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گزارش کامل مراسم بزرگداشت روز حسابدار

حس��ابدار1391،  روز  بزرگداش��ت  مناس��بت  ب��ه 
چهارشنبه 15 آذر 1391 همایش "حسابداران: تجارب 
گذش��ته، افق های آینده" در دانشگاه الزهرا )س( برگزار 
ش��د و جمعی از استادان، پیشکس��وتان، صاحب نظران، 
حرفه ای ها، و دانش��جویان حسابداری گرد هم آمدند تا 

روز حسابدار را گرامی بدارند. 
آم��وزش حس��ابداري، زندگي حرفه اي حس��ابداران 

ظاهراً این روزها دانش�گاه الزهرا به بزرگ ترین مرکز گردهمایی های علمی و حرفه ای حسابداران و حسابداری تبدیل شده است. برگزاری دهمین 
همایش سراس�ری حس�ابداری در خرداد 1391 و برگزاری مراسم روز حس�ابدار در 15 آذر 1391 حکایت از این دارد که گروه حسابداری دانشگاه 
الزهرا بر آن اس�ت پرچمدار تحوالت گس�ترده در عرصه ی دانش و کار حس�ابداری باش�د. بی تردید در این میان علی رحمانی نقش اصلی را بازی 
می کند. بسیاری بر این باورند که هر دو گرد هم آیی به همت علی رحمانی به ثمر رسید و دانشگاه الزهرا را به عنوان قلب تپنده ی حسابداری امروز 

به حسابداران دانشگاهی و حرفه ای معرفی کرد.
برگزاری مراس�م بزرگداش�ت روز حس�ابدار در دانش�گاه الزهرا حکایتی دیگر دارد. در حالی که انجمن های حرفه ای و دیگر دانش�گاه ها در حال 
اندیش�یدن به کم و کیف برگزاری روز حس�ابدار بودند علی رحمانی به نمایندگی از گروه حس�ابداری دانشگاه الزهرا اعالم کرد که دانشگاه الزهرا 
در صدد اس�ت مراس�می را به مناسبت روز حس�ابدار 1391 برگزار کند. مشروح این مراس�م را در ادامه می خوانید. ولی آنچه این گردهم آیی را از 
مراسم های چند سال گذشته متفاوت کرد: )1(حضور رهبران همه ی انجمن های حرفه ای و دانشگاهی در مراسم روز حسابدار به مانند 15 آذر سال 
1386 که در آن برای اولین بار این مراسم برگزار شد؛ )2( حضور مؤثر زنان دانشگاهی در برنامه ی روز حسابدار که آن را در مقایسه با گذشته بسیار 

متفاوت کرده بود؛ و )3( جو همدلی، همگرایی و هم فکری در میان دانشگا هیان و حرفه ای ها بود.

رس��مي، فناوری در آموزش حس��ابداري، پژوهش  هاي 
حس��ابداري و مالي در ایران، استانداردهاي حسابداري، 
نق��ش  اخ��اق حرف��ه اي در عم��ل، حس��ابداران در 
قانون گذاران، آموزش اخاق در حسابداري، حسابداران 
در نق��ش کارشناس��ان رس��مي دادگس��تري، تروی��ج 
دس��تاوردهاي حس��ابداري، پیچیدگي محیط آموزش 
حسابداري، گواهي نامه هاي حرفه اي در حسابداري، سیر 

تحوالت نرم  افزارهاي حسابداري در ایران و انجمن هاي 
حسابداري در ایران موضوعاتي بود که در چهار نشست 

این همایش بررسي شدند.
این بزرگداش��ت محفلی صمیم��ی و فرصتی را برای 
گفتن و ش��نیدن موضوعات و مسائل روز حسابداری به 
صورت صریح و س��ازنده فراه��م آورد. در این همایش، 
س��خنرانی ها در چهار نشس��ت انجام شد. روسا، اعضای 

چشم انداز
گزارش روز حسابدار
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هیات مدی��ره یا عامل و دبیرکل نهاده��ا و انجمن های 
حرفه ای و علمی حس��ابداری شامل سازمان حسابرسی، 
جامعه ی حسابداران رس��می ایران، انجمن حسابداران 
خبره ی ای��ران، انجمن مدیران مال��ی حرفه ای، انجمن 
حس��ابداری ایران، انجمن حس��ابداری مدیریت ایران و 
انجمن حسابرسان داخلی ایران در این همایش شرکت 
داش��تند و فضای همگرایی، همدلی، و همکاری به نحو 

برجسته ای در این همایش مشهود بود.
پس از قرائت قرآن و نواختن سرود جمهوری اسامی 
ایران، علی رحمانی مدیرگروه حسابداری با تبریک روز 
حس��ابدار، مقدم مهمان��ان را خوش آمد گفت و به طرح 
موضوعاتی درباره ی تحول نظام آموزشی به ویژه دوره ی 
دکتری، بازنگری در دانش��وری، بازنگری در مجات، و 

تعامل حرفه و دانشگاه پرداخت. 

سخنرانی رئیس کنفرانس 

علی رحمانی
رئی��س گ��روه  و  رحمان�ی دکت��ری حس��ابداری 
حس��ابداری دانش��گاه الزهرا به عنوان اولین س��خنران 
افتتاحیه گفت: در چند س��ال گذش��ته روز حسابدار در 
همه جا اعم از دانش��گاه ها و مجامع علمی و حرفه ای در 
تهران و شهرس��تان ها به صورت باشکوهی برگزار شده 
است. گرامیداش��ت این روز به واسطه ی خدماتی است 
که حس��ابداران می توانند به جامعه ی بشری ارائه کند. 
حسابداری موجب ایجاد آرامش در جامعه می شود و به 

تنظیم قراردادها و رعایت آنها کمک می کند. 
وی اف��زود: حس��ابداری به موفقیت کس��ب و کارها 
کم��ک می کن��د. آکائ��ی موریت��ا موس��س س��ونی در 
هش��تمین کنگره ی بین المللی حسابداران گفت زمانی 
که ایده ی تاس��یس سونی را داشت در کنارش شریکش 
و حس��ابدارش قرار داش��تند و حس��ابدارش چه کمک 
موثری به ایجاد س��ونی و موفقیت بعدی آن کرد. دانش 
حس��ابداری برای صاحبان کس��ب و کارها یک ضرورت 
است و وارن بافت کارآفرین موفق نیز توصیه اش به همه 

این است که حسابداری را یاد بگیرند.
رحمانی ادامه داد: حس��ابداری به سامت و درستی 
س��ازمان های بخش خصوص��ی و دولتی کمک می کند. 
حسابداری می تواند شفافیت ایجاد کند و سیاه چاله هایی 
که می تواند موجب فساد شود را از بین ببرد. حسابداری 

بزرگ ترین صنعت اطاعاتی دنیا است. ما زبان تجارت را 
ب��رای بازتاب رویدادهای اقتصادی و تجاری که جنبه ی 
اساسی و مهمی از زندگی بشر هستند به کار می بریم. 

رحمانی ادامه داد: حس��ابداری به توس��عه ی اقتصادی 
کشور کمک می کند. حسابداری ابزار پاسخگویی و الزمه ی 
مردم ساالری است. حسابداری در یک نظام مردم ساالری 
دینی س��ودمندتر اس��ت. حس��ابداری علم نافع اس��ت و 
سرشار از مفاهیم اخاقی است. در حسابداری سودمندی 
مهم اس��ت، کیفیت مهم است، بی طرفی، احتیاط، تعادل 
و میانه روی مورد تاکید اس��ت. اگر ای��ن مفاهیم را که در 
اندازه گیری و گزارش��گری به کار  م��ی رود در درون خود 
نهادینه کنیم، در راه کمال انسانی گام برخواهیم داشت که 

البته بسیاری از حسابداران این گونه هستند. 
وی اف��زود: هفته ی حس��ابداری فرصتی اس��ت که 
ب��ه موفقیت دان��ش و حرفه ی حس��ابداری در آینده ی 
جه��ان و ایران فکر کنی��م. آیا ما آمادگ��ی رویارویی با 
تغیی��ر و تحوالت جهان��ی را داریم؟ آی��ا خدمات ما از 
کیفیت الزم برخوردارند که همچنان س��ودمند باش��ند 
و تقاضا ب��رای خدمات مان افزایش یاب��د؟ آیا  می توانیم 
برای کاربران خدماتمان ارزش افزوده ی بیشتری ایجاد 
کنیم؟ وی مایر )Waymire( رئیس انجمن حسابداری 
آمریکا َ)AAA( در س��خنرانی در ش��ورای انجمن )11 
دس��امبر 2011( مس��ئله ی کنونی دانش حسابداری را 
وج��ود ابتکار و خاقیت اندک در میان دانش��گاهیان و 

حسابداران می داند.  
ب��ه گفت��ه ی وی هرچند این مس��ئله در کوتاه مدت 
حل ش��دنی نیس��ت ولی می ت��وان به ص��ورت جدی بر 
حوزه هایی که در ادامه به آن اش��اره خواهم کرد تمرکز 

کرد.
رحمانی در ادامه با برشمردن این حوزه ها به تبیین 

مختصری از آنها پرداخت: 
*آموزش دکتری: ایجاد انگیزه در دانشجویان دکتری 
برای مبتک��ر بودن و خلق ایده های نو و بس��ط افق 
و دید پژوهشی دانش��جویان و همچنین تشویق آن 
دس��ته از برنامه ه��ای آموزش��ی دوره ی دکتری که 
موجب پیاده سازی رویه های ارزشمند می شوند. باید 
دانشجویان دکتری را به سوی موضوعات و روش های 
پژوهشی نوین سوق داد و در آنان ایجاد انگیزه کرد.

*مجالت: محتوای مجات باید بهبود یابد و دسترسی 

الکترونیک��ی و برخط به مقاالت قدیمی تر تس��هیل 
ش��ود. مجاتی ب��ه مجات موجود اضافه ش��وند که 
بر رویکردهای نوی��ن تمرکز می کنند. فرآیند داوری 
بهب��ود یابد به این ترتیب که هم ابتکار و هم کیفیت 

تحلیل، مبنای داوری قرار بگیرد.
*بازنگری در دانش: موضوعات آموزش��ی و پژوهشی 
سال به سال تغییر یابند و طرح های پژوهشی آینده 

مطابق با نیاز حرفه تعریف شوند. 
*اش�تغال در حرفه: هم��کاری و مش��ارکت نزدیک 
دانش��گاهیان و حرفه ب��ه منظور تمرکز بر مس��ائل 
ب��ا اهمیت در عم��ل از راه ارائه ی مق��االت مختصر 
درب��اره ی ارزیاب��ی وضعی��ت فعلی دان��ش و تنظیم 
اولویت های پژوهشی برای حل پرسش های بی پاسخ.

*ابتکار و خلق ایده های بزرگ: هر دو یا س��ه س��ال 
کارگروه��ی از انجمن ه��ای حس��ابداری مهم تری��ن 
موضوعات پژوهش��ی مورد نیاز جامعه را شناس��ایی 

کند و سپس به بهترین مقاالت جایزه داده شود.
*کس�ب آگاهی و دانش از گذشته: افزایش آگاهی 
تاریخ��ی می��ان دانش��گاهیان پیرامون منش��ا علم 
حس��ابداری و دانش افزایی های ارزش��مند گذش��ته: 
الف- انتشار گزارش مختصری از مقاالت و یافته های 
آنها در هر حوزه ی خاص، ب- شناسایی اثرگذارترین 

مقاالت در مجات معتبر.
 White( گزارش پژوهش�ی ی�ا مقاله ی س�فید*
Paper(: گ��روه مطالعات��ی از اعض��ای باتجرب��ه ی 

انجم��ن حس��ابداری یک گ��زارش پیرامون وضعیت 
فعل��ی دانش حس��ابداری طراحی کند. در این س��ند، 
حوزه هایی که مستلزم بهبود هستند و نیز اقدامات الزم 

برای بهبود وضعیت پژوهشی ارائه و پیشنهاد شود".
رحمان�ی همچنی��ن گفت: ب��ه هر حال پاس��خ به 
این پرس��ش ها و دیگر پرس��ش های اساسی به هم فکری 
و هم��کاری اف��راد در انجمن های مختلف حس��ابداری و 
دانشگاه های ایران نیاز دارد. انجمن های علمی و حرفه ای 
حس��ابداری ایران الزم اس��ت اولویت های پژوهشی خود 
را تعیی��ن و بودج��ه ای را برای حمای��ت از پژوهش های 
حس��ابداری، حسابرسی و مالیات تخصیص دهند. اعطای 
جایزه به دانشجویان ممتاز حس��ابداری و حسابرسی نیز 
می تواند موجب جذب استعدادهای برتر به این حوزه شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: در دهمین همایش 
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ملی حسابداری که در 3 و 4 خرداد 1391 در دانشگاه 
الزه��را برگ��زار ش��د، بر اهمی��ت پژوهش ه��ای کیفی 
ب��رای نظریه پردازی تاکید ش��د. پژوهش ه��ای تجربی 
و رابطه س��نجی اگرچه بینش خوب��ی را برای ما فراهم 
می کند ولی نتوانس��ته است منجر به تحول اساسی در 
حسابداری ش��ود. ما رویکرد این همایش را بر این قرار 
دادی��م که از س��خنرانان ارجمند تقاض��ا کنیم تجارب 
ش��خصی و نیز نظریات خ��ود را در یک حوزه ی خاص 
مط��رح کنند و تصویری را ک��ه از آینده در آن حوزه ی 

خاص دارند برای حاضران در جلسه ترسیم کنند.

سخنرانی افتتاحیه 

محمدعلی بابایی
بابایی رئیس دانش��کده ی علوم اجتماعی و اقتصادی 
دانشگاه الزهرا به منزلت اجتماعی فوق العاده ی حسابداران 
در سازمان ها اشاره کرد و آن را مرهون وظایف پاسخگویی 

آنان انتظارات قانونی و انتظارات سهامداران دانست. 
وی در ادامه یادآور ش��د: اگر حس��ابداران بخواهند 
جایگاه و منزلت قبلی خود را حفظ کنند ش��رایط حکم 
می کند عهده دار نقش های سرنوشت ساز و نوینی باشند. 
ب��ه عنوان مث��ال، تحلیل های عمیقی ارائ��ه کنند و در 
تحلیل های خود تنها متکی بر عملکرد گذش��ته نباشند 
بلک��ه بررس��ی های خود را بر اس��اس رونده��ای آینده 
انج��ام دهند؛ عملکرد غیرمالی را در کنار عملکرد مالی 
م��ورد توجه قرار دهند؛ در طراح��ی و تحقق راهبردها، 
یار راهبردی مدیران باش��ند؛ در سازمان ها عامل تغییر 
باشند و رابطه ی تنگاتنگی با دیگر مدیران داشته باشند 
و در نهایت حسابداران باید قطب نمای اخاقیات باشند.

پیش�ینه ی حس�ابداری در ای�ران و مولفه ه�ای 
تاثیرگذار بر آینده ی حسابداری

جامع��ه ی  دبی��رکل  ملک آرای�ی  نظام الدی�ن 
حس��ابداران رسمی ایران به عنوان س��خنران افتتاحیه 
ضمن تبیین سابقه ی نامگذاری روز حسابدار و فلسفه ی 
آن، پیش��ینه ی حسابداری در ایران را تشریح کرد و آن 
را به س��ه دوره ی حسابداری سنتی، دوره ی حسابداری 

دوطرفه، و دوره ی حسابداری نوین تقسیم بندی کرد. 
وی اشاره کرد در نخستین تمدن های این سرزمین، 
حسابداری به چشم می خورد. به عنوان مثال، در دوران 

هخامنش��ی نظام های مالی منس��جمی برقرار بوده و در 
زمان سامانیان ممیزی اماک انجام می شده است. مرور 
و بررسی گنجینه های قدیمی نشان می دهد حسابداری 
دوطرف��ه همانن��د بس��یاری از دانش ه��ای کاربردی از 
1300هجری قمری با رس��وخ موسسات و شرکت های 
خارج��ی به ای��ران راه یافت و برای اولی��ن بار آموزش 
حس��ابداری در مدرس��ه ی دارالفنون در دهه ی 1300 
هجری قمری انجام ش��د. در نهایت، دوران حسابداری 

نوین از اواخر 1360 هجری آغاز شد. 

نشست اول
1. آموزش حسابداری

 ویدا مجتهدزاده 
ویدا مجتهدزاده دانش��یار دانشگاه الزهرا درباره ی 
موضوع آموزش کارشناس��ی حس��ابداری گفت: دروس 
مصوب دوره ی کارشناس��ی جنبه ی نظری را می آموزند 
و دانش��جویان در عمل با مشکل روبه رو هستند و برای 
ورود ب��ه بازار کار نیاز به دور ه های کارآموزی دارند. وی 
افزود: محی��ط تغییر کرده اس��ت در حالی که برنامه ی 
درسی همانند گذشته است. آنچه مورد نیاز دانشجویان 

ما است فراگیری زبان انگلیسی و رایانه است.
وی در ادام��ه پیش��نهاد ک��رد: کارگاه ه��ای کار ب��ا 
نرم افزارهای حس��ابداری برگزار ش��ود و مقررات عقود 
اس��امی، مقررات بازار سرمایه، مقررات بانکداری بدون 
ربا، آیین نامه های جامعه ی حس��ابداران رسمی و آیین 
رفتار حرفه ای به دانش��جویان آموزش داده شود. رفتار 
اس��تادان، چگونگ��ی تدری��س و محت��وای دروس باید 

خانه تکانی شود. 
وی بر تداوم دوره های کارشناس��ی در دانشگاه های 
ته��ران و م��ادر ب��ه منظ��ور حف��ظ کیفی��ت دان��ش 
آموخته های حس��ابداری و الگو بودن این دانشگاه برای 
دیگر دانش��گاه ها تاکید کرد و توقف پذیرش دانشجوی 
کارشناس��ی حس��ابداری را در این دانش��گاه ها فاجعه 
دانس��ت)متن کامل ای��ن مقاله را در همین ش��ماره ی 

ماهنامه ی حسابدار می توانید بخوانید(.

2. زندگی حرفه ای حسابداران رسمی
هوشنگ خستویی

هوشنگ خستویی، عضو ش��وراي عالي جامعه ی 

حس��ابداران رس��می ایران به توضی��ح زندگی حرفه ای 
حسابداران رس��می و بیان خاطرات خود پرداخت و در 
انتقاد به ش��رایط کنونی گف��ت: هم اکنون رابطه ی تو و 
من تبدیل ش��ده اس��ت به رابطه ی"تومن" و توقعات و 
انتظ��ارات مالی بی��ش از فراگیری و مس��ئولیت پذیری 

اهمیت یافته است. 
وی پیچیدگی محیط حسابرسی، افزایش توقعات از 
حسابرسان و مشغله ی زیاد کاری حسابرسان و پیامدها 
و مس��ائل آن برای خانواده های حسابرس��ان را  در یک 
خطابه ی بس��یار زیبا با مخاطب خیال��ی و فرضی یا به 

قول خودش هم تبار یا هم کام بیان کرد: 
" بدون هرگونه فزوني و کاس��تي تصمیم دارم از فرم 
معمول در این روز حسابدار بیرون بیایم و گفت وشنودی 
را با مخاطبان ناشناس ولی آشنا براي شما برقرار کنم.

چون گفتم مدد از شما، با شما هستم همکام خوبم. 
بذار بگم به یاد رفیقمون، همان که نحیف بود و شریف. 

به مستان نوید سرودي فرست 
به یاران رفته درودي فرست 

با تو هس��تم عزیز دلم، دانش��مندم، ش��ادمانم! دلم 
مي خواد با ش��ادماني ش��روع کنم ولي ببخشیدا خودت 
میدون��ي که این قلم کمیاب اس��ت. اون��م در این صبح 

آلوده به جاي فرحناک. 
اوني که مي گفت:

این همه با هم بیگانه 
این همه دوري و بیزاري 

به کجا آیا خواهیم رسید آخر 
و چه خواهد آمد بر سر ما با این دل هاي پراکنده 

بنشینیم و بیندیشیم 
صبر کن. صبر کن. یه دفعه حسابي برا من باز نکني. 
نگفته میش��ه فهمید که من نمي تون��م اینقدر لفظ قلم 

حرف بزنم. 
خب اگه واس��ه من چوب خط نمي زني بذار بگم که 

توانایي دانایي است. 
با تو از خوبي مي  گویم 
از تو دانایي مي جویم 

به ق��ول ش��یرازي ها "صبر ب��ده کاکو" یا ب��ه زبان 
خودمان "گال گورم" 

چرا یهو پاي بزرگوار ه.ا.سایه را وسط کشیدي! 
مگه یادت رفت؟ 
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در این سراي بي کسي 
کسي به در نمي زند
به دشت پرمال ما 

پرنده پر نمي زند 
آخ��ه به تو هم مي گن هم��کام؟! یهو co2 هم بزن 

و بگو 
ارغوان.

این چه رازي است که هر بار 
با عزاي دل ما مي آید 

چرا دلت مي خواد نشان بدي تخمیرکننده ی واژگان 
شادي هس��تي؟ حاال فهمیدي چرا دلم گرفته هم تبار؟ 
دریغ از چند ثانیه چه��ره ی آفتابي. حاال صورتم باراني 

بشه سبک مي شي.
بیا وارد حوزه ی دیگر بشیم. 

معقول که آن قدیما حس��ابرس یال و کوپالي داشت 
و ابهتي مث ژس��ت و لباس قزاق هاي اون ورتر دن آرام 
پوخن��ک چکمه و کاه پاپاخي. قطار ضربدري فش��نگ 
روي س��ینه، رداي نیم بلن��د چاک دار. آه��اي یه دفعه 
ای��ن حرف ه��ا را نبندي ب��ه قزاق ه��اي لیاخوفي! اصا 
براي جلوگیري از هرگونه کج فهمي، بذار شکل گفته را 
عوض کنم و بگم یک نوع معرفت خاص بر حسابرس��ان 
حکمفرم��ا بود. چه طور بگم؟علي  حاتمي میخواد تا کم 
نی��ارم. آها مث معرفت��ي که کیمیایي ب��ا ضامن دار در 

فیلم  ها نش��ان مي داد تا گوزن ه��ا و قیصر یادت نره. آره 
داشم!

ای��ن چی��زا بود که م��ث میخاي کج ش��ده ی جلوي 
کفاشي هاي بسته اي دوز بازار، میکشیدت به آهن ربا.

با این نگاه و باور گفتیم بریم حسابرس بشیم. خدایي 
خیلي هم پ��اش تاوان دادیم. تیر و م��رداد، خرماپزان، 

صورت هاي مالي آب و برق خوزستان در اهواز.
زمستون هاي پربرف با یک فولکس قورباغه اي قراضه 
گردنه ی برفي کوئین جاده ی رش��ت براي حسابرس��ي 
چوب اس��الم یا ش��عب بانک ملي. ولی یواش��کي بهت 
بگ��م اونوقتا س��ازماني نیامده ب��ود، مرک��ز تحقیقاتي 
CA وجود نداش��ت، اس��تاندارد س��د اکبر بود زیر بغل

ه��ا. و این تو بودي ک��ه باید دنبالش ب��ودي اما خیلي 
چی��زام خوب ب��ود. االن اگر تونس��تي یک حس��ابرس 
یک س��اله را با پرواز بفرس��تي مثا شیراز. یواش یواش 
جلو مي آمدیم موسس��ات خارجي مش��ترک ب��ا ما کار 
مي کردند؛ بیت مارویک، کوپرز، آرتوراندرس��ون، ویني 
ل��وري. به قول اصفهاني ها، خدا براش��ون خوب بخاد به 
م��ن که کار یاد دادن. اگه به عادت و دي ان اي خودمون 
بعد از یک کار، کمي مي خواس��تیم در بریم و کار نکنیم 
ب��ه قول همش��هري هاي خوب اصفهاني ف��ورا میگفتن 
آقا خس��تویي ببی��ن کاراتا! یعني خراب ک��ردي! اما ما 
هم کم نمي ذاش��تیم. مثا س��اعت سرپرست مستقیم 

را دور از چش��م هاي آب��ي او جلو مي کش��یدیم و وقتي 
برمي گش��تیم هتل براي خواب بیش��تر، صبح ساعت را 

عقب مي کشیدیم.
یاد باد آن روزگاران یاد باد

دیگه واس��ه خودمون ش��ده بودیم حرفه اي، مدیر، با 
باورهاي سرش��ار از تغییرناپذی��ري. یواش یواش روزگار 
س��خت تر شد. به قول استاد محقق دکتر عشایري صبح 
شاد از خونه مي آمدیم بیرون و عصر شادروان مي رفتیم 
خون��ه. غافل از این که این ش��یوه ی قات��ل تعلق خاطر 
بچه ها به این حرفه است که نه عید دارن نه تابستان. 

و تو هم غافل مي تازاندي 
صبر کن همکام پس چرا فکر مي کني دلم گرفته.

کم ک��م روابط در محیط حرفه اي م��ورد هجمه قرار 
گرفت رابطه تو و من تبدیل شد به رابطه ی تومن. 

به قول خواجه 
"شهر یاران بود و خاک مهربان این دیار مهرباني کي 

سر آمد شهر یاران را چه شد" 
همین طور که جلو مي ری��م مي بیني چرا دلم گرفته 
هم تبار، چون کم کم گرفتن آن نگین س��لیماني که گاه 

گاه بر آن دست اهرمن بود شروع شد.
با پیش��رفت فن��اوری، صنع��ت و ش��یوه ی وایرلس 
متداول ش��د و به همراه خود معرفت لس و مردانگي لس 

را رشد داد.
اینک اگ��ر مي گوییم انجام این کار حسابرس��ي این 
مقدار هزینه خواهد داش��ت که شامل شناخت، تشکیل 
پرونده هاي دائمي، و س��پس جاري اس��ت با پوزخندي 
تمس��خرآمیز مواجهي! چون مي گویند ت��و با این همه 
تجربه و کار هنوز نیاموختي که پرونده لس هم مي شود 

حسابرسي کرد.
اس��تفاده از تمام ش��یوه ها براي ارائه ی گزارش هاي 
مالي مجاز دانسته مي شود. چون در پایان این حسابرس 
اس��ت که باید تحمل کند. یعني حس��ابرس تبدیل شد 

به...
اگر آدرنالین هرچند س��ال یک ب��ار در خون مي رود 
در ش��رایط حرفه اي حاضر ه��ر روز در چند نوبت باید 

آدرنالین به خونت برسد.
دیگر وقتي آس��تانه ی تحملت درهم شکس��ت باید 
عین لوک بي باک دهنه ی اس��ب یا س��وئیچ ماش��ین را 

بگیري سر به جاده بگذاري و پشت کامیون بخواني: 



7 حسابدار/ آذر و دی1391

الهي تب کنم شاید پرستارم تو باشي 
ز گهواره تا گور را وللش

اینک این درمان، کمي تا قس��متي آستانه ی پذیرش 
نابخردي را باال مي برد. حاال میدوني چه مرگمه هم تبار. 

دیگر نام عقاب ناتل خانلري در مغزت مي جوشه.
آهاي هم تبار! ش��نیدي این غرش مرا بدون "ک" به 

دو صورت مي توان افتاد 
یا در رسیدن به انتها مانند برگ

یا در رسیدن به کمال مانند میوه
خودت انتخاب کن

اما به قول کانت: هم تبار خطر کن؛ مستقل بیندیش؟
دگر زماني است که به قول اخوان ثالث:

سامت را نمي خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است

کسي سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن دیدار یاران را 
نگه جز پیش پا را دید نتواند

که ره تاریک و لغزان است

فناوری در آموزش حسابداری
بیتا مشایخی

بیتا مشایخی دکتری حسابداری و دانشیار دانشگاه 
تهران به موضوع فناوری در آموزش حسابداری پرداخت 
و از مت��ون الکترونیک��ی، رایان��ه و ارائ��ه ی پاورپوینت، 
آم��وزش مج��ازی، فایل های صوتی به وی��ژه در آموزش 
زبان تخصصی، کاربرد پویانمایی و شبیه سازی به عنوان 
روش های آموزش چندرس��انه ای یاد کرد. به اعتقاد وی 

فناوری به رابطه ی استاد و دانشجو کمک می کند. 
وی س��خنرانی خود را ب��ا نمایش ی��ک نمونه فیلم 
آموزشی درباره ی روش تدریس درباره ی  نقش استقال 

حسابرسان مستقل پایان داد.

پژوهش های حس�ابداری و مالی در ایران: تجارب 
گذشته و افق های آینده

فریدون رهنمای رودپشتی
فری�دون رهنم�ای رودپش�تی دکت��ری مالی و 
سراستاد دانش��گاه آزاد علوم تحقیقات و رئیس انجمن 
حس��ابداری مدیریت ای��ران، به تجربی��ات، چالش ها و 

چشم انداز پژوهش های حسابداری در ایران پرداخت. 
وی خاطرنش��ان کرد: تجربی��ات و نتایج در حوزه ی 

زیرساخت های نرم افزاری مناسب و امیدوار کننده است. 
اما وضعی��ت مراکز تحقیقاتی نامطل��وب و نگران کننده 
اس��ت. وضعیت نش��ریات به لحاظ کمی بسیار مناسب 
اس��ت. در حالی که از نظر کیفیت نش��ریات و تخصصی 
کردن آن نیاز به بازنگری دارد. تحلیل وضعیت استادان 
از نظر روند نس��بتا مناس��ب اس��ت. در حالی که از نظر 
نس��بت دانش��جو به اس��تاد و از نظر هرم هیأت علمی، 
یعنی نس��بت اس��تاد و دانشیار به دانش��جویان ارشد و 

دکتری بسیار نامناسب است.
رهنما ادام��ه داد: وضعیت دانش��جویان از نظر روند 
مناس��ب و از نظ��ر کیفیت یعنی نس��بت دانش��جویان 
ارش��د و دکتری به کل دانش��جویان وضعیت نامناسب 
اس��ت. وضعی��ت کت��ب درس��ی عمدت��ا در حوزه های 
مبانی حس��ابداری، حس��ابداری مالی، بهای تمام ش��ده 
و حسابرس��ی امی��دوار کنن��ده و تا ح��دی قابل قبول 
ام��ا در حوزه ه��ای تحقیقات کیفی، نظری��ه، رفتاری و 

بین رشته ای نگران کننده است. 
وی افزود: محتوای مقاالت چاپ شده از نظر دانشی و 
ترویجی ضعیف و ناکافی است. بنابراین، به پژوهشگران 
پیش��نهاد می کن��م از خود آغاز کنی��م و احترام منزلت 
پژوهشی به پیشکس��وتان و یافته های پژوهشی دیگران 
بگذاریم و از یافته های پژوهشی آنان با امانت و صداقت 
به��ره بگیریم. تحمل پژوهش��ی داش��ته باش��یم. تامل 
پژوهشی داشته باش��یم. تعادل پژوهشی را مدنظر قرار 
دهیم. ترکیب پژوهش��ی )تنوع بخشی و سبد پژوهشی( 
را الگو قرار دهیم. توان قبول ریسک پژوهشی را داشته 
باش��یم. پژوهش اقتصادی را امکان سنجی کنیم. انجام 
پژوهش های کیفی و بین رشته ای را سرلوحه قرار دهیم. 
انجام پژوهش های نظری، و ترویج دانش حس��ابداری را 
اولویت بخش��ی کنیم. و در نهای��ت، انجام پژوهش ها در 

حوزه ی حسابداری مدیریت را جدی تلقی کنیم. 
رهنما در ادامه از مدیران و سیاس��ت گذاران پژوهش 
درخواست کرد تعریف روش��ن مفاهیم و اقام پژوهش 
حس��ابداری، توس��عه ی پژوهش ه��ای کیف��ی و بی��ن 
رشته ای، اقتصادی کردن و تقاضا محوری پژوهش های 
حس��ابداری، توس��عه ی مراکز پژوهش��ی و هسته های 
پژوهش��ی، حمایت عملی از زیرس��اخت های پژوهشی 
نظیر انجمن ها و نشریات علمی و فعالیت های پژوهشی 
دانش محور، مش��ارکت و نقش حرفه در سیاست گذاری 

و سپردن حرفه به دانش��مندان، متخصصان و مجربین 
حرف��ه، حمایت وی��ژه از تولیدات و نظریات پژوهش��ی 
بین الملل��ی، اعط��ای گرنت های پژوهش��ی، توس��عه ی 
متوازن رش��د کمی و کیفی پذیرش دانش��جو با تاکید 
ب��ر تحصیات تکمیلی، فراهم کردن بس��تر الزم جهت 
دوره ه��ای عالی حرف��ه ای نظی��ر MBA و DBA در 
ش��اخه های تخصصی حس��ابداری با همکاری نهادهای 
علم��ی و انجمن ه��ا و اعط��ای بورس ه��ای تحصیلی و 
فرصت ه��ای مطالعات��ی و حض��ور در کنفرانس ه��ای 
بین المللی را مورد توجه و سرلوحه کار خود قرار دهند.

نشست دوم
1. اس�تانداردهای حس�ابداری: تجارب گذشته و 

افق های آینده
موسی بزرگ اصل

موسی بزرگ اصل دکتری حسابداری و عضو هیات 
عامل س��ازمان حسابرسی و اس��تادیار دانشگاه عامه ی 
طباطبایی درباره ی بحث اس��تانداردهای حسابداری در 
سخنان خود با تاکید بر لزوم برخورداري استانداردهاي 
حس��ابداري از پش��تیباني دولت و بیان این که در همه 
جاي دنیا تدوین اس��تانداردها بر عهده ی مرجع دولتي 
اس��ت، گفت: حفظ استقال اس��تانداردگذار از مسائلي 
اس��ت که اهمیت باالیي دارد و فرآیند تدوین استاندارد 
بهتر اس��ت زیرمجموعه ی دولت باش��د زیرا تنها دولت 

مي تواند به نحو مناسب منافع عموم را تامین کند.
بزرگ اصل در همین حال معتقد است: فرآیند تدوین 
اس��تانداردها باید از مقررات دس��ت و پاگیر دولتي رها 

شود.
وی در این زمینه به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اش��اره کرد که هم از پشتیباني دولت برخوردار است و 

هم از مقررات دست و پاگیر رها است.
بزرگ اصل با اش��اره به پیشینه ی تدوین استانداردها 
گف��ت: در ابت��دا نگراني هاي موجود مرب��وط به قابلیت 
مقایس��ه بود و اولی��ن تقاضا براي تدوین اس��تانداردها 
نیز براي افزایش قابلیت مقایس��ه مطرح شد زیرا وقتي 

استاندارد وجود نداشته باشد، سلیقه حاکم مي شود.
وی با اش��اره به این که در هم��ه ی بحران هاي مالي 
ابتدا به س��راغ حسابرس��ان مي آیند، گفت: استانداردها 
داراي آث��ار مالي فراگیري هس��تند و تنها یک موضوع 
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نظري نیس��تند بلکه باید به آثار اقتصادي آنها نیز توجه 
داشته باشیم.

عضو هیات عامل س��ازمان حسابرس��ي خاطرنش��ان 
کرد: مس��ائل سیاسي نیز بر اس��تانداردها موثر است اما 
باید حداکثر تاش خود را به کار گیریم تا اس��تانداردها 

آلوده ی سیاست نشوند.
وي اف��زود: امروزه اس��تانداردها متک��ي بر اطاعات 
مرب��وط ب��ه تصمیم گیري هس��تند ام��ا تصمیم گیري 
س��هامداران در ای��ن زمین��ه کاف��ي نیس��ت و تدوین 
استانداردها باید چارچوب هاي بیشتري را پوشش بدهد 

و متکي بر نیازهاي سرمایه گذاران نباشد.
بزرگ اصل با تاکی��د بر این که بنگاه ه��اي اقتصادي 
م��ا بای��د از حمایت ه��اي دولت��ي خارج ش��وند، گفت: 
امروزه در گزارش��گري، ریس��ک هاي موثر ب��ر فعالیت 
شرکت ها بس��یار مهم است و بنگاه هاي ما باید در قبال 
ریسک هاي موجود برنامه داش��ته باشند و اطاعاتي را 
در این خصوص به استفاده کنندگان گزارش کنند و در 
استانداردهاي آینده باید در این زمینه بیشتر کار شود.

این مدرس دانش��گاه س��پس ب��ه چالش هاي تدوین 
استانداردها در ایران اشاره کرد و گفت: ما در چارچوب 
نظري، مش��کل داریم و هسته ی اصلي بحث شناخت و 
اندازه گیري اس��ت زیرا وقتي به اندازه گیري مي رس��یم، 
انواع روش ه��اي اندازه  گیري مي بینی��م که این نکته ی 

اصلي و چشم اسفندیار حسابداري است.
بزرگ اص��ل ادام��ه داد: با وج��ود تاش هاي صورت 
گرفته باید مشکات دامنه ی اندازه گیري را کمتر کنیم.

وي سپس گفت: دور زدن استانداردهاي حسابداري 
در جوام��ع مختلف اتفاق افتاده اس��ت و متاس��فانه نام 
حسابرسان با رس��وایي هاي مالي عجین شده است، اما 
ام��روزه اعتقاد بر این اس��ت که تدوین اس��تانداردهاي 

مربوط به اصول مي تواند در این زمینه مفید باشد.
بزرگ اص��ل پیچیدگي  اس��تانداردها را یک مش��کل 
جدي دانس��ت و با اش��اره به نبود توازن میان نیروهاي 
موثر بر تدوین اس��تانداردها گفت: اس��تفاده کنندگان، 
تهیه کنندگان و حسابرس��ان سه گروهي هستند که بر 
تدوین اس��تانداردها تاثیر مي گذارند ک��ه در این میان 

نقش استفاده کنندگان بسیار کمرنگ است.
وي با تاکید بر لزوم تش��خیص نیازهاي اطاعاتي هر 
سه گروه یاد شده گفت: یکي از مشکات اساسي و مهم 

که در این زمینه وجود دارد این اس��ت که پژوهش های 
دانشگاهي ما با نیازهاي حرفه اي هم سو نیست. از سوي 
دیگر سیاس��ت گذاري ها اش��کال دارد. مجات، کیفیت 

الزم را ندارد. پژوهش ها نیز اثر کاربردي ندارند.
بزرگ اصل س��پس گفت: اس��تادان باید با ش��جاعت 
مس��ائل را مطرح کنند. وقتي آمریکایي ها پژوهش هاي 
خ��ود را زیر س��وال مي برند که در عم��ل موثر نبوده اند 
پس به این نتیجه مي رسیم که مباحث باید اصاح شود. 
وزارت علوم باید در سیاست هاي خود تجدیدنظر کند و 

راه هاي ارتقاي استادان باید باز گذاشته شود.
بزرگ اصل سپس به حسابداري مالیاتي اشاره کرد و 
گفت: نزدیک شدن حسابداري مالي و مالیاتي در تدوین 
اس��تانداردها یک چالش جدي اس��ت. اهداف مالیاتي و 
حس��ابداري مالي به گونه اي است که نمي توانیم این دو 
را نزدیک کنیم. بنابراین پیشنهاد مي کنم راه این دو را 

از هم جدا کنیم.
وي کم عم��ق ب��ودن بازاره��ا و هماهنگي س��ازي با 
اس��تانداردهاي بین المللي را از دیگر چالش هاي موجود 
بر س��ر راه تدوین اس��تانداردها دانس��ت و گفت: من به 
برخي از استانداردهاي بین المللي انتقاد دارم زیرا برخي 
از آنها با انگیزه هاي سیاسي تدوین شده اند اما راهي جز 

پذیرش آنها نداریم.
بزرگ اص�ل در پایان گفت: م��ا باید تاش کنیم در 
س��اختار استانداردهاي بین المللي توازن بیشتري وجود 
داش��ته باش��د زیرا در حال حاضر اس��تانداردها به نفع 
قدرت ه��اي بزرگ بین المللي اس��ت و نق��ش ما در آن 

کمرنگ است.

2. آموزش حسابداری در ایران: تجارب گذشته و 
افق های آینده

علی ثقفی
علی ثقفی دکتری حس��ابداری، دانش��یار دانشگاه 
عامه طباطبایی و رئیس انجمن حسابداری ایران نیز با 
اشاره به این که هدف دوم در هدف گذاری هزاره ی سوم 
توس��ط مجامع بین المللی دس��تیابی جهانی به آموزش 
اس��ت؛ از آن به عنوان یک نمونه از مصداق های اهمیت 

آموزش یاد کرد. 
وی در ادام��ه گفت: چون علوم انس��انی به مهم ترین 
موضوع آفرینش، یعنی انس��ان ارتباط دارند، نسبت به 

دیگر علوم افضل هس��تند و حسابداری در علوم انسانی 
قرار گرفته است. 

ب��ه اعتق��اد وی در گذش��ته در دوره های آموزش��ی 
حسابداری با نظریه میانه ای نداشتند و صرفا مکانیک های 
ماهری تربیت شدند. در حالی که در حسابداری نوین باید 
ب��ه دنبال افزایش س��طح دانش و نظریه، اس��تانداردها، 
افزایش صداقت در جامعه، افزایش ش��فافیت اطاعات، 
کاهش عدم اطمینان، پیشگیری تقلب و فساد و افزایش 

سامت فکری در جامعه باشیم. 
ثقفی اظهار امیدواری کرد نس��ل جوان حس��ابداری 
منش��ا تحول در این رش��ته و نظریه پردازی در س��طح 
بین المللی ش��ود و تاکید کرد ک��ه افراد نخبه تری جذب 
این رشته می شوند. ایشان بر لزوم درستکاری حسابداران 
و اهمیت آن برای اعتبار و ارزش حرفه صحه گذاش��ت و 

یادآوری کرد که نادرستی نافرجام است.

3. اخالق حرفه ای در عمل
غالمرضا سالمی

غالمرضا سالمی حس��ابدار رسمی و رئیس شورای 
عالی انجمن حس��ابداران خب��ره ی ایران نی��ز درباره ی 
موضوع اخاق حرفه ای در عمل، مطالبی از کتاب اخاق 
ناصری بیان کرد و یادآور ش��د تعالی انسان از راه علم و 
عمل حاصل می ش��ود. اخاق حرف��ه ای را باید در عمل 
نشان داد و در نظریه نمی توان آن را به دیگران آموخت. 

اخاق فردی منجر به اخاق جمعی نمی شود. 
ب��ه اعتقاد وی باید در آیین نامه ها مجازات س��نگینی 
ب��رای افراد حرف��ه ای متقلب بدون تبعیض وضع ش��ود 
و دیگ��ر اعضا نیز از ای��ن مجازات ها پش��تیبانی کنند. 
مهم تری��ن مولف��ه ی اخاق حرفه ای داش��تن صاحیت 
علمی و تجربی است و این صاحیت به وسیله ی جوامع 
حرفه ای تعیین می ش��ود و به صرف تحصیل در رشته ی 

حسابداری حاصل نمی آید.

4. مدیران مالی حرفه ای: تجارب گذشته و افق های 
آینده

محمد جواد صفار
 محمدج�واد صفار رئی��س انجمن مدی��ران مالی 
حرف��ه ای ایران در س��خنان خ��ود از واحد حس��ابداری 
)کنت��رل( و واحد مناب��ع مالی )خزان��ه داری( به عنوان 
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وظایف و کارکردهای مدیریت مالی شرکت ها در شرایط 
فعلی نام ب��رد و در ادامه به معرفی انجمن مدیران مالی 

حرفه ای پرداخت. 
وی هدف از تش��کیل انجمن را تنظیم امور و اعتای 
حرفه ی مدیریت مالی در کش��ور و نظ��ارت حرفه ای بر 
کار مدیران مالی عضو عنوان کرد و از تاش انجام ش��ده 
برای ایجاد و افزایش اعتبار امضای مدیران مالی بر روی 
گزارش های مالی که در بورس منتش��ر می ش��ود، سخن 

گفت. 
وی ی��ادآوری کرد ک��ه بخش عم��ده ی فعالیت های 

انجمن تاکنون برگزاری دوره های آموزشی بوده است.

 نشست سوم 
در آغاز نشس��ت س��وم نی��ز از زحمات چه��ار نفر از 

حسابداران معاونت مالی دانشگاه الزهرا تقدیر شد. 

1. حسابداران در نقش قانون گذار
محمد قسیم عثمانی

محم�د قس�یم عثمان�ی دکت��ری حس��ابداری و 
نماینده ی مجلس ش��ورای اسامی و اس��تادیار دانشگاه 
شهید بهشتی به بررسي جایگاه حسابداران در تصمیمات 
اقتصادي کش��ور اشاره کرد و گفت: حسابداری به عنوان 
یک س��امانه ی اطاعاتي مي تواند در تصمیم س��ازي هاي 
خرد و کان کش��ورها نقش اساس��ي داش��ته باشد. ولی 
این که ما در کش��ورمان چه اندازه از خدمات حسابداري 
و از تصمیم سازي هاي تحصیلکردگان این رشته استفاده 

کرده ایم، جاي بحث جدي دارد.
وي افزود: ما حس��ابداران به هیچ وجه نتوانس��ته ایم 
خودم��ان را به درس��تي به تصمیم گیران کان کش��ور 
معرفي کنیم. متاسفانه تصمیم گیران اقتصادي بر جایگاه 
حس��ابداري و دی��دگاه حس��ابدارانه اش��راف ندارند و از 
کیفیت خدمات حس��ابداران نیز مطلع نیستند. بنابراین، 
ما حس��ابداران باید به خوبي محصول خودمان را عرضه 
کنیم. اگرچه تصمیم گیران، اطاع کافي ندارند تا بتوانند 

خریدار خوبي براي خدمات ما باشند.
وی با اش��اره ب��ه ش��رایط اقتصادي حاض��ر و نقش 
حس��ابداران گف��ت: اطاع��ات م��ا و تحلیل ه��اي ما، 
اجرایي تر، عملي تر و تاثیرگذارتر از برنامه هاي اقتصادي 
اس��ت. اما وقتي در بدنه ی دولت، حسابداران مسئولیت 

ج��دي ندارند و در بدن��ه ی قانون گذاري نیز حس��ابدار 
چنداني وج��ود ندارد، نمي توانیم ب��ه جایگاه کان خود 

فکر کنیم.
عثماني با اش��اره به دولتي بودن اقتصاد کشور گفت: 
95 درصد از اقتصاد ما در اختیار دولت است.اما مهم ترین 
بدنه ی برنامه ریزي کش��ور، چند تا حس��ابدار دارد؟ این 
در حالي اس��ت که مهم ترین تخص��ص در بودجه بندي، 
حسابداري است. اما بودجه ی کشور توسط کساني تهیه 
مي شود که آشنایي دقیقي از حسابداري ندارند. بنابراین، 
هیچ س��الي نبوده اس��ت که ما کس��ري بودجه نداشته 
باش��یم. زیرا برآوردها ذهني است و هیچ فن برآوردي در 

برنامه ریزي اقتصادي وجود ندارد. 
این نماینده ی مجلس سپس گفت: نگاه به حسابداري 
و حس��ابدار رس��مي یک نگاه ناش��یانه و ناآگاهانه است. 
جامعه ی حس��ابداري باید خود را درس��ت معرفي کند و 

حسابداري باید در کان براي کشور موثر باشد. 
وي خاطرنش��ان کرد: نگاه به رش��ته ی حس��ابداري 
باید کان باش��د و موضوعاتي که در س��طح کارشناسي 
به آن پرداخته مي ش��ود باید متنوع ش��ود. 90 درصد از 
پایان نامه هاي این رشته در مورد بورس است در صورتي 
که بورس تنها 4 درصد از اقتصاد کش��ور ما را تش��کیل 

مي دهد. 
عثمان��ي اف��زود: در 30 س��ال اخی��ر چن��د پژوهش 
حس��ابداري درب��اره ی بودجه بندي بوده اس��ت؟ چقدر 
ب��ه حس��ابداري دولتي اهمی��ت داده ای��م؟ در حالي که 
حسابداري صنعتي زیاد خوانده ایم اما حسابداري صنعتي 

در کشور ما وجود خارجي ندارد. 
وي در پایان گفت: س��االنه بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان بودجه ی دولتي تعیین مي ش��ود که حسابداران با 

آن بیگانه هستند. به نظر من باید این نگاه تغییر کند.

2. آموزش اخالق در حس�ابداری: تجارب گذشته و 
افق های آینده
امیرپوریانسب

امیر پوریانسب دکتری حس��ابداری و عضو شورای 
عالی انجمن حس��ابداران خبره ی ایران به اهمیت اخاق 
گروه��ی پرداخ��ت و در باب این که چ��را اخاق گروهی 
اهمیت دارد گفت: عملیات تجاری مستلزم اعتماد است. 
اگر ب��ه کارفرما برای انجام خدماتت��ان اعتماد نکنید آیا 

حاضرید سرکار بروید؟ آدام اسمیت اقتصاد دان کاسیک، 
اقتصاد را ش��عبه ای از اخاق می دانست؛ که فعالیت های 
تج��اری ب��دون اعتماد، داد و س��تد منصفان��ه و ارائه ی 

اطاعات درست متوقف خواهند شد.
وی اف��زود: فرانس��س فوکویاما در کتاب��ش با عنوان 
فضیلت اجتماعی و خلق کامیابی می نویس��د "مهم ترین 
درس اقتص��اد این اس��ت که رفاه مل��ت و توانایی رقابت 
مش��روط به یک ویژگی فرهنگی یگانه و فراگیر اس��ت و 

آن"سطح اعتماد ذاتی جامعه"  است.
پوریانسب ادامه داد: حس��ابداران در تهیه و ارزیابی 
کیفیت اطاعات حافظ منافع عمومی هستند. اعتماد به 
گزارش های حس��ابداران و حسابرس��ان در ذات خدمات 
حسابداری است. حسابداران به اعتماد جامعه نیاز دارند و 
جلب و حفظ اعتماد مستلزم پایبندی به اخاق گروهی 

است.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران با 
بیان این که جای اخاق فردی و فضایل در اخاق نامه های 
گروهی خالی است، عنوان کرد: وقتی اهداف و آرمان های 
یک ش��خص ارزش یابی می ش��ود پرسش مهمی که باید 
پرس��ید این است باالترین آرزو ی ش��ما کدام یک است: 
ث��روت، ش��هرت، دان��ش، معروفی��ت، مردمی ب��ودن  و 
درس��تکاری؟ اگ��ر درس��تکاری دومین گزین��ه  پس از 
هر کدام از پاس��خ های باال باشد؛ بنابراین، درستکاری در 
وضعیت هایی که باید انتخاب انجام شود قربانی می شود. 

چنین وضعیت هایی در زندگی هر کس رخ می دهد. 
پوریانس��ب ادامه داد: طبق  مقاله ای در وال اس��تریت 
جورنال، تقلب دانش آموزان و دانش��جویان از 20 درصد 
در 1940 ب��ه 75 درص��د در این زمان رس��یده اس��ت. 
دانش آموزان و دانشجویان می گویند تقلب در دبیرستان 
برای نمره اس��ت و تقلب در دانشس��را و دانشگاه برای 

یافتن شغل بهتر است!
پوریانسب با بیان جمله ای از ارسطو که "وظیفه ی ما 
در این دنیا این نیس��ت که بدانیم نیکی چیس��ت، بلکه 
نیک بودن اس��ت" گفت: مطالعه ی عمل��ی، متفاوت از 
مطالعه ی ژرف اندیشانه است. مطالعات عملی هدف شان 
دان��ش و دانایی اس��ت که بتواند ب��رای راهنمایی عمل 
اس��تفاده ش��ود. ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مطالعات 
ژرف اندیش��انه یا انگارش��ی بر آن هس��تند چیزی را به 

خاطر نفس خودش بشناسند.
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وی "دریافتن چیزی که نیاز اس��ت دانس��ته ش��ود"، 
"آموختن آن" و "اس��تفاده از آنچه آموخته ش��ده اس��ت 
ب��رای راهنمایی عمل" را س��ه مرحل��ه ی یک مطالعه ی 
علمی عن��وان کرد و افزود: فرض بر این اس��ت که همه 
از پیش خواهان این هس��تند ک��ه آدم های اخاق مندی 
باشند. بنابراین، رویکرد نظریه ها یا روش های اخاقی که 

ژرف اندیش هستند رد می شود.
پوریانسب انتقادهای وارد به نظریه های اخاق گروهی 

را شامل موارد زیر دانست:
"1-کار نمی کنند؛

2-نسبیت باوری اخاق گروهی  را ترویج می دهند؛
3-اس��تفاده از اخ��اق گروهی در مقام ی��ک منطق نما 

)دلیل تراش( را ترویج می دهند؛ و
4-کژفهمی از آنچ��ه نظریه پردازی اخاق گروهی معنی 

می دهد ایجاد می کنند."
وی همچنین درباره ی مکاتب اندیش��ه یا نظریه های 
اخ��اق گروه��ی توضیحاتی ارائ��ه کرد و آن را ش��امل 
"فایده باوری"، "تعهدباوری، وظیفه شناسی، یا بایاشناسی"، 
"شهودباوری" و "فضیلت گرایی" عنوان کرد و از مشکات 

آن ها و همچنین نادرس��تی نیکی های نادرست و کاذب 
سخن گفت.

پوریانس��ب درباره ی فضیلت گرایی ارسطویی از میان 
نظریه های اخاق صحبت ک��رد و از خرد )ژرف اندیش(، 
عدالت )عملی(، شجاعت )عملی( و خویشتن داری )عملی( 
به عنوان چهار فضیلت بنیادی نام برد و گفت: حسابداری 
یک حرفه ی انس��انی اس��ت. بنابرای��ن، فضیلت های یک 
حسابدار باید هم بر طبق وظیفه ی مشخص و هم همسان 

و قیاس پذیر با چهار فضیلت انسانی باشد.
پوریانسب ادامه داد: در مورد همسان های فضیلت های 
بنی��ادی حس��ابداری نیز بای��د گفت که همس��ان خرد  
"خبرگ��ی فنی و پایبن��دی به بعضی چیزها نس��بت به 

چیزهایی دیگر" اس��ت؛ همس��ان عدالت "حق شناس��ی 
س��ریع از وظایف" اس��ت؛ همسان ش��جاعت "مراقبت و 
سختکوشی )دقت("؛ و همسان خویشتن داری "مقاومت 

در برابر طمع" است.
وی گف��ت: الرنس کلبرگ چارچوب  های ش��ناختی 
را ک��ه باعث انگیزش رفت��ار اخاق گروهی می ش��وند 
به ش��ش مقوله )یا س��طح( از اس��تدالل اخاق فردی 
تقس��یم می کند. با گذر زمان که فرد از مرحله ی یک به 

مرحله ی شش حرکت می کند، تبیین های رفتار اخاق 
گروهی از کاما عمل گرایانه و خودپسندانه به دغدغه ی 
دیگران را داشتن و تصمیم گیری برای انجام کار درست 

فقط به دلیل انجام کار درست رشد می کند.
پوریانس��ب مراحل رشد اخاق گروهی کلبرگ را به 

این صورت عنوان کرد:
پیش قراردادی )پیش آیینی(

مرحله ی اول: رعایت اخاق گروهی برای ترس از گیر 
افتادن یا مجازات.

مرحله ی دوم : رعایت اخاق گروهی برای نفع شخصی 
یا خویشکامی.

قراردادی )آیینی( 
مرحله ی سوم: رعایت اخاق گروهی به دلیل فشار همتا 

برای انجام چنین کاری. 
مرحله ی چه�ارم: رعایت اخاق گروهی به دلیل این که 

حکم، ضابطه، قانون یا استاندارد است.
پساقراردادی )پساآیینی( 

مرحله ی پنجم: رعایت اخاق گروهی برای خرس��ندی 
دیگران به دلیل یک حس مسئولیت پذیری اجتماعی.

مرحله ی ششم: رعایت اخاق گروهی با دغدغه ی اصول 
اخاق فردی و دانس��تن این که فقط باید کار درس��ت 

انجام شود.
وی گفت، بنا بر پژوهش ها، بعضی مردم به سطح چهارم 
می رسند ولی رسیدن به سطح ششم در پژوهش ها بسیار 
کم گزارش ش��ده اس��ت. وی در ادامه دو راهه ی اخاقی  

هاینز را با سطح اخاق فردی کلبرگ پیوند داد.

کارشناس�ان رس�می  نق�ش  در  3. حس�ابداران 
دادگستری

کاظم وادی زاده
کاظ�م وادی زاده کارش��ناس رس��می و حس��ابدار 
رس��می، به موضوع حس��ابداران در نقش کارشناس��ان 
رسمی دادگستری پرداخت و آمارهایی جهانی از تقلب 
را ارائ��ه ک��رد. وی گفت: حس��ابداری دادگاهی رویه ی 
استفاده از مهارت های حسابداری، حسابرسی و بازرسی 
برای تعیین این است که آیا تقلب اتفاق افتاده است؟ و 
دو حوزه ی کلیدی را در برمی گیرد: پش��تیبان دادرسی 
و دادخواهی و بازرس��ی تقل��ب )کاراگاهی( که در ایران 

بیشتر مورد اول به چشم می خورد. 

وادی زاده ادام��ه داد: تقل��ب مت��رادف ج��رم اداری 
اس��ت - این اصطاح در حدود س��ال 1939 وضع شد. 
عموماً جرم غیر خش��ونت باری اس��ت که علیه کسب و 
کار، دولت یا افراد اتفاق می افتد. تقلب، نادرس��ت نمایی 
عمدی یک نکته یا موضوع بااهمیتی است که قربانی به 
آن اعتم��اد می کند. این اعتم��اد معموال به یک یا چند 

قربانی خسارت مالی وارد می کند.
وی همچنی��ن از اهمی��ت تقل��ب در صنای��ع گف��ت 
و آمار منتش��ره توس��ط انجمن بازرس��ان رس��می تقلب 
آمریکا)2012(را ارائ��ه داد و  در مورد روش ها و روندهای 
کشف تقلب نیز آماری ارائه کرد و در مورد تقلب شغلی بر 
اساس طبقه بندی های فراوانی و متوسط ضرر صحبت کرد.

وادی زاده درب��اره ی س��یر تدوی��ن قوانی��ن مرتبط با 
تقل��ب و آمار مربوط به کش��ف کنندگان تقلب، س��رعت 
عم��ل و انگیزه هاي آنها در آمریکا س��خن گفت و آن را 
با کشف کنندگان تقلب، س��رعت عمل و انگیزه هاي آنها 
در ایران مقایسه کرد و اظهار داشت: سرعت عمل کشف 
تقلب به دلیل مش��کات ناش��ي از فرآیندهای حقوقي، 
ضع��ف تخصص��ي و حرفه اي کارشناس��ان رس��مي در 
استخراج موارد تقلب، کندي صدور احکام در سازمان هاي 
قضایي و دادگاه ها به نسبت کشورهاي غربي کمتر است و 

در اکثر موارد بیش از 3 سال به طول مي انجامد.
وادی زاده همچنی��ن در مورد حس��ابداری دادگاهی 
گف��ت: عناص��ر الزم در حس��ابداری دادگاهی ش��امل 
تاش برای کنار هم گذاش��تن یا بازس��ازی یک رویداد 
یا رویدادهای گذش��ته با اس��تفاده از اطاعات مالی در 
جایی است که ممکن است بازسازی در مواردی از روند 
قضایی به کار رود. برای مثال، می توان به دادگاه جنایی، 
دادگاه مدنی، ش��هادت نامه، میانجیگری، داوری، حل و 

فصل معامله و اقرار به جرم جزئی اشاره کرد.
وی تخصص حس��ابداران دادگاهی را شامل رشته ی 
حس��ابداری، حسابرس��ی، مالیات، امور مال��ی، حقوق، 
بانک��داری، ام��ور بین المل��ل، ارزش گ��ذاری، عملیات 
تجاری، روانشناس��ی، خط شناس��ی و بازرسی دانست و 
درباره ی فرایند حس��ابداری دادگاهی در ایران صحبت 
کرد و روش های چگونگی جستجوی تقلب شامل مدل 
پیش��گیرانه و مدل واکنش��ی را مطرح ک��رد و در پایان 
آموزش ها و دانش های الزم برای موفقیت در حسابداری 

دادگاهی را برشمرد.
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4. دس�تاوردهای حس�ابداری؛ رابط�ه ی صنعت و 
دانشگاه

زهرا دیانتی
زهرا دیانتی دکتری حسابداری و مدیرگروه و استادیار 
حسابداری دانش��گاه علوم اقتصادی به معرفی مرکز ترویج 
دس��تاوردهای حس��ابداری پرداخت و آموزش مهارت های 
اجرایی، برگزاری بازدید تخصصی از صنایع برای دانشجویان 
حسابداری صنعتی و طراحی رشته ی حسابداری مدیریت 
در مقطع کارشناسی ارشد را از مهم ترین اقدامات این مرکز 

دانست.
وی گف��ت: کمتر از یکس��ال اس��ت که "مرک��ز ترویج 
دستاوردهای حسابداری" در دانشگاه علوم اقتصادی شکل 

گرفته است.
دیانت��ی افزود: یک��ی از مواردی که باعث ش��د ما به 
فکر راه اندازی این مرکز بیفتیم ش��کاف بین حسابداری 
دانش��گاهی ب��ا حس��ابداری اجرایی و نی��از صنعت بود. 
دانش آموخته ی کارشناسی رش��ته ی حسابداری درست 
اس��ت که مطالب نظریه ی حسابداری را خوب فرا گرفته 
اس��ت ولی برای این ک��ه در عرصه ی اجرا ه��م بتواند از 
آموخته های خودش به نحو احس��ن استفاده کند نیاز به 
ی��ک دوره ی کارآموزی دارد و مطابق نظرس��نجی که ما 
از ش��رکت ها داشته ایم دانش آموختگان حسابداری بدون 
تجربه ی کار توانایی در دس��ت گرفتن کار حسابداری را 
ندارن��د. این موضوع و معضات دیگری که خودتان بهتر 
واقفی��د ما را به فکر راه اندازی مرکزی به نام مرکز ترویج 
دستاوردهای حسابداری انداخت که در حوزه ی ترویج و 

ارتقای حسابداری فعالیت می کند.
وی ادام��ه داد: نی��از به ایجاد تغییراتی در س��امانه ی 
آموزش دانش��گاهی حس��ابداری متناسب نیاز روز کشور 
داریم؛ برای این کار به روز رس��انی سرفصل های رشته ی 
حسابداری-که حدود 20 س��ال است بروز رسانی نشده 
ب��ود- را انجام دادیم. ما در دانش��گاهمان با بهره گیری از 
نظرات بیش از 40 اس��تاد حس��ابداری ش��اغل در حرفه 
ای��ن کار را انجام داده ایم و این س��رفصل ها را اخیرا برای 
وزارت علوم فرس��تاده ایم که قطعا کمک شایان توجهی 
به اعضای محترم کمیته ی بازنگری در سرفصل های این 

رشته خواهد کرد.
دیانتی بیان کرد: برای ایجاد ارتباط بیشتر دانشگاه با 
صنعت رشته ی جدید "حسابداری مدیریت" را در مقطع 

کارشناس��ی ارش��د طرح ریزی کردیم. س��رفصل های این 
رش��ته را  با نظارت دکتر توکل��ی تهیه کردیم- پیش تر 
هم برای بررس��ی به دکتر ثقفی ارائ��ه داده بودیم. این 
س��رفصل ها برای وزارت علوم ارس��ال شد و در کارگروه 
مربوط در حال بررس��ی است. حس��ابداری مدیریت در 
ایران بسیار مورد کم توجهی قرار گرفته است و متاسفانه 
طبق مطالع��ه ای که اینجانب انج��ام داده ام و مقاله اش 
در مجله ی حس��ابدار مدیریت چاپ شده است بیش تر 
شرکت های ما مقامی به عنوان حسابدار مدیریت ندارند. 
م��ا در مرحل��ه ی اول از چه��ار مرحله ی س��یر تکاملی 
حس��ابداری مدیریت قرار داریم. حس��ابداران مدیریت 
خدمات بسیار ارزنده ای را می توانند به بنگاه ها و صنایع 
ارائه دهند و بازوی قوی مدیران شرکت های ایرانی برای 

انجام تحلیل های مختلف باشند.
وی افزود: پیش��نهاد دارم در این جمع خودمانی که 
همه حسابدار هستیم از اس��تادانی که در کارگروه های 
وزارت عل��وم نقش کلیدی دارند در کنار مباحث نظری 
حس��ابداری به مباحث اجرایی حس��ابداری، به مبحث 
اخ��اق حرفه ای و دیگ��ر فنون عملی حس��ابداری نیز 
بپردازیم و در حد مقدور آن را در س��رفصل های جدید 
لح��اظ کنی��م. حتی واح��دی زیر عن��وان کارآموزی یا 
چیزی شبیه آن مثا "حسابداری عملی" تعریف کنیم.

5. پیچیدگی محیط آموزش حسابداری
شهناز مشایخ

ش�هناز مشایخ دکتری حسابداری و معاون گروه و 
استادیار دانش��گاه الزهرا نیز سخنرانی خود را درباره ی 
پیچیدگی محیط آموزش حسابداری ایراد کرد و گفت: 
حس��ابداران باید خود را به جامعه معرفی کنند و نقش 

بیشتری در سیاست گذاری ها داشته باشند.
وی همچنین از حسابداران دانشگاهی خواست توجه 
بیش��تری به محیط پیرامون خود داش��ته باش��ند و به 
صورت فعال در موضوعاتی که در س��طح اقتصاد مطرح 

است اظهارنظر کنند.

نشست چهارم 
1. سیر تحوالت نرم افزارهای حسابداری در ایران

مهدی انصاریان
مه�دی انصاریان عضو هیات مدیره گروه همکاران 

سیستم به نقش اطاعات مالی در توسعه ی کسب وکار 
بنگاه های اقتصادی پرداخت و یادآور ش��د نقش بخش 
مالی تنها ارائه ی گزارش ها و صورت های مالی نیست و 

نقشی فراتر از آن دارد. 

2. انجمن های حسابداری در ایران: تجارب گذشته 
و افق های آینده

ناصر پرتوی
ناص�ر پرت�وی دبی��رکل انجمن حس��ابداری ایران 
ب��ه معرفی انجمن ه��ا و نهادهای حس��ابداری در ایران 
پرداخت و نکاتی درباره ی تاریخ شروع فعالیت، وظایف، 

نوع شخصیت و تعداد اعضای آنها پرداخت. 
وی درخص��وص افق ه��ای آینده خاطرنش��ان کرد: 
نزدیک��ی به فاصله نیس��ت بلکه نزدیکی در اندیش��ه ها 

است.
پرتوی در نهایت از همه ی بزرگان خواست ص�رف�ا به 

صح�بت ها بس�نده نکنند و به فکر چاره باشند.

3. گواهینامه های حرفه ای در حسابداری
مسعود محمدپور

مسعود محمدپور تحلیل گر مالی خبره و حسابرس 
داخل��ی، به تفاوت های وضعیت حس��ابداری در ایران و 
خارج از کش��ور پرداخت و عنوان کرد: ایرانیان انگیزه ی 
بس��یاری برای یادگیری دارند ولی متاسفانه این انگیزه 
و انرژی به درستی هدایت نمی شود. وی فراگرفتن زبان 
انگلیسی و پیوستن به موسسات آموزشی خارج از کشور 
را در پیشرفت موثر دانست و گفت: در دنیا امروز دانش 
جهانی اس��ت؛ و پیش��رفت بدون تعامل با دانش��گاه ها، 

صنایع و کشورهای دیگر به دست نمی آید. 
وی افزود: نظام مدیریتی در دنیا هر س��ه س��ال یک 
بار تغییر کند در حالی که در اینجا همان متون گذشته 
تدری��س می ش��ود در صورتی که آن مت��ون چند بار در 
دنیا ویرایش ش��ده اند. آنچه کمتر در بین حس��ابداران 
ما به چش��م می خ��ورد توان نگارش پایی��ن و عدم کار 
گروهی اس��ت. وی همچنین بر این مهم تاکید کرد که 
در خارج کش��ور، گواهینامه های حرفه ای معتبر بیشتر 
اهمی��ت دارد و در ایران فقدان این گواهینامه ها موجب 
افزای��ش تقاضا ب��رای تحصیات تکمیل��ی به ویژه برای 

مقطع دکتری شده است.


