یا قانونــِی ذی صالح 
و  قانون گــذاران  توجه  بیانگــر  همگی 
سیاســت گذاران کالن اقتصادی کشور به 

امر خطیر مبارزه با فساد است. 
با  نیز  جامعه ی حســابداران رسمی 
همین هدف، از سویی برای تأکید بر این 

تکلیف قانونی حسابرســان و از سوی 
دیگر برای انجام وظیفه ی خویش به مثابه 
نهاد ناظر بر عملکــرد اعضای خود، به 
تمامــی اعضای خویش ایــن وظیفه ی 
قانونی را یــادآوری کرده و مورد تأکید 

قرار داده است. 
امــا بدیهی اســت که حســابداران 
رســمی بــرای انجام درســت وظایف 
بسترســازی های  بر  قانونی خود عالوه 
مقرراتی به فضای امن کاری و اطمینان از 
حمایت نهادهای پیش بینی شده در قانون 
از خــود نیازمندند. در صورتی که حجم 
انبوهی از تکالیف قانونی از حسابداران 
خواسته شــود اما در مقابل از پشتوانه ی 
جامعه،  کالن اقتصادی  نهادهای  حمایتی 
و نیــز امکان اســتمرار فعالیت حرفه ای 
برخوردار نباشند، تداوم فعالیت حرفه ای 
حسابداران رسمی با موانع جدی مواجه 

خواهد شد. 
مفروضــات  نخســتین  از  یکــی 
حســابداری، اســتمرار و تداوم فعالیت 
اســت که بر اســاس آن فرض می شود 
واحد تجاری عملیات خود را در آینده ی 
قابل  پیش بینی ادامــه خواهد داد. بدون 
تردید، شــرط الزم برای تداوم فعالیت 
حسابرسان به عنوان ناظران امین جامعه 
در کشــف و افشای تقلبات و فسادهای 
مالی آن اســت که اعضــای صادق این 
حرفه خــود از تــداوم فعالیت خویش 

اطمینان نسبی داشته باشند.
از همیــن رو، نهادهــای ناظــر بر 
عملکرد واحدهای اقتصادی، از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
تــا ســازمان بــورس و اوراق بهادار و 
 بازرســی کل کشــور و دیگر نهادهای 
نظارتی و قضایی به منظور تحقق بخشیدن 
 به رســالت حســابداران رســمی باید 
شــرایط تداوم فعالیت حرفــه ای برای 
فعاالن عرصه ی اعتمادبخشی به جامعه ی 
مالی کشور را در دســتورکار خود قرار 

دهند.




