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الزهرابرگزارشد.

در آغاز کنگره، حسن قالیباف اصل مدیرعامل پیشین 
بورس و اوراق بهادار تهران و رییس دانشکده ی علوم 
اجتماعی و اقتصادی دانشــگاه الزهــراء با بیان این 
که پیشرفت کشــورها در حوزه ی استفاده از فناوری 
اطالعات بســیار چشم گیر بوده است، گفت: در حال 
حاضر تنها هشت درصد مردم دنیا از خدمات بانکی 

استفاده نمی  کنند. وی با بیان این که پیشرفت فناوری 
موجبات آشــنایی مردم با حوزه های مختلف مالی را 
فراهم می کند، اظهار کرد: در گذشته انجام امور مالی 
و بانکی به صورت حضوری انجام می شد. ولی در عصر 
کنونی انجام این امور به صورت آنالین عملیاتی شده 
اســت. بنابراین، توسعه ی سواد مالی و تصمیم گیری 
درست در کمترین زمان ممکن در عصر کنونی بسیار 
اهمیت دارد. وی خاطر نشان کرد: براساس مطالعات 
انجام شده افرادی که سواد مالی باالیی دارند در بازار 
سرمایه نسبت به دیگران کمتر در آستانه ی زیان قرار 
می گیرند. قالیباف اصل با اشــاره به این که ســازمان 
ملل و دیگر نهادهای مرتبط اقداماتی را در راســتای 
افزایش سواد مالی در کشورهای مختلف انجام داده اند 
گفت: در کشورهای توسعه یافته کودکان نیز درباره ی 

مهارت های زندگی و مالی آموزش می بینند.
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رضا داغانی مدیر برنامه ریزی کنگره با معرفی ســیر 
تاریخی کنگره به اهمیت بحث آموزش در سامانه های 
پولی و مالی کشور اشــاره کرد و افزود: ساختار این 
کنگــره از ســال 13۹۵ بــا همکاری دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور، سازمــــان سنجش و آموزش 
کشــور، جمعیت توســعه ی علمی ایران و نشریه ی 
تحلیل مالی بــه عنوان اعضای کمیته ی مشــورتی 
تشــکیل شــد. وی ادامه داد: در ســال 13۹۶ نیز 
در جلســه ای با حضور اعضای کمیته ی مشــورتی، 
پیشکســوتان بانک مرکزی، مدیران آموزش بانک ها 
و نظــام آموزش مالی درباره ی اســتخراج محورهای 
کنگره و نحوه ی اجرای آن تصمیم گیری شد، که به 
موجب آن مقرر شد کنگره با موضوع آســیب شناسی 
آموزش در نظام پولی و مالی کشـور برگـــزار شود. 
مدیر برنامـه ریزی کنگـره در پایان با اشاره به این که 
این برنامه با حضور کارشـــناسان و مدیران آموزشی 
نهادهای پولی و مالی کشــور برگزار می شود، خاطر 
نشــان کرد: هدف از تشــکیل این کنگره بررسی و 
ارزیابــی واحدهــای آموزش در نظــام پولی و مالی 

کشـور اسـت.

 

اکبر فرجی ارمکی، رئیس شورای سیاست گذاری و 

عضو هیئت مدیره ی جمعیت توسعه ی علمی ایران، 
نیز هدف از برگزاری کنگره را آشنایی نظام بانکی و 
مالی کشور با جدیدترین روش های آموزش عملیات 
بانکی و مالی عنوان کــرد و افزود: در حال حاضر با 
وجود آموزش های مناسبی که در نظام بانکی کشور 
صورت می گیرد، رویه ها و فرایندهای آموزش از نگاه 

علمی و عملیاتی باید مورد بازبینی قــرار گیرد.

 
احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش 
آموزش کشــور، با ارائه ی آمار پذیرش در رشته های 
مرتبط با بازارهای پولی و مالی گفت: در حال حاضر 
۹.۵4 درصد از کل دانشــجویان دانشــگاه ها و مراکز 
آمــوزش عالی سرتاســر کشــور در مقاطع مختلف 
رشته ی حســابداری  و ۹.12 درصد در گرایش های 
مختلف رشــته ی مدیریت تحصیــل می کنند، که 
بیشترین جمعیت دانشجویان را در سال های تحصیلی 
اخیر به خود اختصاص داده اند. این مقام مســئول با 
اشــاره به این که روند پذیرش دانشجو در رشته های 
حســابداری، مالی و مدیریت با گرایش های مالی در 
حال کاهش اســت، درباره ی بررسی و آسیب شناسی 
نحوه ی پذیرش دانشــجویان و نیز کاهش در کیفیت 

پذیرفته شدگان را مورد تاکید قرار داد.

محمدحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین، نیز 

با ارائه ی سخنرانی با موضوع الگوی اجرایی بانکداری 
اسالمی و نتایجی که از آن حاصل شده است، عنوان 
کرد: برای نظام بانکی کشور هدف آرمانی نظام پولی 
اســالمی تعیین شده اســت. این در حالی است که 
قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان نخســتین 
قــدم برای ایجاد این نظام نیازمند بازنگری اســت. 
وی در ادامه با بیان این که نیاز نظام پولی کشــور 
به فعالیت های مطالعاتی گسترده تر در بخش محتوا 
اصلی تریــن چالش صنعت بانکداری اســت، افزود: 
قانون بانکداری اســالمی از پنج ســال پیش تقدیم 
مجلس شــده ولی هنوز به نتیجه نرســیده است. 
مدیرعامــل بانک قوامین در پایان با اشــاره این که 
آموزش مفاهیم و محتوا یکــی دیگر از چالش های 
این صنعت محســوب می شــود، افزود: در این راستا 
نیازمند استفاده از تجربیات صاحب نظران مختلف در 
زمینه های فقهی، اجرایی و عملیاتی هســتیم که از 
طریق بسترهای آموزشی موجود باید در دانشگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، و حوزه هــای علمیه ایــن مفاهیم و 

آموزش ها را در سطح جامعه گسترش دهند.

 علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار 
تهران نیز با بیان این که ســواد مالی در عصر کنونی 
دامنه ی گسترده ای در زندگی افراد دارد گفت: ریسک، 
بیمه، پس انداز و وام از مفاهیمی هستند که برای زندگی 
عادی هر فرد باید در این باره سواد مالی کافی داشته 
باشــد. صحرایی با اشاره به این که سواد مالی مختص 
گروه سنی خاصی نیست، و از کودکان تا بازنشستگان 
را شامل می شود افزود: همه ی افراد نیازمند سواد مالی 
هستند. به ویژه برای کسانی که سواد کمتری دارند باید 
اقداماتی در راستای افزایش سواد مالی آنان انجام شود. 
مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران در پایان تصریح 
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کرد: بر اســاس پژوهش های انجام شده ضعف سواد 
مالی موجب ایجاد مسائل اقتصادی عدیده  ای برای 
افراد به ویژه در دوران بازنشســتگی می شــود. به 
همین دلیل، ســرمایه گذاری در ارتقای سواد مالی 
موجب افزایش ثروت خانوارهــا و در نهایت ثروت 

جامعه می شود.

 یاســر فالح مدیرعامل شــرکت اطالع رســانی و 
خدمات بورس نیز با اشــاره به بررسی جایگاه سواد 
مالی و ارتقای آن در کشــور، سواد مالی را یکی از 
ابعاد شش گانه ی سواد از نظر یونسکو عنوان کرد و 
ادامه داد: ســواد مالی از دیدگاه سازمان همکاری 
و توســعه ی اقتصــادی )OECD( توانایی قضاوت 
آگاهانــه و تصمیم گیری موثر درباره ی اســتفاده و 
مدیریت پول تعریف می شود. فالح افزود: بر اساس 
آخرین آمارهای این ســازمان، در بین کشــورهای 
دنیا در میزان توجه به بحث سواد مالی تفاوت های 
چشــمگیری وجــود دارد. وی در پایــان تصریح 
کــرد: با توجه به اهمیت بحث ســواد مالی در دنیا 
در حال حاضر کمیته هــای بین المللی برای توجه 
بیشتر به سواد مالی تحقیقات فراوانی را انجـــــام 

می دهـــند.

 رضا راعی، اســتادتمام و عضــو هیئت علمی گروه 
مدیریــت مالی و بیمه ی دانشــگاه تهران و رییس 

هیئــت مدیره ی انجمــن مالی ایران، نیــز با ایراد 
ســخنرانی درباره ی روند توســعه ی علم مالی در 
ایران پس از تبیین چگونگی شکل گیری رشته های 
مرتبط بــا بازارهــای پولی و مالی، بــه مهمترین 
مســـــائل توسعـــــه ی علم مالی در ایران اشاره 

کرد.

 در ادامــه ی کنگــره، پنلی دربــاره ی چالش های 
آموزش های مالی کشــور با حضور ســیده محبوبه 
جعفری، مدیر توســعه ی فرهنگ ســرمایه گذاری 
بــورس و اوراق بهادار تهــران، ابراهیم نوروزبیگی 
مدیــر اجرایی مرکز آمــوزش حســابداران خبره 
)PACT(، حمید مرتضی کوشــکی تحلیلگر مالی 
کارگزاری اقتصاد بیدار، و شــاهین احمدی رئیس 
مرکز آموزش ســازمان بورس و اوراق بهادار برگزار 
شــد، و طی آن چالش های آموزش در نظام پولی 
و مالی کشــــور به بحث و تبادل نظر گذاشـــته 

شــد.

در آغاز پنل، سیده محبوبه جعفری که اداره ی پنل 
را بر عهده داشــت، با طرح پرســش هایی درباره ی 
چالش های آموزش در کشور اعضای پنل را به بیان 

دیدگاه های خود در این باره فراخواند.

ابراهیم نوروزبیگی با اشــاره به چالش های دریافت 
مــدارك بین المللی مالی در ایران، مهمترین مولفه 
برای موفقیــت در حرفه ی حســابداری را توانایی 
تعامــل با افراد و افزایش هوش اجتماعـــــی بیان 
کرد و افــزود: عالوه بــر این موارد، داشــــــتن 
مهارت هـــــای فناورانــه نیــز یکی دیگـــــر از 
عوامـــل اصلــــی برای موفقیت در این عرصـــه 

اســــت.

شــاهین احمدی نیز با اشاره به ضرورت در اختیار 
داشتن سواد مالی توســط افراد جامعه، این امر را 
یکی از عناصر کلیدی برای فعالیت در بازار سرمایه 
دانســت و افزود: در حال حاضر برای حل مســائل 
مربوط بــه گرفتن مــدارك بین المللی در حوزه ی 
مختلف  نهادهــای  توســط  گواهی نامه هایی  مالی 
کشــور طراحی شده اســت که متناسب با فضای 

اقتصاد ایران شکل گرفته اند.

حمید مرتضی کوشــکی نیز مهم ترین دلیل از بین 
رفتن اعتماد در معادالت بازار ســرمایه را نوسانات 
غیر عادی در بازار دانســت و افــزود: برای از بین 
رفتن این نوســانات، افراد فعــال در این حوزه باید 

دانش مالی الزم را کسب کنند.

 

سعید اسالمی بیدگلی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
عالمــه طباطبایــی و دبیــرکل کانــون نهادهای 
ســرمایه گذاری ایــران، نیز با ســخنرانی درباره ی 
لزوم آمــوزش اقتصــادی و مالی در مــدارس، به 
بحث کلیدی ســواد مالی و معیارهای اندازه گیری 
آن اشــاره کرد و افزود: موسســه ی رتبه بندی اس 
اند پی  ســطح سواد مالی شــهروندان را بر اساس 
دانش عمومی آنان با چهار شــاخص تنوع بخشــی 
ریســک، تورم، حســابداری و نــرخ بهره ی مرکب 
اندازه گیری می کند. وی ادامه داد: بر اســاس این 
رتبه بنــدی، 33 درصد از بزرگســاالن در جهان از 
ســواد مالی مناســبی برخوردارند. در حالی که در 
ایران، جمعیت شهروندان دارای سواد مالی مناسب 
حدود 20 درصد برآورد می شــود کــه از میانگین 
جهانی پایین تر است. این استاد دانشگاه در ارتباط 
با مهم ترین مسائل سواد مالی پایین، اظهار داشت: 
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توســعه نیافتگی بازارهای مالی و رواج سیاست های 
پوپولیســتی از جمله مهم ترین مسائل سواد مالی 

پایین است.

رضا داغانی، مدیر برنامه ریزی کنگره، در اختتامیه 
کنگره بــا اشــاره به برنامــه ی اهــدای جایزه ی 
"کارشناس خبره ی آموزش"، گفت: در سال آینده 

در صورت همکاری نهادهای مربوط با تشکیل یک 
گروه ارزیاب و همچنین تعیین معیارهای کارشناس 
خبره بر اســاس معیارهای دانشگاه میشیگان این 
جایزه به برترین کارشناسان آموزش فعال در نظام 

پولی و مالی کشور اهدا خواهد شد.

  

در حاشــیه ی برگزاری این کنگره، محسن قاسمی، 
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران و سردبیر 
مجلــه ی حســابدار، در گفت وگــوی اختصاصی با 
خبرنگار دبیرخانه ی کنگره، مهم ترین چالش آموزش 
در نظام پولی و مالی کشــور را "دانشگاهی سازی" 
حســابداری، تامین مالی )که بــه زعم وی به غلط 
با عنوان "مدیریت مالی" می شناســیم(، بانکداری، 
و ســایر زمینه های تخصصی مرتبط اعالم کرد. وی 
در تبیین این معضل تصریح کرد: در همین کنگره، 
معاون محترم فنی و آماری سازمان سنجش آموزش 
کشور )احســان جمالی( آمار دانشجویان کشور را 
اعالم کردند. ما در سالهای گذشته همواره با افتخار 
گفته ایــم که دانشــجویان حســابداری بزرگترین 
جامعه ی دانشجویی کشور هســتند. ولی این یک 
روی ماجرا است. نیمه ی پنهان مسئله این جا است 
که بی توجهی راهبردی به ترویــج گواهینامه های 
حرفه ای متنــوع در زمینه های تخصصی گوناگون، 
از جمله، در زمینه های حسابداری مالی، حسابداری 

مدیریت، حسابرسی داخلی، حسابداری دادگاهی، 
بازرســی تقلب، مدیریت ریســک، کنترل داخلی، 
راهبری شرکتی، برنامه ریزی مالی شخصی، و دهها 
گواهینامه ی حرفه ای دیگر که امروزه در کشورهای 
توســعه یافته متداول اســت، جوانان بااستعداد ما 
را بــه آن چه من "بی راهــه ی تحصیالت تکمیلی 
دانشــگاهی در ایران" تعبیر کرده ام، کشــــانده 

اســت. 

دبیرکل انجمن حســابداران خبره ی ایران در ادامه 
تاکید کــرد: قصد من اصال و ابدا این نیســت که 
ارزش دانشگاه ها و فعالیت های دانشگاهی را تنزیل 
بدهم. بحث من بر سر عدم تناسب در آموزش های 
دانشگاهی و حرفه ای است. مسئله ی اصلی این است 
که بخش بسیار بســیار بزرگی از دانش آموختگان 
مقطع کارشناسی حسابداری و دیگر رشته های مالی 
که تصمیم به ادامه ی تحصیل در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی این رشــته ها می گیرند به هیچ وجه قصد 
ندارند مسیر دانشگاهی را برای خود انتخاب کنند. 
این افراد از روی ناچــاری و نبودن گواهینامه های 
حرفه ای متنوع در زمینه های تخصصی گوناگون به 
ادامه تحصیــل در مقاطع تحصیالت تکمیلی روی 
می آورند. اوج این خطای راهبردی تا بدان جا است 
که ما در همین رشته ی حسابداری به جای ترویج 
گواهینامه های حرفه ای مدام در حــــال راه اندازی 
گـــــرایش های مختلف حســابداری )حسابداری 
...( در  مدیریت، حسابرسی، حســـابداری دولتی، 

دانشگاه هــــا هســـتیم! 

قاســمی در پایان گفت: یک زمانی در ایران، وقتی 
انجمن حسابداران خبره ی ایران به عنوان نخستین 
نهاد حرفه ای حســابداران ایران تاسیس شــــد )2 
اسفند 13۵1( حدود 40 درصد از اعضای آن دارای 
 CA، ،گواهینامه های معتبر بین المللــی )از جمله
ACCA، CPA، و CMA( بودند. همین حسابداران 

حرفــه ای کــه دارای معتبرتریــن گواهینامه های 
نقش آفرینی های  بودنــد،  بین المللــی  حرفــه ای 
تاریخی در توســعه ی بازارهای مالی ایران داشتند. 
راه اندازی بانک مرکزی، توســعه ی شبکه ی بانکی 

کشور، تاسیس بورس اوراق بهادار تهران، و تشکیل 
حرفه ی حسابرسی در ایران مرهون خدمات همین 
گــروه از حســابداران حرفه ای اســت، که هم در 
داخل کشــور و هم در عرصه ی بین المللی از اعتبار 
ابوالقاسم  کم نظیری برخوردار بودند. مثاًل، زنده یاد 
خردجــو )بنیانگــذار بورس اوراق بهــادار تهران و 
کانون حسابداران رسمی( که حدود شش سال در 
بانــک جهانی خدمات ارزشــمندی را در کمک به 
توسعه ی کشورهای شــرق آسیا به ویژه ژاپن انجام 
داد، در سرتاسر جهان به اسم کوچک شان )قاسم( 
می شــناختند. یا زنده یاد محمدمهدی سمیعی در 
دوره ی نخســت رئیس کلی بانک مرکزی از اعتبار 
بی نظیری در سطح بین المللی برخوردار بود؛ همین 
طور جایگاه رفیع اســتاد حســن ســجادی نژاد و 
اسمعیل عرفانی در شــرکت ملی نفت ایران. هیچ 
کــدام از این افراد از مســیر دانشــگاهی پرورش 
نیافته بودنــد. همگی آنان از مســیر آموزش های 
حرفه ای و دریافت گواهی نامه های معتبر بین المللی 
)حســابدار چارترد عضو انجمن حسابداران چارترد 
انگلســتان و ولز - ICAEW( به عنوان حسابداران 
حرفه ای پرورش پیدا کــرده بودند. به همین دلیل 
هم در سرتاســر زندگی شــان رویکرد حرفـــه ای 
)نه دانشگاهــــی( بــه حســــابداری و امور مالی 

داشـــتند. 

ایــن که ما همیشــه فکر می کنیم همه ی مســائل 
نظام پولی و مالی کشــور را باید در دانشگاه ها و در 
پایان نامه های دانشگاهی حل کنیم، یک افسانه و باور 
به شدت غلط است. همین حسابداری را در دنیا مگر 
دانشــگاه ها توسعه داده اند؟ ابداً این طور نیست. این 
نهادهای حرفه ای )مثال، انجمن حســابداران رسمی 
آمریکا - AICPA( بودند که باعث توسعه ی مفاهیم 
و زمینه های تخصصی متنوع حســابداری در جهان 
شــده اند. بنابراین، بهتر است ما هم در ایران یک بار 
برای همیشه بایستیم و به مسیری که طی این چند 
دهه آمده ایم بدون تعصب نگاه کنیم و ارزیابی کنیم 
که این روند "دانشگاهی ســازی" حسابداری و سایر 
رشته های مالی در ایران واقعا چه دستاوردی برایمان 

داشته است.          


