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حسابدار

عصــرگاه چهارشــنبه، ۹ مــرداد 13۹8، در تاالر 
الغدیر دانشــکده ی مدیریت دانشــگاه تهران، رضا 
مســتاجران رئیس شــورای مدیریت مرکز آموزش 
حسابداران خبره )PACT( در آغاز نخستین همایش 
اســتانداردهای جدید حســابداری ایــران با ایراد 
ســخنرانی و خواندن متن لوح تقدیر به نمایندگی 
از انجمــن حســابداران خبــره ی ایران و شــورای 
مدیریت PACT از خدمــات ابراهیم نوروزبیگی در 
جایــگاه مدیر اجرایــی PACT قدردانی کرد، که با 
ابراهیم نوروزبیگی  تشــویق حاضران همراه شــد. 
که دارای ســابقه ی بیش از یک دهــه تدریس در 
دوره های گوناگون برگزارشده توسط PACT است، 
از اردیبهشــت 13۹4 تا خــرداد 13۹8 در جایگاه 
مدیر اجرایی مســئولیت رهبری این مرکز آموزش 
حرفه ای وابسته به انجمن حسابداران خبره ی ایران 
را بــر عهده داشــت. به همین مناســبت، عصرگاه 
سه شــنبه، 22 مرداد 13۹8، در ساختمان مرکزی 
PACT به گفت وگو با ایــن مدرس و مدیر جوان و 
عضو خبره ی انجمن حســابداران خبره ی ایران در 
شــاخه ی تخصصی حســابدار مالی خبره نشستیم. 
فیلــم کامل ایــن گفت وگو )۹0 دقیقــه( در کانال 
رسمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات 
 )www.aparat.com/v/PkDcX :به نشــانی(
در دسترس عالقه مندان است. این گفت وگو توسط 
محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی 
ایران و ســردبیر مجله ی حسابدار، انجام شده است. 
مســئولیت فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی فیلم 
این گفت وگو نیز بر عهده ی آرش پشنج بوده است.

قاسمی: آقای دکتر خدمت تان سالم عرض می کنم. 
از بابت وقتی که بــه این گفت وگو اختصاص دادید 
خیلــی ممنونــم. گفت وگویــی که بــرای مجله ی 
حسابدار )نشریه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران( 
انجام می دهیم. ولی ویدئو و پادکســت آن را هم از 
طریق کانال های انجمن منتشر خواهیم کرد. امروز، 
سه شنبه، 22 مرداد 13۹8، است. شما نزدیک به دو 
ماه اســت که از PACT جدا شده اید. چند روز دیگر 
هم ایــران را برای ادامه تحصیل ترك خواهید کرد. 
به عنوان اولین ســوال، خودتان را برای کسانی که 
شما را کمتر می شناسند معرفی کنید؛ و مختصری 
از زندگی تــان تا زمان تصدی ســمت مدیر اجرایی 

PACT بفرمایید.

نوروزبیگی: من هم خدمت تان سالم عرض می کنم. 
بدون تعارف می گویم، برای من باعث افتخار است که 
با مجله ی حسابدار و شما گفت وگو می کنم. من آبان 
13۶0 در جنوب غرب تهران، محله ی سه راه آذری 
و امامزاده حسن، متولد شــدم. محله ای که خانه ی 
پدری ام آن جا بود، و هنوز هم هســت. بزرگ شده ی 
آن محله هستم. از دبیرستان شیخ مفید که در همان 
محله است دیپلم ریاضی و فیزیک گرفتم. ما آخرین 
گروه دانش آموزانی بودیم که در نظام قدیم آموزشی 
تحصیل می کردیم. البته نظام آموزشــی چندین بار 
تغییر کرده اســت، و االن نمی دانــم قدیم و جدید 
کدام است! )با خنده( بعد از گرفتن دیپلم، از کنکور 
فنی و مهندســی، در رشته ی حسابداری دانشکده ی 
امور اقتصادی )وابســته به وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی( پذیرفته شدم. البته بعدا نام آن دانشگاه علوم 
اقتصــادی )تحت نظارت وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری( شد. در سال 13۹3 هم با دانشگاه خوارزمی 

)دانشگاه تربیت معلم سابق( ادغام شد.

قاسمی: برای اولین بار چطور به رشته ی حسابداری 
عالقه مند شــدید؟ قبــل از انتخاب این رشــته چه 

ذهنیتی از آن داشتید؟

نوروزبیگی: در بین همســایگان و آشــنایان کسانی 
بودند که حســابداری خوانده بودند، و می دیدم که 
شــغل و زندگی خوبی دارند. ولــی این که بگویم با 
عالقه ی کامل این رشــته را انتخــاب کردم، نه این 
طــور نبود. اگــر صادقانه بخواهم بگویــم، بچه های 
ریاضی در آن سن و ســال همگی به دنبال عناوین 
مهندسی هســتند. به همین دلیل، ترم اول دانشگاه 
را کمی بی میل خواندم. ولی بعدا که با حســابداری 
و کاربردهای آن آشنا شدم، واقعا نگاهم عوض شد.  

قاســمی: آن نقطه ی زمانی که این عالقه مندی در 
شــما به وجود آمد را به یــاد دارید؟ چون من خودم 
بــه یاد دارم که از چه زمانی یک باره به حســابداری 
عالقه مند شدم. آن نقطه ی زمانی برای شما کی بود؟

نوروزبیگــی: از بخــت خــوش، آن زمان )ســال 

گفت وگو

دکترابراهیــم
نوروزبیگــی

پیشــین  اجرایی  مدیــر 
آمــــــوزش مرکــز 
 حســـــابداران خبــره 
وابســـــته   -PA C T (

حســابداران  انجمن  به   
ایـــــــران( خبــره ی 

برای دیدن فیلم کامل این گفت وگو )۹0 
دقیقه( از طریق کانال رســمی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران در آپارات کد 
تصویری باال را اسکن کنید؛ یا به نشانی                                                        
 www.aparat.com/v/PkDcX

مراجعه فرمایید.

بـــا: گفــــت وگـــو 
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13۷۹( دانشــگاه ما یک مدیر آموزش داشت، آقای 
دکتر]فرهاد[ حســنینی، که این جا در PACT هم 
تدریس می کنند. ایشــان استادان بســیار خوبی را 
در همان ترم اول برای ما کــه ورودی جدید بودیم 
گذاشــته بودند. مثال، دکتر ]محسن[ خوش طینت، 
دکتــر ]مهدی[ مرادزاده فرد، آقــای ]علی[ مصدر و 
خود دکتر حســنینی اصول حسابداری یک تدریس 
می کردنــد. ما این درس را با آقای مصدر داشــتیم.

ایشــان آن قدر بــه ما انگیزه و انــرژی مثبت دادند 
که همگی  به حســابداری عالقه مند شــدیم. از آن 
دوره افراد بســیاری هســتند که هم در حرفه و هم 
در دانشــگاه حسابداران موفقی شده اند. وقتی گهگاه 
با هم صحبت می کنیــم، می بینیم که این موفقیت 
به آن حال و هــوا و انگیزه ی اولیه ای برمی گردد که 
در آن ترم اول دانشــگاه توســط همین استادان در 
ما ایجاد شــد. من آن زمان آن قدر به حســابداری 
عالقه مند شده بودم که دوست داشتم در کالس های 
استادان مختلف شرکت کنم و از منظرهای مختلف 
با موضوعات حســابداری آشنا شوم. به همین دلیل، 
هر کالســی که استاد خوبی داشت، می رفتم و اجازه 
می گرفتم و در کالس می نشســتم. مثال، حسابداری 
صنعتی سه را به طور رسمی با دکتر اعتمادی داشتم، 
ولی سر کالس های آقای مصدر و دکتر حسنینی هم 
می رفتم. ســه بار صنعتی ســه خواندم! )با خنده( یا 
حســابداری پیشــرفته دو را به طور رسمی با دکتر 
خوش طینت داشتم، ولی سر کالس دکتر مرادزاده فرد 
هم می رفتم. یک اتفاق جالبی هم در دوران تحصیل 
مــن اتفاق افتاد، که دوســت دارم بگویم. چون فکر 
می کنم برای آن زحمت کشیدم. من سال 13۷۹ که 
در دانشکده ی امور اقتصادی پذیرفته شدم، در مقطع 

کاردانی حسابداری با گرایش مالیاتی پذیرفته شدم. 
سال 1381 هم درســم تمام شد. ولی نمی خواستم 
در کنکور کاردانی به کارشناســی شرکت کنم. چون 
می خواســتم در دانشــگاه های خوب ادامه تحصیل 
بدهم که از آن کنکور امکانش نبود. به همین دلیل، 
ترم اول ســال 1381 )منتهی به دی ماه( که درسم 
در مقطع کاردانی تمام شــد، از همان زمان شــروع 
کــردم به خواندن درس های کنکور سراســری فنی 
و مهندســی! یعنی فیزیک خواندم. شیمی خواندم. 
ریاضــی خواندم. ادبیــات خواندم. عربــی خواندم. 
همــه ی درس هایی که داوطلبان کنکور سراســری 
فنی و مهندســی می خوانند را دوبــاره خواندم! آن 
زمان دوســتانم شــوخی می کردند و می گفتند چه 
حوصلــه ای داری که دوباره همه ی این درس ها را از 
اول می خوانــی! ولی من مصمم بودم و واقعا خواندم. 
البته همه ی درس ها را فرصت نداشتم به طور کامل 
بخوانم. بنابراین، روی چند درس تمرکز کردم. شاید 
باورتان نشود، ولی مثال، فیزیک را ۹0.4 درصد زدم! 
رتبه ام حدود پنج هزار شــد. انتخاب رشته کردم، و 
بعد، اول شــهریورماه به خدمت سربازی رفتم. آخر 
شــهریورماه که نتایج کنکور اعالم شــد، رشــته ی 
اقتصاد دانشــگاه تهران )روزانه( پذیرفته شدم. ولی 
مصمم بودم که حســابداری بخوانم. اولویت اولم هم 
دانشــکده ی امور اقتصادی بود. چون دوست نداشتم 
محیط تحصیلم در مقطع لیســانس عوض شــود، و 
آسیبی به ادامه ی تحصیلم بزند. خوشبختانه این بار 
لیسانس حسابرسی آن دانشکده پذیرفته شدم. سال 
1382 دوباره وارد آن دانشــکده شــدم. درس هایی 
که در مقطع کاردانی گذرانــده بودم، مورد پذیرش 
قرار گرفت. ســال 1384 هم دانش آموخته شــدم. 

خوشبختانه همان ســال پایانی که درسم هنوز تمام 
نشــده بود، با رتبه ی چهار در مقطع کارشناسی ارشد 
حسابداری دانشــگاه عالمه طباطبایی پذیرفته شدم. 
اسفند 1383 کنکور دادم، و اردیبهشت 1384 نتایج 
کنکور اعالم شــد. سال 1384 تا 138۶ هم از مقطع 
کارشناسی ارشد حسابداری آن دانشگاه دانش آموخته 
شــدم. بالفاصله هم با رتبه ی یک در کنکور دکتری 

حسابداری همان دانشگاه پذیرفته شدم.

قاســمی: پس دانشــگاه عالمه طباطبایی در هر دو 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انتخاب اولتان بود؟

نوروزبیگــی: بلــه. در هر دو مقطع دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی انتخــاب اولم بود. در کنکور سراســری 
کارشناســی ارشــد که چون رتبه ی چهــارم کنکور 
بودم، هر دانشــگاه دیگــری را انتخــاب می کردم، 
پذیرفته می شــدم. در دوره ی دکتری هم برای ورود 
به دانشگاه عالمه طباطبایی تمرکز کرده بودم. البته 
آن زمان تعداد دانشــگاه هایی که دانشجوی دکتری 
حســابداری می پذیرفتنــد، کــم بود. حتــی همان 
دانشگاه های معدود هم هر ســال پذیرش نداشتند. 
تنها دانشگاهی که هر ســال مرتب پذیرش دکتری 
حسابداری داشــت، دانشگاه عالمه طباطبایی بود. از 
این موضوع خوشحال هم هستم. چون دانشگاه بسیار 
خوبی اســت، و ما استادان بسیار خوبی داشتیم. ترم 
اول ســال 13۹1 هم از موضوع رساله ام دفاع کردم 
و در مقطع دکتری آن دانشــگاه دانش آموخته شدم. 
موضوع پایان نامه ام هم "اندازه گیری ریســک مبتنی 
بــر متغیرهای بنیــادی و نقش آن در ارزشــگذاری 
شرکت ها" بود. یعنی بر مبنای یک مدلی که مبتنی 
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بر ریســک بود، نرخ تنزیلی به دســت می آمد که به 
همــراه داده های دیگر کمک می کرد که شــرکت ها 
ارزشگذاری شــوند. ادعای آن مدل، در جاهایی که 
آزموده شده بود، این بود که به خوبی می تواند قیمت 

سهام شرکت ها را تخمین بزند.

قاسمی: بعد از دفاع به خدمت سربازی رفتید؟

نوروزبیگی: بله. ســال 13۹1 که دفاع کردم، تا سال 
13۹2، از یک سال مهلتی که داشتم استفاده کردم. 
بعد، سال 13۹2 دفترچه گرفتم و به خدمت سربازی 
رفتم. ســال 13۹4 هم دوره ی خدمت سربازی را به 
پایان رســاندم. من دوره ی خدمت را در موسسه ی 
حسابرسی حسام گذراندم. انصافا جای بسیار خوبی 
بود. همکاران و دوستان بسیار خوبی داشتم و هنوز  
هم دارم. واقعا هم از آنان تشکر می کنم. چون آدمها 
معموال از ســربازی خاطرات خوبی ندارند، ولی من 

دارم )با خنده(. 

قاسمی: کار حسابرسی می کردید؟

نوروزبیگی: کار حسابرســی به آن معنی که بروم و 
کاربرگ پر کنم، انجام نمــی دادم. من از همان اول 
به عضویت کمیته ی فنی آن موسسه درآمدم. در آن 
کمیته درباره ی موضوعات کالن رســیدگی ها بحث 
می کردیم، و تــالش می کردیم که به حسابرســان 
آن موسســه کمک کنیــم. مثــال، روی موضوعات 
تلفیــق خیلی تمرکز کــرده بودیم. یــا مثال، برای 
آموزش کارکنان آن موسسه برنامه ریزی کردیم، که 
به صــورت مرتب و منظم و باکیفیت برگزار شــود. 
بیشــتر این جور کارها را انجام دادم، تا این که بروم 

شرکت ها و رسیدگی کنم. 

قاســمی: آقای دکتر! برای اولین بار چه زمانی اسم 
انجمن حسابداران خبره ی ایران را شنیدید؟

نوروزبیگی: آشنایی اولیه ی من با انجمن حسابداران 
خبره ی ایران به خواندن مقاالت مجله ی حســابدار 
)نشریه ی انجمن( برمی گردد. آن زمان که دانشجوی 
لیسانس بودم، یا خودم یا به پیشنهاد استادان خیلی 
از مقاالت کاربردی حسابدار را که به موضوعات فنی 

حســابداری می پرداخت، می خواندم. به این ترتیب، 
اول با مجله ی حســابدار، و به تبــع آن، با انجمن 
حســابداران خبره ی ایران آشــنا شدم. آن زمان، از 
اســتادان ما در دوره ی لیسانس، دکتر خوش طینت 
و دکتر مرادزاده فرد هم با انجمن همکاری داشتند، 
و خیلــی فعال بودند. البته االن هم هســتند. چون 
دانشکده ی ما به محل انجمن هم نزدیک بود )دفتر 
قبلی انجمن در خیابان اســتاد نجات الهی(، خیلی 
وقت ها می شــد که قدم زنان با آنان تا دفتر انجمن 
و حتی PACT )ســاختمان قبلی PACT در خیابان 

اراك( می آمدم.

قاســمی: با کدام یک از این عزیزان بیشتر همراه 
می شدید؟

نوروزبیگــی: ایــن همراهی ها بیشــتر بــا دکتر 
مرادزاده فــرد اتفاق می افتاد. البتــه آن زمان دکتر 
خوش طینت هم ســردبیر مجله ی حسابدار بودند، 
و بــا انجمن همکاری داشــتند. همین ها ارتباطات 
اولیه ی من با انجمن و PACT را شــکل داد. تا این 
که در ســال 138۹ برای انجام یک کار پژوهشــی 
خودم مستقیما با انجمن همکاری کردم. آن زمان، 
زنده یاد]محمد[ منیری )دبیــرکل وقت انجمن( با 
من تماس گرفتند و گفتند در ســمینار انجمن قرار 
است یک موضوعی در زمینه ی حسابداری مدیریت 
ارائه بشود )سی و دومین سمینار انجمن حسابداران 
"پنجمین ســمینار حســابداری  ایــران،  خبره ی 
مدیریت"، 2۷ و 28 اردیبهشــت 13۹0، پژوهشگاه 
نیرو، گزارش کامل در شماره ی 231، خرداد 13۹0، 
مجله ی حســابدار، صــص 44-48(، و در کمیته ی 
ســمینارهای انجمن تصویب شده است که اگر شما 
عالقه مند هستید تحقیق این موضوع را انجام بدهید 

و یافته های تحقیق را هم در سمینار ارائه بدهید. 

قاسمی: موضوع تحقیق چه بود؟

نوروزبیگی: قرار بود بررسی کنیم که ایران از منظر 
دوره های بلوغ حسابداری مدیریت در چه جایگاهی 
اســت. یک تحقیق پرسشنامه ای بود. یافته های آن 
هم در همایش توسط من ارائه شد. البته تحقیق را 
به طور مشترك همراه با خانم دکتر ]زهرا[ دیانتی 

]دیلمــی[ انجــام داده بودیم. این شــروع همکاری 
مستقیم من با انجمن بود. به واسطه ی این همکاری 
در چند جلسه ی کمیته ی ســمینارهای انجمن هم 

)پیش از برگزاری سمینار( شرکت کردم. 

قاســمی: نام PACT را برای اولین بــار چه زمانی 
شنیدید؟

نوروزبیگی: از همان دوران دانشــجویی لیسانس با 
PACT آشنا شده بودم. چون آقای دکتر مرادزاده فرد 
را می دیدم کــه برای تدریس بــه PACT می روند. 
یعنی می دانستم که PACT وجود دارد، و مخصوصا 
در آموزش اســتانداردهای حسابداری خیلی فعال و 
خیلی شناخته شده اســت. خودم هم از سال 138۷ 
از طرف PACT دعوت به تدریس در دوره ی آموزش 
اســتانداردهای حسابداری شــدم. خدا را شکر، این 

همکاری تا االن ادامه دارد.

قاسمی: برای تصدی سمت مدیر اجرایی PACT چه 
زمانی دعوت به همکاری شدید؟

نوروزبیگی: برای اولین بار سال 13۹4 آقای ]سعید[ 
جمشیدی فرد )رئیس اســبق انجمن و عضو شورای 
مدیریــت PACT( در این باره با من صحبت کردند. 
از من پرســیدند که آیا عالقه منــدم به عنوان مدیر 
اجرایی با PACT همکاری کنم. چند جلســه با خود 
ایشــان داشتم. بعد با آقای ]رضا[ مستاجران )رئیس 
شــورای مدیریت PACT( صحبت کــردم. و خدا را 
شکر، نهایتا به عنوان مدیر اجرایی به PACT آمدم و 

شروع به فعالیت کردم.

قاسمی: این طور که من مطلع هستم، آن زمان شما 
پیشــنهادهای شغلی دیگری هم داشتید. چه چیزی 
 PACT باعث شد که بین آن پیشنهادها همکاری با

را انتخاب کنید؟

نوروزبیگــی: بله. واقعیتش این اســت که آن زمان 
پیشنهادهایی داشــتم، که بعضا موقعیت های شغلی 
خوبــی هم بودند. ولی چند دلیل باعث می شــد که 
PACT برایم جدی تر از آن موقعیت ها باشــد. یکی، 
عالقه ی مــن به آموزش بود. من همیشــه خودم را 
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بیشــتر یک مــدرس می دانم، تا یــک آدم اجرایی. 
دومین دلیل، ســاختار PACT بــود. PACT همان 
موقع هم همکاران بسیار خوبی داشت، و همان زمان 
هم یک موسسه ی آموزشی بسیار موفق بود. ساختار 
مدیریتی آن، دوره های آموزشــی کــه ارائه می کرد، 
اســتادانی که در آن تدریس می کردند، همگی برای 
من واقعا مایه ی افتخار بود که به PACT بیایم. یعنی 
هم عالقه ی شخصی ام بود، و هم همه ی شرایط برای 

همکاری مناسب بود.

قاسمی: االن پشیمان نیستید؟ )با خنده(

نوروزبیگی: نه اصال! االن واقعــا ناراحتم که دارم از 
PACT می روم. 

قاسمی: ما که به کنار، ولی دانشجویان PACT و هر 
فرد دیگری هم که می شنود شما از PACT رفته اید، 

واقعا ناراحت می شوند.

نوروزبیگی: این که از لطف دوستان است. ولی خودم 
االن که نزدیک دو ماه اســت دیگر سمت اجرایی در 
PACT ندارم، باز هفته ای دو، سه روز این جا می آیم 
 PACT و به بچه ها ســر می زنم. چون واقعا رفتن از

سخت است.

قاسمی: آقای دکتر! آن زمان که شما به عنوان مدیر 
اجرایــی به PACT آمدید، حدود ده، یازده ســال از 
تاســیس رسمی PACT گذشــته بود. البته پیش از 
آن هم دوره های آموزشی انجمن، نه در قالب رسمی 
PACT، ولــی به طــور جدی برگزار می شــد. مثال، 
 cima دوره های آمادگی برای شرکت در آزمون های
)انجمن حســابداران مدیریت چارترد انگلســتان(، 
دوره های آمادگی برای شــرکت در آزمون حسابدار 
رســمی، و دوره های دیگری که توســط انجمن در 
دانشکده ی نفت تهران برگزار می شدند. آن زمان که 
 PACT ،آمدید PACT شما به عنوان مدیر اجرایی به
در چه جایگاهی بود؟ و شما چه برنامه هایی برای آن 
در ذهن داشــتید؟ و االن که چهار سال از آن زمان 
می گذرد چه بخشــی از آن برنامه ها محقق شده اند؟ 
و افسوس چه کارهایی را می خورید که فرصت نشد 

انجام بدهید؟ 

نوروزبیگــی: PACT آن زمــان که مــن آمدم هم 
یک مرکز آموزش موفق بود. افراد بســیار توانمند و 
باســوادی در دوره های قبل مدیریــت اجرایی آن را 
برعهده داشتند، که هر کدام در دوران مسئولیت شان 
PACT را بــه جلو برده بودند. بنابراین، روزی که من 
مسئولیت اجرایی PACT را پذیرفتم، خودش موفق 
بود. بَِرند PACT یک بَِرند شناخته شــده بود، و ساز و 
کار درســتی داشت که به خوبی داشت ادامه می داد. 
ولــی از آن جا که هر ســازمانی در هر برهه ی زمانی 
ممکن است مسائل و مشکالتی داشته باشد، آن زمان 
هم برداشت اولیه ی من این بود که یکی از مشکالت 
اصلی PACT کمبود فضای آموزشــی مناسب است. 
ما بر عکس ســایر موسسات آموزشــی می توانستیم 
دوره های آموزشی بیشتری برگزار کنیم، ولی فضای 
کافی نداشــتیم. کالس هایی که بیرون از ساختمان 

مشخص اقداماتی انجام شد که نتیجه ی آنها مشخص 
 PACT است. ولی خودم دوســت داشتم که فعالیت
را در سایر شــهرها هم گسترش بدهیم. همین طور 
در حوزه ی آموزش های آنالین هم دوست داشتم که 
خیلی قدرتمندتر وارد می شــدیم. ولــی کارهایی را 
شروع کرده بودیم که تمام کردن آنها الزاما در کنترل 
ما نبود. مثال، در زمینه ی افزایش فضای آموزشی که 
به تملک ســاختمان جدید PACT منجر شد، خیلی 
مواقــع با ســازمان تامین اجتماعی و شــهرداری و 
سایر دســتگاه ها طرف بودیم که نیاز داشت انرژی و 
تمرکزمان را برای به نتیجه رساندن آنها صرف کنیم. 
نمی خواســتیم چند کار را همزمان شروع کنیم که 
ناتمام باقی بمانند، و بعدها نتوانیم آنها را جمع کنیم. 

پیگیری این کارها خیلی انرژی من را گرفت. 

قاسمی: البته یک تالشی هم برای راه اندازی شعبه ی 
PACT در اصفهان شد.

نوروزبیگی: بله. حتی اگر گزارش فعالیت ســال اول 
آن شــعبه را نگاه کنید، خیلــی موفق بود. در همان 
ســال اول، دو همایش خــوب در اصفهــان برگزار 
کردیم، که اســتقبال خوبی هم از آنها شــد. ولی در 
ادامه که شــرایط اقتصادی کشور بد جلو رفت، روی 
عملکرد شعبه ی اصفهان هم تاثیر گذاشت. متاسفانه 
آن چیــزی که فکر می کردیــم از آب درنیامد. البته 
حتمــا مجموعه ای از دالیل دخیــل بودند. از جمله، 
این که خود ما هم ممکن اســت باید برنامه ریزی مان 
را تغییر می دادیم که تغییر ندادیم. من شخص خودم 
را عرض می کنم، و مســئولیتش را بر عهده می گیرم. 
ولی همیشــه فکر می کردم آن شــعبه با آن ســاز و 
کارهایی که برایش پیش بینی کرده بودیم، پتانسیل 
موفقیت را داشت. هنوز هم همین طور فکر می کنم. 
ولی به هر حال در آن مقطع نشــد. در این شــرایط 
اقتصادی حفظ کلیت PACT برای ما اولویت داشت، 

و نمی خواستیم ریسک های متعددی را بپذیریم. 

قاســمی: بدیهی ترین تاثیر منفی این شــرایط بد 
اقتصــادی بر عملکرد آن شــعبه این بــود که مبلغ 
اجاره ی آن ســاختمان به شــدت افزایش پیدا کرد. 
در حالی کــه قیمت دوره های آموزشــی در همین 
دوره اصال افزایش نداشــته اســت. اغلب شرکت ها و 

PACT هــم اجاره می کردیم، مســائل و مشــکالت 
خودش را داشت و عموما برای دانشجویان نارضایتی 
ایجاد می کرد. یک مشــکل دیگری هم که آن زمان 
وجود داشــت، این بود که گردآوری داده های مربوط 
به دوره های آموزشــی منســجم نبود. بنابراین، آنها 
را نمی شــد تحلیل کرد. داده ها در یک فایل اکســل 
وارد می شــدند که بعدها گزارش گیری از آن سخت 
بود. امنیت آن هم پایین بود. هر کســی می توانست 
این داده هــا را با خودش ببرد و از آنها به عنوان یک 
دارایی ارزشــمند اســتفاده کند. یک مورد دیگر هم 
که هم زمان با شــروع مسئولیت من اتفاق افتاده بود 
و قبل از آن موضوعیت نداشــت، گسترش استفاده ی 
عمومی از شبکه های اجتماعی بود. بنابراین، الزم بود 
PACT هم از این فضا برای پیشبرد برنامه های خود 
اســتفاده کند. به همین دلیل، در این ســه حوزه ی 
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ســازمان ها هم معموال در شرایط بد اقتصادی اولین 
هزینه ای که حذف می کنند، هزینه ی آموزش است. 
یعنی واقعا این شرایط بد اقتصادی در عدم موفقیت 
شــعبه ی اصفهان خیلی موثر بــود. البته من هم با 
شــما کامال موافقم که قطعا در آینده این پتانسیل 
وجود دارد که دوباره آن شــعبه بازگشــایی شود و 
موفق باشد. ولی در مورد آموزش های آنالین چطور؟ 
چون یک احساســی از بیرون از PACT وجود دارد 
که شاید اصال PACT در گذشته تمایلی به ورود به 
این عرصه نداشــت. البته درست یا غلط بودن آن را 

نمی دانم. شاید اصال یک باور کامال غلط باشد.

نوروزبیگــی: واقعیتش ایــن طور نبــود. چون ما 
دوره هــای آنالینی را بــرای ACCA، قانون تجارت، 
حتــی اســتانداردهای حســابداری داشــتیم، که 
شواهدش هست. دوره های آنالینی که ظرف دو، سه 
سال گذشته برگزار شدند. ولی چالش اصلی این بود 
که این دوره های آنالین هنوز آن طور که باید و شاید 
در جامعه ی ما جا نیفتاده بــود. حاال یا ما خودمان 
خوب معرفی نکردیم، یا جامعــه هنوز پذیرای آنها 
نبود. به هر حال، اگــر تا به حال موفقیت دوره های 
آنالیــن PACT بــه انــدازه ی موفقیــت دوره های 
حضوری آن نبوده اســت، به خاطر ایــن نبوده که 
PACT نمی خواست. شعار PACT همیشه این بوده 
اســت که: "پیشگام باشید". ولی برگزاری دوره های 
آنالین مشکالت زیادی، از جمله، محدودیت پهنای 
باند اینترنت در کشــور، عدم فرهنگ سازی مناسب، 
و این قبیل مســائل دارد. البته من خیلی امیدوارم 
که PACT در آینــده در این حوزه هم خیلی موفق 
باشد. همین االن هم مقدمات این کار در حال انجام 
اســت، و دوره های آنالین متنوعــی در PACT در 
حال ثبت نام و برگزاری اســت. من هم هر کمکی از 
دستم بربیاید انجام می دهم. مخصوصا االن که قرار 
است یک فاصله ی جغرافیایی با  ایران داشته باشم، 
می توانم در آن حــوزه همچنان با PACT همکاری 

داشته باشم.

قاســمی: آقای دکتر! گزارش هــای مالی انجمن و 
PACT هر ســال در اختیار اعضــاء قرار می گیرد، و 
جزئیات عملکرد مجموعه ی انجمن در آنها مشخص 
اســت. ولی اگر چند عدد کلیــدی را بخواهید برای 

نشــان دادن عملکرد PACT طی این دوره ی چهار 
ساله ی گذشته بگویید، چه مواردی را ذکر می کنید؟ 
مثــال، آن زمان فضای آموزشــی چقــدر بود؟ االن 
چقدر اســت؟ یا تعداد دانشجویان آن زمان و االن؟ 
یا دوره های آموزشــی جدیدی که طی این ســالها 

طراحی و برگزار شدند؟ مواردی از این دست.

PACT یک ســاختمان در  آن زمــان  نوروزبیگی: 
خیابــان اراك )واقع در خیابان اســتاد نجات الهی، 
تهران( داشــت که مالکیــت آن به طور مســاوی 
متعلق بــه انجمن و PACT بود. در آن ســاختمان 
شــاید فقط یک یا نهایتا دو کالس شرایط مناسب و 
استاندارد آموزشی داشتند. مجموعا هم شش کالس 
بیشــتر نداشــت، که عمدتا کوچک بودند. بنابراین، 
همیشــه محدودیت در برگزاری دوره های آموزشی 
و ظرفیــت ثبت نام داشــتیم. ولی االن ســاختمان 
جدیــد PACT در خیابــان نوید )واقــع در خیابان 
استاد نجات الهی، تهران( بیســت و نه کالس دارد، 
که اکثر آنها کالس های مناسب و استاندارد هستند. 
ظرفیت تعداد زیادی از آنها حدود 2۵ نفره اســت. 
دو کالس بــزرگ ۵0 و ۷0 نفــره هم داریم. محیط 
خوبــی هم در ورودی ســاختمان و حیاط داریم. از 
این نظر خوشبختانه شرایط خوبی فراهم شده است. 
دربــاره ی عملکــرد PACT هم مــن از نظر مبلغی 
صحبت نمی کنــم. چون به هر حال ممکن اســت 
تورم این ســالها تحلیل را ســخت کند. ولی از نظر 
تعداد دانشــجو، ما در آخرین سال مالی PACT که 
منتهی به 31 شــهریور 13۹۷ بود، تعداد 23.422 
دانشــجو کالس داشتیم، که رشــد آن حتی نسبت 
به ســال قبل از آن هم بسیار چشــمگیر بود. اینها 
را که می گویم، دوســت دارم ســوءتفاهم به وجود 
بیاید. چون یک بخشــی از آنها کار من بوده اســت. 
 PACT بخش بســیار بیشتر آن کار همکاران من در
و انجمن، شــورای مدیریت PACT، شــورای عالی 
 PACT انجمن، و خیلی از دوستانی بوده است که به
عالقه مند هستند، بدون این که در این جا مسئولیت 
داشــته باشــند. مثال، بزرگان انجمن را می بینم که 
هر جا می روند همیشــه PACT را معرفی می کنند. 
همه ی اینها در موفقیت PACT تاثیرگذار هســتند. 
ما یک قرارداد بزرگ هم با وزارت بهداشــت منعقد 
کردیم که امســال )سال 13۹8( به اتمام می رسد و 

تعهدات مــان را انجام دادیم. بعضی از شــهرهای آن 
هم به اتمام رســیده است. طبق این قرارداد، در 31 
شــهر بزرگ ایران دوره برگزار کردیم، که آنها حتی 
در این آمار 23.422 دانشــجو کالس نیامده اســت. 
ولــی به تبع برگزاری این دوره ها یک پایگاه بســیار 
مناســبی در آن 31 شــهر بزرگ برای PACT ایجاد 
شده است. االن، در آن شــهرها رابط داریم، مدرس 
داریــم، و عملکرد آنان را ارزیابی کرده ایم. یعنی االن 
می دانیم کــه به عنوان مثال اگر بخواهیم در زاهدان 
یک دوره برگزار کنیم، شرایط چطور است. چون یک 
مجموعه ی داده های بسیار خوبی هم از دانشجویان، 
هم از استادان محلی، و هم از محل برگزاری دوره ها 

در اختیار داریم.

قاسمی: برای برگزاری این دوره ها از استادان محلی 
استفاده کردید؟

از  نوروزبیگی: بلــه. واقعا هدف مان تامیــن مدرس 
شــهرهای دیگر نبود. چون این دوره دو ســاله بود و 
دو بار در مــاه باید کالس ها در این شــهرها برگزار 
می شــد. بنابراین، اعزام مدرس از تهران اصال عملی 
نبود. ضمن این که معتقدیم توانمندی بســیاری از 
مدرســانی که در شــهرهای دیگر هستند، به خوبی 
مدرسان ساکن تهران است. به هر حال، در نتیجه ی 
برگزاری این دوره ها داده های خوبی گردآوری شــده 
اســت که بر مبنای آنها می توان برای برگزاری دوره 

در شهرهای دیگر برنامه ریزی کرد.

قاسمی: درباره ی تنوع موضوعی دوره های آموزشی 
طراحی شــده و برگزارشــده طی این چهار سال هم 
بفرماییــد. چون تا جایی که مــن دیده ام موضوعات 
دوره های آموزشی PACT بسیار متنوع هستند. حتی 
دوره هایی که شــاید برای اولین بــار در ایران برگزار 

شدند. 

نوروزبیگی: مــا صرفا روی موضوعات حســابداری 
تمرکــز نکردیــم. مخصوصا در طراحــی و برگزاری 
کارگاه ها چون بیشتر دست مان باز بود، به موضوعات 
متنوعی می پرداختیم. موضوعاتی که فکر می کردیم 
یک حســابدار، یا یک حســابرس، یا هر کســی که 
بــه نوعی در زمینه ی مالی فعالیــت می کند، نیاز به 
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آموختن آنها دارد. مثال، شما خودتان مطلع هستید، 
ما یــک کارگاه خوب فن نگارش برگــزار کردیم؛ یا 
در زمینه ی بیمه و بازنشســتگی کارگاه های مختلف 
اکچوئری برگزار کردیم کــه جای آن در ایران واقعا 
 MBA چون دوره های PACT ،خالی بود؛ یا این که
و DBA هم برگــزار می کند، ما کارگاه های مختلفی 
را در زمینه ی موضوعات منابع انسانی برگزار کردیم؛ 
یا کارگاه هایی کــه در زمینه ی فن مذاکره بودند. به 
هر حال، همیشــه ســعی کردیم دوره های متنوع و 
کاربــردی طراحی و برگزار کنیــم. یک اتفاق خوبی 
هــم که در ایــن دوره افتاد، این بــود که وقتی بعد 
از برجام بحث پیاده ســازی استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی )IFRS( در ایران جدی شد، یک 
باره تب IFRS جامعه ی حرفه ای حســابداری ایران 
را فراگرفت. آن زمان، PACT اولین مرکز آموزشــی 
بود که  کالس های مختلفی را هم در سطح کارگاه و 
هم در سطح دوره برای آموزش IFRS به حسابداران 
و حسابرســان برگزار کرد. از ایــن نظر، PACT در 

پیاده سازی IFRS در ایران هم پیشگام بود. 

قاســمی: آمار این دوره ها که یک آمار شــگفت آور 
اســت! حدود پنجاه، شــصت دوره با حضور چندین 

هزار نفر برگزار شده است!!

نوروزبیگــی: واقعا همین طور اســت. یعنی اگر آمار 
کل دوره های آموزشــی IFRS در ایران را نگاه کنیم، 
PACT با یک اختالف بســیار زیادی جلوتر از دیگران 
است. خوشــبختانه االن هم همین روند در ارتباط با 
آموزش استانداردهای بازنگری شده ی حسابداری ایران 
دارد تکرار می شود. یعنی PACT اولین نهادی بود که 
اقدام به طراحی ســمینار، کارگاه و دوره ی آموزشی 
برای آموزش این اســتانداردها کرد. االن هم در حال 

برگزاری دوره های متعددی در این ارتباط است.

قاســمی: به جز این اقدامات آموزشــی و توسعه ی 
فضــای آموزشــی، طی ایــن دوره ی چهار ســاله، 
اصالحات خوبی هم در ساختار اداری و روش ثبت نام 
و ســایر زمینه ها در PACT انجام شد. لطفا درباره ی 

آنها هم بفرمایید.

نوروزبیگــی: االن حدود 40 درصــد از ثبت نام های 

PACT از طریــق وبگاه )pact.ir( انجام می شــود. 
یعنی داوطلبان شــرکت در دوره هــای مختلف بعد 
 PACT از ایــن که اطالعات این دوره هــا را در وبگاه
مالحظــه می کنند، همان جا می تواننــد در دوره ها 
ثبت نــام کنند. عالوه بر این، با ســامانه ی "مدیریت 
روابط مشتریان )CRM(" خوبی که در همین دوره 
در PACT راه اندازی شد، این داده ها می رود و در آن 
ســامانه گردآوری می شود، و ارکان تصمیم گیرنده ی 
PACT می تواننــد تحلیل های خیلی خوبی بر مبنای 
ایــن داده ها انجام بدهنــد. مثــال، می توانند مطلع 
شــوند که معرف دانشجویان چه کسانی بودند، کدام 
روش های تبلیغاتی کمک کرده اســت که این افراد 
جذب شــوند، هر فردی در چند دوره شرکت کرده 
اســت، چقدر مجموع مدت دوره هایش بوده است، و 
داده هایی از این دست که برای برنامه ریزی آموزشی 

ارزشمند و حیاتی هستند.

نوروزبیگی: به نظر مــن، PACT ویژگی هایی دارد، 
کــه اگر مثــال روی کاغذ بخواهیــم عواملی را برای 
موفقیت یک موسسه ی آموزشــی بنویسیم، همه ی 
آنها در PACT هســت. اولین ویژگی، ثبات رهبری 
در سطح کالن اســت، که خیرخواهانه و نه به خاطر 
نفع شــخصی فقط بــرای موفقیــت PACT تالش 
می کنند. شــورای مدیریت PACT طی این سالها از 
ثبات خوبی برخوردار بوده اســت، و دو عضو کلیدی 
و تاثیرگــذار آن )آقایان رضا مســتاجران، رئیس، و 
غالمرضا ســالمی، نایب رئیــس( از روز اول بوده اند. 
این عزیزان کســانی هســتند که من بر مبنای چهار 
سال همکاری مستقیم با آنان می توانم گواهی بدهم 
که به جــز موفقیت PACT به هیچ چیز دیگری فکر 
نمی کنند. این در موفقیــت PACT خیلی تاثیرگذار 
بوده اســت. یعنی باعث شده است وقتی دوره ای در 
PACT طراحی و برگزار می شــود، هدف از آن فقط 
آموزش باشــد، و نه هیچ چیز دیگری. یکی دیگر از 
عوامل موفقیت PACT اساســنامه ی آن اســت که 
در آن PACT به عنوان یک موسســه ی غیرانتفاعی 
تعریف شده است که حتی تقسیم سود هم نمی کند. 
این ویژگی هم تمرکز بــر کیفیت آموزش را تقویت 
می کند. یعنی دغدغه ی اصلی سودآوری نیست. بلکه 
هدف خدمت به کشــور است. مثال، در گذشته دولت 
افرادی را بورســیه می کرد که بروند در اروپا و امریکا 
تــا دوره های حرفه ای حســابداری، مثل، حســابدار 
چارتــرد و ACCA و CMA، را بگذراننــد. ولی االن 
همــان دوره های حرفه ای بین المللی با کیفیت خوب 
در PACT برگزار می شوند. فقط از همین یک جنبه 
اگر نگاه کنیم، می بینیم که PACT به اقتصاد کشور 
چقدر کمک کرده اســت. یک عامــل دیگر موفقیت 
PACT هم حمایت های گســترده و بی دریغ اعضای 
انجمن مخصوصا بزرگان انجمن در تمام این ســالها 
بوده است. مثال، بارها شــاهد بوده ام که این عزیزان 
در جلســات کمیته ی حسابرســی یا هیئت مدیره ی 
 PACT شرکت ها یا دیگر جاها که حضور پیدا می کنند
را معرفی می کننــد و مدیران را ترغیب می کنند که 
کارکنان خود را برای آموزش به PACT بفرســتند. 
حمایت های این چنینی بســیار کمک کرده اســت 
که PACT به عنوان یک مرکــز آموزش مورد تایید 
بزرگان حســابداری ایران شناخته شود. خوشبختانه 
سیاســت گذاری های درستی که از گذشته تا به حال 

قاســمی: آقای دکتر! همان طور که قبال هم عرض 
کردم، اگر برگزاری دوره های آمادگی برای شــرکت 
در آزمون های cima، که طی دهه ی 13۷0 توســط 
انجمن در محل دانشکده ی نفت تهران برگزار می شد، 
را هم به عنوان مقدمه ی فعالیت های PACT در نظر 
بگیریم، االن چیزی حدود بیش از بیست سال است 
که PACT به عنوان مرکــز آموزش حرفه ای انجمن 
حســابداران خبره ی ایران در حال فعالیت آموزشی 
است. به نظر شــما به عنوان کســی که چهار سال 
مسئولیت اجرایی این مجموعه را بر عهده داشتید و 
بیش از یک دهه هم در دوره های مختلف آن تدریس 
کردید، چه چیزی باعث شده است که PACT نسبت 
به موسســات آموزشــی دیگر متمایز شود و اعتماد 

حسابداران حرفه ای را جلب کند؟
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انجام شده اســت هم PACT را به عنوان یک مرکز 
آموزشــی معرفی کرده اســت که افراد در دوره های 
آموزشــی آن الزاما به خاطر دریافت مدرك شرکت 
نمی کننــد. بلکه به خاطر کیفیت خــود دوره ها در 
آنها شرکت می کنند. این افراد اگر دغدغه ی مدرك 
داشتند می رفتند از فالن دانشگاه مدرك می گرفتند. 
در بحث بازاریابی می گویند بهترین تبلیغ آن تبلیغی 
است که توسط مشتریان انجام می شود. ما به استناد 
داده های CRM می توانیم نشــان بدهیم که بیشتر 
دانشــجویان توسط دانشجویان قبلی با PACT آشنا 
شدند. این در واقع برگ برنده ی PACT در تمام این 

سالها بوده است. 

 PACT قاســمی: یک مورد دیگــری هم کــه در
به وضوح مشــهود است، این اســت که یک تعداد 
قابل توجهی از دانشــجویان PACT افرادی هستند 
که مدت هاســت در دوره های مختلف آن شــرکت 
می کننــد. معموال دانشــجو وقتــی از کیفیت یک 
موسسه ی آموزشی ناراضی است، دیگر در دوره های 
آن شرکت نمی کند. ولی ما یک سری از دانشجویان 
PACT را داریم که این جا را حتی مثل خانه ی خود 

می دانند و دوست دارند.

 PACT نوروزبیگی: همین طور است. خوشبختانه در
تنوع موضوعی زیاد است. این جا برای کسی که تازه 
می خواهد حسابداری را شروع کند و حتی تحصیالت 
دانشگاهی ندارد، تا افرادی که عضو هیئت مدیره ی 
بزرگ ترین شــرکت ها هســتند، دوره های آموزشی 
متنــوع وجود دارد. یک خاطره هــم در این ارتباط 
دارم. شما هم چون مطلع هســتید می توانید تایید 
کنید. )با خنده( ما کســانی را داشته ایم که به خاطر 
رفتار عجیب و غریبی که داشــتند بهشان گفته ایم 
که شــما اذیت حضورتان بیشتر از کمکی است که 
می توانیــد بکنیــد. به همین دلیــل از ثبت نام آنان 
خودداری می کنیم. ولی آنان به هر جایی متوســل 
 PACT می شــوند که دوباره برگردند و در دوره های

شرکت کنند. 

قاسمی: حاال با این ظرفیت هایی که در PACT وجود 
دارد، فکر می کنید پنج یا ده ســال آینده PACT در 
چه جایگاهی باشــد؟ البته سوال سختی است. ولی 

می خواهم بدانم تصوری که برای آینده ی PACT در 
ذهن شماســت چیست؟ صرف نظر از شرایط متغیر 
کشــور، تغییرات در حال وقوع در حرفه، و ابهاماتی 
که در اقتصاد کشــور وجود دارد. یعنی ضمن اذعان 
همگی ما به این شرایط ناپایدار محیطی، می خواهم 

بدانم شما چه آینده ای برای PACT انتظار دارید؟

نوروزبیگی: همان طور که خودتــان هم فرمودید، 
مخصوصا در ایران، پیش بینی آینده کار سختی است. 
ولی PACT زیرساخت های درســتی دارد. صادقانه 
می توانم بگویم که به فرد متکی نیســت. به عنوان 
مثال، نوروزبیگی که چهار سال و اندی مدیر اجرایی 
PACT بود، وقتی عوض می شــود، PACT از مسیر 
خودش خارج نمی شــود. چون متکی به نوروزبیگی 
نیســت. PACT یک سیستم است که دارد کارش را 
خوب انجام می دهد. یعنی روی ریل درســتی است 
و به ســمت جلــو در حال حرکت اســت. بنابراین، 
آینده ی چنین سازمانی درخشــان تر از گذشته اش 
خواهد بود. مگــر این که اتفاق غیرمترقبه ای بیفتد. 
وگرنه در حالت عادی پیش بینی من برای آینده ی 
PACT درخشان اســت. ما همکارانی داشته ایم که 
یا موضوعی برایشــان پیش آمده اســت و خودشان 
رفته اند، یا قهرا با هم قطــع همکاری کردیم؛ اوایل 
چنین قطع همکاری هایــی، بعضی از همکاران فکر 
می کردند که لطمه ی بزرگــی به PACT می خورد. 
ولی نهایتــا بعد از یکی، دو ماه همــه چیز به روال 
عادی برگشــت. حتی بعضا بهتر از گذشته هم شد. 
چون در PACT سیســتم اســت که کار می کند، و 

متکی به فرد نیست.

قاســمی: آقای دکتر! شــما به عنــوان فردی که 
بخش بزرگی از زندگی شــغلی تان را در فعالیت های 
آموزشــی بوده اید، و جزو صاحب نظــران این حوزه 
هســتید، چالش های اصلی آموزش حســابداری در 
ایران هم در زمینه ی دانشــگاهی و هم در زمینه ی 
حرفه ای را چه مــواردی می دانید؟ به هر حال یک 
روندی تا به حال طی شده است که منتقدان زیادی 
هم دارد. یعنی گروهی بــر این باورند که نظام های 
آموزشی دانشــگاهی و حرفه ای حسابداری در ایران 
وضعیت نامناسب و نامتناســبی دارد. چون به رغم 
همه ی شایســتگی ها و ظرفیت هایــی که جوانان و 

حســابداران ایرانی دارند، مــا می بینیم که خروجی 
این نظام های آموزشی نســبت به معیارهای جهانی 
فاصلــه ی زیادی دارند؛ تعداد زیادی از حســابداران 
ما مســلط به زبان انگلیســی نیســتند، همه ی آنان 
با اســتانداردهای بین المللی آشــنایی ندارند، و در 
زمینه ی اســتفاده از فناوری های نوین هم فاصله ی 
زیادی با معیارهــای جهانی داریم. چه عواملی باعث 
می شــوند که خروجی این نظام های آموزشی به رغم 
شایســتگی ها و ظرفیت های خوبی که دارند، ولی در 

آن سطح پذیرفته ی جهانی نباشند؟

نوروزبیگی: این ســوال هم سوال سختی است. چون 
جنبه های مختلفی دارد. من خودم یکی از مهم ترین 
جنبه هایش را سیســتم کالن کشــور می دانم. یعنی 
اقتصاد و کســب وکاری که در کشــور هست. چون 
اعتقاد دارم اگر برای هر خدمتی تقاضا وجود داشــته 
باشــد، و در برآوردن آن تقاضا هــم نفع مالی وجود 
داشته باشد، خیلی از آدمها برای ارائه ی آن خدمات 
برنامه ریــزی می کنند. مثال بعد از برجام، ما خودمان 
شاهد بودیم که چون یک سری از شرکت ها به دنبال 
 IFRS رفتند، چقدر تب آموختن IFRS پیاده ســازی
در بین حســابداران فراگیر شد، و دوره های آموزشی 
متعدد و متنوعی هم از ســوی موسسات آموزشی و 
نهادهای دیگر برگزار شد. ولی بعد از فروکش کردن 
این تقاضا از ســمت شــرکت ها، آن آموزش ها هم از 
طــرف حســابداران و نهادها به شــدت کاهش پیدا 
کرد. هر چه تعامالت ما با شــرکت های بزرگ جهان 
بیشتر باشد، طبیعتا به حسابدارانی نیاز است که زبان 
انگلیسی شان خوب باشد، استانداردهای بین المللی را 
خوب بداننــد و موضوعات جهانــی را خوب تحلیل 
کنند. این تقاضا کمک می کند که جنب و جوشــی 
برای کسب مهارت های مختلف در حسابداران ایجاد 
شــود. آن تقاضا اگر ایجاد نشود، ایجاد دستوری این 
جنب و جوش ســخت اســت. مثال، ما به یک کسی 
می گوییــم برو فــالن دوره ی ســخت بین المللی را 
بگذران، ولی وقتی بازار کاری برای آن نباشد، و اتفاق 
خاصی در زندگی آن فرد نیفتد، ســخت می توان به 
انجام این کار متقاعدش کــرد. البته این وضعیت از 
حوزه ی اختیار تک تک ما خارج اســت. هر چند که 
من معتقدم این قضیه ی اصلی اســت. یعنی اگر این 
اتفاق بیفتد، خود به خود همه چیز حل می شود. ولی 
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به هر حال، مــا هم یک کارهایی را می توانیم زودتر 
انجام بدهیم. مثال، االن جهان در حال دگرگونی های 
اساســی است. ســرعت رشــد علم با گذشته قابل 
مقایسه نیســت. همین سرعت سرسام آور رشد علم 
بر محیط زندگی ما به شــدت تاثیرگذار بوده است. 
مثال، در همین چند ســال اخیر شاهدیم که بحث 
ارزهای دیجیتال چقدر مطرح شــده است، و ممکن 
است در آینده همه ی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. 
نهادهای حرفه ای و مراکز آموزشی برای آماده کردن 
افراد حرفه ای برای رویارویی با این دگرگونی ها باید 
از قبل برنامه ریزی کنند. من وقتی سرفصل دروس 
آموزشی دانشــگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای ایران 
را بــا انجمن های حرفه ای پیشــرو جهان مقایســه 
می کنم، می بینم که ما بر روی یک حوزه هایی دقت 
کافی نمی کنیم. مثال، ما اســتفاده از فناوری را باید 
در دوره های آموزشی مان عجین کنیم، کاری کنیم 
وقتی دانشــجویان یک دوره را می گذرانند، دیگر از 
کاغذ استفاده نکنند، و درگیر استفاده از فناوری های 
روز شوند. یا در متون آموزشی مان باید یک بازنگری 
 )Case Study( اساســی کنیم و موردهای عملی
را در آنها بگنجانیم که تجربه ی واقعی شــرکت های 
ایرانی یا شــرکت های بین المللی باشــند. جای این 
قبیل منابع در دوره های آموزشی حرفه ی حسابداری 
ما واقعا خالی اســت. یعنی منابعــی که تجربه را به 
خوبی به افراد منتقل کند، بدون آن که نیاز باشــد 
آنان بروند و آن سالها را برای کسب آن تجربه سپری 
 IFRS کننــد. از نظر فنی، در زمینه ی پیاده ســازی
و همین اســتانداردهای بازنگری شده ی حسابداری 
ایران هم منابع بســیار ناچیزی داریم. در نبود این 
منابع نمی شــود از حســابداران انتظار داشــت که 
خودشــان بروند و با آزمون و خطا این استانداردها 

را پیاده سازی کنند.

قاسمی: این را بیشتر کم کاری دانشگاه ها می دانید 
یــا کم کاری حرفه؟ چون همان طــور که می دانید، 
بخش بزرگی از منابع آموزشی حسابداری در جهان 
توســط نهادها و موسسات حرفه ای تولید می شوند. 
مثال، عالوه بر انجمن های حرفــه ای معتبری مثل، 
انجمن حسابداران رسمی امریکا )AICPA(، انجمن 
 ،)ICAEW( حســابداران چارترد انگلســتان و ولز
 ،)ACCA( رســمی  چارترد  انجمــن حســابداران 

انجمن حسابداران مدیریت چارترد )cima(، انجمن 
حســابداران مدیریت )IMA(، انجمن حسابرســان 
داخلی )IIA(، خود موسســات حسابرسی، مخصوصا 
چهار موسســه ی بزرگ و حتی ده موسسه ی بزرگ، 
یــک بخش بزرگی از منابع آموزشــی را در ســطح 
بین المللی تولید می کنند. ولی در ایران به جز سازمان 
حسابرســی تقریبا هیچ نهاد و موسسه ی حرفه ای را 
نمی بینیم که به صورت سیســتماتیک و مستمر به 
تولید منابع آموزشی برای حسابداران بپردازد. از این 
منظر، آیا در ایران فقط موسســات آموزشی هستند 
که باید برای تولید منابع آموزشی انرژی بگذارند؟ یا 
نیازمند توجهی فراتر از این است؟ یعنی، از انجمن ها 
و موسســات حرفه ای، حتی شــرکت ها و بانک های 
بزرگ و سایر ســازمان ها هم انتظار است که در این 

زمینه فعالیت کنند؟

نوروزبیگی: قطعا فرمایش شما درست است. چون ما 
وقتی نظام آموزش حرفه ای کشورهای توسعه یافته را 
نگاه می کنیم، اصال نام مراکز آموزشــی یا دانشگاه ها 
برجسته نیست. نهادهایی که در زمینه ی آموزش های 
حرفه ای برجســته و تاثیرگذار هســتند، انجمن ها و 
موسســات حرفه ای هســتند. البته وقتی در شرایط 
ایران ریز می شویم، می بینیم که یک سری مشکالت 
ریشــه ای وجود دارد که انصافا در اختیار انجمن ها و 
موسســات حرفه ای هم نیست. ما نمی خواهیم ناامید 
باشیم. ولی مثال وقتی می بینیم موسسات حسابرسی 
برای نگه داشــتن نیروی انســانی خود با مشکالت 
مالی مواجه هســتند؛ یا همین کارهای حسابرســی 
که انجام می دهند، در مقایســه با خیلی از حرفه های 
دیگر، عمدتا هنوز صرفــه ی اقتصادی ندارد؛ امید به 
این که موسســات حسابرســی وارد حوزه ی آموزش 
حرفه ای بشــوند و در تولید منابع آموزشی به صورت 
سیستماتیک ســرمایه گذاری کنند کمرنگ می شود. 
چون اول بایــد نیازهای اولیه ی حیات شــان تامین 
شــود، تا بعد از آن بتواننــد در موضوعات ارتقایی و 

بهبود و پیشرفت حرفه مشارکت کنند.

قاسمی: درست است. متاسفانه کسب وکار حسابرسی 
در ایران یک کسب وکار بسیار کوچکی است. مجموع 
درآمد خدمات حرفه ای موسسات حسابرسی دولتی 
و خصوصــی در ایــران هنوز به مرز پنجــاه میلیون 

دالر هم نرســیده اســت. در حالی که درآمد هر یک 
از دو موسســه ی بزرگ حسابرسی جهان، دیلویت و 
پی دابلیو ســی، در حال نزدیک شدن به مرز پنجاه 
میلیارد دالر اســت! یا مجموع حســابداران رسمی و 
کارکنان شــاغل در موسســات حرفــه ای در ایران 
هنوز کمتر از بیســت هزار نفر است. در حالی که به 
عنــوان مثال در دیلویت بیش از ســیصد هزار نفر از 
تخصص های بســیار متنوع )نه فقط حسابداری( کار 
می کنند! بدیهی اســت که چنین موسسه ی عظیمی 
می توانــد بخش عمده ای از منابــع آموزش حرفه ای 

حسابداری را در سطح جهانی تامین کند.

نوروزبیگــی: دقیقا همین طور اســت. موسســات 
حسابرســی در ایران درگیر مسائلی هستند که واقعا 
خیلی نمی شود از آنها انتظار داشت. ولی واقعیت این 
اســت که در همه جای دنیا موسســات حرفه ای در 
آموزش پیشرو هســتند. آنها هستند که صورت های 
مالی نمونه منتشر می کنند. آنها هستند که راهنمای 
به کارگیری اســتانداردها تدوین می کنند. چرا؟ چون 
نتیجه ی رسیدگی هایشــان اســت، و در عمل با این 
مســائل درگیر بوده اند. حاصل کار افراد دانشــگاهی 
نیست که هیچ وقت به اندازه ی افراد حرفه ای درگیر 

این موضوعات نبودند. 

قاسمی: از مسئولیت انجمن ها و موسسات حرفه ای 
کــه بگذریم، پیشــنهاد شــما به خود حســابداران 
حرفه ای مخصوصا حســابداران جوان چیست؟ یعنی 
شــما به عنوان کســی که در ارائه ی این آموزش ها 
بوده اید، مثال، به یک حسابدار جوان یا یک دانشجوی 
حسابداری که می خواهد وارد بازار کار حرفه ای شود، 
پیشــنهاد می کنید دنبال چه آموزش هایی برود؟ به 
چه روشــی این آموزش ها را پیگیری کند؟ آیا فقط 
در شــروع کار نیاز به آموزش دارد؟ یا این آموزش ها 
باید مســتمر باشند؟ یا چه آموزش هایی را الزاما باید 
در شــروع کار ببینــد؟ اولویت های آموزشــی برای 

حسابداران جوان چیست؟

نوروزبیگــی: آمــوزش و تجربه کــردن یک طیف 
اســت که مرز مشــخصی هم ندارد. مثال، نمی توانیم 
خیلی مشــخص بگوییم که 40 درصد روی آموزش 
وقــت بگذارید و ۶0 درصد بروید و در اجراء کســب 
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حسابدار

تجربه کنیــد. چنین فرمولی نمی شــود، ارائه کرد. 
هر کســی باید به نقطه ی تعادل الزم برای خودش 
برســد. رسیدن به این نقطه ی تعادل نیازمند قدرت 
تشــخیص خوب از ســوی خود فرد و مشورت هایی 
است که می تواند از افراد خوش فکر اطرافش بگیرد. 
اعتقاد شخصی من این اســت وقتی آدم می خواهد 
برای کار وارد زمینه ای تخصصی بشــود، اگر از نظر 
دانش و مهارت خود را تجهیز کند، بعدها ســرعت 
کســب تجربه اش در اجرای آن کار هم افزایش پیدا 
می کند. مثال، اگر من می خواهم بروم و یک شرکت 
فعــال در یک زمینه ی تخصصی را رســیدگی کنم، 
اگر از قبل شــناخت خوبی نســبت به آن زمینه ی 
تخصصی پیدا کنم، طبیعتا ســرعت کسب تجربه ی 
خــودم از آن کار و کیفیت انجام کارم باالتر می رود. 
بنابراین، توصیه ام به کســانی که تــازه وارد حرفه 
می شوند این است که تا می توانند خودشان را از نظر 
دانش و مهارت هــای الزم تقویت کنند. ولی مراقب 
این هم باشــند که تک بعدی نشوند. یک توصیه هم 
ویژه ی این روزهای کشور دارم که شرایط اقتصادی 
ثبات خود را از دســت داده است. من یک جمله ای 
را از شوماخر )قهرمان مسابقات اتومبیل رانی فرمول 
یک جهان( خواندم که برای من تاثیرگذار بود. از او 
پرســیده بودند که رمز موفقیت تو چه بوده است؟ 
جــواب داده بود، جایی که همه ترمز می کردند، من 
تالش می کردم ادامه بدهم یا با ســرعت بیشــتری 
بــروم! از این جمله هر کســی می تواند برداشــت 
خودش را بکند. برداشــت من این است که مثال در 
یک حوزه ای ممکن اســت شــرایط اقتصادی اجازه 
ندهد کــه کارهای خوب را تجربــه کنیم. مثال، در 
ارتباط با همین مقوله ی پیاده سازی IFRS که اجرای 
آن االن در ایران خیلی کند و ضعیف شــده اســت؛ 
حســابداران می توانند از این فرصت استفاده کنند و 
در ایــن دوره بر آموزش خود تمرکز کنند. چون این 
دوره نمی تواند پایدار باشــد. یعنی به هر حال روزی 
خواهد رســید که تعامالت ما با جهان بیشتر خواهد 
شد، و آن زمان ناچار به پیاده سازی این استانداردها 
خواهیم بود. اگر ما االن از این فرصت برای آموزش 
خودمان اســتفاده کنیم و بر این استانداردها مسلط 
شــویم و زبان انگلیسی خودمان را تقویت کنیم، در 
آینده ای که دیر یــا زود خواهد آمد، یک فرد آماده 

هستم که از آن شرایط استفاده کنیم.

قاسمی: در همین زمینه ی آموزش حسابداران جوان، 
یک توصیه ی کلی هم وجود دارد که می خواهم نظر 
شما را هم درباره ی آن بدانم. برخی معتقدند که برای 
حسابداران جوان یک سری آموزش ها جزو ضروریات 
است و باید همان ابتدای ورود به بازار کار فرا بگیرند. 
مثال، حتما باید مســلط به استانداردهای حسابداری 
بشــوند، حتما باید با یک سری از مواد قانون تجارت 
آشنا باشند، قانون مالیاتها و سایر قوانین مرتبط هم 
به همین نحو، و وقتی این آموزش های پایه را دیدند، 
می توانند به دنبال زمینه های تخصصی بروند. این را 

تایید می کنید یا نظر دیگری دارید؟

نوروزبیگی: من یک بار چنین مشورتی را یادم می آید 
که از جناب آقــای دکتر ]عبدالرضا[ تاالنه گرفتم. از 
ایشان پرسیدم که آقای دکتر به نظر شما من در چه 
حوزه ای کار کنم؟ یک توصیه ای به من کردند که آن 
زمان با منطق من جور درآمد، و تا به االن هم همین 
طور بوده اســت. ایشــان گفتند موفقیت شبیه یک 
پازل است، که قرار است یک تصویر بدهد. این پازل 
زمانی تکمیل می شود که همه ی قطعات آن در جای 
درســت کنار هم قرار بگیرد. توصیه ی ایشان به من 
در آن زمان این بود، کســی که می خواهد در کارش 
موفق باشــد - و به نظر من حتی در زندگی شخصی 
هم همین طور اســت - باید یک مجموعه دانش ها و 
مهارت های متعادلی را در زمینه های مختلف داشته 
باشــد. یعنی آن قطعات پازل را بــه خوبی کنار هم 
بگذارد تا یک آدم موفق باشــد. بنابراین، همه ی این 
آموزش ها واقعا نیاز اســت. یعنی یک حسابدار موفق 
هم از نظر فنی، یعنی به کارگیری استانداردها، رعایت 
قوانین و مقررات، و ســایر موضوعات فنی باید خود 
را توانمنــد کنــد، و هم در زمینه هــای دیگر، مثال، 
روابط اجتماعی، اســتفاده از فناوری های روز، و سایر 
مهارت های مورد نیــاز باید آموزش ببیند. یعنی نیاز 
اســت که همه ی این قطعات پازل کنار هم باشــد تا 
موفقیت حاصل شــود. یک تجربه ی شخصی خودم 
هم این اســت که همیشه تالش کرده ام ظرف زمانی 
برنامه ریــزی ام را طوالنی تر در نظــر بگیرم، تا بتوانم 
مــوارد مختلــف را در آن بگنجانم. مثــال، اگر برای 
رسیدن به هدفی برنامه ریزی می کنم، نمی آیم شش 
ماهه برنامه ریزی کنم؛ به جای آن دو ســاله یا ســه 
ســاله برنامه ریــزی می کنم، و در آن ظــرف زمانی 

مهارت های مورد نیازی را که شناســایی کرده ام، به 
دنبال به دست آوردنشــان می روم. حسابداران جوان 
هم مهارت های مختلفی را نیاز دارند. البته می توانند 
به دست آوردن آنها را اولویت بندی زمانی کنند. ولی 
باید بدانند که برای موفقیت به همه ی آنها نیاز دارند. 

قاسمی: با توجه به بحث قبلی که داشتیم، و گفتیم 
که انجمن ها و موسسات حرفه ای نقش آفرینی اصلی 
را در آموزش حرفه ای دارند، با در نظر گرفتن شرایط 
فعلی ایــران و همــه ی محدودیت هایــی که وجود 
دارد، فکر می کنید اگــر انجمن های حرفه ای چطور 
در آموزش برنامه ریزی کنند بیشــترین منافع عاید 

حرفه ی حسابداری ایران می شود؟ 

نوروزبیگی: اعتقاد من این است که نخبگان و خبرگان 
هر حرفه به مسائل محیطی و حرفه ی خود حساس تر 
هســتند. این افراد می توانند رویدادها و روندهایی را 
گوشــزد کنند، که هنوز عامه ی مــردم به آنها توجه 
ندارند. این موارد را یا به صورت هشدار می گویند، یا 
به صورت توصیه که مثال اگر از این مسیر برویم بهتر 
است. مثال، من فیلم هایی را از یک سری کارگردانان 
برجســته دیده ام که در یک مقطع زمانی یک سری 
معضالت اجتماعی را به تصویر کشــیدند که در آن 
زمان عامه ی مردم شاید اصال متوجه آنها نبودند. ولی 
گذر زمان نشان داده است، آن فرد نخبه در آن زمان 
چه بینش عمیقی داشته و می دیده که چه اتفاقی در 
حال وقوع اســت. در انجمن های حرفه ای هم چون 
عموما خبرگان حرفه ها حضور دارند، می توانند چنان 
برنامه ریزی انجام دهند و جامعه ی حرفه ای خودشان 
را به مســیر درســت هدایت کنند، و آنــان را برای 
روزهای سخت آینده پرورش بدهند و آماده کنند. به 
نظر من انجمن های حرفه ای حسابداری چه در ایران 
و چه در جهان باید نسبت به تغییراتی که در محیط 
در حال وقوع است، حساس باشند. حتما هم هستند. 
چون آماده کردن حســابداران برای رویارویی با این 
تغییرات نیازمند برنامه ریزی دقیق توسط انجمن های 

حرفه ای است. 

قاسمی: در همین کنگره ی جهانی حسابداران اخیر 
)2018( که در ســیدنی، استرالیا برگزار شد، و آقای 
دکتر جمشیدی فرد گزارش حضور خود را در مراسم 
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حسابدار

"روز حسابدار" )آذر 13۹۷( و در مجله ی حسابدار 
)شــماره ی آذر و دی 13۹۷( ارائه دادند، می گفتند 
که موضوعات نســبت به کنگره ی قبل )رم، ایتالیا، 
2014( کامــال متحول شــده بود. یعنــی، آیفک 
می خواست  بین المللی حســابداران(  )فدراســیون 
توجه حســابداران را جلب کند کــه نه تنها محیط 
حرفه ی حســابداری بلکه محیــط جهانی در حال 

دگرگونی است. 

نوروزبیگــی: دقیقا همین طور اســت. من از بعضی 
دوستان می شنیدم که می پرســیدند چرا به چنین 
موضوعاتــی پرداخته انــد؟ مگر ما در حســابداری 
موضوعات فنی نداریم؟ یعنی به نظر این دوستان در 
کنگره ی اخیر به موضوعات حاشیه ای پرداخته شده 
بــود. در حالی که من خودم معتقدم گذشــت زمان 
نشان می دهد که چرا در کنگره ی جهانی حسابداران 
به این موضوعات پرداخته شــده بود. یعنی در آینده 
اغلب این موضوعات حرفه ی حسابداری را تحت تاثیر 
قرار خواهنــد داد. در ایران هم وظیفه ی انجمن های 
حرفه ای همین اســت. یعنی اتاقهای فکری تشکیل 
شود و به مسائلی بپردازند که برای رویارویی در آینده 

باید برای آنها برنامه ریزی کرد. 

قاســمی: در چنین فضایی پیشــنهاد شــما برای 
شــرکت ها و ســازمانها چیســت؟ یعنی مثال، یک 
بانک، یا یک شــرکت پتروشــیمی، یــا حتی یک 
شرکت کوچک، چه برنامه ریزی آموزشی باید برای 
کارکنان حسابداری خود داشته باشد؟ چون بخش 
قابل توجهی از مخاطبان مجله ی حســابدار مدیران 
شرکت ها و سازمانها هســتند، رویکرد این افراد به 
آموزش کارکنان شــرکت ها و سازمانهایشان چطور 
باید باشــد؟ چه راهبردی باید بــرای آموزش آنان 

داشته باشند؟

نوروزبیگی: من شخصا هیچ شرکت و سازمان موفقی 
را ندیدم، که در آن جا کل سیســتم خوب نباشــد. 
یعنی اگر شرکت یا سازمانی موفق است، حتما تمام 
اجزای آن به خوبی وظایفشــان را انجام می دهند. 
همیــن طور، من با هر شــرکت موفقی که برخورد 
داشته ام، بعدا دیده ام که چقدر واحد آموزش خوبی 
دارد. یعنی واقعا نشده اســت که شرکت موفقی را 

ببینم، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر گزارشــگری 
مالی و شــفافیت، ولی آن جا واحــد آموزش خوبی 
نداشته باشد. این شرکت ها و سازمان ها اهمیت بحث 
آموزش را مخصوصا در زمینه ی حسابداری و مالی به 
خوبی درك کردند و می دانند اگر یک خطا را در این 
زمینه ها تجربه کنند، بعدها چه هزینه ی هنگفتی را 
متحمل خواهند شد. بنابراین، برای اجتناب از تحمل 
این هزینه های هنگفت به طور مســتمر در زمینه ی 
آموزش کارکنان خود ســرمایه گذاری )و نه هزینه( 

می کنند.  

قاسمی: به عنوان ســوال آخر، می خواهم نظرتان را 
به طور کلی درباره ی حرفه ی حسابداری ایران بدانم. 
اگر بخواهم ســوال قدری روشن تر باشد، فرصت ها و 

کل به پیشــرفت حرفه منجر خواهد شــد. درباره ی 
چالش هایی که در حرفه ی حســابداری ایران است، 
مــن خیلی از آنها را تحمیلــی اقتصاد ایران می دانم. 
یعنی معتقدم تا اقتصاد ما بزرگ نشود و تا تعامالت ما 
با دنیا گسترده نشود، موسسات حسابداری ما کوچک 
می مانند، حســابداران ما کارهای خوب با درآمدهای 
خوب نخواهند داشت، پس نمی توانند به انجمن های 
حرفه ای کمک کننــد، و انجمن هــای حرفه ای هم 
همچنان درگیر مسائل مالی روزمره ی خود می مانند 
و نمی تواننــد به موضوعات مهم تر بپردازند. به همین 
دلیــل، من بخــش عمده ای از چالش هــای حرفه ی 
حسابداری ایران را مرتبط با اقتصاد کشور می دانم، و 
معتقدم اگر آن مسائل کالن اقتصادی برطرف شوند، 
خیلی از مسائل حرفه هم خود به خود مرتفع خواهد 
شــد. ولی به نظرم، همان طور که در بحث پیشنهاد 
به حسابداران جوان هم گفتم، این مورد برای همه ی 
مــا و انجمن های حرفه ای هم صــدق می کند؛ یعنی 
اگــر االن در این وضعیت هســتیم و خیلی از کارها 
را نمی توانیــم انجام بدهیم، حتما فرصتی برای انجام 
دادن کارهای دیگر است. یعنی یک سری ظرفیت ها 
و زیرســاخت ها را می توانیم ایجاد کنیم تا بعدها که 
آن مسائل برطرف شد، سرعت حرکت مان بیشـــتر 

شــود. 

قاســمی: به رســم گفت وگوهای ایــن چنینی، اگر 
خودتان مطلبی اســت که دوست داشــتید بگویید 
ولی در این سواالت نبود، بفرمایید. مثال ممکن است 
چیزی را دربــاره ی PACT بخواهید بگویید. چون به 
هــر حال چند روز دیگر عازم هســتید. یا هر نکته ی 
دیگــری را کــه خودتان به عنوان حســن ختام این 

گفت وگو دوست دارید بفرمایید.

نوروزبیگــی: من فقط یک جملــه ی کوتاه را که در 
ســمینار انجمن و PACT هم گفتم دوباره می گویم. 
چون واقعا احساس قلبی من است. االن که به گذشته 
نگاه می کنــم، می بینم که آمدنم بــه PACT چقدر 
 PACT اتفاق خوبــی بود. همکاری که بــا انجمن و
داشــتم فوق العاده بود. امیدوارم در ادامه ی زندگی ام 

باز هم تجربه های این چنینی برایم پیش بیاید.

قاسمی: خیلی ممنونم.                                

چالش ها و نقــاط ضعف و نقاط قــوت اصلی که در 
حرفه ی حســابداری ایران وجود دارد از نظر شــما 
چیست؟ و با توجه به این موارد چه آینده ای را برای 

حرفه ی حسابداری ایران پیش بینی می کنید؟ 

نوروزبیگی: به نظر من، بهتر اســت ما از صفاتی که 
بار ارزشــی به حرفه ی حســابداری می دهد استفاده 
نکنیم. چون بعضا دیده ام بعضی از دوســتان و حتی 
استادان ما، چون می خواهند یک انرژی خوب بدهند، 
از صفاتی استفاده می کنند که بعدا کار را برای بحث 
دربــاره ی حرفه ســخت می کند. مثــال، می گویند: 
"حرفه ی مقدس حســابداری"! به نظــرم این جور 
صفات را نباید برای حرفه ها به کار ببریم. بلکه فضای 
انتقاد کردن از حرفه و مسائل جاری آن را باید ایجاد 
کنیم. چون اگر این فضا ایجاد بشود و بتوان انتقادات 
ســازنده را مطرح کرد، به اصــالح و بهبود امور و در 


