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در  حسابرسان  دشــواري  مهم ترین 
اجراي وظیفه ی گزارشــگري مندرج در 
ماده ی 14 قانون ارتقاي ســالمت نظام 
اداري و مقابله با فساد، نبود دستورالعمل 
مدون/ چک لیســتی اســت کــه مرجع  
تدوین اســتانداردها بــا در نظر گرفتن 
حسابداران  جامعه ی  مشــورتي  نظرات 
رســمي و نظرات قانوني مجریان قانون 

مزبور تدوین کرده باشد. 
باید توجه داشــت که حسابرســان 

و بازرســان قانوني وظایف رســیدگي 
و گزارشــگري خود را باید براســاس 
استانداردهاي حسابرسي و دستورالعمل 
/ چک لیســتي که مرجع قانوني تدوین 
می کنــد، انجــام دهنــد. در زمینــه ی 
حسابرســي صورت هاي مالي وظیفه ی 
حسابرس رسیدگي به صورت هاي مالي 
و در چارچوب استانداردهاي حسابرسي، 
ارائــه ی اظهارنظر نســبت بــه ارائه ی 
وضعیت مالي، نتیجه ی عملیات و جریان 

وجــوه نقد در تطبیق با اســتانداردهاي 
حسابداري است. در زمینه ی انجام دیگر 
وظایــف قانوني، پیش از این و در موقع 
مقتضی مرجع تدوین استانداردها همراه 
نظرات مقامــات ذي ربط قانوني و حتي 
همکاري جامعه ی حسابداران رسمي به 
دســتورالعمل حسابرسي/ چک  تدوین 
لیست مورد نیاز اقدام کرده اند )از جمله 
وظایــف قانوني طبــق قوانین تجارت، 

پول شویي، بازار سرمایه و...(

مسیر دشوار پیش رو
دکتر عباس هشی

گزارشگری تقلب های مالی:
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خالء استانداردها و دستورالعمل های 
قانونی 

متأسفانه در حال حاظر هنوز امکان 
گزارشگري فساد مالي براي حسابرسان 
عضو جامعه فراهم نیســت زیرا از یک 
طرف اســتاندارد و دســتورالعمل مورد 
نیاز را مرجع قانوني تدوین استانداردها 
منتشــر نکرده اســت. از ســوی دیگر 
دســتگاه هاي اجراي متولــي این قانون 
هنوز تمامي دستورالعمل ها و بانک هاي 
اطالعاتــي مندرج در مواد 2،  4،  6، 7،  8 
و 9  قانون مزبور را تهیه و ابالغ رسمي 

نکرده اند )به استثنای ماده 6(
بنابرایــن معیار بــرای تطبیق بخش 
عمــده ی عملیات مجرمانــه مندرج در 
قانون با بانک اطالعات و دستورالعمل و 
گزارشگري مقامات اجرایي مزبور فراهم 
نشــده اســت. بنابراین در حال حاضر 
صدور گــزارش موارد تخلــف و جرمِ 

مشاهده نشده امکان پذیر نیست.
عــالوه بــر این، اگــر قرار باشــد 
گزارشــگري مورد نیاز بــه صرف متن 
قانون عمدتٌا فقط بــا ذکر عناوین جرم 
باشــد، قابلیت بهره بــرداري ندارد زیرا 
هنوز زمینه ی تطبیق آن با وضعیت واقعي 
و مســتندات و بانــک اطالعاتي دیگر 

دستگاه هاي دولتي فراهم نشده است. 
این گزارشــگري در ابتدا باید از 
ســازمان حسابرســي )مرجع تدوین 

استانداردها(آغاز شود
باتوجــه بــه اقتصاد شــبه دولتي و 
تصدي گري شــبه دولتي و همچنین این 
واقعیت که بیش ترین فسادهاي مالي افشا 
شده از منابع بیت المال، بانک ها و امکانات 
مالــي و امتیاز و رانــت )ویژه خواري( 
در دســتگاه هاي دولتي صــورت گرفته 
است، قطعًا سازمان حسابرسي که خود 
دولتي  مسئولیت حسابرسي شرکت هاي 
طي ســال 1391 و حتي 1392 داشــته 
است، مي باید در گزارشگري و وظایف 
حسابرســي و بازرســي قانوني، چنین 

موارد مشــکوك به مــوارد جرم مندرج 
در "بنــد ب ماده 5" قانــون را گزارش 
مي کردنــد. و در صورت عدم مالحظه ی 
جرمي قطعٌا باید رعایت مقرارت مزبور 
و عدم مشــاهده موارد اختالف را درج 
مي کردند. )رویه ی معمول گزارشــگري 
موارد رعایت قانــون و مقررات،... طي 
یک بند توضیحي در گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونی( تــا حداقل راهنما و 
نیاز  مورد  دســتورالعمل  تدوین  الگوي 

توسط جامعه قرار گیرد.
بنابه مراتب باال مالحظه مي شود که 
تدوین استانداردها و دستورالعمل مورد 
نیــاز این قانون از طــرف مرجع قانونی 
تنها ابزار مناسب براي گزارشگري موارد 
جرم مشــاهده شــده )ماده 5/ب قانون 
مزبور( اســت. ازاین رو، ضروري است 
مرجع تدوین اســتانداردهاي حسابرسي 
در اسرع وقت با همکاري و نظر مشورتي 
مراجع  و  رســمي  جامعه ی حسابداران 

ذي ربط، دســتورالعمل، استانداردها و یا 
چک لیست مزبور را تدوین و براي اجرا 

ابالغ کنند. 
در ایــن مورد بایــد تأکید کرد: 
حسابرسان و بازرســان قانوني عضو 
جامعه حسابداران ، ضمانت و حمایت 
استقاللي و شغلي را ندارند. اگر بدون 
در  مطلبي  مدون  دستورالعمل  پشتوانه 
گزارش خود درج کنند با تهدید عدم 

انتخاب روبرو هستند.
سازمان حسابرسي، به طور انحصاري 
حسابرسي شرکت ها و سازمان ها،  نهادها 
و بنیادهــاي دولتي و شــبه دولتي را در 
اختیــار دارد. اعضاي مجمــع صاحبان 
سهام این گونه شرکت ها خواه ناخواه باید 
سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس 
و بــازرس قانوني انتخاب کنند. اعضای 
سازمان حسابرسي از تضمین و حمایت 
شــغلي برخوردارند. بدین ترتیب، آن ها 
 از درج مــوارد تخلف مشــاهده شــده
و اجراي قانون در گزارش خود نگراني 

ندارند.
اما واقعیت آن اســت که حسابرس 
مســتقل در کشور از حمایت و ضمانت 
تداوم شــغل برخوردار نیست. بنابراین 
در شــرایطي که ســازمان حسابرســي 
درج پاراگــراف مورد نیــاز در گزارش 
حسابرســي را هنوز آغاز نکرده اســت 
قطعٌا مدیران و فعاالن اقتصادي به راحتي 
به حســابرس مســتقل اجازه نمي دهند 
چنین پاراگرافي را در گزارش نســبت 
به صورت هاي مالي آن ها درج کند. اگر 
حســابرس این مطلب را درج کند قطعًا 
مجامع عمومي صاحبان سهام در اغلب 
موارد این حسابرس و بازرس قانوني را 

برای بار دیگر انتخاب نمي کنند.
براي  شــغلي  حمایــت  نخســتین 
حسابرســان طي مصوبه ی ســال 1385 
سازمان بورس )اســتفاده از خدمات و 
گزارشات حسابرسان( ورق خورد. تغییر 
مجمع صاحبان  اختیارات  از  حسابرسي 
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سهام است و بس، دستورالعملي حاوي 
مقررات نظارتي بر حسابرس و از جمله 
تغییر حســابرس بعداز چهار ســال از 
ســال 1385 تاکنون نه تنها نتوانسته اند 
از اســتقالل حسابرســان که واقعیت را 
در گــزارش خود مي نویســند حمایت 
نمایند، بلکه در یک اقدام کاماٌل تبعیضي 
و به دســتور رییس شــوراي بورس و 
حرف شــنوي شورا از ایشــان، انحصار 
حســابرس دولتي را کــه در مصوبه ی 
بهمن 1385 لغو شــده بود )لغو تبعیض 
بین حسابرســان دولتي و حسابرســان 
عضو جامعــه( را باردیگر در آذر 1391 
با تغییر تبصره 4 ماده 2 دســتورالعمل، 
انحصار حسابرســي دولتــي را به آن ها 

بازگرداند. 

انتظار حسابرسان مستقل کشور از 
وزیر اقتصاد دولت تدبیر 

بنابرایــن انتظار از دولــت تدبیر و 
امید آن است که وزارت اقتصاد اصالح 
اساسنامه و برقراري حمایت از استقالل 
کســب وکار  برگرداندن  و  حسابرســي 
اعضاي جامعــه به آن ها را به طور جدي 
در دســتور کار قرار  دهــد. این تغییر و 
تحول در وزارت دولت تدبیر اما با تداوم 
حاکمیت دیدگاه های هشت سال گذشته 
در بدنــه ی وزارت امــور اقتصــادي و 
دارایي و سازمان هاي نظارتي امکان پذیر 
نیست. البته گفتنی است در این جا بحث 
بر سر صداقت این مدیران ارشد نیست 
که در این زمینه شــبهه ای وجود ندارد، 
بلکه ســخن از تفکر اقتصادي دولتي و 
بي اعتمــادي رایج بــه بخش خصوصي 
اســت که در تمامی ســه دهه ی گذشته 
چیره بوده است. چنین تفکري در تضاد 
کامل با قول ها و وعده ها، با تفکر دولت 
تدبیــر در اجرای قوانین و از جمله ماده 
قانون سیاست هاي  واحده بهمن 1372، 
اجراي اصــل 44، قوانین برنامه ی مبتني 
بر کاهش تصدي گــري همچنین قانون 

بهبود فضای کســب وکار است. بنابراین 
موفقیت دولت تدبیر در بخش اقتصادي 
و انضبــاط مالــي و حسابرســي منوط 
بــه خانه تکانی وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی در وزارتخانه و حاکم ســاختن 
دیدگاه هایی علمي و تجربي اســت که 
هم فکر و هم  خون سیاســت های دولت 
جدید اســت. تا از ایــن طریق موفقیت 
دیپلماســي خارجي رییس جمهور، در 
حوزه ی اقتصادي هم امکان تحقق داشته 

باشد.
متأســفانه طي چهار ســال گذشته 
بــا تحمیل نظرات مدیریــت اقتصادي، 
تصدي گري دولتي با تغییر اساســنامه ی 
جامعــه بدون توجــه به مفــاد قوانین 
ومقــررات )ماده 272، قانــون برنامه ی 
سیاســت هاي  تصدي گــري،  کاهــش 
اجرایي اصــل 44 و قانون بهبود فضای 
کســب وکار( زمینه های کاهش حمایت 
از اســتقالل حسابرسي مســتقل فراهم 

شــده، به این ترتیب این نیروي مستقل 
را به نیروي کار دست دومي )موسوم به 
قرارداد های شرکتي( سازمان حسابرسي 
تبدیل کرده اند؛ حتی مجازات هاي تعلیق 
از کار و تخلف به اعضاي شــوراي عالي 
که نســبت به این اقــدام اعتراض کرده 
بودند روا داشــتند که خوشبختانه دیوان 
عدالت اداري این مجازات را ابطال کرد 
)به نظر نگارنده، متأســفانه گاه همچنان 
بخشــی از بدنه  ی وزارت اقتصاد دولت 
تدبیر در تقابل با این رأي حّقه و قانوني 

هستند(. 

تهیه ی  در  به موقــع  اقــدام  عدم 
رعایت  دســتورالعمل  پیش نویــس 

مقررات قانون مزبور
به رغم تأکیدها و پي گیري هاي مکرر 
در شــوراي عالي چهارم در مورد تدوین 
دســتورالعمل مربوط به دســت هیئت 
مدیره و باوجود انجــام برخی اقدامات 
مناســب مانند برگزاري کارگاه آموزشي 
)همایــش( در این زمینه، متأســفانه به 
علت برداشت هاي متفاوت کارگروه )و 
برخــي از ســخنرانان همایش که اعالم 
کردنــد اجراي این قانون به دســتگاه ها 
و شــرکت هاي دولتي  مربوط می شود(، 
درعمل تهیه ی دستورالعمل جدي گرفته 
نشــد. چنان که بارها گفتــه ام به نظر من 
قــدرت و حاکمیت شــوراي عالي فقط 
در بخشــی از طبقه ی ســوم ساختمان 
جامعه )محل برگزاری جلســات شورا( 
هست. شوراي عالي طي 12 ساله گذشته 
هیچ گاه قادر نشــد بدنه ی جامعه را که 
ویژگی های رفتاری نظیر اجزای الینفک 
دســتگاه دولتي داشته اند به سمت تفکر 
ســازمان های خصوصــی و مردم نهــاد 
هدایــت کنند تا هم ســو بــا مقررات و 
اهداف اساســنامه و شوراي عالي جامعه 
باشند. در چنین شرایطی حتی مدیریت 
مســتقل هم نتوانست تغییري در اوضاع 

بدهد.
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قطعًا تردیدی نیســت کــه انجام 
وظیفه ی مهم نظارت قانوني که حیثیت 
و آبروي مدیران و فعاالن اقتصادي را 
تحت تأثیر خود قــرار می دهد، بدون 
وجود دســتورالعمل مدون و مصوب 
امكان پذیر نیست. اما از سوی دیگر، باید 
پرسید آیا وقایع مشابه در شرکت هاي 
دولتي، در متن گزارش حســابرس و 

بازرسي آنها ذکر شده است؟
قانون به ما حکم می کند:

ماده5 ـ محرومیت هاي موضوع این 
قانون و اشخاص مشــمول محرومیت، 
اعم از حقیقــي و یا حقوقي به قرار زیر 

است:
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و 

میزان محرومیت آنان:
1ـ اشــخاصي که به قصــد فرار از 
پرداخت حقــوق عمومي و یــا دولتي 
مرتکب اعمال زیر مي گردند متناســب 
با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج ســال 
محرومیت به شرح زیر محکوم مي شوند:
اســناد،  متقلبانــه  ارائــه  1ـ1ـ 
صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و 
مالیاتي به مراجع رسمي ذي ربط، به یکي 
از محرومیت هاي منــدرج در جزءهاي 
)1(، )2( و )3( بنــد )الف( این ماده و یا 

هر سه آن ها
2ـ1ـ ثبت نکردن معامالتي که ثبت 
آن ها در دفاتر قانوني بنــگاه اقتصادي، 
یا  اســت  الزامي  مقــررات،  براســاس 
ثبت معامــالت غیرواقعي، بــه یکي از 
محرومیت هاي مندرج در جزء هاي )1(، 
)2( و )6( بند )الف( این ماده یا جمع دو 

و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینه هــا و دیون واهي، 
یــا ثبت هزینه ها و دیون با شناســه هاي 
اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعي در دفاتر 
قانونــي بنگاه، به یکي از محرومیت هاي 
مذکــور در جزءهاي )1(، )2( و )5( بند 
)الف( این ماده و یا جمع دو یا هر ســه 

آن ها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري 
به مراجع قانوني یــا امحاء آن ها قبل از 
زمان پیش بیني شده در مقررات، به یکي 
از محرومیت هاي منــدرج در جزءهاي 
)3( و )6( بنــد )الف( این ماده یا هر دو 

آن ها
5 ـ1ـ اســتفاده از تسهیالت بانکي 
و امتیــازات دولتــي در غیرمحل مجاز 
مربوط، به یکي از محرومیت هاي مندرج 
در جزءهــاي )1(، )2(، )4( و )6( بنــد 

)الــف( این ماده یا جمــع دو یا بیش تر 
آن ها

6 ـ1ـ اســتنکاف از پرداخت بدهي 
معوق مالیاتــي یا عوارض قطعي قانوني 
در صورت تمکن مالي و نداشــتن عذر 
موجه، به یکي از محرومیت هاي مندرج 
در جزءهــاي )1(، )2(، )3( و )4( بنــد 
)الــف( این ماده یا جمــع دو یا بیش تر 

آن ها
مي شــود  مالحظــه  به طوري کــه 

اظهارنظر نسبت به تشخیص موارد فوق 
به عنوان اعمــال مجرمانه، بدون وجود 
دســتورالعمل و برنامه براي حسابرس/ 
بازرس قانوني کاري بسیار دشوار است 
و تشخیص غلط مي تواند عواقب بسیار 
بــدي بر حیثیــت و آبــروي مدیران و 

حسابرسان گزارش کننده داشته باشد.
چند مثال:

1. طبــق اعــالم مقامــات مالیاتي 
شــرکت هاي دولتــي در بازپرداخــت 
مالیات )مکســوره( تأخیر دارند. آیا این 
عدم رعایت بنــد 6-1 فوق در گزارش 
حسابرسي شــرکت هاي دولتي طي سه 

سال گذشته ذکر شده است؟
2. ویژه خــواري برخــي از افــراد 
دســت اندر کار مبــادالت ارزی بــراي 
خرید خارجي و ارز فروش صادراتي و 
نگهداري وجوه ارزي به حساب شخصي 
و غیــره اخیراٌ از طریــق رییس محترم 
دولت اعالم شده است. )بند 3-1( باال. 
در چند گزارش حسابرسي شرکت هاي 
محدودیــت  خصوصــي،  و   دولتــي 
موجود براي مبادالت ارزي ذکر شــده 

است. 
افشاشــده،  نشــانه های  از  یکي   .3
نگهداري وجوه ارزي شرکت ملي نفت 
ایران در خارج از کشــور در حســاب 
شــخصي افراد خاص بوده اســت، که 
حداقل ســود بــراي ایشــان، دریافت 
اعتبار از بانک ها در مقابل وجوه ســپرده 
به نام خویش بوده اســت و از محل این 
اعتبــارات بانکي در کشــورهاي دیگر 
سرمایه گذاري کرده یا در ایران شرکت 
و باشگاه و جز آن خریده است. آیا این 
موضــوع )که قطعٌا از مــوارد ماده 151 
اصالحیه قانــون تجارت ســال 1347 
اســت( در گزارش بازرس و حسابرس 
مربوطه ذکر شده اســت؟ آیا این مورد 
که از جمله موارد 5-1 قانون فوق است 
در گزارشــگري سنوات 1390 و 1391 

حسابرس ذکر شده است؟




