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حسابدار

حسابداری بین المللی  دوره های 

دهکده ی 
لملل بین ا
جهـــانی

محمدامین قنبری تفرشی 

رو به رو  بین الملل  واژه ی  با  که  بار  نخستین 
شدم، به این فکر می کردم که قرار است با 
گستره ای از اتفاقات عجیب و غریب مواجه 
از  جدیدی  دریچه های  احتماال  که  شوم 
زندگی را به رویم باز خواهند کرد. تا حدودی 
می توانم بگویم این اندیشه درست بود. ولی به 
مرور که در معنای انسانیت عمیق تر شدم، به 
این درک رسیدم که بین الملل یعنی داشتن 
بالتبع  و  قوی تر،  ارتباطات  بیشتر،  دوستان 
موفقیتی مطبوع به واسطه ی آموزه هایی که از 
دوستان و ارتباطات جدید خود فرا گرفته ایم. 
سخن  مسئولیتی  از  حسابداری  در  ما 
اجتماع  به  نسبت  که حسابداران  می گوییم 
محل زندگی خود آن را به دوش می کشند، 
و اگر به این نکته عمیق تر بیندیشیم، مگر 
جز این است که همین اجتماِع نوعی، بخش 
کوچکی از جهان پهناوری است که در آن به 

زندگی می کنیم.

شرایطی  در  حسابدار  شماره ی  این  انتشار 
که ویروس کرونا بر زندگی همه ی انسان ها 
مرا  است،  انداخته  سایه  جهان  سر تا سر  در 
شرکت هایی  شمار  برد.  فرو  فکر  به  مجدد 
یا  قرنطینه  دلیل  به  خواه  فعالیت شان  که 
سقوط ارزش سهام یا دالیل اقتصادی دیگر 
که  می کند  ثابت  ما  به  می شود،  متوقف 
وجود  بشری  جوامع  بین  مرزی  هیچ  گویا 
ندارد و چالش پیش روی هر انسان در هر 
گوشه از این جهان پهناور در نهایت اثرات 
خواهد  ما  پیرامون  جهان  بر  را  گسترده ای 

گذاشت. همان طور که این روزها شاهد انتشار 
و  استانداردها  بر  متنوعی  و  متعدد  متمم های 
بر  کرونا  ویروس  اثرات  با  ارتباط  در  رهنمودها 
مالی  گزارشگری  با  مرتبط  مختلف  موضوعات 

واحدهای تجاری هستیم. 

با توجه به این شرایط، به رغم همه ی مشکالت 
بین المللی  آموزش های  حوزه ی  در  موجود 
حسابداری، ضرورت توسعه ی این آموزش ها در 
فرض  می شود.   احساس  پیش  از  بیش  کشور 
آموزشی  فضای  گرفتن  نظر  در  جای  به  کنید 
تجارب  از  استفاده  فرصت  میلیونی،  هشتاد 
جمعیتی معادل یک میلیارد نفر را داشته باشیم. 
این امر نه تنها بر کیفیت کار افراد در سازمان ها 
موثر خواهد بود، بلکه منجر خواهد شد از زمان 
محدود و از آن مهم تر از منابع محدودی که در 
با  با آموزشی دقیق در قیاس  نیز  اختیار داریم 
گذشته و کسب معلوماتی به روز به نحو احسن 
وظایف  انجام  در  ترتیب،  بدین  کنیم.  استفاده 
تعالی  زمینه ساز  و  کنیم  عمل  موفق تر  خود 
مشغولیم  بدان  که  کسب وکارهایی  و  سازمان 
مرکز  گسترده ی  دسترسی  خوشبختانه،  شویم. 
منابع  به   )PACT( خبره  حسابداران  آموزش 
مربوط و همکاری های بین المللی این موسسه ی 
انجمن های  بزرگترین  با  حرفه ای  آموزش 
انجمن  جمله،  از  جهان،  حرفه ای  حسابداران 
 ،)ACCA( حسابداران رسمی خبره ی انگلستان
انگلستان  خبره ی  مدیریت  حسابداران  انجمن 
خبره ی  حسابداران  انجمن  و   ،)CIMA(
است  سالی  چند   )ICAEW( ولز  و  انگلستان 
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قطبی  به  مبدل  را  آموزش  مرکز  این  که 
پیشگام در این حوزه کرده است. ما در این 
مرکز آماده ایم تا متناسب با نیاز سازمان ها 
و واحدهای تجاری، دوره های مورد نیاز آنها 
ارائه  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  هر  به  را 
کنیم. امری که اعتقاد داریم در چشم انداز 
میان مدت اعتالی حرفه ی حسابداری ایران 
و  داشت،  خواهد  پی  در  پیش  از  بیش  را 
با استعدادی که از حسابداران جوان ایرانی 
درخور  جایگاهی  به  دستیابی  داریم  سراغ 
ظرفیت های بزرگ حرفه ی حسابداری ایران 
سطح  در  حسابداران  حرفه ای  مجامع  در 
بر  افزون  از دسترس نیست.  بین الملل دور 
نیز  به روز  آموزشی  مطالب  یادگیری  این، 
خواهد  اطالعات  بیشتر  شفافیت  زمینه ساز 
جایگاه  ارتقای  بر  نهایت  در  که  امری  شد. 
حسابداران نزد جامعه تاثیر گذار خواهد بود. 

با این چشم انداز، از این پس در این ستون 
در هر شماره ی حسابدار آخرین تالش های 
انجام شده در این حوزه در داخل کشور را به 

اطالع عالقه مندان خواهیم رساند.         

مسئول  تفرشی:  قنبری  محمدامین 
آموزش  مرکز  بین المللی  دوره های 
)منتور(  مربی   ،)PACT( خبره  حسابداران 
رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان، 
دانشجوی انجمن حسابداران رسمی خبره ی 

)ACCA( انگلستان


