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دیگر مطالب این شماره:

دوره ھای بین المللی حسابداری

گزارش کامل سیزدھمین ساالنه ی آیین گرامیداشتحسابداری؛ حرفه ای بین المللی

استقالل ھتل  نور،  یای  در تاالر   ،۱۳۹۸ آذر   ۱۷ یکشنبه، 

در گفت وگو با محمدامین قنبرى مسئول واحد 
 (PACT) بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  به  وابسته 

قاسمى،  محســـن  حضــور  با  میزگردى 
سـیاه کوهیان  مجتبى  ســـلطانیه،  احسان 
روابط  کارگروه  و علــى هــدایتى، اعضـاى 
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  سخنرانى رحمت اله صادقیان (رئیس انجمن)، بین الملل 

ملى  کمیسیون  (دبیرکل  ایوبى  حجت اله 
(معاون  عزیزالهى  محمد  یونسکو-ایران)، 
محسن  و  سیستم)،  همکاران  بازار  توسعه ى 
نفرات  از  تقدیر  و  انجمن)،  (دبیرکل  قاسمى 
مالى  «حسابدار  آزمون هاى  برگزیده ى 
«خدمات  و  خبره»  مدیریت  «حسابدار  خبره»، 
انجمن،  برگزیده ى  کارکنان  مالیاتى مشاغل»، 
خبرنگار برگزیده، و چهره هاى ماندگار انجمن 
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میزگرد

حســابداری؛
 حــــرفه ای 
بین المللــی

با حضـــور محسن قاســمی )دبیرکل 
انجمن حسابداران خبره ی ایران و سردبیر 
مجله ی حســابدار(، احســان سلطانیه 
ســیاه کوهیان  مجتبــی   ،)ACCA(
هدایتــی  علــی  و   ،)ACCA(
روابط  کارگــروه  اعضــای   ،)ACCA(
ایران بین الملل انجمن حسابداران خبره 

شــنيدن  بــرای 
پادکست کامل این 
ميزگــرد از طریق 
پادکستهای  کانال 
حسابداران  انجمن 
خبــره ی ایران در 
تلگرام کد تصویری 
باال را اسکن کنيد.

بــرای دیدن فيلم 
کامل این ميزگرد از 
طریق کانال انجمن 
حسابداران خبره ی 
آپارات  در  ایــران 
را  باال  تصویری  کد 

اسکن کنيد.

محســن قاســمی: به نام خدا. خدمت دوســتان 
سالم عرض می کنم. امروز سه شــنبه، 2۶ شهریور 
13۹8، در محل دفتر انجمن حســابداران خبره ی 
ایران، میزگرد "حسابداری؛ حرفه ای بین المللی" را 
با حضور اعضای کارگروه روابــط بین الملل انجمن 
حســابداران خبره ایران برگــزار می کنیم. من ابتدا 
دوســتان را معرفی کنم؛ جناب آقــای دکتر علی 
هدایتــی، جناب آقای احســان ســلطانیه و جناب 
آقای مجتبی ســیاه کوهیان. این کارگروه به موجب 
مصوبه ی جلســه ی مورخ 1۹ خرداد 13۹8 شورای 
عالی انجمن تشکیل شده است. ما قبال یک کارگروه 
روابط عمومی و روابط بین الملل در انجمن داشتیم، 
که بــه موجب این مصوبــه ، از خردادمــاه 13۹8 
کارگــروه روابط بین الملل به صــورت یک کارگروه 

جداگانه فعالیت خود را آغاز کرده است.

اجازه بدهید ابتدا مقدمــه ای را برای ورود به بحث 
عرض کنم تا چارچــوب موضوعاتی که می خواهیم 
در این میزگرد درباره شــان صبحت کنیم روشن تر 
شود. روندی که حســابداری مدرن و امروزی ایران 
طی حدود 130 سال گذشــته طی کرده است، به 
این حالت بوده است که حسابداری به صورت عرف 
حرفه ای و بین المللی اش وارد ایران شــده اســت. 
یعنــی نقطه ی آغاز به کارگیری حســابداری مدرن 
و امروزی در ایران عمدتاً به این شــکل بوده اســت 
که با ورود شــعب بانک های خارجی به ایران )بانک 
شــرق جدید، سال 12۶۶ ه.ش.( به مرور گروهی از 
حســابداران ایرانی پرورش پیدا کردند. البته اوایل 
این روند، چون حســابداری مــدرن در ایران وجود 
نداشت، حسابداران خارجی بودند که می آمدند و در 
شعب و ادارات بانک ها مشغول به کار می شدند. ولی 
به مرور کنار دست این حسابداران خارجی گروهی 
از حســابداران ایرانی هم پرورش پیدا کردند. البته 
افــراد عالقه مندی مثل زنده یــاد علی اصغر آموخته 
هم بودند کــه فراتر این آمــوزش تجربی به دنبال 
یادگیــری نظام منــد حســابداری می رفتند. مثال، 
زنده یاد آموخته به صورت مکاتبه ای از طریق انجمن 
بانکداری لندن حســابداری را آمــوزش دیدند. آن 
زنده یاد بعد از تاسیس بانک ملّی ایران )سال 130۶ 
ه.ش.( - که به ســمت رئیس کل حســابداری این 
بانک هم ارتقاء پیدا کردند – دوره ی دوجلدی کتاب 
"علم حســابداری" را تالیف کرد، که به عنوان یکی 

از اولیــن منابع آموزش حســابداری مدرن در ایران 
مورد استفاده بود. همین طور که مالحظه می کنید، 
روندی که طی شــده بود، کامال یک روند حرفه ای و 
غیردانشگاهی بود. یعنی نیاز به حسابداری مدرن در 
ایران از دل صنعت )اینجا صنعت بانکداری( به وجود 
آمــد، و افراد حرفه ای و شــاغل در صنعت به دنبال 

فراگیری آن رفتند. 

حتی اولین گروه دانشــجویان ایرانی اعزام به خارج 
برای آموختن حســابداری )12 نفر، در سال 131۵ 
ه.ش.( هم توسط بانک ملی ایران بورسیه شده بودند. 
نکته ی بســیار بااهمیت و قابل تامل هم این اســت 
که این دانشــجویان به جای ایــن که برای تحصیل 
حســابداری مدرن در دانشــگاه های غربی مشغول 
به تحصیل بشــوند، در دوره ی آموزش حرفه ای )نه 
دانشــگاهی( انجمن حســابداران چارترد انگلستان 
و ولز مشــغول به تحصیل شــدند. چون آن ســالها 
)حدود ســال 1۹3۶م.( اصال رشــته ی حسابداری 
بــه معنی امــروزی حتی در دانشــگاه های امریکا و 
انگلســتان هم راه اندازی نشــده بود. همین افراد، از 
جمله، محمدمهدی ســمیعی، ابوالقاســم خردجو، 
اســمعیل عرفانی، حســن ســجادی نژاد، ...، وقتی 
دوره ی حسابداری چارترد )CA( را تکمیل می کنند 
و به ایــران برمی گردند چون در یک فضای حرفه ای 
)نه دانشــگاهی( و بین المللی )نــه محلی( آموزش 
دیده بودند، با همان رویکــرد حرفه ای و بین المللی 
حســابداری مدرن را در ایران هم در دانشگاه و هم 
در صنعت پایه گذاری می کنند. مثال زنده یاد اسمعیل 
عرفانی و زنده یاد حسن سجادی نژاد وقتی آموزشگاه 
عالی حســابداری را در ســال 133۶ زیرمجموعه ی 
شــرکت ملّی نفت ایران به عنوان اولین موسســه ی 
آموزش عالی حسابداری در ایران تأسیس می کنند، 
آن آموزشــگاه بیشتر از آن که شبیه به یک دانشگاه 
)به معنی کالســیک آن( باشد، عمال یک آموزشگاه 
حرفــه ای با همان مدل انجمن حســابداران چارترد 
انگلستان و ولز است. یعنی دانشجویان صبح ها برای 
کارآمــوزی به واحدهای مختلف شــرکت ملّی نفت 
ایــران یا واحدهای تابعــه ی آن می رفتند، و همه ی 
کالس های آن آموزشــگاه )که بعدا به دانشــکده ی 
حسابداری و علوم مالی شرکت ملّی نفت ایران تغییر 
نام داد( بعد از ظهرها تشــکیل می شــد. من در این 
مقدمه خیلی نمی خواهم وارد جزئیات تاریخی بشوم. 
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عرض من این اســت که ورود حســابداری مدرن به 
ایران با یــک مدل کاماًل حرفه ای و کاماًل بین المللی 
بوده اســت. مثال، وقتی دانشکده ی حسابداری نفت 
تشــکیل شــد، همان منابعی که بنیانگذاران آن در 
دوره ی حســابداری چارترد انگلســتان می خواندند، 
همــان منابع را زنده یاد اســمعیل عرفانی و زنده یاد 
حسن سجادی نژاد ترجمه کردند، و با همان رویکرد 
حرفه ای آنها را در آن دانشــکده تدریس کردند. به 
عنوان نمونه، ما االن می بینیم که مباحث مالیاتی در 
دانشگاه های ما خیلی برجسته نیست. ولی به خاطر 
این که مباحث مالیاتی در دوره های آموزش حرفه ای 
انگلســتان خیلی جدی و مهم بود )و هست(، در آن 

دانشکده هم خیلی جدی به آنها می پرداختند.

در دهه ی 1340 ه.ش. هم که صنایع جدید در ایران 
شــکل گرفتند، از قضا همین نســل اول حسابداران 
ایران آدمهای بســیار مؤثری در صنعتی شــدن ایران 
بودند. مثال، زنده یاد محمدمهدی ســمیعی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی، و زنده یاد ابوالقاسم خردجود 
به عنوان مدیرعامل بانک توسعه ی صنعتی و معدنی 
ایران عمال رهبری تامین مالی صنعتی شدن ایران را بر 
عهده داشتند، و چون خودشان حسابدارانی بین المللی 
بودند، با الگوبرداری اصولی از ســاز و کار مورد عمل 
در کشــورهای پیشــرفته موجب اهمیت پیدا کردن 
حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل در 
فرایند تامین مالی صنایع نوپای ایران شدند. عالوه بر 
این، راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران در سال های 

پایانی دهه ی 1340 ه.ش. که آن هم به رهبری نسل 
اول حسابداران ایران )زنده یادان سمیعی و خردجو( 
کلید خورد و انجام شــد، هم مزیدی بر علت اهمیت 
پیدا کردن حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی 
مســتقل در اقتصاد ایران شــد. به همین دلیل، ما 
می بینیم که اواخر دهه ی 1340 ه.ش. عالوه بر ورود 
موسسات حسابرســی بین المللی به ایران، نسل اول 
مؤسسات حسابرســی ایرانی هم در کشور راه اندازی 
شــدند. و رفته رفتــه مقدمات راه انــدازی نهادهای 
حرفه ای حسابداری ایران هم فراهم شد. ما در همان 
سالهای آغازین دهه ی 13۵0 ه.ش. می بینیم که ابتدا 
انجمن حسابداران خبره ی ایران )در سال 13۵1( و 
ســپس کانون حسابداران رســمی )در سال 13۵2( 
راه اندازی  شــدند، و به رویای سی ســاله ی نسل اول 
حســابداران ایران برای راه اندازی نهادهای حرفه ای 

باالخره جامه ی عمل پوشانده شدند.

به رغم ایــن آغاز درســت و اصولی شــکل گیری 
حســابداری مدرن در ایران، رونــدی که ما حداقل 
در این یکی دو دهه ی اخیر در کشــور دیده ایم که 
طی شــده این بوده است که ما حســابداری را در 
ایران خیلی آکادمیک و دانشــگاهی کرده ایم! یعنی 
همه ی جوانان بااستعداد و عالقه مندی که لیسانس 
حسابداری می گیرند و قصد ندارند زندگی دانشگاهی 
را انتخــاب کنند، یعنی نمی خواهنــد عضو هیئت 
علمی دانشگاه بشوند، پیش فرض شان این است که 
حتمــاً باید بروند و فوق لیســانس بگیرند، و بعدش 

هم حتماً باید بروند و دکتری حسابداری بگیرند! در 
صورتی که ما می دانیم که هیچ دانشــگاهی در دنیا 
حســابدار حرفه ای پرورش نمی دهد. مسیر حرفه ای 
شدن حسابداران در همه جای دنیا یک مسیر کامال 
مشخص است و از راه عضویت در نهادهای حرفه ای 
)مثــل، AICPA، ICAEW، ACCA، CIMA، ...( و 
 CPA، CA، ،دریافت گواهی نامه های حرفه ای )مثل

ACCA، CMA، ...( انجام می شود.

عذرخواهی می کنم که ایــن مقدمه قدری طوالنی 
شــد. می خواســتم در فضای میزگرد قرار بگیریم، 
و این که درباره ی چه چیــزی می خواهیم صحبت 
کنیم. بحث ما درباره ی این است که در حسابداری، 
اوالً، آن جنبه ی حرفه بودن حســابداری و حرفه ای 
بودن حسابداران است که اهمیت اصلی را دارد. اصاًل 
همین جنبه باعث توسعه ی حســابداری در جهان 
شده است. یعنی در کشــورهای پیشرفته ی جهان، 
هیچ وقت ندیده ایم که دانشــگاهها باعث توسعه ی 
حسابداری شــده باشــند. همیشــه این نهادهای 
حرفــه ای بوده اند که زمینه ی مختلف حســابداری 
را توســعه داده اند. و نکتــه ی دومی که می خواهیم 
درباره اش صحبت کنیم این اســت که حســابداری 
عــالوه بر این که یک حرفه اســت، یــک حرفه ی 
بین المللی اســت. ســال به ســال هم این جنبه ی 

بین المللی بودن حسابداری برجسته تر می شود. 

در این چارچوب، چند محور یا پرسش اصلی داریم 

از راست: مجتبی سیاه کوهیان )ACCA(، محسن قاسمی )دبیرکل انجمن، سردبیر مجله(، علی هدایتی )ACCA(، و احسان سلطانیه )ACCA(، اعضای کارگروه روابط بین الملل انجمن حسابداران خبره ی ایران
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حسابدار

که می خواهیم درباره ی آنها صحبت کنیم. محور اول 
این که ویژگی های یک حسابدار حرفه ای بین المللی 
چیســت؟ یعنی، در کشورهای توســعه یافته، مثال 
در آمریــکای شــمالی، اروپا و کشــورهای دیگری 
که حســابداری در آنها توســعه پیدا کرده اســت، 

حسابداران چه ویژگی هایی دارند؟ 

احســان ســلطانیه: آقای دکتــر! از توضیحات تان 
سپاســگزارم. برای خــود من خیلــی آموزنده بود. 
تاریخچه ای که گفتید، با تجربیات و بینشی که من 
از محیط دارم کاماًل هم خوانی دارد. اما یک حسابدار 
بین المللی چه ویژگی هایی باید داشــته باشد؟ برای 
خــود مــن، وقتــی دوره ی ACCA را می گذراندم، 
اولیــن ویژگی که خیلی متمایز شــد، بحث اخالق 
حرفــه ای بود. یعنی فــارغ از هر دانــش و مهارت 
حرفه ای کــه بعداً درباره ی آنهــا صحبت می کنیم، 
بحث اخالق حرفه ای یک حســابدار حرفه ای که در 
این حرفه شــاغل است، خیلی برجسته و مهم است. 
البته رعایت اخالق بــرای جامعه به صورت عمومی 
برجســته و مهم اســت. ولی اهمیت آن در حرفه ی 
حســابداری دوچندان است. ما یک استادی داشتیم 
که در این زمینه یک مثال می زد و می گفت اگر یک 
پزشک یک خطایی مرتکب شود، ممکن است جان 
یــک یا چند نفر به خطر بیفتد. ولی یک حســابدار 
اگر خطایی مرتکب شود، ممکن است زندگی دهها، 
صدها و هزاران نفر به مخاطره بیفتد. نمونه  های این 
خطاها را ما در دنیــا می بینیم. بنابراین، افرادی که 
در حرفه ی حســابداری به رده های باال می رســند، 
بایــد اخالق حرفه ای را به دقــت رعایت کنند. این 
افراد باید بتوانند درســت و نادرســت را به خوبی از 
یکدیگر تشخیص بدهند. حسابدارانی که در خدمات 
حسابرســی کار می کنند باید قضاوت حرفه ای قوی 
داشــته باشند. یا حسابدارانی که در کارهای اجرایی 
کار می کنند باید مطمئن شوند که در راستای منافع 

ذینفعان گام برمی دارند.

از دیگر ویژگی های یک حسابدار حرفه ای بین المللی 
می توانیم به داشــتن دانش حرفه ای اشاره کنیم که 
خیلی می تواند کمک کننده باشــد. ما ســازمانهای 
پرشــماری را داریم که به دلیل نداشــتن دانش در 
زمینه هــای مختلف، از جملــه، بازاریابی، زنجیره ی 
تامین و عرضه، تولید، و ... صدمات زیادی خورده اند. 

ولی با توجه به تجربه ای که دارم به جرأت می گویم 
که اگر دانش حرفه ای مالی در یک شــرکت وجود 
نداشــته باشد، شــرکت نمی تواند توسعه پیدا کند. 
االن می بینیم که در کشورهای توسعه یافته ی جهان 
امور مالی در توســعه ی کســب وکارها، در ترســیم 
آینده ی آنها، و در جهت دهی درســت به آنها، نقش 
شــریک تجاری را ایفا می کند. در چنین شرایطی، 
یک حســابدار حرفه ای باید از دانــش برنامه ریزی 
اســتراتژی های مالی، بازاریابی، بنیان های زنجیره ی 
تامین و عرضه، مدیریت عملکرد، و ... برخوردار باشد 
تا بتواند به مدیریت کمک کند. الزمه ی اینها به روز 
بودن حسابداران حرفه ای اســت، و این که بتوانند 
خودشان را هم پای دانش دنیا جلو ببرند. از نظر من، 
چون نمی خواهم خیلی وقت را بگیرم، این دو مورد 
از مهم تریــن ویژگی های یک حســابدار بین المللی 

است.

علی هدایتی: بــه نام خدا. من هم از شــما آقای 
دکتر قاسمی تشکر می کنم، برای این فرصتی که در 
اختیار ما گذاشــتید. در تایید فرمایش احسان جان، 
به نظرم بحث اخالق حرفه ای برای حرفه خیلی مهم 
اســت. پایبندی به اخالق اساسا یکی از کارکردهای 
حرفه هاســت. نهادهای حرفه ای می توانند بر اعضای 
خــود نظــارت کننــد. در صورتی که دانشــگاهها 
این کارکــرد را ندارند. این افراد حرفه ای هســتند 
که همدیگــر را کنترل می کنند. مــن اگر بخواهم 
خطایی مرتکب شــوم، نگران این هســتم که مبادا 
جلوی مجتبی یا احســان آبرویــم برود. همین یک 
عامل کنترلی بر روی من اســت. نهادهای حرفه ای 
می توانند بر اعضای خود اعمال نفوذ و نظارت کنند. 
نهادهای حرفه ای می توانند به راحتی با کسب وکارها 
و ســایر ذینفعان ارتباط برقرار کنند و نیازهای آنها 
را درك کنند و به ســرعت می توانند به روز شــوند. 
یکی از ویژگی های حســابدار حرفه ای این است که 
اصول کلی را می داند، ولی ایــن توانایی را دارد که 
آنها را در هر شــرایطی منطبق و پیاده ســازی کند. 
یعنی حســابدار حرفه ای چیزهایی که در دانشــگاه 
آموخته اســت را به همان شکل و بدون تغییر به کار 
نمی گیــرد، بلکه توانایــی به کارگیری دانش محض 
را در محیط کار دارد. دانشــگاهها این قابلیت را به 
افراد نمی دهند. دانشگاهها توانایی تحلیل را به افراد 
نمی دهند. حسابدار حرفه ای کسی است که برای هر 

مســئله ای که پیش می آید بتواند به سرعت و حتی 
گاهی به لحظه تصمیم بگیرد، و با توجه به مقتضیات 
و شــرایط، بتوانــد تحلیل کند و راه حل پیشــنهاد 
بدهد. من فکر می کنم این توانایی یکی از مهم ترین 

ویژگی های یک حسابدار حرفه ای است.

مجتبی ســیاه کوهیان: از شــما و دوســتان خیلی 
ممنونم. توضیحات تان خیلی عالــی و آموزنده بود. 
مــن در تکمیل فرمایــش آقای ســلطانیه و آقای 
دکتــر هدایتــی عزیــز می خواهم اضافــه کنم که 
انجمن حســابداران خبره ی چارتــرد )ACCA( به 
عنــوان نهادی که ما عضو آن هســتیم، یک کلیپی 
را از ســال 1۹03، هنگامی که می خواستند انجمن 
را تاســیس کنند، منتشــر کرد. در آن جلسه دقیقاً 
دغدغه ای که برای بنیان گذاران ACCA مطرح بود، 
این بود که ویژگی های حســابدار حرفه ای چیست؟ 
و چه کســایی می توانند عضو ایــن انجمن حرفه ای 
حســابداران بشــوند؟ مثال، در ارتباط با جنســیت 
می گویند که ما نباید محدودیتی داشــته باشــیم. 
طوری که االن می بینیــم در ACCA تعداد اعضای 
زن تقریبا متناســب با تعداد اعضای مرد است. بعد، 
یک ســری آزمون هــا را بر مبنای عمــل و آن چه 
در اجــرا اتفــاق می افتد طراحی می کنند، ســپس، 
الزامــات مربوط به ســابقه ی کار را لحاظ می کنند، 
و نهایتا، ســایر شــرایطی که برای عضویت در این 
انجمن حرفه ای الزم اســت تعیین می شــود. یعنی، 
یــک پایه ی اولیه ای را می گذارنــد که بر مبنای آن 
ACCA شــکل می گیرد و می بینیــم که امروز یکی 
از قدرتمندتریــن و تاثیرگذارترین نهادهای حرفه ای 
حســابداری در جهان است. این انجمن حرفه ای هر 
سال یک تحقیقی )Survey( از کارفرمایان سرتاسر 
جهــان انجام می دهــد، که بر مبنــای آن، نیازهای 
آنهــا را ارزیابی می کند. بعد، بر مبنــای این نیازها 
به صورت مســتمر مواد و ســرفصل های آزمون های 
حرفــه ای عضویت خــود را به روز می کنــد. حتی با 
انتشار منابع آموزشی و برگزاری سمینارها، وبینارها 
و دوره های آموزشــی دانش اعضــای قبلی خود را 
هم متناســب با نیازهــای روز کارفرمایان به روز نگه 
می دارد. احســان جان خیلی خوب اشاره کرد. ما در 
دانشگاه های ایران هیچ چیزی از بازاریابی، زنجیره ی 
تامین و عرضه، مدیریت منابع انســانی، برنامه ریزی 
استراتژیک، اســتراتژی های مالی، ... به دانشجویان 
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حســابداری آموزش نمی دهــم. در صورتی که یک 
حسابدار حرفه ای باید این مفاهیم را بداند. در دوره ی 
آموزشی عضویت ACCA همه ی این مباحث هست. 
مــا می توانیم از آنها الگو بگیریم. بعد از آموختن این 
مفاهیم، کسب سابقه ی کار حرفه ای و رعایت اخالق 
حرفــه ای و نظارت بر کار اعضــاء و آموزش حرفه ای 

مستمر هم جزو الزامات عضویت در ACCA است.

محســن قاسمی: درســت اســت. اتفاقا چند سال 
پیش )زمســتان 13۹4( که یکــی از بزرگان انجمن 
در یادداشــتی یــک ویژگی جامعیت بــرای انجمن 
حســابداران خبره ی ایران قائل شــده بود و انجمن 
را هــم یک نهاد دانشــگاهی و هم یک نهاد حرفه ای 
دانســته بود؛ آن زمان، برای من خیلی مشــغولیت 
ذهنــی ایجاد شــد که ببینــم ویژگی هــای متمایز 
انجمن هــای حرفه ای، دانشــگاهی و صنفی کدامند. 
حاصل بررسی هایم را در مقاله ی "انجمن دانشگاهی، 
صنفــی یا حرفه ای؟ مســئله این اســت!" )مجله ی 
حسابدار، شماره 28۷-288، اسفند 13۹4 و فروردین 
13۹۵( ارائه کــردم. همان طور که در آن مقاله ذکر 
کرده ام، همه ی حرفه های دنیا، مثل پزشکی، وکالت، 
...، و حرفه ی حسابداری، یک شعار اصلی دارند و آن 
»خدمت به عموم )Public(« است. به نظر من، این 
برجســته ترین تفاوت حرفه ها از اصناف است. چون 
اصناف، بر خالف حرفه ها، شعار اصلی شان جنگیدن 
برای دفاع از حقوق صنفی خودشان است. در اصناف 
هدف اصلی این اســت که از هر راهی که می توانند 
از جامعــه و نهادهــای قدرت امتیازهای بیشــتری 
برای خودشــان بگیرند. در حالی کــه حرفه ها دقیقا 
برعکس این را می گویند. آنها به عموم می گویند که 
هدف اصلی ما خدمت به شماســت. یعنی ما خدمات 
ارزشــمند و ارزش آفرینی را می توانیم به شــما ارائه 
کنیم. خب، مســلم اســت وقتی یک فــرد حرفه ای 
خدمــات حرفه ای خود را بــه جامعه معرفی می کند 
و جامعه هم این خدمات را ارزشــمند و ارزش آفرین 
ارزیابــی می کند و مشــتری این خدمات می شــود، 
سرانجام منافع آن افراد حرفه ای هم تامین می شود. 
ولــی این رویکرد با رویکرد اصناف که همیشــه یک 
حالت طلبکاری از جامعه دارند، متفاوت اســت.  به 
همین خاطر است که جایگاه یک پزشک، وکیل، ...، و 
یک حســـابدار حرفه ای در جامعه در سطح باالتری 

قـرار می گیـــرد.

همین طور که شما هم فرمودید، در همه ی حرفه ها 
بحث اخالق حرفه ای هم بســیار جدی مطرح است. 
یعنی افراد حرفه ای می گویند چون ما می خواهیم به 
جامعه خدمت کنیم، پس پایبند به این اصول اخالق 
 )Ethics( حرفه ای هستیم. در این جا اخالق حرفه ای
با اخالق عمومی )Morals(  فرق می کند. در اخالق 
عمومی یک سری ارزش ها و بایدها و نبایدهایی مطرح 
اســت، که همه ی آدم ها، صرف نظر از شغل شان، به 
صورت عمومــی باید آنها را رعایت کنند. ولی اخالق 
حرفــه ای در هر حرفه خاص آن حرفه اســت. مثال، 
در خدمات اطمینان بخشــی )حسابرســی مستقل( 
مفاهیمی مثل اســتقالل و بی طرفــی و رازداری و ... 
خیلی برجســته اســت. ولی وقتی وارد یک زمینه ی 
حرفه ای دیگر، مثال حســابداری مالی در شــرکتها 
و ســازمانها، می شــویم، مفاهیم دیگــری در اخالق 
حرفه ای اهمیت پیدا می کند. بعد از اخالق حرفه ای 
مــواردی همچون، طراحی و صــدور گواهینامه های 
حرفه ای تخصصی، نظارت بــر کار حرفه ای اعضاء، و 
الزامات آموزش حرفه ای مستمر نیز از جمله ی دیگر 

ویژگی های برجسته ی حرفه ها هستند.

ولی ما در حســابداری ایران در این سی، چهل سال 
گذشــته چون خیلی نــگاه حرفه ای بــه آن معنای 
اســتانداردش نداشــته ایم، از ایــن مولفه های اصلی 
حرفه ای فاصله گرفته ایــم. مثال، به رغم این که یک 
جامعه ی یکی، دو میلیونی حســابدار داریم، ولی دو، 
ســه گواهینامه ی حرفه  ای بیشــتر نداریم. حتی اگر 
کارشــناس رسمی دادگســتری را هم به عنوان یک 
گواهینامه ی حرفه ای حســاب کنیم، باید یک چراغ 
موشــی دســتمان بگیریم و در حرفه ی حسابداری 
ایران بــه دنبال گواهینامه ی حرفــه ای بگردیم! این 
وضعیت عجیبی اســت. در حالی که مثاًل در آمریکا 
یا کشــورهای توســعه یافته و حتی در حال توسعه 
می بینیم که به تنوع بعضا بســیار زیاد در زمینه های 
تخصصــی گوناگون گواهینامه هــای حرفه ای متنوع 
دارند. افرادی کــه می خواهند ایــن گواهینامه ها را 
بگیرند هم یک مســیر تقریبا مشابه پیش رو دارند. 
یک تحصیــالت حداقلی دانشــگاهی باید داشــته 
باشــند )البته در بعضی کشــورها – مثل انگلستان 
– آن تحصیالت دانشــگاهی هم حتی نیاز نیســت(، 
یــک دوره ی حرفه ای )مثــل، ACCA یا CIMA( یا 
یک آزمون جامع حرفه ای )مثــل، CPA یا CIA( را 

باید بگذرانند، یک ســابقه ی کار مرتبط باید داشــته 
باشــند، و بعد که موفق بــه دریافت آن گواهینامه ی 
حرفه ای شــدند هم، برای حفــظ آن گواهینامه باید 
الزامــات دیگر، از جملــه، رعایت اخــالق حرفه ای، 
آموزش حرفه ای مســتمر، و کنترل کیفی خدمات، را 
رعایت کنند. این مســیر حرفه ای شدن، در واقع یک 
جوری آن حسابدار حرفه ای را قوام می دهد، تا بتواند 
از عهده ی آن شــعاری که می دهد، یعنی خدمت به 

عموم، به شایستگی برآید.

خــب. حاال که درباره ی ویژگی ها و الزامات "حرفه ای 
بودن" حسابداران صحبت کردیم؛ قدری هم درباره ی 
ویژگی ها و الزامــات "بین المللی  بودن" آنان صحبت 
کنیــم. البته همه ی ما می دانیم کــه در حال حاضر 
ارتباطات اقتصاد ایران با خارج از کشور بسیار محدود 
شــده اســت. من در گفت وگویی که با دکتر ابراهیم 
نوروزبیگــی )مدیــر اجرایی پیشــین مرکز آموزش 
حســابداران خبره – PACT( داشتم، همین پرسش 
را از ایشان پرسیدم. ایشان پاسخ خوبی دادند، با این 
مضمون که، این نیاز است که افراد را وادار می کند به 
سمت توسعه ی قابلیت ها و مهارت هایشان بروند. ولی 
ما اگر این محدودیت را نادیده بگیریم، و فرض کنیم 
که حسابداران ایرانی بدون محدودیت می توانند بُعد 
بین المللی بودن خود را توسعه بدهد، چه الگویی باید 

در نظر داشته باشند؟ 

مجتبــی ســیاه کوهیان: همان طور کــه می دانیم، 
حرفــه ی حســابداری در سرتاســر دنیا یــک زبان 
واحد دارد. یعنی مفروضات، اصول و اســتانداردهای 
حسابداری و گزارشگری مالی، اگر نگوییم به صورت 
صد در صد، ولی در همه ی کشــورهای جهان عمدتا 
به صورت مشــابه هستند. االن هم که استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی )IFRSها( در بیشــتر 
کشــورهای جهان در حال اســتفاده اســت و حتی 
ایاالت متحده هم در حال پذیرش این استانداردهای 
بین المللی اســت. بنابراین، به نظر من همین توانایی 
پیاده سازی IFRSها که زبان بین المللی حسابداری و 
گزارشگری مالی هســتند یکی از اصلی ترین الزامات 
و ویژگی های بین المللی بودن یک حســابدار اســت. 
یعنی یک حســابدار حرفه ای کــه امروز در ایران کار 
می کند، اگر فردا خواســت در اروپــا، آمریکا، کانادا، 
اســترالیا یــا هر کشــور دیگری کار کند، مشــکلی 
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نداشته باشد. سایر اســتانداردهای مورد استفاده ی 
حســابداران حرفه ای هم اغلب بین المللی هســتند؛ 
مثال، اســتانداردهای حسابرسی، حسابرسی داخلی، 
چارچــوب کنترل داخلی، ... . چــون امروز بازارهای 
بورس دنیا به هم متصل هســتند. یعنی شــما االن 
در ژاپــن می توانید ســهام بخریــد، و همان روز آن 
ســهام را در آمریکا بفروشــید. به همین دلیل است 
که زبان حسابداری مشترك شده است. بنابراین، به 
نظر من، حســابداران ما باید به آن سمت بروند که 
حســابداری را با زبان واحدی کــه در دنیا در حال 
استفاده است آموزش ببینند. البته ترویج این کار به 
انجمن های حرفــه ای برمی گردد. مرجع اصلی ایجاد 
تحوالت حرفــه ای و احصای نیازهای صنایع مختلف 
 IFRS انجمن های حرفه ای هســتند. حاال که بنیاد
این استانداردهای بین المللی را تدوین و در سرتاسر 
جهان ترویج کرده است، و ما هم آنها را پذیرفته ایم، 
حســابداران ما باید بروند به ســمت تســلط بر این 
اســتانداردها که زبان بین المللی حرفه ی حسابداری 
در جهان هستند. تا بدین ترتیب، بدون هیچ مشکلی 
بتوانند با شرکت های خارجی چه در خارج از ایران و 

چه داخل ایران کار کنند.

علی هدایتی: همان طور کــه آقا مجتبی فرمودند، 
من هم فکر می کنم که ما اصال حسابداری انگلیسی، 
آمریکایی، یا ایرانی نداریم. دانش حســابداری ما که 
تماما وارداتی اســت. در تمام دنیــا هم همین طور 
اســت. فکر نمی کنم هیچ جای دنیا کســی برود و 
برای خودش یک نظام حســابداری و گزارشــگری 
مالــی متفاوت مســتقر کنــد. نهایــت کاری که ما 
می توانیم انجام بدهیم این است که در فرایند تدوین 
استانداردهای بین المللی مشارکت کنیم. ولی نکته ی 
مهمی که اینجــا می خواهم به آن اشــاره کنم این 
است که اصول و قواعد حسابداری از دل بازار بیرون 
می آید. به نظر من، یک فرد بازاری با ســواد ابتدایی 
خیلی از مفاهیــم و فنونی که مــا در پیچیده ترین 
سطوح حســابداری داریم را در ذهن خودش انجام 
می دهد. یک پیرمرد بــازاری در عرض دو دقیقه در 
ذهنش هزینه ی مالی، هزینه ی ســرمایه، و هزینه ی 
خواب کاالهایش را حساب می کند. به راحتی جریان 
نقــدش را مدیریت می کند. هر چنــد خیلی از این 
مفاهیم را با عناوین آنها نمی شناسد، ولی با مفهوم و 

کاربرد آنها به خوبی آشناست.

کاربردها،  این  مدرن  جنبه ی  مجتبی سیاه کوهیان: 
همیــن ابزارهای مالی جدیدی اســت کــه االن در 
دنیا در حال شــکل گرفتن اســت. ولی نکته ی مهم 
در این ارتباط این اســت که با توجه به رهنمودهای 
حسابداری که نهادهای حرفه ای مدام صادر می کنند، 
یا استانداردهایی که مدام در حال تغییر هستند، این 
زبان ترجمــه را برنمی تابد. یعنی شــما فرصت این 
را نداریــد که بیایید و ترجمه بکنیــد، و بعد با زبان 
خودتان آمــوزش بدهید و اجرا بکنید. ما از اول باید 
به آن ســمت برویم که آموزشــهایمان مبتنی بر آن 
چیزی باشد که در سطح بین المللی حرفه در جهان 
در حال اتفاق افتادن اســت. دانشجویان را هم باید 
طــوری تربیت کنیــم که بعدا خودشــان به صورت 

مستمر بروند و خود را به روز نگه دارند.

احســان ســلطانیه: من اجازه می خواهم، یک پله 
باالتــر بیایم و ایده آلــم را بگویم. از نظر من حرفه ی 
ما در ایران وقتی بین المللی می شــود که یک مدیر 
مالی ما بــرود و با همتای خودش در شــرکت های 
بــزرگ بین المللی بنشــیند و بتوانــد یک صحبت 
تجاری درســت داشته باشد. اگر این طور نگاه کنیم، 
خیلی چیزها الزم اســت. از دانســتن خیلی مفاهیم 
بین المللی، تا داشــتن یک زبان مشترك حسابداری 
که االن IFRS اســت. من هم مثــل علی می خواهم 
در ایــن جا به بازار و کســب وکار تاکیــد کنم. علی 
کامال درســت می گوید. در ایــران، خیلی از بازاریان 
ما بر این مفاهیم مســلط هســتند. ولــی خیلی از 
اعضای حرفه شــاید این نگاه برآمده از کســب وکار 
را ندارنــد. در نهایــت، ما وقتی بین المللی هســتیم 
که می توانیم با یک شــرکت بین المللی بنشــینیم و 
مذاکره  کنیم و بتوانیم درباره ی یک ســری مفاهیم 
بین المللــی با آنان صحبت کنیم. برای انجام این کار 
باید دانش ها و مهارت های زیادی داشــته باشیم؛ از 
دانستن قوانین تجاری بین المللی، تا دانستن این که 
قوانین پولشــویی را چطور بایــد رعایت کنیم، یا در 
زمینه ی خزانه داری چطور باید فعالیت کنیم، یا این 
کــه ذینفعانمان را چطور باید مدیریت کنیم، یا اصال 
مهارت های ارائه مان چطور باید باشــد. در این بین، 
تســلط به گفت وگو و مکاتبه با زبان بین المللی هم 
که از بدیهیات اســت. در مجمــوع، ایده آل من این 
اســت که ما بتوانیم خودمان را با دنیا با یک ســطح 
مشترك برسانیم. البته متاسفانه به خاطر مسائلی که 

ما االن گرفتار آنها هســتیم، و از اقتصاد جهانی جدا 
افتاده ایم، واقعاً رســیدن به این سطح ایده آل سخت 
اســت. زمان می خواهد که به آن نقطه برسیم. ولی 
مهم برداشتن قدم های کوچک است، تا نهایتا به آن 
نقطه برســیم. ما امروزه در دنیا می بینیم که خیلی 
مواقع حسابداران به سطوح باالی مدیریت سازمان ها 
)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( راه پیدا می کنند. 
ســن افراد هم مالك نیســت. مثال، در یک شرکت 
دارویــی آلمانی بود که یک حســابدار جوان ســی 
ســاله به رده ی مدیر مالی )CFO( آن رســیده بود. 
شــرکتی که حدود 20 میلیارد یورو درآمد آن بود. 
ما از دوران دانشــگاه باید متوجه این واقعیت بشویم 
که ماهیت رشته ی ما با رشته های محض دانشگاهی 
متفاوت است. تحقیق کردن و پایان نامه ارائه کردن 
خوب اســت. باالخره ممکن اســت یک سرنخ هایی 
به مــا بدهد. ولی حرفه ی ما را نمی ســازند، و ما را 
بین المللی نمی کنند. ما باید به این ســمت بریم که 
بدانیــم باید حرفه ای کار کنیم، باید در جهت بازار و 

کسب وکار کار کنیم، تا با دنیا یکی بشویم.

مجتبی سیاه کوهیان: احسان جان شما خوب اشاره 
کردید که ما باید از روی دســت کســانی که االن 
این کارهــا را می کنند کار را یاد بگیریم. البته آقای 
دکتر گفتند کــه محدودیت ها را کنار بگذاریم. ولی 
متاسفانه واقعیت این است که ما در حال حاضر اگر 
هم بخواهم این کار را بکنیم، یا نمی توانیم، یا به قول 
احســان خیلی زمان می برد که با همین وضعیت و 
محدودیت های فعلی به سطح حرفه ای شرکت های 
خارجی برســیم. البته من هم با احسان موافقم که 
ما می توانیم قدم های کوچکی را برداریم. مثال، بیایم 
دوره هــای حرفه ای بین المللی کــه امکان گذراندن 
آنها در ایران هست را تبلیغ کنیم. چون انجمن های 
 ACCA و CFA، CIMA حرفه ای بین المللی مثــل
محیطی که برای دانشجو فراهم می کنند یک محیط 
عملی اســت. ما در این دوره های حرفه ای هیچ چیز 
صرفا دانشگاهی نداریم. به نظرم، ما به عنوان انجمن 
حسابداران خبره ی ایران و کارگروه روابط بین الملل 
که در آن فعالیت می کنیم می توانیم بیاییم تبلیغاتی 
را انجام بدهیم، و دانشــجویان و افراد حرفه ای را به 
گذراندن دوره ی حرفه ای ACCA سوق بدهیم. چون 
تنها نهاد حرفه ای بین المللی حســابداری در جهان 
اســت که ما در ایران می توانیــم در آزمون های آن 
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شرکت کنیم و منع تحریم ندارد. در قدم های بعدی 
پس از رفع محدویت هــا می توانیم دوره های دیگری 
مثل CIMA و CFA را هم داشته باشیم. ولی اگر ما 
این کار را نکنیم، به نظر من وقتی تحریم ها برداشته 
و محدودیت ها  رفع شــود، ما خیلــی عقب میفتیم. 
دیگر فرصت یادگیری نخواهیم داشت. ولی اگر پیش 
از آن، مــا خودمان را تربیت کنیم، آدم های حرفه ای 
را تربیت کنیم، کســانی که دانش روز را کسب کرده 
باشند، وقتی شــرکت های خارجی به بازار و اقتصاد 
ایران وارد می شوند، قطعاً ترجیح آنها این است که با 
افراد حرفه ای گواهی شده از سوی یک نهاد حرفه ای 
ترجیحا بین المللی کار کنند. پس به نظر من ما باید 

به این سمت برویم.

محسن قاسمی: جــا دارد این جا یک نکته ی جالبی 
را عرض کنم. زمانی که انجمن حســابداران خبره ی 
ایران در 2 اســفند 13۵1 تأسیس شد، ایده این بود 
که شعبه ی انجمن حســابداران چارترد انگلستان و 
ولز )ICAEW( در ایران باشــد. یعنی آن زمان تعداد 
حســابداران چارتــرد ایرانی آن قدر بــود که امکان 
چنیــن کاری فراهم بود. البته بعدهــا در مذاکراتی 
که بین حســابداران چارترد و دانش آموختگان داخل 
ایران انجام می شــود، قرار می شود یک انجمن ملی 
به همین نام تاســیس شــود که همین ایده اجرایی 
می شــود. ولی نکته ی جالب دیگر این اســت که در 
فهرســت 1۷4 عضــو اولیه ی انجمن )شــامل 1۷0 
مرد و 4 زن(، که در شــماره ی یک نشریه ی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران )پاییز 13۵۵( منتشر شد، 
دارندگان گواهینامه های حرفه ای بین المللی )شامل، 
۶1 حســابدار چارترد )CA انگلستان(، 1۶ حسابدار 
رســمی چارترد )ACCA انگلســتان(، 2 حســابدار 
رسمی )CPA امریکا(، و 2 حسابدار مدیریت چارترد 
)CMA انگلســتان(( با فراوانی 81 نفر )4۷ درصد از 
کل اعضای انجمــن( بزرگترین گروه اعضای اولیه ی 
انجمن را تشــکیل می دادند. یعنــی حدود نیم قرن 
پیــش در حرفه ی نوپای حســابداری ایــران چنین 
پتانسیلی وجود داشــت. اگر همین روند تا به امروز 
طی می شد، اوال تعداد اعضای انجمن به مراتب بیشتر 
از ده، یــازده هزار عضو فعلی بود. چون وقتی رویکرد 
حرفه ای بر حســابداری یک کشور حاکم باشد، یک 
بخش قابل مالحظــه ای از حســابداران به عضویت 
انجمن های حرفه ای درمی آیند. ثانیا، اگر حتی تعداد 

اعضای انجمن به همین تعداد فعلی هم بود، با فرض 
حفظ درصد اعضای دارای گواهینامه های بین المللی، 
ما حداقل چند هزار حسابدار حرفه ای بین المللی در 

بین اعضای انجمن داشتیم. 

مجتبــی ســیاه کوهیان: یک کار دیگــری هم که 
می توانســت طی این ســالها انجام شود، این بود که 
انجمن حســابداران خبره ی ایران مشــابه خیلی از 
انجمن هــای حرفــه ای دنیا، بیاید و بــا انجمن های 
حرفه ای دیگر قراردادهای مشــترکی منعقد کند و 
اعضای انجمن بتوانند بــا گذراندن تعداد محدودی 
از مواد آزمون عضویت آن انجمن ها، به عضویت آنها 
دربیایند. چیزی که االن خیلی در دنیا متداول است. 
مثال، کســانی که به عضویت ACCA در می آیند از 
ایــن امــکان برخوردارند که به راحتــی به عضویت 
انجمن های حرفــه ای کانادا، اســترالیا، ... دربیایند. 
البته نباید فراموش کنیم که آن زمان این تحریم ها 
و محدودیت ها وجود نداشت. به همین دلیل صنایع 
ما، مثل همان بانک ملی ایران و شــرکت ملی نفت 
ایران، همان طور که ابتدای جلســه اشاره کردید، به 
خاطر روابط بین المللی که داشــتند نیاز به پرورش 
حسابداران بین المللی را احساس می کردند و در این 

راستا اقدام و حمایت می کردند. 

علی هدایتی: به نظرم همیشــه این تقاضاســت که 
عرضه را شکل می دهد. تا زمانی که از سمت صنعت 
تقاضا برای حســابداران بین المللی وجود نداشــته 
باشــد، اوضاع تغییر نمی کند. من واقعاً دلم می سوزد 
و دغدغه دارم، از بابت این فرصت ســوزی و هزینه ی 
هنگفتی که داریم در سطح ملی برای پرورش صرفا 
بهترین  افراد  دانشــگاهی حســابداران می پردازیم. 
سال های زندگی شان را با پرداخت هزینه های گزاف 
در دوره هــای تحصیالت تکمیلی دانشــگاهی طی 
می کنند، و بعد از پنج، شــش سال که دانش آموخته 
می شوند چیزی از حســابداری نمی دانند. اکثر این 
افراد تازه بعد از گرفتن این مدارك دانشگاهی مجبور 
 PACT می شــوند به مراکز آموزش حرفــه ای مثل
بیایند و از صفر آموزش ببینند. چون دانشــگاه اصال 

هدفش تربیت محقق حسابداری است. 

محسن قاسمی: اصــاًل دانشگاه ها حسابدار حرفه ای 
نمی ســازند. در مقاطع تحصیالت تکمیلی که مطلقا 

رویکرد این نیســت. نه فقط در ایران، در هیچ جای 
دیگر دنیا هم این طور نیست. اصال کارکرد دانشگاه 
پرورش حسابدار حرفه ای نیست. در مقطع لیسانس  
یک ســری مفاهیم و مبانی حسابداری آموزش داده 
می شود. در مقاطع تحصیالت تکمیلی هم که هدف 
پرورش حســابداران دانشگاهی )مدرس و پژوهشگر 

دانشگاهی( است. 

علی هدایتی: حسابداری کاماًل عملی است. به نظر 
من که کامال مکانیکی اســت! طرف هم باید دانش 
آن را داشته باشــد، هم توی چال رفته باشد. حتی 
در دوره های آموزشــی هم باید چیزهایی را آموزش 
ببیند که در عمل قرار اســت بــه کار بگیرد، نه یک 
ســری مفاهیم انتزاعی و صرفا دانشــگاهی که هیچ 
کاربردی در عمل ندارنــد و فقط به درد کالس های 
درس و بحث دانشــگاهی می خورند. البته یک گروه 
معدودی از حسابداران هم باید این مسیر دانشگاهی 
را طی کنند که مدرس و محقق حســابداری بشوند. 
ولی این حجم گســترده ای که در اکثر دانشگاه های 
ما در حال تحصیل در رشــته های حسابداری و مالی 
هســتند به دنبال کار حرفه ای هستند. االن چندین 
ســال پی در پی است که دانشــجویان حسابداری 
بزرگترین جامعه ی دانشــجویی کشور هستند. ولی 
یک دور باطل در حال تکرار اســت. با لیسانس کار 
پیــدا نمی کنند، به دنبال فوق لیســانس می روند. با 
فوق لیســانس کار پیدا نمی کننــد، به دنبال دکتری 
می روند. و در این مســیر، هیچ مهارت حرفه ای هم 

کسب نمی کنند.

مجتبی سیاه کوهیان: در ارتباط با ضرورت تقاضای 
حســابداران حرفه ای از ســوی صنعت، شما کافی 
اســت به وبگاه های معتبر کاریابــی جهان مراجعه 
کنید، و فقط بزنید Accountant، بدون اســتثناء 
برای اســتخدام حسابدار از شــما یک گواهینامه ی 
معتبر حرفه ای درخواســت می کننــد. چیزی که ما 
در شــرکت های خودمان اصاًل برایش اهمیتی قائل 
نمی شویم. من در اینجا نمی خواهم وارد بحث ساختار 
دولتی اقتصاد ایران بشوم. ولی یک راهکار عملی این 
اســت که ما بیاییم و صاحبان صنایع را آگاه کنیم. 
به آنان بگوییم که این انجمن های حرفه ای هســتند 
که حســابدار حرفه ای پرورش می دهند. حســابدار 
حرفه ای باید درباره ی کسب وکار و بازاریابی دانش و 
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مهارت داشته باشد. اگر شرکت نمی تواند محصوالت 
خود را صادر کند، یک حسابدار حرفه ای باید بتواند 
برای آن مدل کسب وکار طراحی کند. امروز در دنیا 
حسابداری فقط حسابداری مالی و گزارشگری مالی 

نیست.

محسن قاسمی: خب دوستان اگر اجازه بدهید، برای 
این که بحث خیلی طوالنی هم نشود، وارد محور دوم 
بحث بشویم. در محور دوم می خواهیم درباره ی این 
صحبت کنیم که یک حرفه ی حسابداری بین المللی 
چــه ویژگی هایی دارد؟ یعنی حرفه ی حســابداری 
ایران برای نزدیک شدن به حرفه های بین المللی چه 
مســیری را باید طی کند؟ در این بخش می خواهیم 
بر نقش نهادهای حرفه ای حســابداری تمرکز کنیم. 
ما در ایران، طی چند دهه ی گذشــته، به دالیلی که 
در قسمت قبلی هم درباره اش صحبت کردیم، خیلی 
به بحث حرفه ای بودن و بین المللی بودن حسابداری 
اهمیــت نداده ایم. در این جــا می خواهیم ببینم که 
آیا نهادهای حرفه ای هم کم کاری داشــته اند؟ اصال 
انتقاد را از خودمان شروع کنیم. انجمن حسابداران 
خبره ی ایــران به عنوان یک نهــاد حرفه ای پنجاه 
ســاله در حســابداری ایران، در این جــوی که در 
حســابداری ایران شکل گرفته است و نگاه حرفه ای 
به حسابداری کمتر وجود دارد، چقدر قصور و تقصیر 
داشته است؟ مثال سالهای متمادی به دنبال طراحی 
و ترویج گواهینامه های حرفه ای متنوع نرفته بودیم، 
یا به آموزش های حرفه ای مستمر اهمیتی ندادیم، یا 
برای اخالق حرفه ای آن طور که باید و شاید اهمیت 
قائل نبودیم. ما االن دو، سه سال است که در انجمن 
حســابداران خبره ی ایران، در کنــار گواهینامه ی 
حرفــه ای "حســابدار مســتقل" و گواهینامــه ی 
"حسابدار رسمی" - که صدور آن از سوی جامعه ی 
حسابداران رســمی ایران الزام قانونی داشت، وگرنه 
آن هم نداشتیم - آمده ایم و دو گواهینامه ی حرفه ای 
"حسابدار مالی خبره" و "حسابدار مدیریت خبره" 
را طراحی کرده ایم، و از راه برگزاری آزمون نســبت 
به اعطای آن به افراد صالحیت دار اقدام می کنیم. در 
حالی که می توانســتیم این کار را ده سال پیش، یا 

بیست سال پیش، یا سی سال پیش انجام بدهیم.

احسان ســلطانیه: خب آقای دکتر من فکر می کنم 
واقعاً نقش نهادهای حرفه ای ما منفعالنه بوده است. 

مثال، همین ACCA را وقتی نگاه می کنیم می بینیم 
که الزام می کند که یک حسابدار برای حرفه ای شدن 
یک مســیری را طی کند. یک ســری آموزش های 
حرفه ای را باید طی کند تا به عنوان یک حســابدار 
رســمی چارترد )ACCA( شناخته شود. البته همان 
طور که دوستان گفتند این نیاز باید از سمت صنعت 
وجود داشته باشد. ولی انجمن های حرفه ای هم باید 
بتوانند ارزش یک حســابدار حرفه ای گواهی شده و 
صالحیت دار را به جامعه بشناسانند، و حتی این نیاز 
را در آنها به وجود بیاورند. در این زمینه انجمن های 

حرفه ای ما کم کاری و غفلت کرده اند.

علــی هدایتی: هم معرفی نکرده ایــم، و هم خیلی 
جاهــا افرادی که بــه عنوان افــراد حرفه ای معرفی 
کردیــم اثربخش نبودنــد. آقای دکتر بــه ترکیب 
اعضــای اولیه ی انجمن اشــاره کردند. حرفه ی ما از 
آن ترکیب اولیه رســیده اســت به این جا که بخش 
قابــل توجهی از اهالی حرفــه در واقع افراد پرورش 
یافتــه در مکتب فکری دانشــگاهی هســتند. افراد 
دانشــگاهی چون در این مکتب فکری پرورش پیدا 
کرده اند همــان چیزهایی را که در آن مکتب فکری 
آموخته اند می خواهنــد در حرفه پیاده کنند، که در 

خیلی حوزه ها اثربخش نیست.

مجتبی ســیاه کوهیان: یــک نکتــه ای را هم من 
بگویم. احســان جان شــما به درســتی ACCA را 
مثــال زدید. ببینید االن ACCA خودش به ســمت 
صنعــت می رود، و از کارفرمایــان تقاضا می کند که 
بیایند و پرســش نامه هایی را تکمیل کنند و بگویند 
نیازهایشــان چیست. یعنی از یک حسابدار حرفه ای 
انتظار دارند که چه ویژگی ها و مهارت هایی داشــته 
باشد. بعد بر مبنای همین بررسی ها می آیند و مدام 
دوره های آموزشی خود را طبق نیاز ذی نفعان به روز 
می کنند. من فکر می کنــم که نهادهای حرفه ای ما 
مثل انجمن حســابداران خبره ی ایــران و جامعه ی 
حسابداران رسمی ایران از صنعت فاصله گرفته اند. ما 
اصال نشست های مشترك با صنایع برگزار می کنیم؟ 

اصال می دانیم نیاز آنها چیست؟ 

محسن قاســمی: اصاًل خیلی وقت ها می شود، یک 
خدمت ارزشــمند و ارزش آفرین را طراحی و به بازار 
عرضه کرد. مثــل، کاری که ما در انجمن در ارتباط 

با خدمات مالیاتی مشاغل انجام دادیم. ممکن است 
صاحبان مشــاغل خودشــان االن ندانند که به یک 
حسابدار تکنسین نیاز دارند که تکالیف مالیاتی آنان 
را انجــام بدهد. ما در انجمن پیش دســتی کردیم و 
با طراحی گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشــاغل و 
برگزاری دوره های آموزشــی و برگزاری آزمون آن، 
گروهی از حسابداران توانمند به ارائه ی این خدمات 
حســابداری مالیاتی را نزد صاحبان مشاغل گواهی 

کردیم.

مجتبی ســیاه کوهیان: دقیقاً! ما می توانیم خدمات 
متنوعی را عرضه کنیم، می توانیم منافع این خدمات 
را به صاحبان کسب و کار نشان بدهیم. مثال، منافع 
یک حسابدار حرفه ای که توانایی مدیریت وجه نقد 
یا توانایی مدیریت ســرمایه در گــردش را دارد به 
صاحبان صنایع و کســب و کارهــا معرفی کنیم. از 
طریق برگزاری یک همایش ســاده یا یک میزگرد با 
این افراد می شود این کار را انجام داد. مثال، به آنان 
بگوییم که شما اگر از خدمات یک حسابدار حرفه ای 
اســتفاده کنید ریســک ورشکســتگی تان این قدر 
کاهش پیدا می کند. االن خیلی از شرکت های ما به 
خاطر ناتوانی در مدیریت سرمایه در گردش در حال 
ورشکســتگی هستند. چون  زنجیره ی تامین شان را 
نمی توانند با فروش شان و جریان نقدشان تراز کنند. 
متاسفانه ما نه اینها را در دانشگاه یاد می دهیم، و نه 
از سوی نهادهای حرفه ای به صاحبان کسب و کارها 

معرفی می کنیم.

احسان ســلطانیه: آقای دکتــر از نظر من نهادهای 
مــا در یک زمینه ی دیگر هــم غفلت کرده اند، و آن 
عــدم برقراری ارتباط مناســب با سیاســتگذاران و 
قانونگــذاران اســت. اســتفاده از خدمات تخصصی 
حســابداران رسمی را که می دانیم به صورت قانونی 
اجرا شده است. ولی ما در ســایر زمینه ها هم کلی 
جــا داریم که نقــش نظارتی را تقویــت کنیم. در 
دنیا حســابداران بازوی نظارتی سهامداران و بخش 
خصوصی و بانکداران هستند. به خاطر همین است 
که در آن جا توانایی اعتباردهی حســابداران خیلی 
مهم اســت. بــه همین دلیل می آیند و یک ســری 
ضوابط را مســتقر می کنند. مثــاًل در آمریکا، طبق 
قانون ساربنز آکسلی، حســابداران، مدیران مالی، و 
اعضای هیئت مدیره ی شــرکت ها ملزم هستند که 
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یک ســری قواعد را رعایت کنند. بعد، از واحدهای 
مالی می خواهنــد که بر رعایت ایــن قواعد نظارت 
و گــزارش بکنند.  برای نقض ایــن قواعد و ضوابط 
هم کیفرهای ســنگینی را پیش بینــی کرده اند. آیا 
نهادهای حرفه ای ما با قانونگذاران با مجلس با از این 

دست گروه ها اصاًل تعاملی دارند؟

مجتبی ســیاه کوهیان: این که ایده آل ماســت! ما 
االن حتی با ســازمان امور مالیاتی هــم نمی توانیم 
هماهنگ بشویم. همین استانداردهای حسابداری که 
در سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان های 
زیرمجموعــه ی وزارت امور اقتصــادی و دارایی و در 
مجمع آن به ریاســت وزیر اقتصاد تصویب می شود، 
در آن یکی ســازمان زیرمجموعــه ی آن وزارتخانه 
]ســازمان امور مالیاتی کشــور[ مورد قبول نیست! 
درباره ی همین بحث تسعیر ارز، سازمان امور مالیاتی 
نمی پذیرد که این عملکرد شــرکت نیست و نباید از 
آن مالیات اخذ شود. این طور است که کمر شرکت ها 
را می شــکنند و آنها را به ســمت ورشکستگی سوق 
می دهند. این تازه بهترین ســازمان دولتی اســت، 
چون خیلی از کارکنانش دانش آموخته ی حسابداری 

هستند.

علی هدایتی: همه ی این مثال هایی که زدیم به ضعف 
ارتباطی ما حسابداران اشاره دارد. ما حسابداران انگار 
در غار تنهایی خودمــان فرو رفته ایم. توانایی ارتباط 
برقرار کردن مان ضعیف شده است. با صنعت ارتباط 
نداریم؛ بــا سیاســت گذار ارتباط نداریــم؛ حتی با 
خودمان هم ارتباط نداریم! ما زمانی قدرت مان زیاد 
می شود که جامعه ی آماری گسترده ای داشته باشیم، 
و با هم جلسات هماهنگ داشته باشیم. یک جمله ی 
زیبایی به ذهن من رســید، در کتاب تحلیل کسب 
و کار ACCA می گوید، باید بازاریابان و دانشــمندان 
و طراحان با هم همکاری کنند! چون دنیا پر اســت 
از محصوالتی که روزی کســی به آنها فکر نمی کرد. 
مثال، روزی کســی به تلفن همــراه فکر نمی کرد، به 
تلفن هوشمند فکر نمی کرد. این دقیقا همان نکته ای 
است که شما اشاره کردید، ما خودمان باید به صنعت 

راهکار  و خدمات جدید ارائه بدیم.

محسن قاســمی: در حرفــه ی حســابداری جهان 
همواره مــا در مقاطــع مختلف دیده ایــم که خود 

نهادهــای حرفه ای آمده اند یک خدمتی را طراحی و 
عرضه کرده اند. یکــی از نمونه های متاخر آن، بحث 
"مالی درمانی" است که طی یک دهه ی گذشته در 
آمریکا توســعه پیدا کرده است. یعنی خیلی وقت ها 
نیاز به یک خدمت الزاما از سمت مشتریان خدمات 
حســابداری و مالی تقاضا نمی شــود. بلکه نهادهای 
حرفه ای بر مبنای شــناختی کــه از توانایی ها خود 
و نیازهــای جامعه دارند، می آینــد و یک خدمت را 

طراحی و به جامعه معرفی می کنند.

مجتبی ســیاه کوهیان: االن در دنیا حتی اشخاص 
حقیقی هــم از خدمــات حســابداران حرفه ای در 
زمینه های متنوع مالیاتی، مدیریت منابع، طرح های 
بازنشستگی، و... استفاده می کنند. یا مثال، خدماتی 
که در ایران کارشناســان رســمی دادگستری ارائه 
می دهند، در کشــورهای دیگر عمدتا حســابداران 
رسمی و حسابداران چارترد ارائه می دهند. یعنی در 
مواردی که اشــخاص حقیقی و حقوقی به اختالفات 
مالی می خورند، این حسابداران حرفه ای هستند که 
نظر کارشناســی می دهند و نظرشــان برای مراجع 

قضایی حجت است.

علی هدایتــی: تبعات این قضیــه را ما در صنعت 
حسابرســی ایران می بینیم. رقابت بعضا ناسالمی که 
بین مؤسســات حسابرسی وجود دارد برای چیست؟ 
برای این اســت که نهادهای حرفه ای ما نتوانسته اند 
کیک خدمات حرفه ای را بزرگ کنند. همه ی فشــار 
به بازار محدود خدمات حسابرســی مســتقل آمده 
است. این طور می شــود که رقابت به جای کیفیت 
بر سر قیمت می شود. صاحب کار خیلی سریع کار را 
ارجاع می دهد و فقط قیمت پایین تر می خواهد. اصال 
به کیفیت کار ندارند. این به شــدت خطرناك است. 
در صورتی که نهادهای حرفه ای اگر قدرتمند باشند 
می تواننــد بر این چالش ها غلبــه کنند. اگر افراد به 
صورت انفرادی بخواهند بر این چالش ها غلبه کنند 

هیچ وقت موفق نمی شوند.

مجتبی سیاه کوهیان: ما نیاز داریم که حرفه ی متحد 
و بازاریابی قوی داشته باشــیم. ما از بازاریابی نباید 
غافل بشــویم. ما باید برای خدمــات خودمان بازار 
درست کنیم. ما باید بتوانیم محصوالت خودمان را به 
ذینفعان ارائه بدهیم. البته پیش شرط این بازاریابی 

قــوی، اتحاد حرفه اســت. ما االن متاســفانه متحد 
نیســتیم. االن انجمن حســابداران خبره ی ایران با 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران چقدر تعامل دارد؟ 
این دو با ســازمان حسابرســی چقدر تعامل دارند؟ 
آیا جلسات شــش ماهه یا حتی ساالنه با هم دارند؟ 
بنابرایــن، من فکر می کنم که مــا ابتدا باید متحد و 
هم سو بشــویم، و بعد به صورت متمرکز و هماهنگ 
اقدام به بازاریابی و توسعه ی بازار خدمات مان کنیم. 
ما باید نیازهای کارفرمایان را شناســایی و برای رفع 

آنها اقدام به طراحی و ارائه ی خدمت کنیم. 

احسان سلطانیه: به نظر من رسیدن از جایی که االن 
هســتیم به آن جایگاه ایده آلی که مدنظرمان است، 
نیازمند یک انقالب اســت. ولــی در هر صورت باید 
حرکت را آغاز کنیم. چون مسیری طوالنی در پیش 
داریم. ذینفعان حرفه ی حســابداری بسیار گسترده 
هســتند. این که ما بتوانیم به نیازهای گســترده و 
متنوع آنها پاســخ بدهیم یک فرایند زمان بر اســت. 
ولی این که ما در آغاز کــردن این فرایند چرا تعلل 
می کنیــم، شــاید به این خاطر اســت کــه ما اصال 
نمی خواهیم این کار را شروع کنیم. چون افق دیدمان 
محدود است. ما اگر افق دیدمان را گسترده تر کنیم، 
و اگر برای خودمان برنامه ریزی کنیم که مثال اعضای 
انجمن حســابداران خبره ی ایران و اعضای جامعه ی 
حسابداران رســمی ایران ظرف سه سال آینده چند 
نفر باید باشــد، و با چه کیفیتی باید باشــند، و این 
کیفیت از ســوی جامعه چطور باید ارزیابی بشــود، 
و این که اگر یک حســابدار عضو این نهادها باشــد 
چه مزیتی بر حســابداران دیگــر دارد، در آن صورت 
حسابداران به این سمت می روند که عضو این نهادهای 
حرفه ای بشوند. االن شما می دانید که برند ACCA در 
دنیا یک برند ثبت شده است. یعنی اگر کسی ادعا کند 
که ACCA اســت، و نباشد، تعقیب کیفری دارد. چرا 
حاال آدم ها باید بخواهند بگویند که ACCA هستند؟ 
چون به جامعه نشان بدهند که از یک مسیر حرفه ای 
پرورش پیدا کردند و توانایی ها و مهارت های حرفه ای 
به روز دارند، و از بقیه متمایز هستند. برای همین من 
افتخار می کنم که ACCA هستم، یا من نوعی افتخار 

می کنم که CPA امریکا هستم، یا CMA هستم.

علی هدایتی: من یک مقدار نگاهم تجاری اســت. 
چون هر چیز در منطق تجارت بگنجد مسیر درستی 
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را طی خواهد کرد. مثال، افــراد برای چی باید عضو 
انجمن حسابداران خبره ی ایران بشوند؟ عضو شدن 
در ایــن انجمن چه مزیتی برایشــان دارد؟ می دانیم 
که حسابداران برای گرفتن عنوان "حسابدار رسمی" 
ســر و دست می شــکنند! چون می دانند این عنوان 
برای آنــان می تواند مزایای مادی داشــته باشــد. 
همان طــور که مجتبی گفت، ما بایــد اول برویم و 
یــک منافعی را ایجاد کنیم. بگوییم شــما اگر عضو 
این انجمن شــدید این منافع را برای شــما دارد. ما 
چقدر به این ســمت رفته ایم؟ چقدر ظرفیت داریم؟ 
 ACCA من خودم در همایش هایی که برای معرفی
مــی روم، بچه ها  می آیند و می پرســند که من وقتی 
ACCA گرفتم چی به دست می آورم؟ افراد دیگری 
که ACCA گرفتند االن در کدام جایگاه هســتند؟ 
شفاف تر بگویم، چقدر پول می گیرند؟ اصال تا زمانی 
که دانش تبدیل به پول نشــود، ارزش آن مشخص 
نمی شــود. بهترین معیار سنجش پول است. کسانی 
که حســابداری می خوانند، حســابداری را قاعدتاً به 
خاطر حســابداری نمی خوانند. هنر که نیست. طرف 
رفته حسابداری خوانده است، چون شنیده بازار کار 
خوبی دارد. بنابراین، ما باید به حســابداران بگوییم 
تو اگر عضو این انجمن شــدی این منافع را کســب 
می کنی. ما باید برویم و ایجاد این منافع را از جاهایی 
شروع کنیم. مثال، سازمان بورس و اوراق بهادار جای 
خوبی اســت. برویم آن جا و بخواهیــم که مدیران 
مالی شــرکت های بورسی حتما ملزم به داشتن یک 
گواهینامه ی حرفه ای باشــند. وقتی این کار بشــود، 
عضویت در انجمن و گرفتن گواهینامه های آن دارای 
منفعت پولی مشــخص می شــود و می توان آنها را 

ارزشگذاری کرد.

محسن قاسمی: راســتش را بخواهید، این جا یک 
حالت مــرغ و تخم مــرغ وجــود دارد، و طرح این 
پرسش همیشــگی که اول کدام بوده است؟! من به 
عنوان کسی که حدود شــش سال مستقیما در کار 
انجمن گردانی هستم و از نزدیک با پوست و گوشت 
و اســتخوان مســائل و مشــکالت این کار را حس 
کرده ام، ایــن عرایض را می گویم. بــه نظر من، افق 
دید حســابدارانی که در حرفه کار می کنند باید یک 
مقدار بلندمدت تر باشد. ما متاسفانه به رغم گذشت 
بیش از نیم قرن از شــکل گیری حرفه ی حسابداری 
در ایــران هنوز در آغاز راه هســتیم. چون طی این 

مدت عمال در جهت حرفه ای شدن گام برنداشته ایم. 
بنابراین، ابتدا بدون چشم داشت منافع کوتاه مدت باید 
تشــکل های حرفه ای را بزرگ تر و تاثیرگذارتر کنیم. 
تا این تشــکل ها در میان مدت و بلندمدت منافع ما را 
تامین کنند. همین مجله ی حسابدار، یا مرکز آموزش 
حسابداران خبره )PACT(، یا همایش هایی که انجمن 
برگزار می کنــد، اگر فداکاری اعضــای انجمن نبود، 
شــکل نمی گرفتند. به هر حال، بخشــی از توسعه ی 
حرفــه و دانش حســابداری ایران مرهــون انجمن و 
نهادهای وابســته به آن است. اینها تازه از ثمرات یک 
انجمن ده هزار عضوی است. اگر تعداد اعضای انجمن 
پنجاه هزار عضو، یا یکصد هزار عضو، یا بیشــتر از آن 
باشد، این ثمرات به مراتب بیشتر و ملموس تر خواهد 
بود. در ارتبــاط با گواهینامه های حرفه ای انجمن هم 
این قاعده برقرار است. ما نیاز داریم که این سال های 
آغازیــن طراحی و اعطای این گواهینامه ها یک تعداد 
قابل قبولی از حسابداران به سمت گرفتن آنها بیایند. 
بدیــن ترتیب، وقتی تعداد دارندگان این گواهینامه ها 
حداقل به چند صد نفر برســد، آن وقت می شــود با 
بورس مذاکره کرد و آن الزام را گذاشــت. البته االن 
هم صحبت هــای مقدماتی را انجــام داده ایم و آنان 
بسیار اســتقبال کرده اند. ولی خب دوستان می دانند 
که همین االن صدها شــرکت پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هســت. به همین 
دلیل، تعداد دارندگان ایــن گواهینامه ها باید به یک 
تعداد قابل قبول برســد که شرکت ها هم در انتخاب 
دچار مشــکل نشوند. هر کدام از انجمن های حرفه ای 
بزرگ و معتبر دنیا )مثل همین ACCA( را نگاه کنیم 
به هر حال این مســیر را طی کرده انــد تا به جایگاه 

فعلی رسیدند.

مجتبی سیاه کوهیان: به نظرم ما می توانیم به صورت 
موازی همــه ی این مراحل را پیگیــری کنیم. یعنی 
هم برگزاری همایش ها و میزگردها با کســب وکارها 
را شــروع کنیم، هم با ســازمان بورس و اوراق بهادار 
هماهنگ باشیم، و هم با شرکت ها هماهنگ باشیم. با 
اینها شروع کنیم. باالخره ما باید به سمت کارفرمایان 
برویم. آنها هیچ وقت به ســمت ما نمی آیند. این یک 
واقعیت اســت. سی، چهل ســال است که نشسته ایم 
تــا کارفرمایان بیایند و از خدمات ما اســتفاده کنند. 
متاســفانه آن قــدر منفعل بوده ایــم و ضعیف عمل 
کرده ایــم که بعضــا مدیران عامــل و اعضای هیئت 

مدیره ی شــرکت ها آن طور که باید و شــاید برای 
خدمات حسابداری و حسابرسی ارزش قائل نیستند. 
اگر الزام قانونی نبود شــاید خیلــی از آنان اصال به 

دنبال استفاده از این خدمات نمی آمدند. 

محسن قاسمی: خب. دوســتان اگــر موافق باشید، 
برای این کــه بحث طوالنی نشــود، وارد محور آخر 
بحث بشویم. در این محور پایانی قدری درباره ی این 
صحبــت کنیم که اصال انگیزه ی اصلــی از راه اندازی 
کارگروه روابط بین الملل انجمن حســابداران خبره ی 
ایران چه بود؟ البته عمدتا همین مباحثی بود که در 
میزگرد امروز درباره شان صحبت کردیم. یعنی هدف 
اصلی مان این بود که توجه جامعه ی حسابداران ایران 
را به این دو نکته جلب کنیم که اوال، حسابداری یک 
حرفه است، و ثانیا، یک حرفه ی بین المللی است. یک 
نکته را هم من ابتدای معرفی دوستان فراموش کردم 
بگویم، این که همه ی اعضای این کارگروه به جز من که 
در واقع فقط رابط شورای عالی انجمن هستم، مابقی 
اعضای کارگروه همگی از اعضای ACCA هســتند، و 
برای ما افتخار بزرگی اســت که در خدمت دوستان 
هستیم. پس در این دقایق پایانی قدری درباره ی این 
صحبــت کنیم که در این کارگـــروه می خواهیم چه 

کارهــایی انجام بدهیم؟

مجتبی سیاه کوهیان: طبق صحبت هایی که ما تا این 
جا کردیم، فکر می کنم به این جمع بندی رســیده ایم 
که ما چقدر نیاز داریم که بیاییم و حرفه ی حسابداری 
را در ایــران تقویت کنیم، و وجهــه ی بین المللی به 
آن بدهیــم. مــا همگی باید به آن ســمت برویم که 
بتوانیم با زبان مشــترك همه ی حسابداران حرفه ای 
جهان صحبت کنیم. مــا از همین االن باید خودمان 
را برای شرایط پس از تحریم آماده کنیم.  ما بر مبنای 
همه ی  این صحبت ها احســاس نیاز کردیم و با توجه 
به سبقه ی طوالنی همکاری ACCA با انجمن و مرکز 
آمــوزش انجمن و همین طور با توجه به دیدگاه هایی 
که شخص شما در این ارتباط دارید به سمت انجمن 
آمدیــم و این جا را بهترین نهاد بــرای پیگیری این 
کارها دیدیم. همان طور که خودتان مطلع هســتید، 
یک برنامه ی کلــی در چهار محــور ارائه کردیم که 
خوشــبختانه در شورای عالی انجمن تایید شد و قرار 
شد در حوزه های آموزش، ارتباط با صنعت، ارتباطات 

بین المللی، و برگزاری همایش ها پیگیری کنیم.
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حسابدار

علی هدایتی: من حاال مــواردی را بگویم که طی 
همین مــدت کوتاه انجام داده ایــم. طی این مدت، 
همایش هــای هفتگی معرفی دوره هــای بین المللی 
مرکز آموزش انجمن )PACT( را تقویت کرده ایم، و 
 ACCA به صورت منسجم تر برگزار می کنیم. عالوه بر
به سراغ سایر دوره های بین المللی هم رفته ایم. مثال، 
دوره هــای IFRS را بــا گواهینامه ی تیف اســترالیا 
برگزار می کنیم. همان طور که دوســتان می دانند، 
تیــف بزرگ ترین موسســه ی فنی حرفــه ای جهان 
اســت که از سوی دولت اســترالیا حمایت می شود. 
به دنبال ســایر مدارك حرفه ای هم هستیم. خیلی 
از دوســتان شــاید ندانند که مرکز آموزش انجمن 
)PACT( یک موسســه ی کامال غیرانتفاعی اســت. 
یعنی هیچ تقسیم ســودی ندارد و همه ی عواید آن 
صرف توسعه ی دوره های آموزشی آن می شود. و این 
 )ACCA ،از جمله( PACT  که، دوره های بین المللی
غالبا زیان ده هستند. ولی انجمن با توجه به نگاه ملی 
که به حسابداری دارد، در تمام این سال ها نسبت به 
توسعه ی این دوره های بین المللی اقدام کرده است. 
چــون افراد حرفه ای که این دوره هــا را می گذرانند 

خیلی می توانند به کشور و صنعت کمک کنند.

ما به تازگی با دانشــگاه استنفورد مکاتباتی کرده ایم 
کــه یک دوره ی مشــترك برگزار کنیــم. یا با چند 
دانشــگاه در اســترالیا و کانادا مکاتباتــی کرده ایم. 
بــا ACCA مکاتبه کرده ایم که دیپلــم IFRS را به 
زبان فارســی در ایران برگزار کنیــم. اگر این اتفاق 
بیفتد واقعا یک انقالب بزرگ در گزارشگری مالی ما 
می شود. یعنی این گواهینامه ی بین المللی را به زبان 

فارسی ارائه کنیم.

مجتبی سیاه کوهیان: اگر انجمن هم کمک کند، ما 
آماده ایم که میزگردها و نشســت هایی را با سازمان 
بــورس و اوراق بهادار و صاحبان کســب و کارها و 
صنایع داشته باشیم. پیشنهادهای جذابی را می توان 
به آنها عرضه کرد. به نظرم اگر تعامل خوبی بین این 
کارگروه و انجمن وجود داشــته باشد گام های خیلی 

خوبی می توانیم برداریم.

محسن قاسمی: در آن بُعد روابط بین الملل چطور؟ 
یعنی ارتباطاتی که به طور کلی حرفه ی حسابداری 
ایران می تواند با نهادهای بین المللی داشــته باشد؟ 

مثال، آقای شــمس احمدی همیشه در جلسات این 
را می گوینــد که مشــارکت مــا در نظرخواهی های 
نهادهــای بین المللی )IFAC، بنیــاد IFRS، ...( باید 
تقویت شــود. مثال، این خیلی ناامیدکننده است که 
درباره ی پیش نویس استانداردهایی که از سوی این 
نهادهای منتشر می شوند هیچ نظری از ایران اظهار 
نمی شــود. اغلب می بینیم که از بیشــتر کشورهای 
دنیا، حتی کشــورهای کوچک، در این موارد نظراتی 
اظهار می شــود، ولی هیچ نظری از ایران نمی بینیم. 
در صورتی که قطعاً اگر یک فرایند سیســتماتیکی 
مســتقر شــود، می توان اهالی حرفه را به اظهارنظر 
در ایــن مــوارد ترغیب کــرد. مثال می تــوان این 
پیش نویس هــا را ترجمه کرد، نظرات اهالی حرفه را 
به فارسی دریافت کرد، و آنها را ترجمه کرد و به نام 

همان افراد اظهار کرد. این یک راه است.

احسان سلطانیه: مــا باید هدف مان را این بدانیم که 
به عنوان پل ارتباطی بین حرفه ی حسابداری ایران 
و جامعه ی بین المللی  عمل کنیم. ما ارتباطات مان را 
محدود به ACCA نمی کنیم. از دانشگاهها تا مجامع 
حرفــه ای بین المللی، هر جا کــه بتوانیم، نقش یک 
رابط را ایفا می کنیم. مــا می توانیم قدم های بزرگی 
برداریــم. ما می توانیم بزرگ فکــر کنیم، و رویاهای 
بزرگی در سر داشته باشیم. ولی با قدم های کوچک 
بایــد آغاز کنیم. مثــال، در همین مثالــی که آقای 
دکتر گفتند، فقط کافی اســت به صورت درست به 
حرفه ی حسابداری ایران عرضه بشود. یعنی بگوییم 
که نظرات تان را در این قالب برای مـــا بفرســتید 
و ما به نام خــــودتان به انگلیسی آنهـــــا را اعالم 

می کنیم.

محسن قاسمی: گاهی اوقات پرسش ها خیلی ساده 
هســتند. مثال، آیفک یک پرســش نامه دارد که هر 
ســال برای اطالع از وضعیت موسســات حسابرسی 
کوچک و متوســط توزیــع می کند. مــا در انجمن 
آمدیم و این پرســش نامه ی بسیار ســاده را ترجمه 
کردیم و از موسســات حسابرســی خواستیم که به 
عنــوان نمایندگان حرفه ی حســابداری ایران آن را 
تکمیل کنند. پرســش ها در این سطح بود که مثاًل 
درآمدتان چقدر است؟ چند کارمند حرفه ای دارید؟ 
بزرگ ترین چالش تان چیست؟ و پرسش های دیگری 

از این دست. 

احســان ســلطانیه: ما اگر خودمان را باور کنیم در 
فرایند تدوین استانداردهای بین المللی هم می توانیم 
اظهار نظر کنیم. افراد بزرگ و صاحب نظری در ایران 
داریم که فقط کافی است آنان را ترغیب به انجام این 
کار کنیم و نقش تســـــهیل کننده و پل ارتباطــی 
بین آنان و نهادهای حرفـــــه ای بین المللی ایفـــا 

کنیم. 

محســن قاسمی: خب. من از دوســتان بابت وقتی 
کــه اختصاص دادید و اینجا تشــریف آوردید خیلی 
تشکر می کنم. برای کارگروه روابط بین الملل انجمن 
هــم صمیمانه آرزوی موفقیت می کنم. این وقتی که 
دوســتان می گذارند، و به هر حال یک جور فداکاری 
است، چون هیچ منفعت مالی مستقیم برای عزیزان 
ندارد، و فقط به خاطر عالقه ای اســت که عزیزان به 
این کار دارند، امیدوارم نتایج خوبی هم در بر داشته 
باشد. هر کدام از دوســــتان برای پایان میزگـــرد 

اگـــر صحبتی دارند در خدمت هســتیم.

علی هدایتی: فقط از شــما و دوســتان تشــــکر 
می کنم. 

مجتبی ســیاه کوهیان: از شما برای این فرصتی که 
در اختیــار ما قرار دادید خیلی ممنونم. امیدوارم آن 
قدم هایی که درباره شــان صحبت کردیم را به زودی 
شــروع کنیم، و اثرات و نتایــج آنها را در کوتاه مدت 
ببینیم. امیدوارم شروع خوبی باشد برای اقداماتی که 

در آینده انجام خواهد شد.

احسان سلطانیه: من اول باید از حمایت شخص شما 
تشــکر کنم. این حمایت از نظر من نشــان دهنده ی 
نگاهی نویی اســت که ما را ترغیب می کند که نگاه 
خــود را واقعــا بلندمدت تر کنیم تــا بتوانیم در این 
مسیر نقشــی داشته باشــیم. همه ی افراد جامعه ی 
حسابداری ایران یک مســئولیت اجتماعی بر عهده 
دارند. ما هم به دلیل احســاس وظیفه ای که داشتیم 
وارد این عرصه شدیم. امیدوارم بتوانیم نقشی مثبت 
را در جامعه داشــته باشیم، و وقتی که بر می گردیم 

به گذشته از خودمان راضی باشیم. 

محسن قاسمی: خیلـــی ممنونم. همگـــی موفق 
باشــید.                                                                                  
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