روزحساب
]به بهانة برگزاری مجمع عمومی ساالنة انجمن

حسابداران خبرة ایران ،سهشنبه 28 ،دی [1400

فردا مجمع انجمن است .پیش از همه چیز،
از بابت اینکه باالخره بعد از دوسال موفق
به دیدار دوستان و برگزاری یک گردهمایی
حرفه ای بهصورت حضوری میشویم؛ عمیقاً
خوشحالم .امیدوارم حضور پرشقور اعضقاء
نیز بر ایقن خوشقحالی بیازایقد و شقاهد
برگزاری یکی از خاطره انگیزترین مجقامع
ساالنة انجمن باشیم.
صفحة  1از 20

حدود هات ،هشقت سقال پقیش ،قبق از
نمایندة ترشروی فعلی ،خانم بسیار محترم و
باسوادی برای نظقارت معمقول بقر رونقد
برگزاری مجامع انجمن میامقد .یکبقار در
خاتمة مجمع که او را مشقایعت میکقردم،
گات« :شما حسابدارا خیلی آروم و مؤدبید!
بیشتر مجامعی که من میرم ،با جنگ و دعوا
برگزار میشه!» آنروز مقن از شقنیدن ایقن
تعریف خیلی خوشم آمد ،و خوشحال شدم
که از نظر یک ناظر بیرونی چنین برداشقت
درست و دقیقی(!) از ما حسقابداران ادرا
شده است .ولی االن که خوب فکر میکنم،
میبیققنم از قضققا ظققاهراً ایققراد کققار مققا
حسابداران ،یا دسقتکم اعضقای محجقوب
انجمن ،در همینجاست .مگر قرار اسقت مقا
به مجلس خواستگاری بقرویم کقه اینققدر
نگران ادرا دیگقران از میقزان آرامقش و
ادب و شخصیتمان هستیم؟! اصقًً مجمقع
بدون دعوا و جنگ و جدل چقه خاصقیتی
دارد؟

هیچ!
صفحة  2از 20

شخصا دلم لک زده است بقرای حضقور در
مجامعی که هر کسقی هقر چقه دل تقنگش
میخواهد میگوید .اصًً در همین جنقگ و
جدلها و تضارب آراء است کقه امیقد بقه
اصققًا امققور در دل آدم زنققده میشققود.
چیزی که در مجامع انجمن ،مخصوصقا در
سالهای اخیر ،کمتر شاهد آن بودهایم .چون
تعداد قاب تقوجهی از اعضقای حا قر در
مجامع که به الزام مدیران موسسة حسابرسی
مح کارشان میامدند ،و بی هیچ دغدغه و
خواسته ای ،فقط میخواسقتند بقه سقه ناقر
اعًمی از طرف مدیرشقان رأی بدهنقد و
بروند .بعضی هایشان هم که قربانشان بقروم!
حتی حوصلة همان یکساعت ماندن در سالن
برگزاری مجمع را هم نداشتند؛ و همین که
لیست حضار را امضقاء میکردنقد و بقر
احراز عضویتشان را میگرفتند ،آنرا با همان
دستشان به دوست یا همکارشان میدادنقد و
دوان دوان مح را تر میکردند که مبقادا
بیشتر از آن وقتشان تلف شود!! دوست یقا
همکارشان هم در زمان رأیگیری به نیابقت
از آنان دستة بر های احراز عضقویت را
تحوی کارمندان انجمقن میقداد و معقادل
صفحة  3از 20

تعدادشان بر های رأی میگرفقت و یقک
گوشهای مینشست و مث جریمهنوشتن زمان
مدرسه ،تندتند و بدخطّ ،نام آن سه ناقر را
مینوشققت و از شققکاف صققندو آراء
فرومیکرد داخ ! تعقداد قابق تقوجهی از
دیگر حا ران هم که به میق خقود آمقده
بودند ،عمدتاً یا درگیقر رودربایسقتی بقا
مسئوالن انجمن بودند؛ یا نگرانِ لبپَر شدن
همققان ادرا دیگققران از میققزان ادب و
وقارشان!
بی ادبی من را ببخشید؛ ولی رودربایستیی

بدکوفتیست! یکبار بعد از حدود یکسال و
اندی مباحثه در شورای عالی انجمقن کقه
پس از سالها اناعقال (در برابقر نماینقدگان
دانشگاه صنعت نات) منتج به یقک مصقوبة
آبرومندانه و قاب دفاع شده بود ،بهمقراه
رئیس به جلسة ساالنة هیئقت امنقاء PACT
رفتیم که آنجقا مصقوبة شقورای عقالی را
اعمال کنیم .ولی حین برگزاری جلسقه ،در
اثر رودربایستی رئیس با نمایندة انجمتن
در شورای مدیریت  PACTچیقز دیگقری
تصویب شد که صد و هشتاد درجه برعکس
صفحة  4از 20

مصوبة شورای عالی بود! (نمایندة انجمن

غلققط تققاییی نیسققت .یققک غلققط مققزمن
تصمیمگیری است که امیقدوارم در آینقدة
نزدیک توسط اعضای شجاع و متعهدی کقه
باالخره روزی به عضویت در شورای عالی
درخواهند آمد ،عًج شود) البتقه بعقد از
آنروز کذایی ،اعضای شورای عالی انجمن
هققم کققه از مققاوقع منلققع شققدند ،در
رودربایستی بقا رئقیس چیقزی نگاتنقد!!
خًصه منای در منای ،مثبت؛ و ختم به خیر
شد!! واهلل ح دارید اگر باور نکنید .ولقی
از این ماجراهای کُمِدی تا دلتان بخواهقد
در روند ادارة این انجمن مظلوم داشتهایقم؛
که اگر عمری باشد ،آنهایی را که منلعم بقه
جزئیات مرقوم خواهم کرد.
البته انصافاً هقر سقال ،چنقد ناقری پیقدا
میشوند که یکی دو سوال درست و حسابی
مییرسند .ولی متاساانه تعدادشان سقال بقه
سال بیشتر آب میرود .یکی از همین سقالها
که دیگر برایمان خاطره شده است ،زمقانی
که از شقبکههقای اجتمقاعی جورواجقور
امروزی خبری نبود ،یکی از عزیزان عضقو
صفحة  5از 20

انجمن ،حتی سواالتش را تایق و تکثیقر
کرده بود و در بدو ورود هر یک از اعضقاء
به مجمع یک نسخه را تحویلشان میقداد .در
همان مجمع ،یکی دیگر از اعضقاء کقه بقه
عنوان ناظر هیئت رئیسه انتخاب شده بقود،
بدون هیچ رودربایستی ،صقاحبان امضقای
مجاز نُهسال قب انجمن را که همچنان چکها
و اسناد تعهدآور را امضاء میکردند خنقاب
قققرار داد کققه در امققور انجمققن فضتتو ی
کردهاند! و چیزی نمانده بقود کقه ادب و
وقارمان جلوی خانم نماینده بهباد برود! که
ایکاش به باد رفته بود ،ولی انجمن بسقامان
میشد؛ و حداق هشت سال از امروز جلوتر
بودیم!
عزیزان عضو انجمن!
هماننور که در یادداشت چند روز پیش هم
عرض کردم (دانلود،)shortl.ir/1028:
و اینجققا نیققز مجققدداً تاکیققد میکققنم ،در
سلسققلهمراتققب راهبققری انجمققن ،شققما
گرانمایگان (اعضا) در رأس هرمِ ققدرت و
در عالی ترین رُکن راهبری و سیاستگذاری
صفحة  6از 20

این نهاد قرار دارید .اعضای شورای عقالی
انجمن که به نماینقدگی از شقما عهقدهدار
مسئولیت ادارة انجمن شده اند ،مکلانقد در
طول دوران مسئولیت خود همة توان خقود
را برای اعمال خواستههای شما عزیقزان در
چققارچوب اهققداف ،اساسققنامه و ققوابط
انجمن بکار بندند .اعضای شقورای عقالی
باید به طور ساالنه در جایگاه حسابدهی به
شما عزیزان قرار گیرند و مشقروحاً اظهقار
کنند که در راستای ایاای مسقئولیتی کقه
شما بر عهدة آنان سیردهاید چقه اققداماتی
انجام دادهاند.
در مجامع ساالنة انجمن ،که علقیاالصقول
روز حسققابکِشققی اعضققاء و حسققابدهی
شوراست ،هیئت رئیسة مجمتع بایقد در
همان جلسه و با اخقذ رأی شقااف از بقین
اعضققایی برگزیققده شققوند کققه روحیققة
پرسشگری و حساب کِشی از شورا دارند؛ و
قطعاً خودشان نباید در هیچیک از بخشهای
انجمن و زیرمجموعقههقای آن مسقئولیت
اجرایی داشقته باشقند .حتقی اگقر منقع
اساسنامه ای هم وجود نداشته باشقد ،قنعقاً
صفحة  7از 20

منع عقلی وجود دارد کقه رئقیس هیئقت
رئیسة مجمع خودش نمایندة شورای عقالی
در مرکز آموزش انجمن باشقد!!! و حقین
برگزاری مجمع ،در مقام یکی از مسقئوالن
اجرایی انجمن مدام درصدد پاسقخگویی و
دفاع از عملکرد گذشقته شقورای عقالی و
مرکز آموزش برآیقد!! ایقن چقه معرکقة
مضحکی بود که در چند سال گذشته بر پقا
میشد ،و هیچ صدای اعترا قی هقم بلنقد
نمیشد؟!
اعضای گرانمایة انجمن!
حضور شقما عزیقزان در مجقامع عمقومی
ساالنة انجمن دو کارکرد مشخص و حیاتی
دارد .نخسققت ،حسققابکِشققی از عملکققرد
گذشقققته نماینقققدگانتان (و برپقققایی
«روزِحستتتتا »)؛ و دوم ،برگزیققققدن
نمایندگان باصقًحیت (کقه در یادداشقت
قبلی ماصًً دربارة آن عرض کردم) .من به
عنوان فردیکه طقی هشقت سقال گذشقته
(بواسنة جایگقاه کارمنقدی در دبیرخانقة
انجمن) از نزدیک و به طور روزمره منلقع
صفحة  8از 20

از امور انجمن بودهام ،بر ایقن بقاورم کقه
عًوه بر محدودیتهای برونسقازمانی (کقه
خارج از توان تاثیرگذاری ماسقت) عامق
درونی بسقیاری از ناکقامی هقا در تحقق
اهداف عالیة انجمن طی سالهای اخیقر کقه
طبع قاً منجققر بققه نار ققایتی بخققش قاب ق
مًحظهای از اعضاء شده ،دو مورد کلیقدی
زیر بوده است:
یک) راهبرد نادرست شورای عا ی در
اسیفاده از منابع در اخییار انجمن
دو) عتتتدط بطتتتابف اهتتتدا  ،منتتتافع ،و
خواسیه های اکثریتت اعضتای شتورای بتا
برکیب شغلی اعضای انجمن

از این رو ،دو محور اصلی زیقر از سقوی
شورای عالی فعلی انجمن نیاز بقه تو قی
شااف و روشنگری دارد:

صفحة  9از 20

یتتک) نحتتوة ادارة منتتافع انجمتتن در
مرکتتز ومتتوزا حستتابداران خبتتره
()PACT

در این فضایی که همگقی در رودربایسقتی
یکدیگریم!! نگارنده برای نخسقتینبقار در
تاریخ انجمن بهطور مشروا و مکتوب بقه
رابنة غیرعادی و عجیقب انجمقن و PACT
پرداخت .برای پرهیز از اطالة کًم ،مقوارد
ماص پیشگاته در اینجا تکرار نمیشود .ولی
عًقققهمنققدان بققرای اطققًع از جزئیققات
مو وع می تواننقد بقه کتقاب «انجمتن
حستابداران خبتترة ایتتران در وختترین
دهة قرن» (اینجا)shortl.ir/iica :

(صاحات  136تا  )149مراجعقه فرماینقد.
آنچه در این ارتباط بقهطقور مشقخص بقه
عملکرد شورای عالی فعلی مربوط میشود ،و
نیاز به پاسخگویی شااف دارد ،سه پرسقش
کلیدی زیر است:
 .1شما بزرگواران که خود بدواً از منتقدان
تند و تیز عملکرد اعضای پیشین شورای
عالی به دلی مماشات و قصقور در ایقن
صفحة  10از 20

رابنه بودید و بارها و بارها در جلسقات
شورای عالی اقدامات آنقان در بقه بقار
آوردن این و ع اسانا را به ریشقخند
میگرفتید (که الحق واالنصقاف الیق
ریشخند هم هستند) ،چرا نییجة یک سال

و انتتدی مباحثتتا وبشتتین ختتود را کتته
منیهی بته یتک مصتوبة الزطاالجترا بته
امضتتای خودبتتان شتتده بتتود ،فتتدای
رودربایسیی عجیتب رئتی بتا نماینتدة
خودبتتان در شتتورای متتدیریت PACT
کردید؟! مگر مصو نکترده بودیتد کته
انجمن با درخواست شتورای متدیریت
 PACTبرای کاهش سرمایه (بمنظور رفع
مشتتکق قتتانونی دانشتتگاه صتتنعت نفتتت!)
مخا فت کند؟ در همقان جلسقة کقذایی
هیئققت امنققای  PACTکققه رئققیس در

رودربایستی با نمایندة انجمن تن به ایقن
تصمیم عجیب داد؛ نماینقدگان دانشقگاه
نات مگر قول ندادند که در آینده رویقة
خود را در ارتباط با انجمن اصًا کنند
و دست از پایمال کردن منقافع انجمقن
بردارند .آیا چنین شد؟! قنعاً نشده است!
صفحة  11از 20

چرا که اگر شده بود ،انجمن (کقه خقود
مالک  %51از بزرگترین مرکقز آمقوزش
حسابداری و مالی ایقران اسقت) بقرای
تامین هزینههای روزمرهاش طی چند ماه
اخیققر همققة تققوان و ظرفیققت و هسققتی
(ماهیققت) و اعتبققار خققود را فققدای
برگزاری دورههای آموزشی نمیکقرد و
این ققدیمی تقرین انجمقن حسقابداران
حرفهای ایران را ظرف چند ماه به شقک
یک آموزشگاه درنمیاورد! این اققدامات
ناصواب طقی ماههقای اخیقر آنچنقان
عجوالنه اتخاذ شدهاند که حتی فرامقوش
کرده اید که هقیچ انجمقن حرفقه ای در
جهان ،خودش برای اعنقای گواهینامقة
حرفهای خودش ،اقدام به برگزاری دورة
آموزشی نمیکند!!!!!! توصیة دوسقتانه و
مؤکد من به شما و اعضای آیندة شورای
عالی اینست که هر چه زودتر این خنای
تاریخی را رفقع و رجقوع کنیقد و در
اولققین فرصققت برگققزاری کًسققهای
آموزشی «متدیر متا ی خبتره» و «متدیر
ریسک خبتره» توسقط انجمقن را ملغقی
فرماییققد و آن را بققا شققراینی کققه در
صفحة  12از 20

بندهای  11تا « 16وییننامتة چگتونگی
احراز شرایط عضویت خبره» مقرر شقده

است به مراکز آموزش حرفهای بسیارید.

 .2شفا بفرمایید که ویا هتر سته نماینتدة
انجمتتن در شتتورای متتتدیریت PACT
مجریان بی چتون و چترای مصتوبا و
بصتتمیما شتتما (بتته عنتتوان نماینتتدگان
اعضا انجمن) هستیند؟ اگر پاسخ مثبقت

اسققت ،پققس ایققراد کققار از تصققمیمات
شماست ،و شقما مسقئول اصقلی و قع
اسانا موجود هستید .ولی اگقر پاسقخ
منای است ،بارمایید کتدامین قتدر و
نیروی ماورایی باعت شتده استت کته
نیوانید اعضایی را به نمایندگی از ختود
در شورای مدیریت  PACTمنصو کنید
که نظرا و دیدگاههای شخصتی ختود
را بتتر منتتافع انجمتتن و اعضتتای انجمتتن
مقدط نداننتد؟ چترا نماینتدة انجمتن در
شورای مدیریت  PACTاز بماط اعیبتار و
وبتتروی ختتود بتترای ایستتیادن در برابتتر
خواسیة شورای عا ی انجمن خرج میکند
صفحة  13از 20

و حیتتی بتتا گتترفین امضتتا از وزیتتر ایتتن
مملکت پیش میرود که ونچه شما مصو
کردیتتتد ،انجتتتاط نشتتتود!! ایتتتن چتتته
نماینده ایست که بیغش در برابر انجمتن
از صتتد دشتتمن بنتترانبتتر استتت؟! (ایققن

ماجرای تأسف بار را در اولقین فرصقت
به طور مشروا مکتوب و به طور عمومی
منتشر خواهم کرد)
 .3شفا بفرمایید که ویا انجمن بتر PACT
کنیرل دارد؟ اگر پاسخ مثبت است؛ کقه

هزار و یک پرسش دیگر از این نابسامانی
در ذهن ما ایجاد میشود .ولی هقر نقاظر
بی طرف و معقولی که شاهد رابنة انجمن
و  PACTباشققد و یکبققار در عمققرش
اساسنامة  PACTرا خوانقده باشقد قنعقاً
تصدی میکند که انجمن فاقد کنترل بقر
 PACTاست (چرایی آنرا در همان کتاب
پیشگاته کامً تشری کردهام) .پس چترا

چندین سال پی در پی است که با بهیتة
صتتوربهای متتا ی بلفیقتتی بتترای گتتروه
کتتیایی انجمتتن ا هتتان همتتة اعضتتا و
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ناظران بیرونی را گمراه کرده اید؟ اگقر
بارمایید گذشتگان بنای این کار غلقط را
گذاشته اند؛ مقن هقم فرمقایش شقما را
تصدی میکنم! ولی شما چقرا بقر همقان
سبی خنا رفتید؟! بازرس انجمن کته از
حسابداران رسمی فرهیخیته و خوشتناط
استتت ،چطتتور در بمتتاط ایتتن ستتا ها
کوچکیرین اشتاره ای بته ایتن موعتو
نکرده است؟!

واهلل رابنققة مققالکیتی انجمققن و PACT

آنقدر وا است که به عنوان یک اُفتقه
( )Case Studyدر کًسهای آموزشقی
دانشگاهها و مراکقز آمقوزش حرفقه ای
قابلیت آموزش دارد .مالکی (انجمن) که
برغم داشتن  %51مالکیت سقرمایه پقذیر
( ،)PACTمعالوصف بدلی تعبیة حققو
ممتازه برای مالک ( %49دانشگاه صنعت
نات) در اساسنامة سرمایه پذیر ،فاقد ح
کنترل بر سرمایهپذیر است.
ولی شورای عقالی در سرتاسقر سقالهای
گذشته با تهیه و انتشار صورتهای مقالی
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تلایقققی (حسابرسققیشققده!) موجبققات
گمراهی جملگی اسقتاادهکننقدگان ایقن
صورتهای مالی را فراهم آورده است.
دو) اقداما انجتاط شتده در راستیای
بتتیمین خواستتیههتتای حرفتتهای همتتة
گروههای شغلی اعضا

هماننور که در یادداشت قبلی نیقز عقرض
کردم ،قریب به هاتقاد درصقد از اعضقای
انجمققن را عزیققزان غیرحسققابرس تشققکی
میدهند .در این ارتباط:
 .1شفا بفرماییتد کته ویتا شتما ختود را
نمایندة موسسا حسابرسی بزرگ فعتال
در بختتش خصوصتتی کشتتور میدانیتتد؟

(چون خروجی سازماندهی انتخاباتی آن
عزیزان طی سالهای اخیقر هسقتید) اگقر
پاسخ مثبت است کقه پرسقش دیگقری
ندارم .فقط لنااً بقا شقهامت ایقن را در
مجمع به اطًع عمومی آن هاتاد درصد
دیگر اعضاء برسانید که انتظار بیهقوده از
شما نداشته باشند؛ و تدبیر دیگری کنند.
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 .2ولی اگر پاسختان به پرسش بقاال مناقی
است و خود را نمایندة آن هاتاد درصقد
غیرحسابرس هم میدانید ،طفاً شفا و بتا
شتهامت بته رتور عمتومی اعتیط کنیتد
نظربتتان دربتتارة موسستتا ختتدما
حسابداری و ما ی فعال در سرباسر کشور
چیست؟ نگارنده که شقرم دارد آنچقه از

زبان برخی از شما در جلسقات شقورای
عالی شنیده است را اینجا بقازگو کنقد.
ولی عملکرد شما طی دو سال گذشقته در
مواجهه با «ویین نامته چگتونگی معرفتی
اشتتخا حقتتوقی بشتتکیقشتتده بوستتط
اعضای خبتره» کقه خودتقان (البتقه در

کمال اکراه و بی میلی) در جلسة مقور
 25فققروردین  1398مصققوب کردیققد
کققامً گویاسققت .ریشتتة ایتتن مقاومتتت
مصرانهای که در برابر معرفتی موسستا
خدما حسابداری و ما ی بوسط انجمن
از ختتود نشتتان میدهیتتد در کجاستتت؟
باالغیرباً ویا خود شتما وشتکاربر از ایتن
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مصداق اظهر من ا شم
در جایی سراغ دارید؟

بعتار

منتافع

 .3شفا و بدور از کلی گوییهای همیشگی
بفرمایید برنامة راهبردی شما در ارببتا
بتتا بوستتعة ستتایر ختتدما حرفتتهای
حسابداران (بجز خدما ارمینان بخشی
(حسابرسی)) چیست؟ ریشة بتیبفتاوبی و
بتتیعملتتی شتتما بتته زمینتتة حرفتتهای
«حسابداری مدیریت» در کجاست؟ چرا
برغم عدط برگزاری وزمونهای «حسابدار
مدیریت خبتره ( »)CMAو «گواهینامتة
خدما ما یابی مشاغق» (که سا ها بترای
رراحی و برویج ونها وقت گیاشیه شده
استتت) بتته دنبتتال رراحتتی دو دورة
وموزشی «متدیر متا ی خبتره ( »)CFOو
«مدیر ریسک خبره ( »)CRMرفیته ایتد؟

(«دورة آموزشی» اشتباه تقاییی نیسقت.
چون نگارنده بر ایقن باورسقت ،وقتقی
انجمن خقودش مجقری برگقزاری ایقن
دوره های آموزشی است ،دیگقر ماهیتقاً
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نمیتوان آنهقا را «گواهینامقة حرفقهای»
دانست).
مخلص کیط!
سخن را کوتاه میکنم؛ چرا که تقا همینجقا
نیز پرگویی کردهام و احتمقاالً از حوصقلة
بسیاری از عزیزان خارج بوده است .مخلص
کًم اینکه ،اعضای گرانمایة انجمقن حق
دارند در مجامع عمقومی سقاالنه دربقارة
یکایک اقدامات کرده و نقاکردة شقورای
عالی طی یکسال گذشته حساب کِشی کنند،
و شورای عالی در مقام هیئتمدیرة انجمقن
( )Boardمکلققف اسققت شققااف و بققا
گشاده رویی به یکایقک پرسشقهای اعضقاء
پاسخ گوید.
اعضای گرانمایه!

سققاختار راهبققری انجمققن بتتکالیتتهای
( )one-tierاسققت .در سققاختار راهبققری

انجمن ،متاساانه شورای عالی فعقالِمایشقاء
است .این ساختار را مقایسه بارمایید مثًً با
سققاختار دوالیتتهای ( )two-tierجامعققة
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حسابداران رسمی که در آنجا «هیئتمدیره»
مجری و «شورایعالی» سیاستگذار و نقاظر
است .در انجمن حتی «دبیرخانته زیتر نظتر

رئی شورای عا ی انجاط وظیفه می کنتد».
(تبصرة مادة  12اساسنامه)« .دبیرکتق» یک

کارمند اداریست که تحت نظارت مستقیم و
مستمر رئیس شورای عالی و حتی یکایقک
اعضای شقورای عقالی فعالیقت میکنقد و
کوچکترین اختیاری در تصقمیم گیقری و
اجرا ندارد .در چنین ساختار راهبقری کقه
انجمن دارد ،بدیهیست که شورای عالی در
مجققامع عمققومی سققاالنه کققه در حُکققم
روزِحسا است ،باید پاسخگوی ریقز و
درشت عملکرد انجمن باشد.
تهران 27 ،دی 1400
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