ﺷﻤﺎره  ،330ﭘﺎﯾﯿﺰ 1398

ﺣﺴﺎﺑﺪاری؛ﺣﺮﻓﻪایﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯿﺰﮔﺮدى ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﺤﺴـــﻦ ﻗﺎﺳﻤﻰ،
اﺣﺴﺎن ﺳـــﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺳـﯿﺎهﮐﻮﻫﯿﺎن
و ﻋﻠــﻰ ﻫــﺪاﯾﺘﻰ ،اﻋﻀـﺎى ﮐﺎرﮔﺮوه رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه ى اﯾﺮان

دورهھﺎیﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺣﺴﺎﺑﺪاری
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻗﻨﺒﺮى ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه )(PACT
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮهى اﯾﺮان

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮهى اﯾﺮان

ISSN 0530-1735

ﻗﯿﻤﺖ 10000 :ﺗﻮﻣﺎن

ﮔﺰارشﮐﺎﻣﻞﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦﺳﺎﻻﻧﻪیآﯾﯿﻦﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ

روز ﺣﺴـﺎﺑﺪار

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر  ،۱۳۹۸ﺗﺎﻻر درﯾﺎی ﻧﻮر ،ھﺘﻞ اﺳﺘﻘﻼل

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ رﺣﻤﺖاﻟﻪ ﺻﺎدﻗﯿﺎن )رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ(،
ﺣﺠﺖاﻟﻪ اﯾﻮﺑﻰ )دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﻰ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ-اﯾﺮان( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻬﻰ )ﻣﻌﺎون
ﺗﻮﺳﻌﻪى ﺑﺎزار ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ( ،و ﻣﺤﺴﻦ
ﻗﺎﺳﻤﻰ )دﺑﯿﺮﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ( ،و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻧﻔﺮات
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهى آزﻣﻮنﻫﺎى »ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻟﻰ
ﺧﺒﺮه«» ،ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺒﺮه« و »ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ« ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهى اﻧﺠﻤﻦ،
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،و ﭼﻬﺮهﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮهى اﯾﺮان در ﺳﺎل 1398

دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﺣﺮﻓﻪاى؛ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ )ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ( | ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺰم و ﺣﺴﺎﺑﺪارى | ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮب ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎى
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻊ | ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ روش ﮐﻠﯿﺪى دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد | ﺻﺪاﻗﺖ،
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ،ﺳﻪ وﯾﮋﮔﻰ رﻫﺒﺮان ﺣﻘﯿﻘﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر | ﺣﺎﻓﻆ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،و ﺣﺴﺎﺑﺪارى | ﺣﺴﺎب ﻋﺸﻖ )ﺷﻌﺮ( |

هب انم خداوند جان و رخد
انجمن
2
4
نشریه انجمن حسابداران خبره ایران

پاییز ۱۳۹۸

سال  ،3۵شمارهی پیاپی ۳۳۰
شاپاISSN 1735-530 :
صاحب امتیاز :انجمن حسابداران خبرهی ایران
مدیر مسئول :مهدی تقوی
سردبیر و مدیر اجرایی :محسن قاسمی
همکار سردبیر :سمانه هاشمزاده
طراح ،صفحهآرا ،و امور وبگاه :لیال بیگلری
دبیر اخبار و امور آگهیها :بنفشه صفرینژاد
عکاس :مصطفی حضرتی
مقالههــا و اظهارنظرهــای منــدرج در حســابدار
بازتابدهندهی نظر رســمی انجمن حســابداران
خبرهی ایران نیســت؛ مگر در مواردی که تصریح
شود.
مســئولیت مقالههــا و اظهارنظرهــای مندرج در
حسابدار در برابر ادعاهای اشخاص ثالث بر عهدهی
تهیهکنندگان مطالب است.
حسابدار در ویرایش فنی و ادبی و یکدست کردن
دستور ّ
خط فارسی مطالب آزاد است.
نشــانی دفتر مجله :تهران ،میدان آرژانتین،
خیابان شــهیده راشل کوري (بیســت و هفتم)،
خیابان الوند ،پالك  ،28طبقه دوم
تلفن۸۸۶۵۹۹۸۵-۸۸۶۵۹۹۸۲ :
فکس۸۸۸۷۸۶۶۷ :
کدپستی1514936516 :
صندوق پستی15815/3691 :
وبگاه انجمنiica.ir :
وبگاه مجلهhesabdar.iica.ir :
رایانامه مجلهhesabdar@iica.ir :

۵۷

سرمقاله :حرفهای؛ و بینالمللی
گزارش سیزدهمین ساالنه آیین گرامیداشت روز حسابدار ۱۷ ،آذر ۱۳۹۸
فهرست موسسات حسابرسی

۶۳

فهرست اعضای خبرهی انجمن

۶۶

درخواست اشتراک

۶۷

اعضای جدید انجمن

مقاالت و مطالب فنی
۱۴

میزگرد"حسابداری؛ حرفهای بینالمللی" با حضور محسن قاسمی ،احسان سلطانیه،
مجتبی سیاهکوهیان ،و علی هدایتی ،اعضای کارگروه روابط بینالملل انجمن حسابداران
خبرهی ایران

۲۴

گفتوگو با :محمدامین قنبری ،مسئول واحد بینالملل مرکز آموزش حسابداران خبره
( )PACTوابسته به انجمن حسابداران خبره ایران

۳۲

پست مدرنیزم و حسابداری ،همایون مشیرزاده

۳۸

گزارشگری مالی خوب چیست؟ ،وحید منتی ،فرامرز وطنخواه

۴۴

مفاهیم و نظریههای مربوط به سود و زیان و سایر اقالم سود و زیان جامع،
علی هدایتی ،مجتبی سیاهکوهیان

۴۸

نقش مدیر باید به پنج روش کلیدی دگرگون شود ،احسان سلطانیه

۵۰

صداقت ،شفافیت و اعتماد ،سه ویژگی رهبران حقیقی کسب و کار ،مسعود صادقپور

۵۲

حافظ ،کسب و کار ،و حسابداری!  ،ابوالقاسم فخاریان

۵۴

حساب عشق(شعر) ،بابک وهابی

h e s a b d a r. i i c a . i r
پاییز ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳۰

آرشیو کامل شمارههای پیشین حسابدار در وبگاه مجله به نشانی فوق در دسترس همهی عالقهمندان است.
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سرمقاله

حرفه ای؛ و
بین المللی

محسن قاسمی

2

با نگاهی گذرا به روند توســعهی حســابداری مدرن
امروزی ،یکی از واقعیتهایــی که به وضوح دریافت
میشــود این است که دســتکم طی قریب به یک
سدهی اخیر دو ویژگی کلیدی و برجستهی "حرفهای
بودن" و "بینالمللی بودن" حسابداری و حسابداران
به عنوان پیشرانهای اصلی این توسعه عمل کردهاند.
تشکلهای حسابداران از آغاز شکلگیری تا به امروز
با اتخــاذ رویکردی حرفهای (در برابر رویکرد صنفی)
حســاب خود را از اصناف جدا کردهاند .شــعار اصلی
همهی تشــکلهای حرفــهای حســابداران همانند
حرفههای دیگر "خدمت به عموم" است .حسابداران
حرفهای از ابتدای راهاندازی تشــکلهای خود ،منافع
فردی و منافع جمعی خود را در شناساندن و ارتقای
جایگاه خدماتشــان در جامعــه دیدهاند .بر خالف
تشــکلهای صنفی که اساســا برای ایــن راهاندازی
میشــوند که از راه چانهزنی متحد برای اهالی صنف
خود تا جایی که تیغشان میبرد از جامعه و نهادهای
قدرت امتیاز بگیرند ،حسابداران حرفهای هیچ گاه این
چنین عریان در پی ســهمخواهی از جامعه نبودهاند.
حســابداران با منش حرفهای خــود همواره خدمات
ارزشمند و ارزشآفرینی را بر مبنای نیازهای ذینفعان
مختلــف طراحی و به آنان عرضــه کردهاند ،و منافع
خود را در تامین منافع ذینفعان و جامعه جستوجو
کردهاند.
اثبات این رویکرد حرفهای حســابداران به جامعهی
بزرگ ذینفعان مســتلزم اســتقرار ســاز و کارهایی
بوده اســت که در طول زمان به مــرور تکوین یافته
و جایــگاه حرفهی حســابداری را در جوامع مختلف
جهان و در ســطح بینالمللی تثبیت کرده اســت .از
جملهی مهمترین این ساز و کارها میتوان به تعیین
و رعایت اخالق حرفــهای ( ،)Ethicsگواهی کردن
( )Certifyصالحیت فنی ،آموزش حرفهای مستمر،
نظــارت کیفی بــر کار حرفهای ،و اعمــال اقدامات
انضباطــی در تشــکلهای حرفهای حســابداران در
سرتاسر جهان اشاره کرد .وقتی حسابداران حرفهای
همانند همهی افراد حرفهای دیگر شــعار اصلیشان
"خدمت به عموم" اســت ،از راه تدوین اصول اخالق
حرفهای و کاربست این اصول در بافتار ارائهی همهی
خدمات حرفهای خود ،و اعمال اقدامات انضباطی در
برابر ناقضان این اصول ،به جامعه اثبات میکنند که
در تحقق شــعار خود ثابت قدم هستند .پس از دادن

این اطمینان اخالقی به جامعه ،تشکلهای حسابداران
حرفهای با تعبیهی ساز و کارهایی عموما جهانشمول
از راه برگــزاری دورههای آموزشــی یــا آزمونهای
جامع عضویــت ،کیفیت فنی اعضای خود را با صدور
گواهینامههای حرفهای نزد ذینفعان گواهی میکنند.
این گواهینامههای حرفهای کــه در جایگاه پروانهی
کار حرفهای حســابداران در جامعه شناخته میشود،
ایــن اطمینان خاطر را به جامعــهی بزرگ ذینفعان
خدمات حرفهای حســابداری میدهند که دارندگان
ایــن گواهینامهها از نظر تحصیالت دانشــگاهی (یا
آموزشهــای حرفــهای) ،رعایت اخــاق حرفهای،
آموزش حرفهای مستمر ،و کیفیت خدمات در سطح
استانداردهای تعیینشده از سوی آن تشکل حرفهای
هستند .زیرا در صورت تخطی از هر یک از این الزامات
از راه ابطال این گواهینامههای حرفهای دارندگان آنها
از دایرهی اهالی حرف ه بیرون گذاشته میشوند.
آموزش حرفهای مستمر یکی از مرزبندیهای روشن
مدارک دانشگاهی و گواهینامههای حرفهای است .بر
خالف دانشآموختگان دورههای دانشگاهی که تا آخر
عمر به عنوان دارندگان آن مدرک دانشگاهی شناخته
میشوند ،تمدید اعتبار گواهینامههای حرفهای وابسته
بــه گذراندن آموزشهای حرفهای مســتمر اســت.
بدین ترتیب ،ذینفعان خدمات حرفهای حســابداران
به اســتناد تمدید اعتبار ادواری (معموال ساالنه) این
گواهینامههای حرفهای از بهروز بودن صالحیت فنی
این افراد اطمینان بهدست میآورند .عالوه بر این ،ساز
و کار نظارت کیفی بر کار حرفهای اعضای تشکلهای
حسابداران حرفهای که غالبا به صورت سیستماتیک
اعمال میشــود نیز در حکم دوقبضه کردن اطمینان
ذینفعان از صالحیت فنی حســابداران حرفهای عمل
میکند .و در نهایت ،تشکلهای حسابداران حرفهای با
اعمال اقدامات انضباطی هم به جامعه و هم به اعضای
خــود در عمل اثبات میکنند که در صیانت از اصول
حرفهای خود ثابت قدم هستند؛ و با هر گونه تخطی از
این اصول با اعمال اقدامات انضباطی متناسب قاطعانه
و بیچشمپوشی برخورد خواهند کرد.
این چنین اســت که تشکلهای حسابداران حرفهای،
از اواخر ســدهی نوزدهم میالدی تا کنون ،با استقرار
و توسعهی این ساز و کارهای حرفهای موفق به جلب
اعتماد ذینفعان مختلف شدهاند و جایگاه حسابداری
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را بــه عنوان یک حرفهی ارزشــمند و ارزشآفرین در
بافتار اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی تثبیت
کردهاند .به گونهای که امروزه تصور نظامات اقتصادی و
بازارهای مالی در غیاب حسابداران حرفهای و خدمات
متنوع آنان تقریبا ناممکن است.
دومین ویژگی که همپای جهانی شدن اقتصاد موجب
تثبیت جایگاه حســابداران حرفهای و خدمات متنوع
ارزشمند و ارزشآفرین آنان در بافتار اقتصاد کشورهای
مختلف و اقتصاد جهانی شده است ،ویژگی بینالمللی
بودن حسابداری و خدمات متنوع آن است .حسابداری
را زبان تجارت بدانیم ،یا سیســتم اطالعاتی ،یا کاالی
عمومــی ،یا هر چیز دیگر ،هر چــه اقتصاد ،تجارت و
بازارهای مالی در ســطح جهانی رو بــه بینالمللیتر
شــدن میل میکنند ،حسابداری و خدمات متنوع آن
نیز به همان نسبت بینالمللیتر میشوند .راهاندازی و
تقویت روزافزون جایگاه تشکلهای جهانی و بینالمللی
حســابداران (ماننــدIFAC، IFRS Foundation، ،
 ،)... ،INTOSAIتوســعهی و ترویج اســتانداردهای
بینالمللی (مانندIFRS ،ها ،استانداردهای بینالمللی
حسابرســی مســتقل و داخلی ،چارچوبهای کنترل
داخلی و مدیریت ریســک ،و  ،)...و بینالمللی شــدن
گســترهی فعالیت و اعتبار تشــکلهای حســابداران
حرفهای (ماننــد )... ،ACCA، cima، IIA ،جملگی از
مظاهر بینالمللی شدن حسابداران حرفهای و خدمات
متنوع ارزشمند و ارزشآفرین آنان به شمار میآیند.
در چنین شرایطی ،بدیهی است که تنها راه توسعهی
متوازن حســابداری و حســابداران حرفهای ایران نیز
تقویــت این دو ویژگی کلیدی اســت .با این حال ،آن
چه از مرور تاریخ توسعهی حسابداری مدرن در ایران
طی بیش از یک سدهی گذشته برداشت میشود این
است که دســتکم در چند دههی اخیر متاسفانه در
هر دو زمینهی فوق کمکاریها و بیتوجهیهای بعضا
راهبردی بسیاری انجام شده است .توسعهی حسابداری
ایــران طی چند دههی اخیر به جــای آن که همانند
مدل پذیرفتهی جهانی آن در مســیر حرفهایگری و
بینالمللی باشــد ،گرایش تاســفبار و شگفتانگیزی
به ســمت دانشگاهزدگی و بومیســازی داشته است.
چندین سال پی در پی است که جامعهی دانشجویان
حســابداران ایران چیزی قریب به  10درصد ظرفیت
دانشــگاهها و مراکــز آموزش عالی کشــور را به خود
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳۰

اختصاص دادهاند و آمــار خیرهکنندهی یکصد هزار
(!) دانشآموخته در سال در مقاطع مختلف تحصیلی
(از کاردانی تا دکتری) محصول این جو دانشگاهزدهی
حسابداری ایران است .این در حالی است که اعضای
"فعال" تشــکلهای حســابداران حرفــهای ایران،
شامل ،انجمن حســابداران خبرهی ایران و جامعهی
حسابداران رسمی ایران ،مجموعا هنوز از مرز ده هزار
نفر فراتر نرفته اســت؛ و در این بین ،تعداد دارندگان
گواهینامههای حرفهای حسابداری (حسابدار مستقل
خبره ،حسابدار مالی خبره ،حسابدار مدیریت خبره،
و حســابدار رسمی) نیز چیزی حدود دو هزار و اندی
اســت .در این فضای دانشگاهزدهی حسابداری ایران،
به جای تقویت تشــکلهای حســابداران حرفهای،
طراحی گواهینامههای حرفهای متنوع در زمینههای
تخصصی خدمات حســابداران ،و سوق دادن آنان به
گرفتن این گواهینامههای حرفهای ،ســال به سال به
تعــداد ظرفیت پذیرش دانشــگاهها و مراکز آموزش
عالی در مقاطــع تحصیالت تکمیلی (کارشناســی
ارشد و دکتری) افزوده شده است؛ و در اقدامی کامال
نامتعارف ،به جای طراحــی گواهینامههای حرفهای
متنوع در زمینههای تخصصی خدمات حســابداران،
اقدام به راهاندازی رشتههای دانشگاهی در گرایشهای
حسابرسی ،حسابداری مدیریت ،حسابداری دولتی... ،
شده است.
ایــن در حالــی که طبق مــدل توســعهی جهانی
حسابداری ،نقش دانشگاهها در پرورش افراد حرفهای
صرفا به آموزش مبانی حسابداری در مقطع کارشناسی
محــدود میشــود ،و باقیمانــدهی مســیر پرورش
حسابداران حرفهای از مسیر ساز و کارهای تعبیهشده
در تشــکلهای حســابداران حرفهای انجام میشود.
حتی در شماری از کشــورهای (از جمله ،انگلستان،
کانادا ،استرالیا ،نیوزلند ،هند )... ،این نقش حداقلی را
نیز برای دانشگاهها قائل نشدهاند ،و دورههای آموزشی
پذیرش اعضاء در انجمنهای حرفهای همچون انجمن
حســابداران چارترد انگلســتان و ولــز (،)ICAEW
انجمن حسابداران رسمی چارترد ( ،)ACCAانجمن
حســابداران مدیریــت چارتــرد ( ،... ،)cimaبا این
فرض طراحی شــدهاند که داوطلبان ورود به حرفهی
حسابداری پس از دریافت دیپلم دبیرستان وارد این
دورههای آموزش حرفهای شــوند .این چنین اســت
که در این کشورها تعداد موسسات آموزش حرفهای

مورد تایید ( ... ،ICAEW، ACCA، cimaمانند مرکز
آموزش حسابداران خبره  )PACT -به مراتب بیشتر از
تعداد دانشگاههایی است که در آنها رشتهی حسابداری
ارائه میشود .حتی در شماری از کشورهای همسایهی
ما (مانند ،پاکستان ،امارات متحد عربی ،عمان )... ،که
مدل توسعهی حسابداری خود را از بریتانیا الگوبرداری
کردهاند نیز چنین وضعیتی حاکم است .بدین ترتیب،
خروجی مــدل توســعهی حرفهی حســابداری این
کشورها حسابداران حرفهای هستند که نه تنها از نظر
دانش و مهارتهای مورد نیاز در باالترین سطح جهانی
قرار دارند ،بلکه بــا توجه به بینالمللی بودن محتوا و
حتی زبان این دورههای آموزشی ،این حسابداران هم
از نظر دانش و مهارت ،و هم از نظر مدل فکری ،کاری
و اخالق حرفهای در سطح بینالمللی هستند.
اقتصاد ،بنگاهها ،و تبعا حســابداری ایران هر چند این
روزها به دلیل شرایط تحمیلی تحریمها از پایینترین
سطح مراودات بینالمللی برخوردارند ،با این حال ،آن
چه همگان بدان اذعان دارند این است که این شرایط
در درازمدت پایدار نخواهد بود .از این رو ،بایسته است
حرفهی حسابداری و حسابداران حرفهای ایران از این
فرصت به بهترین نحوه ممکن در راستای تقویت این دو
ویژگی کلیدی استفاده کنند ،تا در سالهای پیش رو،
پس کاهش یا برطرف شدن کامل این محدودیتها
در رویارویی با اقتصــاد جهانی از توانایی الزم برای
پاســخگویی به نیازهای متنــوع ذینفعان خدمات
گوناگــون حســابداران در گســترهی بینالمللــی
برخوردار باشــند .تجربهی برجام به ما نشــان داد،
حتــی در صورت برطــرف شــدن محدودیتهای
سیاســی ،عادی شــدن مراودات اقتصــادی ،تجاری و
مالی ســازمانها و بنگاههای دولتی و خصوصی ایران در
سطح بینالمللی نیازمند رعایت ضوابط و استانداردهای
بینالمللی است .از این رو ،ما حسابداران ایرانی دستکم در
زمینهی رعایت ضوابط و استانداردهای مرتبط با خدمات
متنوع حسابداری باید پیشدستانه عمل کنیم تا در بزنگاه
پیش رو توانایی پاسخگویی به این نیازهای تخصصی را در
سطح بینالمللی داشته باشیم .در غیر این صورت ،منطق
تجاری کار خــود را خواهد کرد و بازار خدمات حرفهای
ایران در چشم بر هم زدنی توسط حسابداران حرفهای
بینالمللی فتح خواهد شــد و باز پسگیری این بازار
توسط حسابداران ایرانی شاید سالهای درازی به طول
انجامد.

3

