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رسالت و مأموریت اصلی انجمن اعتالي 
حرفه ای حســابداری و حسابرسی است. به 
ایــن منظور، ارتقاي جایگاه خود انجمن نيز 
مهم اســت و این دو به هم ارتباط دارند. ما 
باید جایــگاه انجمن را ارتقا دهيم تا هر چه 
بيش تر در ســطح جامعه مطرح شــویم. این 
مطرح شــدن هم ابعــاد داخلي و هــم ابعاد 
خارجي دارد. یکي از اشکاالت ما در حرفه 
)هــم در انجمن حســابداران خبره و هم در 
جامعه ی حســابداران رسمي( این است که 
در برابــر تحوالت اقتصادي واکنش نشــان 
نمي دهيــم. البته، ممکن اســت این واکنش 
انفرادي باشد، ولي به عنوان نهادي که قرار 
است صداي جامعه باشد، دخالت نمي کنيم 
و بيانيــه نمي دهيم. مثاًل انجمن حســابداران 
گواهی شــده ی مجاز ACCA بعد از سقوط 
مالی 2008 در مورد این واقعه بيانيه داد. در 
حال حاضر، در ایران بحث فســاد گسترده 
مطرح است ولي از سوی انجمن حسابداران 

خبره یا جامعه بيانيه اي صادر نشده است؟  
بخشــي از فســاد در اقتصــاد ایــران بــه 
خاطر مشکالت ناشــی از فقدان »حاکميت 
شرکتي« است. در شرکت هاي ایراني اصاًل 

این گونه بحث ها وجود ندارد. اشکاالتی در 
ســاختارها، بورس و کميته هاي حسابرسي 
مــا وجــود دارد. این ها مواردي اســت که 
باید از طرف یک نهاد بازگو شــود. اگرچه 
انجمن هایی از قبيل ما، غيرسياســي هستند، 
ولي به هرحال بســياري از مــواردی از این 
دســت به ما مربوط مي شــود. باید به سمتي 
حرکت کنيم که در هر جا که الزم باشــد، 
بيانيه بدهيم. بعضي موارد خصوصي است و 
به یــک وزارت خانه ی خاص بر مي گردد و 
بعضي موارد باید عام باشــد و در روزنامه ها 
خطاب به مــردم گفته شــود. در این مورد 
هم ضعف وجود دارد و شــورا ی عالی باید 

درباره ی آن کار کند.
این مشــکل در ابعاد خارجــي هم وجود 
دارد. مــن هميشــه غبطه خــورده ام که چرا 
در مورد نظرســنجي هایي کــه آیفک انجام 
مي دهد )و ما هم عضو آن هســتيم( تاکنون 
هيچ نظري از ایران نرفته است؟ این مسأله در 
مورد استانداردهاي بين المللی گزارش گری 
مالــی IFRS هم وجــود دارد. مثــاًل راجع به 
گزارش حسابرسي در استاندارد، پيش نویس 
Exposure Draft ارائه مي دهند. مشاهدات 

من نشــان می دهد که مثاًل بحرین، بوســني، 
قزاقســتان و ارمنســتان نظر داده انــد ولي از 
کشــور ما با این همه افــراد تحصيل کرده و 
حرفه اي حتي یک نظر هم نرفته است.  البته، 
ممکن است خيلي هم کارساز نباشد ولي به 
هر حال باید یک نظــر از ایران برود. ما باید 
بتوانيم در کنفرانس هاي بين المللي سخنراني 
ارائه کنيم، مثاًل در کنفرانس ســال آینده که 
در اســتراليا برگزار مي شود، باید این توان را 
داشته باشيم که یک بحث هم ارائه بکنيم نه 
این که صرفاً برویم و مشــاهده گر باشيم. در 
پيش نویس های حسابرســی مي توانيم  مورد 
گروهي پژوهشــي مخصوص این کار تعيين 
کنيم که این پيش نویس هــا را ترجمه کنند 
و بخواننــد و در مــوارد الزم نظــر بدهند. به 
این ترتيب ارتباط ما با فدراســيون بين المللی 
حســابداران )آیفــک( و دیگــر نهادهــای 
حرفه ای جهان تقویت  مي شــود و جایگاه ما 

ارتقا پيدا مي کند.
کار دیگــري کــه در انجمــن شــروع 
کرده ایم و به ارتقای جایگاه انجمن مربوط 
مي شــود بحث مدارک حرفه اي است. فعاًل 
آزمون هــای حســابدار مدیریــت خبره را 
شــروع کردیم. امتحــان دوره ی اول را هم 
برگزار کردیم و تعدادی از افراد حســابدار 
مدیریــت خبره شــدند. در مــورد آزمون 
حســابدار مالي خبره نيز باید برنامه هاي آن 
را  اجرا کنيــم، آزمون آن انجام و مدارک 
حرفــه اي تخصصــي اعطــا شــود. در حال 
حاضر، در ميان اعضــای انجمن طيف هاي 
گوناگــون وجــود دارنــد. مــا نــه امتحان 
مي گيریم و نه مصاحبه ی دشــواري داریم. 
بــه ایــن ترتيــب مي توانيم به برخــی اعضا 
گواهي نامه هاي تخصصي حسابدار خبره ی 
مدیریت یا حسابدار خبره ی مالي بدهيم. از 
آن ها آزمون بگيریم و آموزش مســتمر هم 

بگذرانيم که دائم به روز شوند.
هم چنين پيشــنهاد شــده که انجمن هاي 
حرفــه اي دور هــم جمــع شــوند و یــک 
شــوراي راهبردي تعيين کنننــد تا کارها را 
به طــور مشــترک انجام دهيم و اســتراتژي 
کلي داشته باشــيم. یکي از استراتژي ها این 
اســت که مدیــر مالي ، ریيس حســابداري  
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و ریيس حسابرســي داخلي شــرکت هایي 
کــه در ارتباط با منافع عمومي اســت )مثل 
شــرکت هاي بورســي( حتماً بایــد یکي از 
این مدارک حرفه اي را داشــته باشند. مگر 
مي شــود مدیر مالي یک شــرکت بورسي 
بزرگ یک ليسانســه با 4 سال سابقه ی کار 
باشــد؟ نتيجه ی این روند، مشــکالت فعلي 
اســت که مي بينيم. این موضوع به شفافيت 
و جلوگيــري از بروز برخي تقلب ها کمک 
مي کند. به ایــن ترتيب، این عناوین کم کم 
جایگاه خــودش را در جامعه پيدا مي کند. 
حســابرس داخلي یک شــرکت بورســي 
االن هرکســي مي تواند باشــد. اگر کيفيت 
آمــوزش آن هــا بــاال باشــد، خودبه خــود 
جایگاه خودشــان را هم پيــدا مي کنند. این 
هم برنامه اي اســت که اميدوارم با همکاري 

انجمن هاي دیگر انجام دهيم. 

آموزش 
یکــي از رســالت ها و اهــداف اصلــي 
انجمن حسابداران خبره ی ایران فعاليت های 
آموزشی است. انجمن از زمان شروع فعاليت 
خــود تاکنون از نظــر کّمي )تعــداد اعضا، 
فعاليت هاي متنوع مرکز آموزش حسابداران 
خبــره )PACT(، تعــداد دانشــجویان، ميزان 
ســاعت کالس ها و...(  رشــد باالیي داشته 
اســت. بــه مــوازات آن، به نظر مــن اکنون 
وقت آن اســت که بيش تر در زمينه ی کيفي 
کار کنيم. هدف مرکز آموزش انجمن باید 
کاهش فاصله بين دانشــگاه و عمل باشد. ما 
باید خالء  موجــود بين این دو حــوزه را پر 
بنابراین آموزش هــاي انجمن بيش تر  کنيم. 
بایــد کاربــردي باشــد. این کــه در کالس 
مجموعــه ای از اســالیدها را ارائــه کنيم و 
اســتانداردها را بخوانيم به درد دانشــجویان 
نمي خــورد. دانشــجوي ما حس کــرده که 
مشــکل دارد و مي خواهــد مشــکل خود را 
حل کند. این مشــکل هم فقط با بحث هاي 

کاربردي حل مي شود.
دوره هاي بلند مدت و ترتيب و فهرســت 
عناوین درس ها باید بررســي شــوند که با 
یکدیگر هم خواني داشــته باشد و چيزي از 
قلم نيفتد. مبحث دیگر موردهای کاربردی 

case اســت. باید هزینه کنيــم و موردهای 
کاربــردی تهيه کنيم. ایــن موردها در ابتدا 
 ACCA مي تواند ترجمه اي باشــد مثــاًل در
موردهای زیــادی وجــود دارد. بعد از آن 
به مــرور مي توانيــم وارد نمونه هــاي واقعي 
شویم، گروهي در شــرکت ها تحقيق کنند 
و موردهای واقعي بياورند. در این باره جاي 
کار بسياری وجود دارد. تقاضاي دانشجویان 
هم همين مسأله اســت. البته این یک بحث 
دو طرفه اســت. بــراي نمونه مــن خودم در 
مرکز انجمن، درس مدیریت مالي داشــتم 
و براي مورد کاربردي ســه شرکت سيماني 
معرفــي کردم. گفتم اطالعــات آن ها را از 
»کدال« اســتخراج کنيد، هم وجه نقد و هم 
صورت هاي مالي دیگــرش را تحليل و در 
کالس ارائه کنيد. از تعداد 30 نفر دانشــجو 
فقــط یک نفر ایــن کار را انجــام داد! اگر 

دانشــجو عادت کند به این که بياید کالس 
یک چيزي گوش کند و برود، هيچ گاه کار 
عملي یــاد نمي گيرد. در این مــورد ما باید 
کار کنيم و هزینه هاي مربوطه را هم متحمل 
شــویم. وقتــي موردهای کاربــردی عملي 
وجود داشــته باشد دانشجویان هم به تدریج 

عالقه مند مي شوند.
 PACT در حال حاضر در مرکز آموزش
یــک دوره ی کاربــردي برگــزار مي کنيم 
که دانشــجویان از دیپلــم مي آیند و اصول 
حســابداري 1 و 2 مي خوانند. بخشي از آن 
دوره کار کارگاهي اســت؛ مي نشينند سند 
مي زننــد، اطالعــات را به کامپيوتــر وارد 
مي کنند، ليست حقوق مي نویسند و خالصه 
همه ی کارهایي را که در یک شرکت انجام 
مي شــود، به صورت عملي انجــام مي دهند. 
خيلي هم از این بخش اســتقبال شده است. 

بارها پيشــنهاد کــرده ام که ایــن دوره را به 
عنــوان یک محصول جدیــد و مفصل تر از 
حالت فعلــي، براي ليسانســيه هایي که تازه 
نيــز طراحي کنيم.  فارغ التحصيل شــده اند 
در حال حاضر دانشــجوي ما که از دانشگاه 
بيــرون مي آیــد، اگــر بخواهد بــرود یک 
شــرکت استخدام شــود اگر دو سؤال از او 
بپرسند، در پاسخ مي ماند، اصاًل نه کامپيوتر 
دیده، نه ســند زده و نه ليســت حقوق تهيه 
کرده اســت. این دوره ی عملــي را باید به 
عنــوان یک محصــول جدید ارائــه دهيم. 
دانشجویي که این دوره را ببيند، براي بازار 
کار آماده مي شود چون در آن دوره، تقریباً 
هر چيزي که در حســابداري )نه در ســطح 
پيشرفته( اتفاق مي افتد مثل سند زدن و ثبت 
کردن و تزار گرفتن و دفتر نوشــتن و ليست 
حقوق و اظهارنامــه و صورت هاي مالي به 
صــورت کامل بيــان مي شــود. در دوره ی 
فعلي، دارندگان ليســانس را نمي توانيم در 

کنار دیپلمه ها بنشانيم. 
دوره هــاي دیگــر هــم بایــد به شــکل 
کاربــردي برگــزار شــود. مثــاًل در مورد 
گزارش گــری  بين المللــی  اســتانداردهای 
مالــی نبایــد خــود IFRS را درس بدهيــم، 
بلکــه باید مغایرت هایش را با ایران بگویيم. 
مثاًل بحــث پيچيده اي مثــل پرداخت مبتنی 
را   share-based payment ســهام  بــر 
مطــرح مي کنيــم در حالي کــه آن را االن 
در ایران نداریم. بيش تــر باید مغایرت ها را 
بگویيم. به دانشجو یاد بدهيم که یک نمونه 
از صورت هاي مالي را بر اســاس IFRS در 
نرم افزار اکســل آماده کنــد و صورت هاي 
مالي شــرکت را به آن قالب بریزد تا به این 
ترتيــب، دســت کم قالب اســتاندارد را یاد 
بگيرد. در یک دوره ی کاربردي دانشــجو 
باید کارهاي عملي انجام دهد و در کالس 
ارائــه دهــد. به ایــن ترتيــب، مــا در مرکز 
آموزش باید به سمت ارتقای کيفيت برویم.

ســمينارهاي انجمن نيز در ســال آینده با 
عناوین و مباحث جدید ادامه خواهد داشت. 
شــورا هنوز در مورد موضوع ســمينارها در 
ســال آینده تصميم نگرفته اســت ولي قطعاً 
یکيـ  دو سمينار خواهيم داشت. کارگاه هاي 
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آموزشــي هم کــه فعــاًل در pact  در حال 
برگزاري است، باید گسترش پيدا کند. 

حسابداري آینده نگر
بایــد تأکيــد کنيــم کــه حســابداري ما 
گذشــته گرا است. یعني فقط شــامل ثبت و 
ضبط و تهيه ی صورت هاي مالي و اظهارنامه 
مي شــود. در حالــی که ما باید حســابداري 
آینده نگر را ترویج کنيــم و آموزش دهيم. 
حســابداري آینده نگــر یعنــي چــي؟ یعني 
این که بيش تر روي بحث هاي تصميم گيري 
و کنتــرل متمرکــز باشــيم. در دوره هــاي 
حسابداري مدیریتي خبره هم تأکيد ما روي 
همين موضوع است و مي گویيم به مدیریت 
در تصميم گيري هایــش کمک کنيد و برای 
مثال وقتي مي خواهد محصولــي را توليد یا 
متوقف کند به او صورت هاي مالي پيش بيني 
شده بدهيد. االن مثاًل در چند شرکت مي بينيم 
که براي سال 1397 سود و زیان و ترازنامه و 
صورت جریان وجه نقــد بدهند؟ ما تاکنون 
حســابداري آینده نگر نداشــتيم. یا اگر هم 
بوده خيلي کم بوده و فقط در حد بودجه اي 
بوده که شــرکت ها تهيه مي کنند و مثاًل 20 
درصــد به صورت صوري به رقم هاي ســال 
قبل اضافه مي کنند. فقط یک پيش بينی سود 
سهام EPS براي شرکت هاي بورسي مي دهند 
که آن هم فقط یک محاسبه ی سود و زیاني 
است. مدیر مالي باید در سناریوهاي مختلف، 
صورت هاي مالــي و قيمت گذاري محصول 
بدهد. االن قيمت گذاري محصول به صورت 
تاریخي است. مدیر شرکت اگر بخواهد در 
یک مناقصه شــرکت کند، باید ببيند چه قدر 
بایــد قيمت بدهــد و در این خصوص امروز 

کسي نيست به نياز او پاسخ بدهد. 
یکي از اشــکاالت ما این اســت که فکر 
مي کنيم همه چيز باید از نرم افزار استخراج 
شــود، در حالي که کافي اســت یک فایل 
اکسل آماده کنيم و درخت واره ی محصول 
جــاي  و  بگذاریــم  آن  داخــل  را   BOM
نرخ هــا را هــم خالــي بگذاریــم و بگویيم 
االن کــه دالر 4800 تومــان شــده، قميت 
این  تمام شــده ی محصول چه قدر می شود. 
اطالعات بایــد در حالت هاي مختلف قابل 

محاســبه باشــد. این گونه کارها در حرفه ی 
ما مغفول مانده اســت. دنياي امروز دوره ی 
این نوع کارهاســت. اقتصــاد مقاومتي فقط 
توليد بيش تر نيســت، حتي توليد با کيفيت 
هم نيســت بلکه توليد باکيفيــت و باصرفه 
اســت. چه کســي قرار اســت ایــن کار را 
انجــام دهــد و به صرفه بودن را تشــخيص 
دهــد؟ مدیر بایــد بتواند تصميــم بگيرد و 
بــرای این کار به اطالعــات مالي نياز دارد. 
این ما هســتيم که به عنوان حســابدار باید به 
مدیــران در تصميم گيري هایشــان کمــک 
کنيم. تاکنــون بازار انحصــاري بوده و هر 
کسي هر چيزي توليد مي کرده، مي فروخته 
و هزینه مهم نبوده اســت. اما کم کم داریم 
به ســمتی مي رویم که بایــد در ابعاد هزینه 
و کارایــي در تصميم گيري ها نقش آفریني 
کنيم. حسابداران مدیریت مي توانند در این 

تصميمات به مدیر کمک کنند. آموزش ها 
و ســمينارهاي ما نيز باید به ســمت ترویج 

حسابداري آینده نگر برود.

حاکمیت شرکتي
 Corporate بحث حاکميــت شــرکتي
governance بســيا مهم و کليدی است و 
بدون آن اصاًل نمي توانيم در دنياي امروز به 
فعاليت اقتصادي ادامه دهيم. این قضيه هم در 
بُعد داخلي مهم اســت و هم در بُعد خارجي. 
شــاید بتوانيم این بحــث را در انجمن آغاز 
کنيم که کشــور ما به یــک قانون حاکميت 
شــرکتي نياز دارد. انجمن باید شروع کند و 
وارد مقدمات آن شــود تا شاید بعداً بتواند با 
همکاري »جامعه« و دیگر نهادهاي حرفه ای 
پيش نویسي از یک قانون حاکميت شرکتي 
ارائه دهــد. مدل هاي موجود شــاید جواب 

ندهد. ممکن است به سمت مدلي برویم که 
بين مجمع و هيأت مدیره، یک هيأت نظارت 
قرار بگيــرد. در برخي کشــورها این حالت 
وجود دارد و حاکميت شرکتي دوالیه است. 
یعني مجمع، هيأت نظارت را انتخاب مي کند 
که همه مســتقل اند و بعــد هيأت مدیره قرار 
دارد. در آلمان و هلند این گونه اســت. شاید 
این مدل جواب بدهــد. چون االن در مدلي 
که مــا در ایران داریم هيأت مدیره فقط یک 
بار آخر ســال به مجمع گزارش مي دهد در 
حالی که هيأت  نظارت مي تواند نظارت دائم 

داشته باشد. 

گسترش فعالیت در شهرستان ها 
انجمن در  گســترش کلي فعاليت هــاي 
شهرســتان ها نيز باید مورد توجه قرار گيرد. 
قباًل هم بحث شــده که انجمن در شهرهاي 
بزرگ دفتر داشته باشد که می دانيم مزایا و 
معایب خودش را دارد. از سوی دیگر، باید 
بتوانيم به مدد تلگرام و شبکه هاي اجتماعي 
ارتباط مــان را بــا اعضا بيش تر و مســتمرتر 
کنيــم. هم اکنــون همــه ی آموزش هاي ما 
متمرکــز در pact و حضوري اســت ولي 
بایــد به ســمت آموزش هاي مجــازي و از 
راه دور براي شهرســتان ها برویم. جاي این 
مورد هم خالي اســت. براي کساني که در 
شهرســتان هاي دور زندگــي مي کنند، باید 
دوره هاي آموزش مجــازي برگزار کنيم تا 
بتوانيم به اهداف آموزشــي مورد نظر خود 
برســيم. مثاًل فيلم کالس هــا را مي توانيم به 
صورت لوح فشــرده ارائه کنيــم. آموزش 

باید منتقل شود. 
شــوراي  جدید،  شــوراي  خوشــبختانه 
جواني اســت و ترکيــب خوبي دارد و همه 
عالقه به همکاري دارند. اميدوارم در مورد 
مدارک حرفه اي در ســال اول و در موارد 
دیگــر هم کم کم به نتيجه برســيم. یکي از 
کارهایــي که خيلي ســریع مي توانيم انجام 
دهيم ارتباط و تبادل اطالعات با فدراسيون 
بين المللی حسابداران )آیفک( است. شاید 
روزي برســد کــه بتوانيــم کنفرانس هــاي 
منطقــه اي آیفــک را در اصفهان یا شــيراز 

برگزار کنيم. 


