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آذر و دی ۲139۷
نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ3۲۰ و 3۲1

حسابدار

سرمقاله

محسن قاسمی

چند روز مانده به فرارســیدن پانزدهم آذرماه امسال، 
که صفحات و گروه ها و کانال های شــخصی و رسمی 
حســابداران و نهادهای حســابداری سرتاسر میهن 
عزیزمان پرشده بود از پیام های تبریک فرارسیدن این 
روز فرخنده، پیامی را در صفحه ی یکی از دوســتان 
بسیار عزیزم – که از اعضای خبره ی انجمن در یکی 
از شــاخه های تخصصی است – خواندم؛ که به غایِت 
تلخی، از شرایط نابهنجار حسابداران و حسابرسان و 
مدیــران مالی یاد کرده بــود، و در میانه ی پیام خود 
نیــز، با تلخی مضاعفی اظهار کرده بود: "حرفه ای که 
در آن ... ]فالن و فالن[، دیگر جشن ندارد؛ خرمایش 

را باید خورد".

شــاید باور کردنش برای شــما خوانندگان گرامی 
دشــوار باشد، و حتی گمان کنید که اغراق می کنم؛ 
ولی تلخــی آن پیام را، تا به امروز، شــیرینی هیچ 
یک از پیام های دیگر و هیــچ یک از اتفاقات خوب 
رخ داده در روزهای میانی آذرماه امسال نتوانست از 

کام من بزداید.

بعید می دانم حتــی خوش بین ترین اهالی حرفه هم 
بتوانند دست به قلم ببرند و با استدالل به آن همکار 
عزیــز و دیگر همکاران عزیز شــاغل در زمینه های 
شــغلی مختلف حرفه دلداری بدهنــد که وضعیت 
ما حســابداران خوب است )ایده آل پیشکش مان(؛ و 
ماللی نیست جز برگزاری هر چه باشکوه تر آیین های 
گرامی داشت روز حسابدار!! مسلماً چنین نیست. ما 
هم به هر حــال، در همین حرفه کار کرده ایم و اگر 
هــم خودمان با همه ی مســائل و مشــکالت ریز و 
درشت آن روبرو نبوده ایم؛ ولی بارها و بارها این شرح 
مصیبت ها را از زبان و قلم دوستان و همکاران عزیز 
شــنیده ایم و خوانده ایم. این که بخش اعظم اقتصاد 
کشــور در کنترل نهادهای دولتی و شــبه دولتی و 
خصولتی و دوصوصی است؛ و در این دولتی بازار، آن 
چه در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و ارزیابی های 
اقتصادی کوچک ترین اهمیتی  ابربنگاه های  مدیران 
نــدارد، همین حســابداری و گزارشــگری مالی و 
گزارش حسابرسی و حسابرسی داخلی و حسابداری 
مدیریت اســت، که مــا عمر و جوانی مــان را برای 
تهیه ی "دقیق" آن ها بــه پیری مان پیوند می زنیم. 
یا این مصیبت همیشــگی که حسابداران و مدیران 
مالی همواره خود را چوب های دوسر طالی مالیاتی 
احســاس می کنند، و هــم از طــرف کارفرما مورد 
ســرزنش اند که منافعشــان را با مالیات دهی به باد 

می دهند، و هم مورد تهدید مقامات مالیاتی هستند 
که به تر و خشک شــان به چشم متقلبان هم دست 
فراریــان مالیاتی نگاه می کنند، بــدون این که هیچ 
حمایت قانونی را به عنوان محافظ درستکاری شــان 
احســاس کنند. یا حسابرسان شریفی که کیک بازار 
کارشــان به جای آن که سال به سال بزرگ تر شود، 
در اثر فربه تر شدن دولتی ها، مدام در حال آب رفتن 
است، و دست شــان هم به جایی بند نیست. هر جا 
هم که تخلفی زیر چشــمان ده ها نهاد ناظر دیگر بر 
مال می شــود، همگی شــان با هم فریاد می زنند که: 
پس حسابرسان کجا بودند؟! و همه ی مسئولیت های 
نظارتی خودشان را به کوچه ی علی چپ می زنند. یا 
شرح مصیبت حسابرسان داخلی شرکت های بزرگ 
بورسی که فغان شان از رعایت شکلی ضوابط بورسی 
به آســمان اســت. یا طفلک جوانان بااستعدادمان 
که جوانی شــان در پاس کردن دروس بی ســر و ته 
فوق لیســانس و دکتری واحدهای دانشــگاهی بانام 
یا بی نام و نشــان این ســال ها هدر می شود، و تنها 
دستاورد صرف پول و عمرشــان ایجاد نردبان هایی 
است برای ارتقای بعضی از اســتادان بی هنر که در 
چهل و چند سالگی عنوان پروفسوری )استادتمامی(

شــان را بگیرند. و این شــرح مصیبت ها را می توان 
همین طور ادامه داد.

ولی واقعاً راه چاره این اســت که قید برپایی جشن 
روز حسابدار را بزنیم، و در پانزدهم آذرماه هر سال، 
هر کدام مان یک جعبــه ی خرمای مضافتی بم روی 
میزمــان بگذاریم و خرمای حرفه مان را بخوریم و به 
دیگران هم تعــارف کنیم و طلب نثار فاتحه کنیم؟! 

یا به قول معروف، از ترس مرگ، خودکشی کنیم؟!

ما حســابداران ایران زمین میراث داران حســابداران 
تخت جمشــیدیم. آن فرهیختگانی که با سامانه ی 
کنترلــی نوآورانه ی خود، بیــش از دو هزار و پانصد 
ســال پیش، تنها تکیه گاه دولت مردان برای ثبت و 
نگهداری و گزارشــگری و ارزیابی عملکرد سامانه ی 
بزرگ تامین آذوقه ی امپراتوری بزرگ هخامنشــیان 
بودنــد. امپراتــوری بزرگی که قریب به دو ســوم از 
جهان را تحت حکم رانی خود داشــت. و اگر نبودند 
آن حسابداران تخت جمشــید، با آن اسناد و دفاتر 
سفالین شان، اداره ی چنین سرزمین پهناوری حتی 

برای یک روز هم ناشدنی بود.

ما حســابداران ایران زمین میراث داران مســتوفیان 

بیایید
قدر 
روز حسابدار
را 
بدانیم
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حسابدار

پارسی هستیم که خلفای امپراتوری بزرگ عباسیان، 
در تمام بیش از هشــتصد ســال حکم رانی خود بر 
بیــش از نیمی از جهان، همه ی حســاب و کتاب و 
امور مالی خود را به آنان سپرده بودند. تا بدان جا که 
زبان پارسیان در دستگاه خالفت عباسیان به عنوان 
تنها زبان اداری )دیوانی( رسمی مورد استفاده بود. 

ایران زمین میراث داران )علی اصغر(  ما حســابداران 
آموخته ها، )محمدمهدی( ســمیعی ها و )ابوالقاسم( 
خردجوهایی هستیم که شبکه ی بانکی را به عنوان 
زیربنای بازارهای مالی کشــور بنا کردند، و بر بستر 
این بانکداری نوین، رشدهای دورقمی اقتصادی را در 
ســال های متوالی دهه ی 1340 رقم زدند؛ و بورس 
اوراق بهادار تهــران را بنیان گذاری و اداره کردند؛ و 
حرفه ی حسابرسی را در این گوشه از جهان سوم به 

مدرن ترین شکل ممکن بنیان گذاشتند.

ما حسابداران ایران زمین میراث داران اسمعیل عرفانی 
و حسن سجادی نژادیم که حســابداری و امور مالی 
شرکت ملّی نفت ایران )تازه تاسیس( را بعد از پیروزی 
نهضت ملّی شــدن صنعت نفت و اخــراج کارکنان 
انگلیسی و هندی و پاکســتانی شرکت نفت ایران و 
انگلیس، در کمال اعتماد به نفس، دوباره زنده کردند؛ 
و از دل آن، آموزشگاه عالی حسابداری را )که بعدها به 
دانشکده ی حسابداری و علوم مالی شرکت ملّی نفت 
ایران تغییر نــام داد( بنیاد نهادند؛ که به عنوان یکی 
از تاثیرگذارترین نهادهای دانشــگاهی ایران، هزاران 
دانش آموخته ی برجســته ی حســابداری را تحویل 
اقتصاد نوپای ایران داد. حساب دانان فرهیخته ای که 
مشارکتی انکارناپذیر در توسعه ی زیربنای حسابداری 
و گزارشگری مالی و حسابرســی مستقل بنگاه های 

اقتصادی کشور طی دهه های پس از آن ایفا کردند.

ما حســابداران ایران زمین میــراث داران عزیز نبوی 
هستیم که یک تنه، موسســه ی عالی حسابداری را، 
به عنوان یکــی از معتبرترین و تاثیرگذاران نهادهای 
دانشــگاهی حسابداری ایران راه اندازی و اداره کرد. تا 
بدان جا که، در کنار دانشــکده ی حسابداری و علوم 
مالی شــرکت ملی نفت ایران، به عنــوان یکی از دو 
قطب دانشــگاهی حســابداری ایران سهمی ماندگار 
در پرورش نســل نخست حسابداران دانش آموخته ی 

داخل کشور داشت.

ما حســابداران ایران زمیــن میــراث داران فضل اهلل 

اکبری، مصطفی علیمدد، حبیب اهلل تیموری، فرشید 
نویسی، رضا شــباهنگ، نظام الدین ملک آرایی، عزیز 
عالیــور، رضا نظری، ...، و همه ی حســابداران قلم به 
دستی هستیم که چراغ حسابداری ایران را در مرکز 
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی موسسه ی 
حسابرســی ســازمان صنایع ملّی )و بعدها در مرکز 
تحقیقات سازمان حسابرسی( روشن نگاه داشتند؛ و 
در ساختار دولتی زده ی اقتصاد ایران از منطق ناآشنای 
تهیه ی گزارش های مالی برای کمک به تصمیم گیری 

استفاده کنندگان گفتند.

ما حســابداران ایران زمین میراث داران پرویز افتخار 
جواهــری، بهروز وقتی، رســول محمدی ســالک، 
منوچهر بیات، بهــروز دارش، اصغر طهــوری، داود 
خمارلو، محمود قدس، ابوالقاســم مرآتی، ســیاوش 
سهیلی، حسن حیاط شــاهی، عباس اسرار حقیقی، 
هوشنگ خستوئی، اصغر هشــی، عباس هشی، ... و 
همه ی حســابداران مستقلی هســتیم که در دهه ی 
13۶0 چراغ حسابرســی مســتقل بخش خصوصی 
را روشــن نگه داشتند و از بســتر انجمن حسابداران 
خبره ی ایران زمینه ی راه اندازی جامعه ی حسابداران 

رسمی ایران را فراهم آوردند.

پانزدهم آذرماه هر سال، که پس از گردهمایی عصرگاه 
سه شــنبه، 13 آذر 138۶، در هتل ونوس )تهران( به 
عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نامیده می شود، یکی 
از میراث های ارزشــمند انجمن حسابداران خبره ی 
ایران و بزرگان حســابداری ایران برای ما اســت، تا 
یادمان نرود که حسابداران ایران زمین، از پِس هزاران 
سال، تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین "چه سفرها 
و چه خطرها کرده اند و چه خون دل ها خورده اند..." 
تا در امروِز تاریخ، چراغ حســابداری این سرزمین به 
دستان ما روشن بماند، و پرفروغ تر از پیش به آیندگان 

بسپاریمش.

روزهای میانی آذرماه امســال، مــا برای دوازدهمین 
ســال پی در پــی ایــن روز فرخنده را بــا برگزاری 
آیین های گرامی داشت پرشمار و متنوعی در سرتاسر 
میهن عزیز گرامی داشــتیم. برگزاری این آیین های 
گرامی داشــت نشانه ی باور ما به ایده آل بودن شرایط 
ما حســابداران ایران زمین نیســت. برگــزاری این 
آیین های گرامی داشــت، بدیهی ترین تالش ما برای 
یک صدا شــدن در شناســاندن خدمات ارزش آفرین 
حســابداران به گروه های متعــدد و متنوع ذی نفعان 

اســت. ما روز حســابدار را گرامــی می داریم که به 
صاحبان بنگاه های اقتصادی نشان دهیم که به جای 
ســهم خواهی از نهادهای قدرت و اســتفاده از رانت و 
فرار مالیاتی می توانند شــفاف باشــند، ولی با اتخاذ 
تصمیمات درســت مدیریتی بر مبنــای گزارش های 
تخصصی حسابداران مدیریت کسب و کاری سودآور 
داشته باشــند. ما روز حسابدار را گرامی می داریم که 
به دولتمردان نشــان دهیم که یکی از مطمئن ترین 
راه های عبور از گردنه های دشــوار اقتصادی استفاده 
از ظرفیت های موجود در حرفه ی بزرگ حســابداری 
ایران اســت. ما روز حسابدار را گرامی می داریم که به 
نهادهای ناظر کشور نشــان دهیم که تنها راه مبارزه 
با فرار مالیاتی، پول شــویی، و دیگر جلوه های مفاسد 
اقتصادی تقویت حرفه ی حسابداری و تثبیت جایگاه 
حســابداران و حسابرسان در بافتار اقتصاد و قوانین و 
مقررات کشور است. ما روز حسابدار را گرامی می داریم 
که به ســهامداران خرد نشــان دهیم که راه درست 
سرمایه گذاری ارزش آفرین و بلندمدت در بورس های 
اوراق بهادار توجه به گزارش های مالی و تحلیل درست 
آن ها با اســتفاده از خدمات مشــاوره ای حسابداران 
حرفه ای است. ما روز حسابدار را گرامی می داریم که 
به مردم نشان دهیم که در دنیای مدرن امروز یکی از 
ارزش آفرین ترین خدمات حسابداران حرفه ای ارائه ی 
خدمات مشــاوره ی مالی شخصی )فردی( به انسان ها 
است تا زندگی و آینده ی بهتری داشته باشند. ما روز 
حسابدار را گرامی می داریم که به جامعه نشان دهیم 
که اگر ریشه ی بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی و 
معضالت روان شناســی افراد طبقات متوسط و پایین 
جامعه برآمده از مســائل مالی آنان است، راهکار حل 
این مسائل در دستان حســابداران حرفه ای است که 
امروزه در کشــورهای توســعه یافته ی جهان رشته ی 
جدید مالی درمانی را ابــداع کرده اند. و در یک کالم، 
ما روز حسابدار را گرامی می داریم که به جامعه نشان 
دهیم که اهالی حرفه ی حسابداری ایران آماده ارائه ی 
خدمات ارزش آفرین در زمینه هــای متعدد و متنوع 
تخصصی هستند؛ و توســعه ی میهن عزیزمان ایران 
بدون توجه به توســعه ی حرفه ی حسابداری برآورده 

نخواهد شد.  

ما حسابداران حرفه ای ایران زمین امروز شرایط ایده آلی 
نداریم، و با مســائل و مشکالت پرشمار و متنوعی نیز 
درگیریم؛ این درست. ولی راه چاره هر چه باشد، خوردن 
خرمای حرفه ی مان نیست. بیایید قدر روز حسابدار را 

بدانیم.                                                            
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گزارش کامل
دوازدهمین

دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامیداشت روز حسابدار
شامگاه دوشنبه، ۱9 آذر ۱397

شامگاه دوشنبه، 1۹ آذر 13۹۷، دوازدهمین ساالنه ی 
آیین گرامی داشــت »روز حسابدار« به همت انجمن 
حسابداران خبره ی ایران با حضور قریب به چهارصد 
تن از اعضای انجمن و دیگر مهمانان در تاالر الغدیر 
دانشــکده ی مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شــد. 
فهرســت یازده آیین گرامیداشت برگزارشده توسط 
انجمن در سال های گذشته، به همراه گزارش کامل 
برگــزاری آن ها، در پایگاه اطالع رســانی انجمن )به 
نشانی: iica.ir/events/accountant-day( در 

دسترس عالقه مندان است. 

نخستین ســاالنه ی آیین گرامی داشت روز حسابدار، 
عصرگاه سه شــنبه، 13 آذر 138۶، به همت انجمن 
حسابداران خبره ی ایران، تنها عضو ایرانی فدراسیون 
بین المللی حســابداران )آیفک( در آن سال، در هتل 
ونوس )تهران( با حضور رهبران انجمن و نمایندگانی 
از دیگر نهادهای حســابداری ایران برگزار شــد. آن 
گردهمایی با این که در پاســخ به درخواست آیفک 
از اعضایــش در سرتاســر جهــان )از جمله، انجمن 
حســابداران خبره ی ایران( به مناسبت گرامی داشت 
ســی امین ســالگرد تاســیس این نهاد بین المللی 
حســابداران برگزار شــده بود؛ ولی در پایان آن، از 
ســوی رهبران انجمن و دیگر نهادهای حســابداری 
ایران روز پانزدهم آذرماه هر سال به عنوان روز ملّی 
حسابدار در ایران نامگذاری شد. بدین ترتیب، از آن 
سال تا کنون، انجمن حسابداران خبره ی ایران و دیگر 
نهادها و تشــکل های رسمی و غیر رسمی حسابداران 
سرتاسر کشور همزمان با فرارسیدن این روز آیین های 
ویژه ای را به منظور گرامیداشــت پانزدهم آذرماه، روز 

ملّی حسابدار در ایران، برگزار می کنند.

دوازدهمین ســاالنه ی آیین گرامی داشت روز 
حس دواابدار انجمن حسابداران خبره ی ایران، 

دوشنبه، 1۹ آذر 13۹7
ســخنرانی افتتاحیه منصور شــمس احمدی )رئیس 
انجمن(، ارائه ی گزارش ســعید جمشیدی فرد )نایب 
رئیس انجمن( از حضور در مجمع عمومی ســاالنه ی 

فدراســیون بین المللــی حســــابداران )آیفک( و 
بیســتمین کنگـــــره ی جهانــی حســـــابداران 
بــرای  نمایــش   ،)WCOA 2018 Sydney(
نخستین بار فیلم مســتند »لوکا پاچیولی: قهرمان 
انجمن  )ساخته ی  رنســانس«  کمترشناخته شده ی 
حسابداران خبره ی ایران، آذر 13۹۷(، ارائه ی گزارش 
محسن قاسمی )دبیرکل انجمن( از برگزاری »آزمون 
حسابدار مالی خبره ی سال 13۹۷« )28 مهر 13۹۷( 
و »آزمون حســابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« 
)2۶ آبــان 13۹۷(، تقدیر از ســه نفر برتر هر یک از 
این آزمون ها توســط اعضای هیئت های تشــخیص 
صالحیــت مربوط، تقدیــر از نویســندگان مقاالت 
برگزیده ی مجله ی حســابدار در سال 13۹۷ توسط 
رئیس و دبیرکل انجمن، تقدیر از هوشنگ خستوئی 
و عباس هشــی به عنوان چهره های ماندگار انجمن 
حسابداران خبره ی ایران در ســال 13۹۷، و اجرای 
موســیقی زنده توســط گروه مهرورزان، بخش های 
اصلی دوازدهمین ســاالنه ی آیین گرامی داشت »روز 

حسابدار« انجمن حسابداران خبره ی ایران بود.

شــرکت های نرم افزاری همکاران سیســتم، سپیدار 
سیســتم، حساب رایان پارس )محاســبان( و گروه 
نرم افــزاری قیاس، ضمن حمایــت مالی از برگزاری 
این مراســم، با حضور در فضای نمایشــگاهی این 
گردهمایــی به معرفــی محصــوالت و راهکارهای 

نرم افزاری خود به حاضران پرداختند.

سخنرانی افتتاحیه ی منصور شمس احمدی
)رئیس انجمن( 

در آغاز مراســم، منصــور شــمس احمدی )رئیس 
انجمــن(، در ســخنرانی افتتاحیــه خــود ضمن 
گرامی داشــت روز حســابدار و تبریــک ایــن روز 

ســــاالنۀ
آییـــــن 
گرامیداشت
روز حسابدار

به همراه آیین ویژه معرفــی  پذیرفته شــدگان 

آزمون های عضویت خبره | تقدیر از نویسندگان 

برگزیده ی مجله|و تقدیر از هوشنگ خسـتوئی 

و  عباس هشـــی به عنوان چهره های ماندگار  

انجمن حسابداران خبره ی ایران  در سـال ۱397
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بــه اعضای انجمــن و حاضران در مراســم، به ذکر 
تاریخچه ای از نامگذاری این روز و خاســتگاه آن از 
دسامبر 200۷ )آذر 138۶( همزمان با سی امین سال 
تاسیس فدراســیون بین المللی حسابداران )آیفک( 
پرداخت. وی یادآور شد، در آن سال آیفک از همه ی 
انجمن های حرفه ای حســابداران سرتاسر جهان، از 
جمله انجمن حسابداران خبره ی ایران به عنوان تنها 
عضــو ایرانی آن زمان خود، خواســته بود به همین 
مناســبت هفته ای را به عنوان هفته ی گرامی داشت 
حســابداری نامگــذاری و به برگزاری مراســمی به 
همین مناسبت در کشــورهای خود مبادرت کنند. 
از ایــن رو، مســئوالن انجمن حســابداران خبره ی 
ایران با فراخواندن دیگر نهادهای حســابداری ایران 
در گردهمایی عصرگاه سه شنبه، 13 آذر 138۶، در 
هتل ونوس )تهران( به اتفاق روز پانزدهم هر سال را 
به عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نامگذاری کردند.

به گفته شــمس احمدی، هر چند در دیگر کشورها، 
پس از آن ســال، دیگر این هفتــه به عنوان هفته ی 
حسابداری گرامی داشته نشده است؛ ولی خوشبختانه 
ما حسابداران ایرانی هر سال باشکوه تر و گسترده تر از 
قبل این روز فرخنده را گرامی می داریم؛ و در آینده 

نیز در برگزاری این مراسم تداوم خواهیم داشت.

گزارش ســعید جمشــیدی فرد )نایب رئیس 
انجمن( از حضور در مجمع عمومی ســاالنه ی 
فدراســیون بین المللی حسابداران )آیفک( و 
 WCOA( بیستمین کنگره ی جهانی حسابداران

)2018 Sydney

در ادامه ی مراســم، پس از نمایش گزارش تصویری 
خالصه از بیستمین کنگره ی جهانی حسابداران، که 
از ۵ تا 8 نوامبر 2018 در ســیدنی )استرالیا( برگزار 
شد )این نشانی: www.aparat.com/v/5RaeB(؛ 
سعید جمشیدی فرد، نایب رئیس انجمن حسابداران 
خبره ی ایران کــه به عنوان نماینــده ی انجمن در 
مجمع عمومی فدراســیون بین المللی حســابداران 
)IFAC( و بیســتمین کنگره ی جهانی حســابداران 
)WCOA 2018 Sydney( شــرکت کرده بود، به 

ارائه ی گزارش مشروحی در این باره پرداخت.

وی در آغاز گزارش خود، با ذکر ســابقه ی عضویت 
بیست ساله ی انجمن حســابداران خبره ی ایران در 
فدراســیون بین المللی حســابداران )IFAC(، هدف 
اصلی آیفک را ارتقای جایگاه حسابداران حرفه ای در 
جهان و معرفی خدمات ارزش آفرین حســابداران به 
نهادهای بین المللی و جهانی اعالم کرد. به گفته وی، 

هم اکنون بیش از 1۷0 انجمن حرفه ای حســابداران 
از حدود 13۵ کشــور جهان در آیفک عضویت دارند 
و این انجمن ها حدود ســه میلیون حسابدار حرفه ای 
عضو خود را در سطح بین المللی نمایندگی می کنند. 
جمشــیدی فرد یادآورد شــد، ایران جزو حدود 2۵ 
کشور جهان است که دو نماینده در آیفک دارد. ولی 
به رغم حضور برجســته ی هیئت چهل و پنج نفری 
ایــران در نوزدهمیــن کنگره ی جهانی حســابداران 
)2014، رم، ایتالیا(، در کنگره ی بیستم حضور بسیار 
کمرنگی داشتیم و فقط اینجانب به عنوان نماینده ی 
مشترك دو انجمن ایرانی عضو آیفک توانستم در این 

کنگره شرکت کنم.

جمشیدی فرد در ادامه با اشــاره به موضوعات مورد 
بحــث در کنگره ی جهانی حســابداران تصریح کرد: 
فقــط چیــزی حدود 20 تــا 30 درصــد از مباحث 
مربوط به حســابداری بود، و بیش تر مباحث مربوط 
بــه فناوری های نوین، هــوش مصنوعی، بالك چین، 
هکرها، مباحث زیســت محیطی، ... بود. به گفته وی، 
این تغییــر ترکیب موضوعات کنگــره و حتی تغییر 
شــعار کنگره نسبت به دوره های پیشــین، نشان از 
تغییر در فضـــــای حرفه ی حسابداری در سطــح 
بین المللی دارد که مــا نیز در ایران باید به آن توجه 

داشته باشیم.

الزم به یادآوری اســت، گزارش نوشتاری مشروحی 
توســط ســعید جمشــیدی فرد از حضور در مجمع 
بین المللی حسابداران  عمومی ساالنه ی فدراســیون 
)آیفک( و بیســتمین کنگره ی جهانی حســابداران 
)WCOA 2018 Sydney( تهیه شــده اســت که 
در همین شــماره ی مجله )صص8-4( در دســترس 

عالقه مندان است.

نمایش فیلم مســتند »لوکا پاچیولی: قهرمان 
کمترشناخته شده ی رنسانس«، ساخته ی انجمن 

حسابداران خبره ی ایران، آذر 13۹7

 بــرای دیــدن ویدئــوی کامــل این 
ســخنرانی کد تصویری را اسکن کنید؛ 
یا به کانال رســمی انجمــن در آپارات 

مراجعه فرمایید.

برای دیدن ویدئوی کامل این سخنرانی 
کــد تصویری را اســکن کنیــد؛ یا به 
کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

سعید جمشیدی فرد )نایب رئیس انجمن(منصور شمس احمدی )رئیس انجمن(
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در ادامه ی مراسم، فیلم مستند »لوکا پاچیولی: قهرمان 
کمترشناخته شــده ی رنسانس«، ســاخته ی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران )آذر 13۹۷( برای نخستین 
بار نمایش داده شــد و مورد اســتقبال حاضران قرار 
گرفت. پس از نمایش فیلم، محسن قاسمی )دبیرکل( 
که مســئولیت بازنویسی فیلمنامه، گویندگی متن، و 
تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده داشــت، با اشــاره 
به ســاخت نخستین فیلم مستند در انجمن با عنوان 
»آقای حســابدار: زمانه و زنـدگی حسن سجادی نژاد« 
که   )www.aparat.com/v/hsFza پیونــد:  )این 
برای نمایش در »آیین گرامیداشت صدمین زادسال 
حسن ســجادی نژاد« )1۶ اسفند 13۹۶( تولید شده 
بود؛ ابراز داشــت، پس از نمایش و انتشــار آن فیلم 
مســتند، حجم بازخوردهای مثبت و دلگرم کننده ای 
کــه از اعضای انجمن و دیگر مخاطبان داشــتیم آن 
قدر غافلگیرکننــده بود که، مــا را در انجمن بر آن 
داشت که ساخت این قبیل فیلم هـــــای مستند را 
در راســـــتای تحقق اهداف انجمن در دســتور کار 

قرار دهیم.

به گفته ی قاســمی، طی نزدیک به ده ماه گذشــته، 
عالوه بر دو فیلم مستند یادشده در باال، دو فیلم دیگر 

نیز در ارتباط با ضـــرورت ترویج گواهینامه هــای 
حرفـــه ای حســـــابداری در ایـــران، با عنــوان 
»ح: مثل حســــابدار؛ مثـــل حرفـــــه ای« )این 
 )www.aparat.com/v/PJuCf پیوند: 
در تیــر 13۹۷،  و تاریخچــــــه ی به کارگــــیری 
اســـتانداردهـــای بین المللــی گزارشگری مــالی 
)IFRS( در ایــــران، بــا عنـــوان  »IFRS در ایران« 
 )w w w .aparat .com /v /bzwIL پیوند:  )این 
در مــرداد 13۹۷، ســاخته ایم کــه از طریــق کانال 
رســمی انجمن حســابداران خبره ایــران در آپارات                                                               
 »)www .aparat .com/iica_ir پیوند:  )این 

منتشر شده اند و در دسترس عالقه مندان قرار دارند.

 

مســــتند  فیلم  عوامل ســاخت  از  تقدیر 
»لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شــده ی 
حسابداران  انجمن  ســاخته ی  رنســانس«، 

خبره ی ایران، آذر 13۹7
محسن قاسمی )دبیرکل(، پس از ارائه ی توضیحات 
مربوط به ساخت فیلم مســتند نمایش داده شده، از 
آرش پشنج همکار رســانه ای و کارگردان فیلم های 
مستند انجمن و بنفشه صفری نژاد همکار تحریریه ی 
مجله ی حســابدار و مترجم فیلمنامه ی اولیه ی این 

فیلم مســتند برای حضور بر روی ِسن دعوت کرد، و 
از آنان با تشویق حاضـــران در تاالر قدردانی شـــد.

 ارائه ی گزارش محســن قاسمی )دبیرکل( از 
انجمن  در  خبره  عضویت  آزمون های  برگزاری 

طی سال 13۹7
در ادامه ی مراســم، گــزارش خالصــه ای از فرایند 
برگــزاری »آزمــون حســابدار مالی خبره ی ســال 
13۹۷« )28 مهــر 13۹۷( و »آزمــون حســابدار 
مدیریــت خبره ی ســال 13۹۷« )2۶ آبان 13۹۷( 
توسط محسن قاسمی )دبیرکل( ارائه شد. به گفته ی 
وی، پــس از تصویب اساســنامه ی جدید انجمن در 
مجمــع عمومی فوق العاده ی مــورخ 23 تیر 13۹3، 
یکــی از مهم ترین رویدادهایی که در انجمن و حتی 
در حرفه ی حســابداری ایران رخ داد، فراهم شــدن 
امکان صــدور گواهینامه های حرفــه ای در زمینه ی 
خدمات غیراطمینان بخشی )غیر حسابرسی مستقل( 

بود.

وی تاکیــد کرد، پیش از آن صرفــاَ دو گواهینامه ی 
حرفه ای »حســابدار مســتقل« )انجمن حسابداران 

برای دیدن ویدئوی کامل این سخنرانی 
کــد تصویری را اســکن کنیــد؛ یا به 
کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

 

برای دیــدن ایــن فیلم مســتند کد 
تصویری را اســکن کنید؛ یــا به کانال 
رســمی انجمــن در آپــارات مراجعه 

فرمایید.

برای دیدن فیلم این بخش از مراســم 
کــد تصویری را اســکن کنیــد؛ یا به 
کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

آرش پشنج، محسن قاسمی، بنفشه صفری نژاد،
 عوامل ساخت فیلم مستند لوکاپاچیولی

محسن قاسمی)دبیرکل انجمن(



آذر و دی 1۲139۷
نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ3۲۰ و 3۲1

حسابدار

خبره ی ایران، از ســال 13۶4( و »حسابدار رسمی« 
)جامعه ی حسابداران رســمی ایران، از سال 1380( 
در حرفه ی حســابداری ایران صادر می شد، که فقط 
حسابداران حرفه ای شاغل در خدمات اطمینان بخشی 
)حسابرسان مستقل( امکان دریافت آن ها را داشتند. 
ولی از شهریور 13۹۶ که اساسنامه ی بازنگری شده ی 
انجمن به ثبت رسید، با عملیاتی شدن دو گواهینامه ی 
حرفه ای »حســابدار مالی خبره )CFA(« و »حسابدار 
مدیریــت خبــره )CMA(«، هم اینک حســابداران 
حرفه ای شــاغل در خدمات غیراطمینان بخشـــــی 
)غیر حسابرســان مســتقل( نیز این امــکان را دارند 
که از ســوی یک انجمن حرفه ای ایرانی گواهینامه ی 

حرفه ای مرتبط با شغل خود را دریافت کنند.

به گفته ی دبیرکل انجمن، نخســتین آزمون حسابدار 
مدیریــت خبره در ســال گذشــته )11 آذر 13۹۶( 
برگــزار شــد و پذیرفته شــدگان آن در یازدهمیــن 
ســاالنه ی آیین گرامی داشت روز حسابدار برگزارشده 
توســط انجمن معرفی شــدند؛ و در مراسم امروز نیز 
پذیرفته شدگان دو آزمون برگزارشده در سال 13۹۷ 

معرفی می شــــوند.

علی محمدی فر همایون خوبان عنبران

جمشید پیک فلک

بــرای دیدن گزارش تصویری این بخش از مراســم کد تصویری 

باال را اســکن کنید؛ یا به کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

محمد محمودی سید احمد موسوی

بهزاد محمدی

تقدیر از ســه نفر برتر »آزمون حسابدار مالی 
خبره ی سال 13۹7«

پس از توضیحات محســن قاســمی )دبیــرکل(، با 
حضور چهار تن از اعضای هیئت تشخیص صالحیت 
حســابداران مالی خبره، به ترتیب الفبا، سیدمحمد 
باقرآبادی، مریم علیشــیری، مــزدك کاظم زاده، و 
مهدی مرادزاده فرد، از سه نفــــر برتــــر »آزمون 
حســابدار مالی خبره ی ســال 13۹۷« کــه در روز 
شــــنبه، 28 مهر 13۹۷ برگزار شده بود به ترتیب 

زیر تقدیر به عمل آمد:
رتبه نخست: همایون خوبان عنبران  

رتبه دوم: علی محمدی فر  
رتبه سوم: جمشید پیک فلک  

بالفاصه نیز فهرست دیگر پذیرفته شدگان این آزمون 
)بــه ترتیب رتبه( از طریق کانال رســمی انجمن در 
تلگرام به شرح زیر منتشر شــد: فاطمه پوریعقوبی، 
فرشــید یزدانی، محرمعلی علیخانی، مهدی سلیمی، 
عبداالحد عباشــی، بهمــن امیری، ســعید اکبری 
ارزنانی، محســن عالی خانی، هادی رســتگار، سعید 
خــان محمــدی، حمید داراب، ســامان ســاعدی، 

کــورش مروتی، علی اصغــر ثامنی، ســمانه آدینه، 
احمدرضا اســدیان، علی یساولی شــراهی، اردشیر 
احمدیان، محمدتقی خادمی جبلی، شهریار قهرمانی 
زهرایی، ضیاءالدین معصومی، سید حسین موسوی، 
محســن ژاله آزاد زنجانی، لیال ســتاره، غالمعباس 
عزتی شــالقونی، روح اله مردان واجاری، محمدعلی 
ســلیمانیان، مریم روستازاده شــیخ یوسفی، روح اله 

خلج، و محمدجعفر ناسوتی

تقدیر از سه نفر برتر »آزمون حسابدار مدیریت 
خبره ی سال 13۹7«

در ادامه، با حضور شش تن از اعضای هیئت تشخیص 
صالحیت حسابداران مدیریت خبره، به ترتیب الفبا، امیر 
ابراهیم زاده، غالمحسین دوانی، منصور شمس احمدی، 
اسفندیار گرشاسبی، علی مصدر، و مجید میراسکندری، 
از سه نفر برتر »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 
13۹۷« که در روز شــنبه، 2۶ آبان 13۹۷ برگزار شده 

بود به ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:
رتبه نخست: سیداحمد موسوی  

رتبه دوم: محمد محمودی  
رتبه سوم: بهزاد محمدی  

علی رادبن سعید کریمی سر یزدی امیر حسین رضائی

وحید منتی

نویسندگان مقاالت )برگزیده سال 13۹۷(نفرات برتر آزمون CMA در سال 13۹۷نفرات برتر آزمون CFA در سال 13۹۷

بــرای دیدن گزارش تصویری این بخش از مراســم کد تصویری 

باال را اســکن کنید؛ یا به کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

برای دیدن گــزارش تصویری این بخش از مراســم کد تصویری 

باال را اســکن کنید؛ یا به کانال رســمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.
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حسابدار

بالفاصه نیز فهرست دیگر پذیرفته شدگان این آزمون 
)به ترتیب رتبه( از طریق کانال رســمی انجمن در 
تلگرام به شرح زیر منتشر شد: آزاد فرح افزون، آزاده 
سوری، محمد امیرآتشانی، آرمان نقشبندی، نوشان 
خوش بخت فشــمی، محمود زائری امیرانی، محسن 
فالحی، مهدی نیرومند، پیمان ویسه، محمدمهدی 
مقامی، ســهیال الهیاری، حســین خلیل زاده، هایده 
رحیمی علی آبــادی، علیرضا فلکــی طرازکوهی، و 

هادی امیرآتشانی

تقدیر از نویسندگان مقاالت برگزیده ی مجله ی 
حسابدار در سال 13۹7

در ادامه ی مراسم، از نویســندگان مقاالت برگزیده 
مجله ی حســابدار طی یک ســال گذشــته توسط 
منصور شــمس احمدی )رئیس انجمن( و محســن 
قاسمی )دبیرکل انجمن و سردبیر مجله ی حسابدار( 
تقدیر به عمل آمد. مقاالت برگزیده به ترتیب تاریخ 

انتشار عبارت بودند از:
تجربه ی  حسابرسی:  حرفه ی  خصوصی ســازی   
یونان، امیرحسین رضائی، شماره ی 314، خرداد 

13۹۷
مالی درمانــی: رویکردی نویــن در امور مالی و   
روانشناسی، ســعید کریمی پــور سریزدی و علی 

رادبن، شماره های 31۵ و 31۶، تیر و مرداد 13۹۷

حسابرسی داخلی در ایران، وحید منتی، شماره ی   
31۷، شهریور 13۹۷

متن کامل این مقاالت در وبگاه مجله ی حسابدار به 
نشــانی hesabdar.iica.ir در منوی »آرشیو« در 

دسترس عالقه مندان است.

به  از هوشنگ خستوئی و عباس هشی  تقدیر 
عنوان چهره های ماندگار انجمن حســابداران 

خبره ایران
در بخــش پایانــی تقدیرهــا، از یک عمــر خدمات 
ارزشمند و مشــارکت تأثیرگذار هوشنگ خستوئی 
و عباس هشــی در راســتای تحّقق اهداف و اعتالی 
نــام انجمن به عنــوان چهره های مانــدگار انجمن 
حســابداران خبــره ی ایران در ســال 13۹۷ تقدیر 
شــد. در ابتدای این بخش از مراسم، منصور شمس 
احمدی )رئیس انجمن( ابتــدا به ذکر خالصه ای از 
ســوابق عباس هشــی در حرفه، انجمن و دانشگاه 
پرداخت؛ و وی را برای ســخنرانی و تقدیر به جایگاه 
ســخنرانی فراخواند. عباس هشــی نیز با حضور در 
جایگاه به ارائه ی شــرحی مختصر از مشارکت خود 
در تاریخ چهل و شــش ســاله ی فعالیت انجمن، از 
سال های نخست تاسیس تا کنون، پرداخت. سپس، 
از ســوی اعضای شــورای عالی انجمن با تقدیم لوح 

تقدیر و هدیه به ایشان قدردانی شد.

در ادامه نیز، غالمرضا ســالمی پس از تقدیر عوامل 
ســاخت فیلم مســتند »لــوکا پاچیولــی: قهرمان 
به ذکر خالصه ای  رنســانس«،  کمترشناخته شده ی 
از سوابق هوشنگ خســتوئی و خدمات ماندگار وی 
طی قریب به ســی ســال خدمت گزاری در انجمن 
پرداخت؛ و وی را برای ســخنرانی و تقدیر به جایگاه 
ســخنرانی فراخواند. هوشنگ خستوئی نیز با حضور 
در جایگاه ســخنرانی به ارائــه ی توضیحاتی در این 
ارتباط پرداخت. ســپس، از ســوی اعضای شورای 
عالی انجمن با تقدیم لوح تقدیر و هدیه به ایشـــان 

قـدردانی شد.

اجرای موسیقی زنده توسط گروه مهرورزان
گرامـــی داشــــت                 آییــن  ســاالنه ی  دوازدهمین 
»روز حســابدار« انجمن حســابداران خـــــبره ی 
ایــران با اجرای موســیقی زنده توســط گـــــروه 
مهرورزان )محمد جاسمی خواننده، جواد عـــزیری 
نوازنده ی دیوان و سرپرســت گــروه، امید داورزنی 
نوازنده ی ســنتور، مرتضی فتحی نوازنده ی کمانچه، 
و ســعید وجدان پاك نوازنده ی دف( و پـــذیرایی از 
حاضــــران و دید و بازدید آنان با یکدیگــــر پایان 

یافت.                                                    

برای دیدن گزارش تصویری این بخش 
از مراســم کد تصویری  را اسکن کنید؛ 
یا به کانال رســمی انجمــن در آپارات 

مراجعه فرمایید.

برای دیدن گزارش تصویری این بخش 
از مراســم کد تصویری را اسکن کنید؛ 
یا به کانال رســمی انجمــن در آپارات 

مراجعه فرمایید.

هوشنگ خستوئی )چهره ماندگار انجمن در سال 13۹۷(عباس هشی )چهره ماندگار انجمن در سال 13۹۷(

برای دیدن ویدئوی کامل این بخش از 
مراسم کد تصویری را اسکن کنید؛ یا به 
کانال رسمی انجمن در آپارات مراجعه 

فرمایید.

گروه موسیقی مهرورزان
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حسابدار

شماری از آیین های گرامی داشت روز حسابدار برگزار شده در سرتاسر کشور، آذر 13۹7

نمایندگان انجمن در مراسم متولی برگزاری شهر تاریخ  ردیف

امیر ابراهیم زاده - امیر یزدانی  موسسه ی آراد ارقام پاسارگاد با حمایت انجمن حسابداران خبره ی ایران پاوه ۷ آذر 1

شهررضا 11 آذر ۲

دانشگاه عالمه محدث نوری - اداره ی کل آموزش و پرورش شهرستان نور نور

14 آذر

3

غالمحسین دوانی
 دبیرخانه ی دائمی همایش بزرگداشــت روز حسابدار)اصفهان(، انجمن مدیران مالی
 اصفهان، انجمن حســابداران اصفهان، انجمن شــرکتها و موسســات حسابداری و

حسابرسی اصفهان
اصفهان ۴

انجمن حسابداران نیشابور نیشابور ۵

دانشگاه الزهرا تهران

1۵ آذر

۶

انجمن حسابداری یزد یزد 7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد بروجرد ۸

کرج ۹

انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی خراسان رضوی مشهد 1۰

اداره ی کل هواشناسی استان لرستان ازنا 11

بیمارستان قلب کوثر شیراز 1۲

مجموعه ی مدارس سالم تهران 13

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورزقان ورزقان 1۴

اعضای شورای عالی انجمن جامعه ی حسابداران رسمی ایران تهران 1۷ آذر 1۵

نرم افزار جامع نیکان- موسسه ی آموزش عالی ماد- شرکت خدامات مالی حسابگر شیراز شیراز
18 آذر

1۶

غالمحسین دوانی بابلسر انجمن علمی دانشجویی دانشگاه مازندران 17

اعضای شورای عالی انجمن انجمن حسابداران خبره ی ایران تهران 1۹ آذر 1۸

غالمحسین دوانی انجمن حسابداران استان قزوین قزوین

20 آذر

1۹

دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس شیراز ۲۰

سازمان امور مالیاتی- سازمان مدیریت صنعتی - دیوان محاسبات گرگان ۲1

امیر ابراهیم زاده دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز - انجمن حسابداران خبره ی ایران - موسسه کارنو تبریز 21 آذر ۲۲

امیر ابراهیم زاده دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند مرند

22 آذر

۲3

انجمن حسابداران استان زنجان زنجان ۲۴

موسسه ی آموزش عالی چرخ نیلوفری تبریز ۲۵

منصور شمس احمدی، 
غالمحسین دوانی
امیر ابراهیم زاده

انجمن حسابداران گیالن رشت ۲۶

*: اطالعات فوق در پاسخ به فراخوان دبیرخانه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران دریافت شده است. مسئولیت تنظیم این نمایه بر عهده ی  امیر ابراهیم زاده )عضو 
شورای عالی انجمن( بوده است. 
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