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دیگر مطالب این شماره:

دوره ھای بین المللی حسابداری

گزارش کامل سیزدھمین ساالنه ی آیین گرامیداشتحسابداری؛ حرفه ای بین المللی

استقالل ھتل  نور،  یای  در تاالر   ،۱۳۹۸ آذر   ۱۷ یکشنبه، 

در گفت وگو با محمدامین قنبرى مسئول واحد 
 (PACT) بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  به  وابسته 

قاسمى،  محســـن  حضــور  با  میزگردى 
سـیاه کوهیان  مجتبى  ســـلطانیه،  احسان 
روابط  کارگروه  و علــى هــدایتى، اعضـاى 
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  سخنرانى رحمت اله صادقیان (رئیس انجمن)، بین الملل 

ملى  کمیسیون  (دبیرکل  ایوبى  حجت اله 
(معاون  عزیزالهى  محمد  یونسکو-ایران)، 
محسن  و  سیستم)،  همکاران  بازار  توسعه ى 
نفرات  از  تقدیر  و  انجمن)،  (دبیرکل  قاسمى 
مالى  «حسابدار  آزمون هاى  برگزیده ى 
«خدمات  و  خبره»  مدیریت  «حسابدار  خبره»، 
انجمن،  برگزیده ى  کارکنان  مالیاتى مشاغل»، 
خبرنگار برگزیده، و چهره هاى ماندگار انجمن 
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سرمقاله

محسن قاسمی

با نگاهی گذرا به روند توســعه ی حســابداری مدرن 
امروزی، یکی از واقعیت هایــی که به وضوح دریافت 
می شــود این است که دســت کم طی قریب به یک 
سده ی اخیر دو ویژگی کلیدی و برجسته ی "حرفه ای 
بودن" و "بین المللی بودن" حسابداری و حسابداران 
به عنوان پیشران های اصلی این توسعه عمل کرده اند. 
تشکل های حسابداران از آغاز شکل گیری تا به امروز 
با اتخــاذ رویکردی حرفه ای )در برابر رویکرد صنفی( 
حســاب خود را از اصناف جدا کرده اند. شــعار اصلی 
همه ی تشــکل های حرفــه ای حســابداران همانند 
حرفه های دیگر "خدمت به عموم" است. حسابداران 
حرفه ای از ابتدای راه اندازی تشــکل های خود، منافع 
فردی و منافع جمعی خود را در شناساندن و ارتقای 
جایگاه خدمات شــان در جامعــه دیده اند. بر خالف 
تشــکل های صنفی که اساســا برای ایــن راه اندازی 
می شــوند که از راه چانه زنی متحد برای اهالی صنف 
خود تا جایی که تیغ شان می برد از جامعه و نهادهای 
قدرت امتیاز بگیرند، حسابداران حرفه ای هیچ گاه این 
چنین عریان در پی ســهم خواهی از جامعه نبوده اند. 
حســابداران با منش حرفه ای خــود همواره خدمات 
ارزشمند و ارزش آفرینی را بر مبنای نیازهای ذینفعان 
مختلــف طراحی و به آنان عرضــه کرده اند، و منافع 
خود را در تامین منافع ذینفعان و جامعه جست وجو 

کرده اند.

اثبات این رویکرد حرفه ای حســابداران به جامعه ی 
بزرگ ذینفعان مســتلزم اســتقرار ســاز و کارهایی 
بوده اســت که در طول زمان به مــرور تکوین یافته 
و جایــگاه حرفه ی حســابداری را در جوامع مختلف 
جهان و در ســطح بین المللی تثبیت کرده اســت. از 
جمله ی مهم ترین این ساز و کارها می توان به تعیین 
و رعایت اخالق حرفــه ای )Ethics(، گواهی کردن 
)Certify( صالحیت فنی، آموزش حرفه ای مستمر، 
نظــارت کیفی بــر کار حرفه ای، و اعمــال اقدامات 
انضباطــی در تشــکل های حرفه ای حســابداران در 
سرتاسر جهان اشاره کرد. وقتی حسابداران حرفه ای 
همانند همه ی افراد حرفه ای دیگر شــعار اصلی شان 
"خدمت به عموم" اســت، از راه تدوین اصول اخالق 
حرفه ای و کاربست این اصول در بافتار ارائه ی همه ی 
خدمات حرفه ای خود، و اعمال اقدامات انضباطی در 
برابر ناقضان این اصول، به جامعه اثبات می کنند که 
در تحقق شــعار خود ثابت قدم هستند. پس از دادن 

این اطمینان اخالقی به جامعه، تشکل های حسابداران 
حرفه ای با تعبیه ی ساز و کارهایی عموما جهان شمول 
از راه برگــزاری دوره های آموزشــی یــا آزمون های 
جامع عضویــت، کیفیت فنی اعضای خود را با صدور 
گواهینامه های حرفه ای نزد ذینفعان گواهی می کنند. 
این گواهینامه های حرفه ای کــه در جایگاه پروانه ی 
کار حرفه ای حســابداران در جامعه شناخته می شود، 
ایــن اطمینان خاطر را به جامعــه ی بزرگ ذینفعان 
خدمات حرفه ای حســابداری می دهند که دارندگان 
ایــن گواهینامه ها از نظر تحصیالت دانشــگاهی )یا 
آموزش هــای حرفــه ای(، رعایت اخــالق حرفه ای، 
آموزش حرفه ای مستمر، و کیفیت خدمات در سطح 
استانداردهای تعیین شده از سوی آن تشکل حرفه ای 
هستند. زیرا در صورت تخطی از هر یک از این الزامات 
از راه ابطال این گواهینامه های حرفه ای دارندگان آنها 

از دایره ی اهالی حرفه  بیرون گذاشته می شوند.

آموزش حرفه ای مستمر یکی از مرزبندی های روشن 
مدارك دانشگاهی و گواهینامه های حرفه ای است. بر 
خالف دانش آموختگان دوره های دانشگاهی که تا آخر 
عمر به عنوان دارندگان آن مدرك دانشگاهی شناخته 
می شوند، تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای وابسته 
بــه گذراندن آموزش های حرفه ای مســتمر اســت. 
بدین ترتیب، ذینفعان خدمات حرفه ای حســابداران 
به اســتناد تمدید اعتبار ادواری )معموال ساالنه( این 
گواهی نامه های حرفه ای از به روز بودن صالحیت فنی 
این افراد اطمینان به دست می آورند. عالوه بر این، ساز 
و کار نظارت کیفی بر کار حرفه ای اعضای تشکل های 
حسابداران حرفه ای که غالبا به صورت سیستماتیک 
اعمال می شــود نیز در حکم دوقبضه کردن اطمینان 
ذینفعان از صالحیت فنی حســابداران حرفه ای عمل 
می کند. و در نهایت، تشکل های حسابداران حرفه ای با 
اعمال اقدامات انضباطی هم به جامعه و هم به اعضای 
خــود در عمل اثبات می کنند که در صیانت از اصول 
حرفه ای خود ثابت قدم هستند؛ و با هر گونه تخطی از 
این اصول با اعمال اقدامات انضباطی متناسب قاطعانه 

و بی چشم پوشی برخورد خواهند کرد. 

این چنین اســت که تشکل های حسابداران حرفه ای، 
از اواخر ســده ی نوزدهم میالدی تا کنون، با استقرار 
و توسعه ی این ساز و کارهای حرفه ای موفق به جلب 
اعتماد ذینفعان مختلف شده اند و جایگاه حسابداری 

حرفه ای؛ و
بین المللی
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را بــه عنوان یک حرفه ی ارزشــمند و ارزش آفرین در 
بافتار اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی تثبیت 
کرده اند. به گونه ای که امروزه تصور نظامات اقتصادی و 
بازارهای مالی در غیاب حسابداران حرفه ای و خدمات 

متنوع آنان تقریبا ناممکن است.

دومین ویژگی که هم پای جهانی شدن اقتصاد موجب 
تثبیت جایگاه حســابداران حرفه ای و خدمات متنوع 
ارزشمند و ارزش آفرین آنان در بافتار اقتصاد کشورهای 
مختلف و اقتصاد جهانی شده است، ویژگی بین المللی 
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 بین المللی تر 
شــدن میل می کنند، حسابداری و خدمات متنوع آن 
نیز به همان نسبت بین المللی تر می شوند. راه اندازی و 
تقویت روزافزون جایگاه تشکل های جهانی و بین المللی 
 IFAC، IFRS Foundation، ،حســابداران )ماننــد
INTOSAI، ...(، توســعه ی و ترویج اســتانداردهای 
بین المللی  استانداردهای  )مانند، IFRSها،  بین المللی 
حسابرســی مســتقل و داخلی، چارچوب های کنترل 
داخلی و مدیریت ریســک، و ...(، و بین المللی شــدن 
گســتره ی فعالیت و اعتبار تشــکل های حســابداران 
حرفه ای )ماننــد، ACCA، cima، IIA، ...( جملگی از 
مظاهر بین المللی شدن حسابداران حرفه ای و خدمات 

متنوع ارزشمند و ارزش آفرین آنان به شمار می آیند. 

در چنین شرایطی، بدیهی است که تنها راه توسعه ی 
متوازن حســابداری و حســابداران حرفه ای ایران نیز 
تقویــت این دو ویژگی کلیدی اســت. با این حال، آن 
چه از مرور تاریخ توسعه ی حسابداری مدرن در ایران 
طی بیش از یک سده ی گذشته برداشت می شود این 
است که دســت کم در چند دهه ی اخیر متاسفانه در 
هر دو زمینه ی فوق کم کاری ها و بی توجهی های بعضا 
راهبردی بسیاری انجام شده است. توسعه ی حسابداری 
ایــران طی چند دهه ی اخیر به جــای آن که همانند 
مدل پذیرفته ی جهانی آن در مســیر حرفه ای گری و 
بین المللی باشــد، گرایش تاســف بار و شگفت انگیزی 
به ســمت دانشگاه زدگی و بومی ســازی داشته است. 
چندین سال پی در پی است که جامعه ی دانشجویان 
حســابداران ایران چیزی قریب به 10 درصد ظرفیت 
دانشــگاه ها و مراکــز آموزش عالی کشــور را به خود 

اختصاص داده اند و آمــار خیره کننده ی یکصد هزار 
)!( دانش آموخته در سال در مقاطع مختلف تحصیلی 
)از کاردانی تا دکتری( محصول این جو دانشگاه زده ی 
حسابداری ایران است. این در حالی است که اعضای 
"فعال" تشــکل های حســابداران حرفــه ای ایران، 
شامل، انجمن حســابداران خبره ی ایران و جامعه ی 
حسابداران رسمی ایران، مجموعا هنوز از مرز ده هزار 
نفر فراتر نرفته اســت؛ و در این بین، تعداد دارندگان 
گواهینامه های حرفه ای حسابداری )حسابدار مستقل 
خبره، حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره، 
و حســابدار رسمی( نیز چیزی حدود دو هزار و اندی 
اســت. در این فضای دانشگاه زده ی حسابداری ایران، 
به جای تقویت تشــکل های حســابداران حرفه ای، 
طراحی گواهینامه های حرفه ای متنوع  در زمینه های 
تخصصی خدمات حســابداران، و سوق دادن آنان به 
گرفتن این گواهینامه های حرفه ای، ســال به سال به 
تعــداد ظرفیت پذیرش دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی در مقاطــع تحصیالت تکمیلی )کارشناســی 
ارشد و دکتری( افزوده شده است؛ و در اقدامی کامال 
نامتعارف، به جای طراحــی گواهینامه های حرفه ای 
متنوع  در زمینه های تخصصی خدمات حســابداران، 
اقدام به راه اندازی رشته های دانشگاهی در گرایش های 
حسابرسی، حسابداری مدیریت، حسابداری دولتی، ... 

شده است. 

ایــن در حالــی که طبق مــدل توســعه ی جهانی 
حسابداری، نقش دانشگاه ها در پرورش افراد حرفه ای 
صرفا به آموزش مبانی حسابداری در مقطع کارشناسی 
محــدود می شــود، و باقی مانــده ی مســیر پرورش 
حسابداران حرفه ای از مسیر ساز و کارهای تعبیه شده 
در تشــکل های حســابداران حرفه ای انجام می شود. 
حتی در شماری از کشــورهای )از جمله، انگلستان، 
کانادا، استرالیا، نیوزلند، هند، ...( این نقش حداقلی را 
نیز برای دانشگاه ها قائل نشده اند، و دوره های آموزشی 
پذیرش اعضاء در انجمن های حرفه ای همچون انجمن 
 ،)ICAEW( حســابداران چارترد انگلســتان و ولــز
انجمن حسابداران رسمی چارترد )ACCA(، انجمن 
حســابداران مدیریــت چارتــرد )cima(، ...، با این 
فرض طراحی شــده اند که داوطلبان ورود به حرفه ی 
حسابداری پس از دریافت دیپلم دبیرستان وارد این 
دوره های آموزش حرفه ای شــوند. این چنین اســت 
که در این کشورها تعداد موسسات آموزش حرفه ای 

مورد تایید ICAEW، ACCA، cima، ... )مانند مرکز 
آموزش حسابداران خبره - PACT( به مراتب بیشتر از 
تعداد دانشگاه هایی است که در آنها رشته ی حسابداری 
ارائه می شود. حتی در شماری از کشورهای همسایه ی 
ما )مانند، پاکستان، امارات متحد عربی، عمان، ...( که 
مدل توسعه ی حسابداری خود را از بریتانیا الگوبرداری 
کرده اند نیز چنین وضعیتی حاکم است. بدین ترتیب، 
خروجی مــدل توســعه ی حرفه ی حســابداری این 
کشورها حسابداران حرفه ای هستند که نه تنها از نظر 
دانش و مهارت های مورد نیاز در باالترین سطح جهانی 
قرار دارند، بلکه بــا توجه به بین المللی بودن محتوا و 
حتی زبان این دوره های آموزشی، این حسابداران هم 
از نظر دانش و مهارت، و هم از نظر مدل فکری، کاری 

و اخالق حرفه ای در سطح بین المللی هستند.

اقتصاد، بنگاه ها، و تبعا حســابداری ایران هر چند این 
روزها به دلیل شرایط تحمیلی تحریم ها از پایین ترین 
سطح مراودات بین المللی 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 
حرفه ی حسابداری و حسابداران حرفه ای ایران از این 
فرصت به بهترین نحوه ممکن در راستای تقویت این دو 
ویژگی کلیدی استفاده کنند، تا در سال های پیش رو، 
پس کاهش یا برطرف شدن کامل این محدودیت ها 
در رویارویی با اقتصــاد جهانی از توانایی الزم برای 
نیازهای متنــوع ذینفعان خدمات  به  پاســخگویی 
گوناگــون حســابداران در گســتره ی بین المللــی 
برخوردار باشــند. تجربه ی برجام به ما نشــان داد، 
حتــی در صورت برطــرف شــدن محدودیت های 
سیاســی، عادی شــدن مراودات اقتصــادی، تجاری و 
مالی ســازمان ها و بنگاه های دولتی و خصوصی ایران در 
سطح بین المللی نیازمند رعایت ضوابط و استانداردهای 
بین المللی است. از این رو، ما حسابداران ایرانی دست کم در 
زمینه ی رعایت ضوابط و استانداردهای مرتبط با خدمات 
متنوع حسابداری باید پیش دستانه عمل کنیم تا در بزنگاه 
پیش رو توانایی پاسخگویی به این نیازهای تخصصی را در 
سطح بین المللی داشته باشیم. در غیر این صورت، منطق 
تجاری کار خــود را خواهد کرد و بازار خدمات حرفه ای 
ایران در چشم بر هم زدنی توسط حسابداران حرفه ای 
بین المللی فتح خواهد شــد و باز پس گیری این بازار 
توسط حسابداران ایرانی شاید سالهای درازی به طول 

انجامد.                                                     
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