سرمقاله

حرفهایگری:

نیاز دیروز ،امروز ،و فردای حسابداری ایران
امیر پوریانسب

میشود که کم و بیش مصداقهایی از همهی آنها
را میتــوان در اقدامات انجامشــده در انجمن در
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 1351جلســهی مجمع عمومی اعضای موسس
انجمــن حســابداران خبــرهی ایــران در محل
مرکز آموزش ســازمان مدیریت صنعتی تشکیل
میشود؛ و با تصویب اساسنامه و انتخاب نخستین
شــورای عالی ،انجمن در مقام یک نهاد حرفهای
نادولتی و مســتقل در حرفهی نوپای حسابداری
آن روزهــای ایران پا به عرصهی وجود میگذارد.
هر چند پیش از آن نیــز انجام تالشهایی برای
راهانــدازی انجمنهای حرفهای حســابداری در
ایران مســبوق به ســابقه بود؛ ولی تقریبا همهی
آن تالشها سرانجامی جز ناکامی نداشتند .از این
رو ،میتوان انجمن حســابداران خبرهی ایران را
ماندگارترین و پایندهترین نهاد حرفهای در تاریخ
حسابداری ایران دانست.
انجمــن در تاریخ چهلســالهی خــود فراز و
نشیبهای بســیاری را تجربه کرده است .با این
حال ،به باور بسیاری از افراد حرفهای حسابداری
ایران کارنامهی انجمن در چهار دههی گذشــته،
در مقایســه با اهداف تعریفشده و اصولی مورد
انتظار از یک انجمن حرفهای ،در مجموع نمرهی
قبولی میگیــرد .آرمان اصلی همهی انجمنهای
حرفــهای در طــول تاریخ و در سرتاســر جهان
اعتــای حرفــهای اســت کــه آن را نمایندگی
میکنند .رسیدن به این آرمان عمدتا با طراحی،
برنامهریزی و پیادهسازی ســاز و کارهایی انجام
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چهار دههی گذشته سراغ گرفت.
شاید مهمترین رســالت هر انجمن حرفهای را
بتوان متشــکلکردن حرفهایهــای فعال در آن
حرفــه زیر نام یک ارگان حرفهای یگانه دانســت.
به گونهای که ارگان حرفهای یا شخصیت حقوقی
بتواند به عنوان صدای مشــترک و رسای اعضای
حرفــه در گســترهی ملــی و حتــی بینالمللی
به رســمیت شــناخته شــود .انجمن حسابداران
خبرهی ایران برای ســالهای متمادی تنها صدای
شناختهشــدهی حســابداران حرفــهای و حتی
دانشــگاهی ایران در گســترهی ملی و بینالمللی
بود .حتی امروز که نهادها و انجمنهای حرفهای و
دانشگاهی متعددی در ایران راهاندازی شدهاند؛ باز
هم انجمن جایگاه ویژهی خود را در این بین حفظ
کرده است .البته شاید مربوطترین و منصفانهترین
نقدی که بــر عملکرد انجمن از ایــن حیث وارد
باشد ،این است که شمار اعضای انجمن با توجه به
جمعیت افراد شــاغل در حرفهی حسابداری ایران
میتوانست به مراتب بیشــتر از شمار فعلی باشد.
در این صورت ،رسایی صدای انجمن به نمایندگی
از حرفهی حســابداری ایران میتوانست به مراتب
بیشتر از وضعیت کنونی باشد.
دیگر رســالت بســیار بــا اهمیت هــر انجمن
حرفهای ارتقای توانمندیهــای حرفهای اعضاء و
گواهیکردن این توانمندیها برای اطمینان خاطر
ذینفعان است .انجمن طی چهار دههی گذشته از
راه برگزاری دورههای آموزشی حرفهای و کاربردی،

برگــزاری نزدیــک به چهل ســمینار تخصصی ،و
انتشار پیوستهی ماهنامهی حسابدار (قدیمیترین
مجلهی حرفــهای حســابداری ایران) و انتشــار
موردی نشــریات و کتابهای تخصصی تالشهای
ارزشمندی را برای ارتقای توانمندیهای حرفهای
اعضــا انجام داده اســت .در کنار ایــن آموزشها،
عنوان حرفهای "حســابدار مستقل" نیز هم اکنون
یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین عنوانهای
حرفهای در ایران اســت .این عنوان حرفهای برای
سالیان متمادی تنها عنوان حرفهای حسابداری در
ایران بود؛ و به نوعی ،جواز کار حسابرسان مستقل
به شــمار میرفت .افزون بر این ،در اساســنامهی
پیشــنهادی شورای عالی انجمن به مجمع عمومی
فوقالعادهی اعضا نیز اعطــای چهار گواهینامهی
حرفهای "حســابدار مســتقل خبره"" ،حســابدار
مدیریت خبره"" ،حسابرس داخلی خبره" ،و "مدیر
مالــی خبره" بــر مبنای موفقیــت در آزمونهای
مربوط پیشبینی شده است ،که گامــــی بلند رو
به پیش در تحــــقق این رسالت مهم انجمــــن
اســـت.
"حرفهایگــری" نیــاز دیروز ،امــروز ،و فردای
حسابداری ایران است .بیتردید پیشرفت و اعتالی
حســابداری در ایران از راه اقدامات دســتوری و
فرمایشــی نهادهای دولتی و شــبهدولتی " حتی
تخصصــی " محقق نمیشــود .حســابداری نوین
امروزی فرزند بازارهای آزاد و اقتصادهای خصوصی
است .از این رو ،اعتالی دانش و حرفهی حسابداری
نیز مرهون اقدامات و تالشهای تشکلهای نادولتی
دانشگاهی و حرفهای است.
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