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توان آزمایی حسابداران
در گزارشگری تقلب های مالی

در پنجمین قانون توسعه ی کشور تصریح شده است که 
به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت 
و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای 
دستگاه های نظارتی متشكل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر 
قوه با انتخاب رییس قوه با حفظ اســتقالل هر یك از آن ها 
در حدود مقرر در قانون اساســی تشكیل می شود. براساس 
دستورالعمل اجرایی این ماده شورای دستگاه های نظارتی، 
با عضویت معاون نظارت رییس مجلس شــورای اسالمی، 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس 
دیوان عدالت اداری، وزیر اطالعات، رییس دیوان محاسبات 
کل کشــور، و رییس سازمان بازرسی کل کشور که توسط 

رؤسای سه قوه تعیین شده اند، تشكیل می شود.
از سوی دیگر براساس ماده ی 28  قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری شورای دستگاه های نظارتی موظف به اقدامات 

زیر است:
الف ـ تهیه ی شــاخص های اندازه گیری میزان سالمت 
اداری در دســتگاه های موضوع بندهای )الف(، )ج( و )د( 

ماده ی )2( این قانون و اعالم عمومی آن ها.
ب ـ اندازه گیری میزان سالمت اداری به صورت کلی و 
موردی و اعالم نتیجه ی بررسی به مسئوالن و مردم حداکثر 

تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررســی اقدامات دستگاه های مشــمول قانون از 
راه تهیه ی گزارش دربــاره ی عملكرد و اجرای برنامه های 
پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعالم قوت ها و ضعف ها و ارائه 

پیشنهاد به دستگاه های مسئول
عــالوه بر این، در مــاده 14 همین قانون بازرســان، 

کارشناســان رسمی، حسابرسان و حســابداران، ممیزین، 
ذی حســاب ها، ناظرین و سایر اشــخاصی که مسئول ثبت 
یا رســیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی 
و حقوقی در حیطه ی وظایف خود می باشــند موظفند در 
صورت مشــاهده ی هرگونه فســاد موضوع ایــن قانون، 
چنان چه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع 
نظارتی یا قضایی ذی صالح اعالم نمایند. متخلفین به ســه 
سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول 
ایــن قانون و یا جزای نقدی به میــزان دو تا ده برابر مبلغ 
معامــالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز 
لغو عضویت در انجمن ها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی 

و حرفه ای و یا هر دو مجازات محكوم می شوند.
بر اســاس این تكالیف قانونی، جامعه ی حســابداران 
رســمی ایران طی بخشنامه ای به حسابرســان و بازرسان 
یادآوری کرده که موظفنــد در حیطه ی وظایف خود، در 
صورت مشاهده ی هرگونه فساد موضوع قانون، مراتب را به 
هئیت مقرر در ماده 6 قانون ارتقای ســالمت اداری )مستقر 

در سازمان بازرسی کل کشور( اعالم نمایند.
میز تشریح این شــماره ی فصلنامه از سویی ضرورت ها 
و از سوی دیگر تنگناها و دشــواری های این الزام را از قلم 
چند تن از حسابداران رسمی و کارشناسان مورد بررسی قرار 
داده است. اولویت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور و نقش 
حسابداران رسمی در این چالش، از چنان اهمیتی برخوردار 
اســت که از سایر صاحب نظران و حسابداران رسمی دعوت 
می کنیم که در این زمینه نظرات خود را به منظور تعمیق هرچه 

بیش تر بحث برای درج در »حسابدار رسمی« ارائه کنند.




