پيشخوان

انجمن ،اعضا
و گواهینامههایحرفهای
نخستین آزمون عضویت کتبی،
متّحدالشکل و سراسری در انجمن
«آزمــون حســابدار مدیریــت خبرهی
ســال  »1396انجمن حســابداران خبرهی
ایــران کــه در روز شــنبه 11 ،آذر 1396
بــا شــرکت قریب بــه  250عضــو واجد
شــرایط انجمن برگزار میشود ،از تاریخ
تأســیس انجمن (شــامگاه چهارشــنبه2 ،
اســفند  )1351تا کنون ،نخســتین آزمون
عضویت خبــره ( )certifiedدر انجمن
اســت که به صورت کتبی ،متّحدالشکل
و سراســری برگــزار میشــود .البتــه به
اســتناد آگهی مندرج در نشریهی انجمن
حســابداران خبــره ایــران (دورهی قدیم
مجلهی «حســابدار») ،شــمارهی  ،1پاییز
 ،1355صفحهی  ،8در بهمنماه آن ســال
نیــز قرار بود آزمــون عضویت در انجمن
به صورت کتبی ،متّحدالشکل و سراسری
برگزار شود .حتی متن نهایی «آییننامهی
امتحانــات» مصوب کمیتــهی آموزش و
امتحانــات انجمــن ،به ریاســت زندهیاد

محسن قاسمی
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حسن سجادینژاد و با عضویت (به ترتیب
الفبا) ،بیــژن اردبیلی ،فریــده خلعتبری
(دبیر کمیتــه) ،داود خمارلــو ،غالمرضا
حیــدری خوئی ،کمال دســتیاری ،بهرام
فتحعلی ،علی فرخزاد ،هوشنگ قزوینی،
بهــرام موحــدی ،و علیاصغــر نگهبان،
نیــز در همان شــمارهی نشــریهی انجمن
بالفاصله پس از متن اساســنامه ،نخســتین
فهرســت اعضاء ،و فهرســت کمیتههای
انجمن ،منتشر شــده بود .همین حاکی از
عزم جــدّی بنیانگــذاران و گردانندگان
انجمن – یا دســتکم ،گروهی از آنان –
برای برگزاری این آزمون بود.
بــا ایــن حــال ،در آگهی منــدرج در
صفحهی  31شمارهی  2نشریهی انجمن،
ضمن اعالم خبر تشکیل کمیتهای توسط
شــورای عالــی به منظــور بررســی مفاد
اساسنامه و احتمال تغییر نحوهی برگزاری
یا شــرایط شــرکت در آزمون عضویت
انجمــن ،برگــزاری این آزمــون تا زمان
تصویب تغییرات اساسنامه به تعویق افتاد.

اساسنامهی جدید انجمن متعاقباً در مجمع
عمومی فوقالعادهی مورخ شنبه 12 ،آذر
 ،1356به تصویب رســید .ولی پس از آن
تاریــخ نیز در هیــچ یک از شــمارههای
این نشــریه و مجلهی حسابدار نشانهای از
برگزاری آزمون عضویــت در انجمن به
صورت کتبی ،متّحدالشــکل و سراسری
دیده نمیشود.
البتــه در تمام ایــن ســالها متقاضیان
عضویت در انجمن ،پس از احراز شروط
داشــتن مــدرک تحصیلی دانشــگاهی و
سابقهی کار حرفهای مرتبط ،ضرورتاً باید
در آزمــون ورودی کارگــروه پذیرش و
آزمون اعضای انجمن نیز موفق میشدند.
آن گروه از اعضــای انجمن که متقاضی
دریافت تنها گواهینامهی حرفهای صادره
از ســوی انجمن («حســابدار مســتقل»)
بودند نیز ،بــه همین ترتیب ،پس از احراز
شــرایط مقرر در آییننامهی مربوط ،باید
در آزمــون ورودی کارگــروه پذیرش و
آزمون حسابداران مســتقل انجمن موفق

میشــدند .ولی این آزمونهــا طی چهل
و پنج ســال گذشــته به صورت شــفاهی
(مصاحبــهی حرفــهای) و بــا دعــوت
متقاضیان به جلســات ایــن دو کارگروه
انجام شــده اســت .از ایــن رو« ،آزمون
حســابدار مدیریت خبرهی ســال »1396
نخستین آزمون عضویت خبره در انجمن
است که به صورت کتبی ،متّحدالشکل و
سراسری برگزار خواهد شد.
نخستین گواهینامههای حرفهای
غیرحسابرسان در ایران
«آزمــون حســابدار مدیریــت خبرهی
ســال  ،»1396پس از آزمون «حســابدار
رســمی» ـ کــه هر ســال بــرای آزمودن
صالحیت متقاضیان عضویت در جامعهی
حســابداران رســمی ایــران و اعطای این
گواهینامهی حرفهای به پذیرفتهشــدگان
آن آزمــون برگــزار میشــود ـ دومیــن
آزمون کتبی ،متّحدالشــکل و سراســری
برگزارشده در تاریخ حرفهی حسابداری

ایران است.
افــزون بر ایــن ،بــا توجه بــه این که
هــم گواهینامههای حرفهای «حســابدار
رســمی» ،صــادره از ســوی کانــون
حســابداران رسمی ایران (قبل از انقالب)
و هیأت تشــخیص صالحیت حسابداران
رسمی (بعد از انقالب) و هم گواهینامهی
حرفهای "حســابدار مســتقل" ،صادره از
ســوی انجمن حســابداران خبرهی ایران
(بعد از انقــاب)  -هر ســه گواهینامهی
حرفــهای  -صرفــاً بــه گواهیکــردن
صالحیــت حســابداران حرفهای شــاغل
در بخــش خدمات حســابداری عمومی
(حسابرســان مستقل) اختصاص داشتهاند؛
بنابراین ،گواهینامهی حرفهای «حســابدار
مدیریــت خبــره» صــادره از ســوی
انجمن حســابداران خبرهی ایــران که به
پذیرفتهشدگان «آزمون حسابدار مدیریت
خبــرهی ســال  »1396اعطا خواهد شــد،
نخســتین گواهینامهی حرفهای در تاریخ
حسابداری ایران است که به گواهیکردن

صالحیــت حرفهای حســابداران شــاغل
در بخش ســایر خدمات حسابداری (غیر
حسابرسان مستقل) اختصاص دارد.
ضمــن این که تــا پایان ســال جاری،
عالوه بر آزمون فوق« ،آزمون حســابدار
مالی خبرهی ســال  »1396نیــز به منظور
اعطای گواهینامهی حرفهای «حســابدار
مالــی خبــره» به اعضــای واجد شــرایط
انجمــن برگزار خواهد شــد .بــه عبارت
دیگــر ،تا پایــان ســال  ،1396صالحیت
حرفهای ســه گــروه از اعضــای انجمن
تخصصی حســابداری
در ســه شــاخهی ّ
عمومی (حسابرســی مستقل) ،حسابداری
مدیریت ،و حسابداری مالی ،به ترتیب ،با
اعطای گواهینامههای حرفهای «حسابدار
مستقل خبره»« ،حسابدار مدیریت خبره» و
«حسابدار مالی خبره» گواهی ()certify
خواهد شد.
وجاهتطلبی قانونی
طــی ماههــای اخیــر ،بــه مــوازات
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فراهمکردن مقدمات برگزاری دو آزمون
«حســابدار مدیریت خبره» و «حســابدار
مالی خبره» و اطالعرسانی گستردهای که
به منظور فراخوان اعضای واجد شــرایط
انجمن برای شــرکت در ایــن دو آزمون
حرفهای انجام شــده اســت ،به دفعات و
از ســوی شــماری از اعضــای انجمن یا
دیگر حســابداران حرفهای با این پرسش
مواجه شــدهایم که آیا این دو گواهینامه
نیز همچون گواهینامه «حسابدار رسمی»
صــادره از ســوی جامعهی حســابداران
رسمی ایران از جایگاه قانونی برخوردارند

میتــوان بــه دو گــروه کلّــی خدمــات
«حســابداری عمومــی» و ســایر خدمات
حســابداری گروهبنــدی کــرد .الزم بــه
تخصصی
تأکیــد اســت ،در بافتار متــون ّ
حســابداری ،مفهوم «حسابداری عمومی»
( )Public Accountingکام ً
ال متمایز
از مفهــوم «حســابداری بخــش عمومی»
()Public Sector Accounting
اســت .حســابداری بخش عمومی به آن
گــروه از خدمــات حســابداری اطــاق
میشــود کــه در بخــش غیرخصوصــی
(دولت ،شهرداریها )... ،انجام میشوند.

یا در آینــده برخوردار خواهند شــد؟ از
آنجا که این پرســش بــه احتمال زیاد به
ذهن افــراد دیگری نیز در حــال و آینده
متبادر خواهد شــد ،نیازمند روشنگری و
تبیین است .از این رو ،در ادامه به استدالل
پاسخگویی درخور به این پرسش کلیدی
میپردازیم.

در حالــی که حســابداری عمومی به آن
گروه از خدمات حسابداری گفته میشود
که ،هر چند در بخــش غیرعمومی انجام
میشوند ،ولی استفادهکنندگان نامحدود
بالفعل و بالقوهای در ســطح عموم دارند.
به عنوان مثــال ،خدمات اطمینانبخشــی
متنوعی که توســط «حســابداران عمومی
گواهیشــده (CPAهــا)» (در ایــران،
حســابداران رســمی) به صاحــبکاران
مختلــف ارائه میشــوند ،از ایــن گروه
خدمات حســابداری عمومی هستند .چرا
که در ایــن موارد ،طیــف نامحدودی از

حســابداری عمومــی و ســایر
خدمات حسابداری
خدمــات حرفــهی حســابداری ،هــم
در ایــران و هــم در ســایر کشــورها ،را
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استفادهکنندگان در ســطح عموم جامعه
از محصــول نهایی این خدمات اســتفاده
میکنند.
پاسداری قانونی از منافع عموم
تفاوت ماهــوی خدمات حســابداران
عمومی (حسابداران رســمی) با خدمات
ســایر حســابداران در نکتــهی ظریف و
کلیدی فوقالذکر اســت .یعنی محصول
خدمــات حرفــهای حســابداران عمومی
(حســابداران رســمی) توســط طیــف
بسیار گســتردهای از اشــخاص حقیقی و
حقوقی در گســترههای محلّی ،منطقهای
و بینالمللی مورد اســتفاده قرار میگیرد.
بــه عنــوان مثــال ،ســهامداران خُ ــرد،
ســرمایهگذاران نهــادی ،دولــت ،مراجع
قضائــی ،رســانهها .... ،و حتــی نهادهای
بینالمللــی ،مثل صنــدوق بینالمللی پول
و بانک جهانی ،کــه در موارد متنوعی به
گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی
شــرکتها صادره از ســوی حســابداران
رسمی استناد و اعتماد میکنند.
نکتــهی مهــم و کلیــدی دیگــر این
اســت که از بیــن این طیف گســتردهی
اســتفادهکنندگان خدمــات حســابداری
عمومی صرفاً گــروه محدودی میتوانند
در فراینــد انتخــاب حســابداران عمومی
(حسابداران رســمی) نقشآفرینی کنند،
و ســایر اســتفادهکنندگان ایــن خدمات
از چنیــن امکانــی محــروم هســتند .مث ً
ال
در شــرکتهای ســهامی عام حســابرس
مســتقل عموماً توســط ســهامدار عمده
انتخاب میشود؛ و سایر ذینفعان عمومی
گزارشــگری مالی آن شــرکت از چنین
امکانی برخوردار نیستند.
با توجــه به دو نکتهی کلیدی فوق ،در
همهی قلمروهای حقوقی سرتاســر جهان
صرفاً گــروه محدودی مجاز بــه ارائهی
خدمات حسابداری عمومی هستند .ساز و

کار متداول در قلمروهای حقوقی مختلف
عموماً چنین است که نقش و جایگاه این
افراد طبق یک قانون تعیین میشود (مثل،
«قانون اســتفاده از خدمــات تخصصی و
حرفهای حســابداران ذیصالح به عنوان
حسابدار رســمی» ،مصوب  21دی 1372
مجلس شــورای اسالمی) .سپس ،انتخاب
افــراد واجــد شــرایط و نظــارت دقیق،
ســازمانیافته و مســتمر بر فرایند ارائهی
ّ
تشــکل حرفهای
خدمــات آنان بــه یک
خودانتظــام (مثــل جامعهی حســابداران
رسمی ایران) تفویض میشود.
ریشــهی دو اصطالح  Charteredو
 Certifiedکه در عنوان گواهینامههای
حرفهای حسابداران عمومی (حسابداران
رســمی) سرتاســر جهــان بهکارمیرود
نیــز از همین الزامات قانونی گرفته شــده
اســت .در ارتباط با هر دو اصطالح فوق،
اختیار شناسایی قانونی حسابداران عمومی
(حسابداران رسمی) از سوی حاکمیت به
یک نهــاد خودانتظام حرفــهای تفویض
شده است .با این تفاوت که در کشورهای
دارای نظام سیاســی پادشــاهی یا وابسته
بــه نظامهای پادشــاهی ،مثل انگلســتان،
اســکاتلند ،ایرلند ،ویلز ،کانادا ،استرالیا،
و نیوزلند ،منشاء اولیهی این جواز قانونی
یک «حکم» ( )Charterپادشاهی است.
بنابرایــن ،در ایــن قلمروهــای حقوقــی،
حســابداران عمومــی مجاز را بــه عنوان
«حســابدار چارتــر (( »)CAیا «حســابدار
حرفــهای چارتــر ( ،»)CPAدر کانــادا)
میشناســند .در ســایر قلمروهای حقوقی
نیز عموماً منشــاء اولیــهی این جواز یک
قانون مصوب پارلمان اســت .بنابراین ،در
این قلمروها حســابداران عمومی مجاز را
بهعنوان «حســابدار عمومی گواهیشــده
(( »)CPAدر ایــران ،حســابدار رســمی)
میشناسند.

جلــب اعتمــاد حرفــهای
کارفرمایان
در ارتباط با ســایر خدمــات حرفهای
حســابداران که طیف متنوعی از خدمات
حســابداری مالی ،حســابداری مدیریت،
مشاورهی مالی ،مشــاورهی مالیاتی ... ،را
در بر میگیــرد ،در هیچ قلمــرو حقوقی
در سرتاســر جهــان ،محدودیتــی اعمال
نمیشــود .یا اساســاً امــکان اعمال چنین
محدودیتهــای قانونــی وجــود ندارد.
بــه عنــوان مثــال ،مدیران یک شــرکت
را در نظــر بگیریــد که بــرای کمک به

اثربخشــی برای جلب اعتماد کارفرمایان
متقاضی این خدمات حرفهای مستقر شده
باشد ،کفایت میکند.
البته ممکن است گروهی چنین استدالل
کنند که این نوع خدمات حســابداری نیز
مانند خدمات حســابداری عمومی دارای
تأثیرات و تبعاتی ـ هر چند محدودتر ـ بر
منافع عمومی هســتند .مثــ ً
ا اگر یک فرد
بیصالحیت به عنوان حســابدار مدیریت
در یک شــرکت استخدام شــود و در اثر
ناکارآمدی او آن شــرکت متحمل زیان
هنگفــت یــا حتی ورشکســتگی شــود،

تصمیمســازیها و تصمیمگیریهــا در
ســطوح مختلف ســازمان خود نیازمند به
خدمات حرفهای یک حســابدار مدیریت
باصالحیــت هســتند .در ایــن مــورد نه
ضرورتــی به مداخلــهی حاکمیت وجود
دارد؛ و نــه بــر فــرض محال اگــر چنین
مداخلهای مدّنظر باشــد ،امکان اعمال آن
وجود خواهد داشــت .در ارتبــاط با این
گروه از خدمات متنوع حسابداری چیزی
که در درجهی نخســت اولویت و اهمیت
قــرار دارد ،اعتماد بــه صالحیت حرفهای
حسابدار است .یعنی ،همین که ساز و کار

بخشــی از منافع عمومی متأثر خواهد شد.
در پاســخ بایــد گفت ،ایــن مرزبندی در
بافتارهای گوناگونی وجود دارد و جایی
باید مرز بیــن منافع عمومی و منافع اقلیّت
را مشخص کرد .به عنوان مثال ،در همهی
قلمروهــای حقوقــی قوانیــن و مقررات
ویــژهای ناظــر بــر فعالیت شــرکتهای
ســهامی عام وضع و اعمال میشــود .در
حالی که ســایر شرکتها نیز میتوانند بر
منافع گروهی از اشخاص مؤثر باشند .ولی
دامنهی شمول آن قوانین و مقررات شامل
حال همهی شرکتها نمیشود.
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ساز و کار جلب اعتماد عمومی
نســبت به شایستگی حســابداران
حرفهای
در اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای
در حــال توســعهی پیــشرو ،عــاوه بر
جایــگاه قانونــی حســابداران عمومــی
(حســابداران رسمی) به ترتیبی که در باال
گفته شد ،صالحیت حرفهای حسابداران
تخصصی به
شــاغل در ســایر زمینههای ّ
اعتبــار گواهینامههــای حرفــهای آنان
ســنجیده میشــود .گواهینامههایی که
این افراد پس از احراز شــرایط مشخّ صی

در سطح بینالمللی برخوردار شدهاند.
این در حالی اســت که طی ســالهای
اخیــر بــا ایــن کــه حــدود  10درصــد
دانشجویان دانشــگاهها و مراکز آموزش
عالــی ایران در مقاطــع مختلف تحصیلی
رشــتهی حســابداری (از کاردانــی تــا
دکتری) تحصیــل میکنند ،ولی همچنان
متخصص
یافتن نیروی انســانی کارآمد و
ّ
در زمینههــای مختلــف حســابداری
یکی از چالشهــای اصلــی کارفرمایان
مختلف سرتاسر کشــور بوده است .حتی
کارفرمایانــی کــه بــا اعمــال رویههایی

از انجمنهــای حرفــهای معتبــر دریافت
کردهانــد .هیچ کدام از ایــن انجمنهای
حرفهای (غیر حســابداران عمومی) نیز به
موجب قانون تأسیس نشــدهاند .به عنوان
مثال ،انجمن «حســابداران مدیریت خبره
( ،»)CIMAدر انگلســتان ،و «انجمــن
حسابداران مدیریت ( ،»)IMAدر آمریکا،
به موجب قانون تأســیس نشــدهاند .بلکه
انجمنهایی هســتند که ،به مرور زمان ،با
توجه به سابقهی درخشــان فعالیتشان و
شایســتگی ممتاز و متمایز اعضایشــان از
جایگاه حرفهای مناسبی در جامعه و حتی

ســختگیرانه ،نیروی انســانی مورد نیاز
واحدهــای حســابداری خــود را از بین
دانشآموختــگان دانشــگاههای معتبــر
گلچین میکنند نیز نمیتوانند از انتخاب
خود اطمینان حاصل کنند.
از ســویی دیگــر ،در غیــاب
گواهینامههــای حرفــهای صــادره از
ســوی انجمنهــای حرفــهای معتبــر،
دانشآموختــگان مقطــع تحصیلــی
کارشناسی حسابداری نیز با این که مجهز
به دانش کاربردی حســابداری شــدهاند؛
ولی برای افــزودن بر صالحیتهای خود
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در بازار کار رقابتی ،راهی جز گام نهادن
در بیراهــهی ادامهی تحصیــل در مقاطع
تحصیالت تکمیلی (کارشناســی ارشــد
و دکتــری) ندارند .در حالــی که فعاالن
حرفــه جملگی بر ایــن باورند که ادامهی
تحصیــل این افــراد در مقاطع تحصیالت
تکمیلــی حســابداری ،مهــارت حرفهای
خاصی به مجمــوع مهارتهای حرفهای
ّ
تخصصی
آنان نمیافزاید .چرا که دروس ّ
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری
حســابداری اساســاً برای پــرورش افراد
دانشگاهی طراحی شدهاند.
از ایــن رو ،طراحــی و ترویــج
گواهینامههــای حرفــهای متنــ ّوع در
تخصصی گوناگون حسابداری
زمینههای ّ
در ایران ،هــم برای کارفرمایان ،در یافتن
نیروی انســانی گواهیشده از سوی یک
نهاد حرفهای معتبر مانند انجمن حسابداران
خبرهی ایران ،و هم برای دانشآموختگان
مقطع کارشناســی حسابداری ،در افزودن
بر توانایی حرفهای خود برای یافتن شــغل
مناسب ،میتواند راهگشا باشد.
انجمــن حســابداران خبــرهی ایــران،
عالوه بر گواهینامهی حرفهای «حسابدار
مســتقل خبره» که در حرفهی حسابداری
ایران قدمتی ســی و دو ساله دارد (از سال
 ،)1364هــم اینــک با طراحــی و ترویج
دو گواهینامــهی حرفــهای «حســابدار
مدیریت خبره» و «حســابدار مالی خبره»
گام در این راه گذاشــته است ،و با وضع
و اجــراء کــردن ضوابط حرفــهای الزم
برای اعطــای این گواهینامههــا به افراد
حرفــهای باصالحیت ،ســعی در ترویج و
ارتقاء جایگاه این گواهینامهها نزد عموم
ذینفعــان دارد .امید اســت حســابداران
حرفهای عضو انجمن نیز هر یک به سهم
خود تمام تالش خود را در جهت ترویج
و ارتقــای جایــگاه ایــن گواهینامههای
حرفهای در جامعه مبذول دارند.

