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رسالت و مأموریت اصلی انجمن اعتالي
حرفهای حســابداری و حسابرسی است .به
ایــن منظور ،ارتقاي جايگاه خود انجمن نيز
مهم اســت و اين دو به هم ارتباط دارند .ما
بايد جايــگاه انجمن را ارتقا دهيم تا هر چه
بيشتر در ســطح جامعه مطرح شــويم .اين
مطرح شــدن هم ابعــاد داخلي و هــم ابعاد
خارجي دارد .يكي از اشكاالت ما در حرفه
(هــم در انجمن حســابداران خبره و هم در
جامعهی حســابداران رسمي) اين است كه
در برابــر تحوالت اقتصادي واكنش نشــان
نميدهيــم .البته ،ممکن اســت این واکنش
انفرادي باشد ،ولي به عنوان نهادي كه قرار
است صداي جامعه باشد ،دخالت نميكنيم
و بيانيــه نميدهيم .مث ً
ال انجمن حســابداران
گواهیشــدهی مجاز  ACCAبعد از سقوط
مالی  2008در مورد اين واقعه بيانيه داد .در
حال حاضر ،در ايران بحث فســاد گسترده
مطرح است ولي از سوی انجمن حسابداران
خبره يا جامعه بيانيهاي صادر نشده است؟
بخشــي از فســاد در اقتصــاد ايــران بــه
خاطر مشكالت ناشــی از فقدان «حاكميت
شركتي» است .در شركتهاي ايراني اص ً
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اينگونه بحثها وجود ندارد .اشكاالتی در
ســاختارها ،بورس و كميتههاي حسابرسي
مــا وجــود دارد .اينها مواردي اســت كه
بايد از طرف يك نهاد بازگو شــود .اگرچه
انجمنهایی از قبیل ما ،غیرسياســي هستند،
ولي بههرحال بســياري از مــواردی از این
دســت به ما مربوط ميشــود .بايد به سمتي
حركت كنيم كه در هر جا كه الزم باشــد،
بيانيه بدهيم .بعضي موارد خصوصي است و
به يــك وزارتخانهی خاص برميگردد و
بعضي موارد بايد عام باشــد و در روزنامهها
خطاب به مــردم گفته شــود .در اين مورد
هم ضعف وجود دارد و شــورایعالی بايد
دربارهی آن كار كند.
اين مشــكل در ابعاد خارجــي هم وجود
دارد .مــن هميشــه غبطه خــوردهام كه چرا
در مورد نظرســنجيهايي كــه آيفك انجام
ميدهد (و ما هم عضو آن هســتيم) تاكنون
هيچ نظري از ايران نرفته است؟ اين مسأله در
مورد استانداردهاي بینالمللی گزارشگری
مالــی  IFRSهم وجــود دارد .مثــ ً
ا راجع به
گزارش حسابرسي در استاندارد ،پیشنویس
 Exposure Draftارائه ميدهند .مشاهدات

من نشــان میدهد كه مث ً
ال بحرين ،بوســني،
قزاقســتان و ارمنســتان نظر دادهانــد ولي از
کشــور ما با اين همه افــراد تحصيلكرده و
حرفهاي حتي يك نظر هم نرفته است .البته،
ممكن است خيلي هم كارساز نباشد ولي به
هر حال بايد يك نظــر از ايران برود .ما بايد
بتوانيم در كنفرانسهاي بينالمللي سخنراني
ارائه كنيم ،مث ً
ال در كنفرانس ســال آينده كه
در اســتراليا برگزار ميشود ،بايد اين توان را
داشته باشيم كه يك بحث هم ارائه بكنيم نه
اينكه صرفاً برويم و مشــاهدهگر باشیم .در
مورد پیشنویسهای حسابرســی ميتوانيم
گروهي پژوهشــي مخصوص اين كار تعيين
كنيم كه این پیشنویسهــا را ترجمه كنند
و بخواننــد و در مــوارد الزم نظــر بدهند .به
اين ترتيب ارتباط ما با فدراســیون بینالمللی
حســابداران (آيفــك) و دیگــر نهادهــای
حرفهای جهان تقويتميشــود و جايگاه ما
ارتقا پيدا ميكند.
كار ديگــري كــه در انجمــن شــروع
كردهايم و به ارتقای جايگاه انجمن مربوط
ميشــود بحث مدارك حرفهاي است .فع ً
ال
آزمونهــای حســابدار مدیریــت خبره را
شــروع كرديم .امتحــان دورهی اول را هم
برگزار کردیم و تعدادی از افراد حســابدار
مدیريــت خبره شــدند .در مــورد آزمون
حســابدار مالي خبره نيز بايد برنامههاي آن
را اجرا كنيــم ،آزمون آن انجام و مدارك
حرفــهاي تخصصــي اعطــا شــود .در حال
حاضر ،در میان اعضــای انجمن طيفهاي
گوناگــون وجــود دارنــد .مــا نــه امتحان
ميگيريم و نه مصاحبهی دشــواري داريم.
بــه ایــن ترتیــب ميتوانيم به برخــی اعضا
گواهينامههاي تخصصي حسابدار خبرهی
مديريت يا حسابدار خبرهی مالي بدهيم .از
آنها آزمون بگيريم و آموزش مســتمر هم
بگذرانيم كه دائم بهروز شوند.
همچنین پیشــنهاد شــده كه انجمنهاي
حرفــهاي دور هــم جمــع شــوند و يــك
شــوراي راهبردي تعيين كنننــد تا كارها را
بهطــور مشــترك انجام دهيم و اســتراتژي
كلي داشته باشــيم .يكي از استراتژيها اين
اســت كه مديــر مالي ،رييس حســابداري

و رييس حسابرســي داخلي شــركتهايي
كــه در ارتباط با منافع عمومي اســت (مثل
شــركتهاي بورســي) حتماً بايــد يكي از
اين مدارك حرفهاي را داشــته باشند .مگر
ميشــود مدير مالي يك شــركت بورسي
بزرگ يك ليسانســه با  4سال سابقهی كار
باشــد؟ نتيجهی اين روند ،مشــكالت فعلي
اســت كه ميبينيم .اين موضوع به شفافيت
و جلوگيــري از بروز برخي تقلبها كمك
ميكند .به ايــن ترتيب ،اين عناوين كمكم
جايگاه خــودش را در جامعه پيدا ميكند.
حســابرس داخلي يك شــركت بورســي
االن هركســي ميتواند باشــد .اگر كيفيت
آمــوزش آنهــا بــاال باشــد ،خودبهخــود
جايگاه خودشــان را هم پيــدا ميكنند .اين
هم برنامهاي اســت كه اميدوارم با همكاري
انجمنهاي ديگر انجام دهيم.

 caseاســت .بايد هزينه كنيــم و موردهای
کاربــردی تهيه كنيم .ايــن موردها در ابتدا
ميتواند ترجمهاي باشــد مثــ ً
ا در ACCA
موردهای زيــادی وجــود دارد .بعد از آن
بهمــرور ميتوانيــم وارد نمونههــاي واقعي
شويم ،گروهي در شــركتها تحقيق كنند
و موردهای واقعي بياورند .در اينباره جاي
كار بسیاری وجود دارد .تقاضاي دانشجويان
هم همين مسأله اســت .البته اين يك بحث
دوطرفه اســت .بــراي نمونه مــن خودم در
مركز انجمن ،درس مديريت مالي داشــتم
و براي مورد كاربردي ســه شركت سيماني
معرفــي كردم .گفتم اطالعــات آنها را از
«كدال» اســتخراج كنيد ،هم وجه نقد و هم
صورتهاي مالي ديگــرش را تحليل و در
كالس ارائه كنيد .از تعداد  30نفر دانشــجو
فقــط يك نفر ايــن كار را انجــام داد! اگر

آموزش
يكــي از رســالتها و اهــداف اصلــي
انجمن حسابداران خبرهی ایران فعالیتهای
آموزشی است .انجمن از زمان شروع فعاليت
خــود تاكنون از نظــر ك ّمي (تعــداد اعضا،
فعاليتهاي متنوع مرکز آموزش حسابداران
خبــره ( ،)PACTتعــداد دانشــجويان ،ميزان
ســاعت كالسها و )...رشــد بااليي داشته
اســت .بــه مــوازات آن ،به نظر مــن اکنون
وقت آن اســت كه بيشتر در زمينهی كيفي
كار كنيم .هدف مركز آموزش انجمن بايد
كاهش فاصله بين دانشــگاه و عمل باشد .ما
بايد خال ء موجــود بين اين دو حــوزه را پر
كنيم .بنابراين آموزشهــاي انجمن بيشتر
بايــد كاربــردي باشــد .اينكــه در كالس
مجموعــهای از اســایدها را ارائــه کنیم و
اســتانداردها را بخوانيم به درد دانشــجویان
نميخــورد .دانشــجوي ما حس كــرده كه
مشــكل دارد و ميخواهــد مشــكل خود را
حل كند .اين مشــكل هم فقط با بحثهاي
كاربردي حل ميشود.
دورههاي بلندمدت و ترتيب و فهرســت
عناوین درسها بايد بررســي شــوند كه با
يكديگر همخواني داشــته باشد و چيزي از
قلم نيفتد .مبحث ديگر موردهای کاربردی

دانشــجو عادت كند به اينكه بيايد كالس
يك چيزي گوش كند و برود ،هيچگاه كار
عملي يــاد نميگيرد .در اين مــورد ما بايد
كار كنيم و هزينههاي مربوطه را هم متحمل
شــویم .وقتــي موردهای کاربــردی عملي
وجود داشــته باشد دانشجويان هم بهتدریج
عالقهمند ميشوند.
در حال حاضر در مرکز آموزش PACT
يــك دورهی كاربــردي برگــزار ميكنيم
كه دانشــجويان از ديپلــم ميآيند و اصول
حســابداري  1و  2ميخوانند .بخشي از آن
دوره كار كارگاهي اســت؛ مينشينند سند
ميزننــد ،اطالعــات را به كامپيوتــر وارد
ميكنند ،ليست حقوق مينويسند و خالصه
همهی كارهايي را كه در يك شركت انجام
ميشــود ،بهصورت عملي انجــام ميدهند.
خيلي هم از اين بخش اســتقبال شده است.

بارها پیشــنهاد کــردهام كه ايــن دوره را به
عنــوان يك محصول جديــد و مفصلتر از
حالت فعلــي ،براي ليسانســیههايي كه تازه
فارغالتحصيل شــدهاند نيــز طراحي كنيم.
در حال حاضر دانشــجوي ما كه از دانشگاه
بيــرون ميآيــد ،اگــر بخواهد بــرود يك
شــركت استخدام شــود اگر دو سؤال از او
بپرسند ،در پاسخ ميماند ،اص ً
ال نه كامپيوتر
ديده ،نه ســند زده و نه ليســت حقوق تهيه
كرده اســت .اين دورهی عملــي را بايد به
عنــوان يك محصــول جديد ارائــه دهيم.
دانشجويي كه اين دوره را ببيند ،براي بازار
كار آماده ميشود چون در آن دوره ،تقريباً
هر چيزي كه در حســابداري (نه در ســطح
پیشرفته) اتفاق ميافتد مثل سند زدن و ثبت
كردن و تزار گرفتن و دفتر نوشــتن و ليست
حقوق و اظهارنامــه و صورتهاي مالي به
صــورت كامل بيــان ميشــود .در دورهی
فعلي ،دارندگان لیســانس را نميتوانيم در
كنار ديپلمهها بنشانيم.
دورههــاي ديگــر هــم بايــد به شــكل
كاربــردي برگــزار شــود .مثــ ً
ا در مورد
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشگــری
مالــی نبايــد خــود  IFRSرا درس بدهيــم،
بلکــه بايد مغايرتهايش را با ايران بگوييم.
مث ً
ال بحــث پيچيدهاي مثــل پرداخت مبتنی
بــر ســهام  share-based paymentرا
مطــرح ميكنيــم در حاليكــه آن را االن
در ايران نداريم .بيشتــر بايد مغايرتها را
بگوييم .به دانشجو ياد بدهيم كه يك نمونه
از صورتهاي مالي را بر اســاس  IFRSدر
نرمافزار اكســل آماده كنــد و صورتهاي
مالي شــركت را به آن قالب بريزد تا بهاين
ترتيــب ،دســتكم قالب اســتاندارد را ياد
بگيرد .در يك دورهی كاربردي دانشــجو
بايد كارهاي عملي انجام دهد و در كالس
ارائــه دهــد .بهايــن ترتیــب ،مــا در مرکز
آموزش بايد به سمت ارتقای كيفيت برويم.
ســمينارهاي انجمن نيز در ســال آينده با
عناوین و مباحث جديد ادامه خواهد داشت.
شــورا هنوز در مورد موضوع ســمينارها در
ســال آينده تصميم نگرفته اســت ولي قطعاً
يكي ـ دو سمينار خواهيم داشت .كارگاههاي
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آموزشــي هم كــه فعــ ً
ا در  pactدر حال
برگزاري است ،بايد گسترش پيدا كند.
حسابداري آيندهنگر
بایــد تأکیــد کنیــم کــه حســابداري ما
گذشــتهگرا است .يعني فقط شــامل ثبت و
ضبط و تهيهی صورتهاي مالي و اظهارنامه
ميشــود .در حالــی که ما بايد حســابداري
آيندهنگر را ترويج كنيــم و آموزش دهيم.
حســابداري آيندهنگــر يعنــي چــي؟ يعني
اينكه بيشتر روي بحثهاي تصميمگيري
و كنتــرل متمركــز باشــيم .در دورههــاي
حسابداري مديريتي خبره هم تأكيد ما روي
همين موضوع است و ميگوييم به مديريت
در تصميمگيريهايــش كمك كنيد و برای
مثال وقتي ميخواهد محصولــي را توليد يا
متوقف كند به او صورتهاي مالي پيشبيني
شده بدهيد .االن مث ً
ال در چند شركت ميبينيم
كه براي سال  1397سود و زيان و ترازنامه و
صورت جريان وجه نقــد بدهند؟ ما تاكنون
حســابداري آيندهنگر نداشــتيم .يا اگر هم
بوده خيلي كم بوده و فقط در حد بودجهاي
بوده كه شــركتها تهيه ميكنند و مث ً
ال 20
درصــد به صورت صوري به رقمهاي ســال
قبل اضافه ميكنند .فقط يك پیشبینی سود
سهام  EPSبراي شركتهاي بورسي ميدهند
كه آن هم فقط يك محاسبهی سود و زياني
است .مدير مالي بايد در سناريوهاي مختلف،
صورتهاي مالــي و قيمتگذاري محصول
بدهد .االن قيمتگذاري محصول به صورت
تاريخي است .مدير شركت اگر بخواهد در
يك مناقصه شــركت كند ،باید ببيند چهقدر
بايــد قيمت بدهــد و در این خصوص امروز
كسي نيست به نیاز او پاسخ بدهد.
يكي از اشــكاالت ما اين اســت كه فكر
ميكنيم همه چيز بايد از نرمافزار استخراج
شــود ،در حاليكه كافي اســت يك فايل
اكسل آماده كنيم و درختوارهی محصول
 BOMرا داخــل آن بگذاريــم و جــاي
نرخهــا را هــم خالــي بگذاريــم و بگوييم
االن كــه دالر  4800تومــان شــده ،قميت
تمامشــدهی محصول چهقدر میشود .اين
اطالعات بايــد در حالتهاي مختلف قابل
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محاســبه باشــد .اينگونه كارها در حرفهی
ما مغفول مانده اســت .دنياي امروز دورهی
اين نوع كارهاســت .اقتصــاد مقاومتي فقط
توليد بيشتر نيســت ،حتي توليد با كيفيت
هم نيســت بلكه توليد باكيفيــت و باصرفه
اســت .چه كســي قرار اســت ايــن كار را
انجــام دهــد و بهصرفه بودن را تشــخيص
دهــد؟ مدير بايــد بتواند تصميــم بگيرد و
بــرای این کار به اطالعــات مالي نياز دارد.
اين ما هســتيم كه بهعنوان حســابدار بايد به
مديــران در تصميمگيريهايشــان كمــك
كنيم .تاكنــون بازار انحصــاري بوده و هر
كسي هر چيزي توليد ميكرده ،ميفروخته
و هزينه مهم نبوده اســت .اما كمكم داريم
به ســمتی ميرويم كه بايــد در ابعاد هزينه
و كارايــي در تصميمگيريها نقشآفريني
کنیم .حسابداران مديريت ميتوانند در اين

تصميمات به مدير كمك كنند .آموزشها
و ســمينارهاي ما نیز بايد به ســمت ترويج
حسابداري آيندهنگر برود.
حاكميت شركتي

بحث حاكميــت شــركتي Corporate

 governanceبســیا مهم و کلیدی است و
بدون آن اص ً
ال نميتوانيم در دنياي امروز به
فعاليت اقتصادي ادامه دهيم .اين قضيه هم در
بُعد داخلي مهم اســت و هم در بُعد خارجي.
شــايد بتوانيم اين بحــث را در انجمن آغاز
كنيم كه كشــور ما به يــك قانون حاكميت
شــركتي نياز دارد .انجمن بايد شروع كند و
وارد مقدمات آن شــود تا شايد بعدا ً بتواند با
همكاري «جامعه» و ديگر نهادهاي حرفهای
پيشنويسي از يك قانون حاكميت شركتي
ارائه دهــد .مدلهاي موجود شــايد جواب

ندهد .ممكن است به سمت مدلي برويم كه
بين مجمع و هيأت مديره ،يك هيأت نظارت
قرار بگيــرد .در برخي كشــورها اين حالت
وجود دارد و حاكميت شركتي دواليه است.
يعني مجمع ،هيأت نظارت را انتخاب ميكند
كه همه مســتقلاند و بعــد هيأتمديره قرار
دارد .در آلمان و هلند اينگونه اســت .شايد
اين مدل جواب بدهــد .چون االن در مدلي
كه مــا در ايران داريم هيأتمديره فقط يك
بار آخر ســال به مجمع گزارش ميدهد در
ت نظارت ميتواند نظارت دائم
حالی که هيأ 
داشته باشد.
گسترش فعاليت در شهرستانها
گســترش كلي فعاليتهــاي انجمن در
شهرســتانها نیز بايد مورد توجه قرار گيرد.
قب ً
ال هم بحث شــده كه انجمن در شهرهاي
بزرگ دفتر داشته باشد كه میدانیم مزايا و
معايب خودش را دارد .از سوی دیگر ،بايد
بتوانيم بهمدد تلگرام و شبكههاي اجتماعي
ارتباطمــان را بــا اعضا بيشتر و مســتمرتر
كنيــم .هماكنــون همــهی آموزشهاي ما
متمركــز در  pactو حضوري اســت ولي
بايــد به ســمت آموزشهاي مجــازي و از
راه دور براي شهرســتانها برويم .جاي اين
مورد هم خالي اســت .براي كساني كه در
شهرســتانهاي دور زندگــي ميكنند ،بايد
دورههاي آموزش مجــازي برگزار كنيم تا
بتوانيم به اهداف آموزشــي مورد نظر خود
برســيم .مث ً
ال فيلم كالسهــا را ميتوانيم به
صورت لوح فشــرده ارائه كنيــم .آموزش
بايد منتقل شود.
خوشــبختانه شــوراي جديد ،شــوراي
جواني اســت و تركيــب خوبي دارد و همه
عالقه به همكاري دارند .اميدوارم در مورد
مدارك حرفهاي در ســال اول و در موارد
ديگــر هم كمكم به نتيجه برســيم .يكي از
كارهايــي كه خيلي ســريع ميتوانيم انجام
دهيم ارتباط و تبادل اطالعات با فدراسیون
بینالمللی حسابداران (آيفك) است .شايد
روزي برســد كــه بتوانيــم كنفرانسهــاي
منطقــهاي آيفــك را در اصفهان يا شــيراز
برگزار كنيم.

