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گزارش ویژه

گردهم آیی ها

گزارش روز حسابدار 1390
امســال در 1 دی 1390 انجمن حسابداران 
خبره  ی ایران و جامعه ی حسابداران رسمی ایران 
به عنوان اعضای پیوسته فدراسیون بین المللی 
را  مراســم روز حسابدار  حسابداران مشترکاً 
به منظور تجلیل از حســابداران و شناساندن 
حرفه ی حســابداری و نقش حســابداران در 
شفافیت اطالعات مالی به عموم،  برگزار کردند. 
گفتنی است در 1386 پنج نهاد حسابداری ایران 
شامل انجمن حسابداران خبره ی ایران، جامعه ی 
حسابداران رســمی ایران، انجمن حسابداری 
ایران، سازمان حسابرسی، و انجمن مدیران مالی 
حرفه ای 14 تا 21 آذر هر سال را به عنوان هفته ی 
حســابداری و 15 آذر را به عنوان روز حسابدار 
انتخاب کردند. امسال به دلیل تقارن 15 آذر با 
مراسم  برگزاری  ایام سوگواری ساالر شهیدان 

روز حسابدار به 1 دی 1390 موکول شد.
امســال هم چون ســال های پیش مراسم 
گرامی داشت روز حســابدار با حضور اعضای 
انجمن حســابداران خبره ی ایران و جامعه ی 
ایران شامل حسابداران  حسابداران رســمی 
خبره، حسابداران رسمی، و حسابداران مستقل 
و مهمانان و سخنرانان  ویژه از جمله سیدمرتضی 
اکرمی،  رحمت اهلل  دادگستری،  وزیر  بختیاری 
خزانه دار کل کشور و نماینده ی وزیر اقتصاد و 
دارایی در جامعه ی حسابداران رسمی ایران، در 

سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد. 
در این مراسم 5 سخنرانی به ترتیب توسط 
جامعه ی  دبیــرکل  ملک آرایی،  نظام الدیــن 
ایران، هوشنگ خستویی،  حسابداران رسمی 
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 
دادگســتری،  وزیر  بختیاری،  مرتضی  ایران، 
رحمت اهلل اکرمــی، خزانه دار کل کشــور، و 
ذبیح اهلل رضایی، استاد دانشگاه ممفیس، برگزار 
شد. هم چنین به عنوان بخش پایانی نیز مراسم 
تحلیف حسابداران مستقل و حسابداران رسمی 

توسط مصطفی علی مدد برگزار شد. 

 سیاســت گذاران ارتقای جایگاه شــاغالن 
حسابداری را بازخوانی کنند

دبیرکل جامعه ی حسابداران رسمی ایران، اولین 
ســخنران این مراسم بود که در ســخنانی اظهار 
داشت: روز حســابدار فرصتی برای سیاست گذاران 
و مدیران اقتصادی است تا ارتقای جایگاه شاغالن 
حســابداری را بازخوانی کننــد و درجهت برطرف 

کردن مشکالت این قشر بکوشند.
نظام الدین ملک آرایی در جریان برگزاری مراسم 
گرامی داشت روز حسابدار، بیان داشت گردهم آیی 
امروز به مناسبت گرامی داشت روز حسابدار و اعالم 
همبستگی بین حسابداران و جوامع حرفه ای است. 

نیازمنــد  و  پرتنــش  کاری   حسابرســی 
مراقبت های جســمی به ویژه آسایش فکری 

است
ملک آرایی ضمن اعالم این که حسابرسی کاری 
بس دشــوار و پرتنش است و نیازمند مراقبت های 
جســمی به ویژه آسایش فکری اســت،  ادامه داد: 
تشکیل انجمن محاسبین قســم خورده در ۱۳۲۸ 

و انحالل آن در ۱۳۳۲ و ســپس تشــکیل کانون 
حســابداران رســمی در ۱۳45 و انحــالل آن به 
حکم قانــون در ۱۳59 به ما آموخت بقای حرفه ی 
حســابداری از یک ســو نیازمنــد رعایت اخالق 
حرفه ای و از سوی دیگر در گرو مودت و همبستگی 
حســابداران حرفه ای اســت. هر چقدر مشارکت و 
همبســتگی یک حرفه گســترده تر باشد از آن سو 

اخالق اجتماعی بهتر شکل می گیرد.
وی افزود:  هفته ی حســابداری نخســتین بار در 
۱۳۸6 به ابتکار فدراســیون بین  المللی حسابداران 
انتخاب و به همه ی اعضا پیشنهاد شد که با برگزاری 
مراســمی این هفته را گرامی بدارند. فدراســیون 
بین المللی حســابداری در ۱9۷۷ به دنبال تشکیل 
کارگروه بین المللی حسابداران از ۱۲۷ کشور جهان  
در سه گروه پیوسته، وابسته و هم بسته تشکیل شد.

به گفتــه ی وی هم چنین انجمن حســابداران 
خبره ی ایران و جامعه ی حســابداران رسمی ایران 
به عنوان اعضای پیوســته ی این فدراســیون همه 
ســاله ۱4 تا ۲۱ آذر هر ســال را به عنوان هفته ی 
حســابداری و ۱5 آذر را بــه عنوان روز حســابدار 
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 حسابداران را دوست داشته باشید چرا که این 
قشر انسان های شریف و خوبی هستند

در این جریان های ناهنجاری های مالی اخیر اذهان 
به سمت مسئولیت پذیر بودن حسابداران رفته است 
در صورتی که اگر کســی هم اشتباهاتی کرده است 

می تواند به اندازه همان اشتباهش کیفر ببیند.
خســتویی در پایان خطاب به حسابداران گفت:  
روز حسابدار بر همه ی شما مبارک باشد و امیدوارم 

مشترکاً گرامی می دارند.
ملک آرایی در پایان ســخنان خــود گفت: روز 
حسابدار گامی اســت برای قدردانی از حسابداران 
ایران و فرصتی اســت ارزشمند تا سیاست گذاران 
و مدیران اقتصادی با توجه به مشکالت این حرفه، 
سیاست های ارتقای جایگاه شاغالن حسابداری را 
بازخوانی کنند و در جهت برطرف کردن مشکالت 

این قشر بکوشند.

 حسابداران چند بار باید خود را به مسئوالن 
ثابت کنند؟

هوشنگ خستویی، رئیس شورای عالی انجمن 
حســابداران خبره ی ایــران، به عنــوان دومین 
سخنران خطاب به مســئوالن کشور گفت: چند 
بار باید خــود را ثابت کنیم که ما هیچ مطالبه ای 
از هیچ جایی نداریم و اعالم کنیم قریب به اتفاق 
حسابداران افرادی هستند که درستکارانه کارشان 

را انجام می دهند؟

"حســاب"  واژه ی  با  را  اتفاق خــوب   هر 
می سنجیم

هوشــنگ خســتویی در جریــان برگــزاری 
گرامی داشت روز حسابدار اظهار داشت:  نمی دانم 
در این واژه ی "حســاب" چه چیزی است که هر 
چیز خوب را با آن نشــان می دهیم و می سنجیم. 
بــه طور مثال می گوییم فالنی ما را به یک شــام 
حســابی دعوت کرد یا فالن کس یــک مهمانی 
حســابی برگزار کرد، یا فالنی آدم حسابی است. 
پس حتمــاً یک نکته ای در ایــن واژه ی جادویی 
وجــود دارد و مــا مفتخریم که به ما حســابدار 

می گویند.

 چرا مسئوالن خدمت حسابداران را با این که 
بی شائبه است به زحمت قبول می کنند؟

می توانند  درحالی  افزود:  حسابداران  خستویی 
نیروهای شــان را به مملکت شــان بدهند که این 
قشر باید با راستی آزمایی ثابت کنند می توانند به 

مملکت خود خدمت کنند. اما معلوم نیســت چرا 
این خدمت با این که بی شــائبه اســت از ما به زور 

قبول می  شود.

همیشه یک حسابدار به مفهوم واقعی آن بمانید. از 
شما دولتمردان هم خواهش می کنم حسابداران را 
دوست داشته باشــید چرا که این قشر انسان های 

شریف و خوبی هستند.

دستگاه های  سالمت  در  حسابداران  جایگاه   
دولتی بسیار مهم است

وزیر دادگســتری، ســید مرتضی بختیاری، به 
عنوان سومین سخنران نیز در مراسم گرامی داشت 
روز حسابدار در سخنان اش گفت: جایگاه حسابداران 
را در ارتقای سالمت جامعه و سالمت دستگاه های 

دولتی بسیار مهم می دانم.

 وجه مشترک همه ی ادیان قانون است
بختیاری اظهار داشت: در گام اول باید گفت یک 
اشــتراک نظری بین همه ی ادیان وجود دارد و آن 
این است که جامعه ی انســانی نیاز به قانون دارد. 
اکنون در هیچ کدام از ادیان و مکاتب، طرز تفکری 
نداریم که مدعی شود جامعه بدون قانون می تواند 

به حیات خودش ادامه دهد. 

اداره ی  برای  قانون  بهترین  اســالم،  مکتب 
جامعه بشری است

بختیاری افزود: پس اختالف از کجاست و کدام 
قانــون می تواند تضمین کننده ی ســالمت حیات 

حسابداران را 
دوست داشته 

باشید. حسابداران 
انسان های شریف و 

خوبی هستند. 
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جامعه ی بشــری و اســالمی باشــد. ما به عنوان 
پیروان مکتب اســالم ضمن احترامی که به همه ی 
مکاتب داریم، محکم پای آرمان هایمان ایستاده ایم. 
و شاکریم که خالق هســتی قانونی را برای اداره ی 
جامعه ی بشــری به نام مکتب اسالم فرستاده است 
و چنین قانونی می تواند تضمین کننده ی سالمت و 

حیات جامعه ی اسالمی باشد. 
وی ادامه داد: در شرایطی که اطراف ما مجهوالت 
فراوانی وجود دارد و معلومات ما در مقابل مجهوالت 
بســیار ناچیز اســت، این حرف در شرایطی مطرح 
 می شودکه پیشرفت علم بسیار چشمگیر است و علم 
تا جایی پیش رفته است که می تواند حتی بینایی را 
به انسان بازگرداند. اما همین هایی که کاشف این همه 
پیشرفت علمی هستند خود نیز معتقدند معلومات ما 
در مقایسه با مجهوالت بسیار ناچیز است. پس به هر 
میزان مجهوالت برای وضع قانون بیشتر باشد وضع 

قانون را دشوارتر خواهد کرد. 
وی در ادامه ی ســخنان خود گفت:  خداوند در 
ســوره ی عنکبوت می فرماید هرچه تالش کرده اید 
برای خودتان تالش کرده ایــد اما اگر در جامعه  ی 
شما ظلم و فســاد برقرار شد این را دیگر به گردن 
خدا نیندازید. خودتان خواستید که فساد و تبعیض 
در جامعه باشــد وگرنه راه نجات کاماًل برای شــما 

تبیین شده است. 
وزیر دادگســتری اظهار داشــت: خداوند با چه 

ســرمایه ای می خواهد ما وارد ایــن میدان بزرگ 
تجاری شــویم، چــرا که هیچ ضرر و خســرانی با 
ضمانت خداوند نخواهیم داشــت. خداوند در قرآن 
بیان داشــته است دو سرمایه ی ایمان به خدا و روز 
قیامت و حسابرسی را در اختیار شما خواهم گذاشت 
و این را بدانید که از کوچک ترین رفتار شما حساب 
خواهند کشــید. پس با ایمان به خــدا و اعتقاد به 
قیامت، سالمت جامعه به خودش بازخواهد گشت. 

بختیاری گفت:  در گام ســوم نیز باید بگویم در 
روایات و توصیه های مکاتب و مبانی دینی مان روی 
حسابرســی بحث جدی باز شده است و حسابرسی 
جایگاه بسیار ممتازی دارد. انسان هایی در عرصه های 
زندگی مادی و معنوی موفق شده اند که توانستند 
حسابرســی را در درون خودشان نهادینه کنند. از 
روایات این گونه برداشــت می کنیم که حسابرسی 
فقط در آنجا که مشــکوک هستیم،  کاربرد ندارد. 
خداوند می فرماید "حاســبوا قبل ان تحاسبوا" پس 
نباید فقط آن ها که خطاکارند حسابرسی شوند. هم 
خوبان و هم خطاکاران باید در یک جایی حســاب 
پس بدهند و حتی در درآمدهای حالل هم در روز 

قیامت از ما حساب خواهند کشید.

و رشد  تزکیه  برای  حسابرسی محوری است 
جامعه

بختیاری افزود: پس اصل حسابرســی یک اصل 

بســیار جدی در مکتب عزیز اسالم است و توصیه 
شده اســت که انســان ها در این دنیا خودشان را 
حسابرســی کنند. حسابرســی محوری است برای 
تزکیه و رشــد جامعه چه در عرصه های مادی، چه 

در عرصه های معنوی. 
وزیر دادگســتری ادامه داد:  گام چهارم، مسئولیت 
شما حسابداران است. معتقدم ارکان یک پرونده مبتنی 
بر چهار رکن است. اول رشد استقالل در قاضی؛ دوم 
استقالل وکیل در پرونده، اگر وکیل مستقل نباشد به 
خطر رفته است؛ سوم کارشناسان رسمی که این قشر 
هم مراسم ســوگند دارند و هم باید استقالل داشته 
باشــند و اگر استقالل نداشته باشند کار آنان موجب 
تضییع حق می شــود؛ و چهارم استقالل حسابداران 
رســمی در پرونده اســت چرا که قاضی به گزارش 
حسابرس رسمی اعتماد می کند و این گزارش مبنای 

کار قاضی در کار صدور حکم است. 
بختیــاری در خاتمه گفت: در ایــن میدان کار 
سنگینی برعهده ی حسابداران است. صرف گرفتن 
مجوز حســابدار رســمی از مراجع ذیربط کفایت 
نمی کند. این مراسم را از این منظر مهم می دانم که 
جایگاه شما حسابداران را در ارتقای سالمت جامعه 

و سالمت دستگاه های دولتی بسیار مهم می دانم. 

نگاه به جامعه ی حسابرسی در تقلب 3 هزار 
میلیارد تومانی منفی نیست

رحمت اهلل اکرمــی نماینده ی وزیــر اقتصاد در 
شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران، به 
عنوان چهارمین سخنران در روز حسابدار از طرف 
وزیر اقتصاد به جامعه ی حسابداران تبریک گفت و 
اظهار داشت: واقعیت قضیه در تقلب ۳ هزار میلیارد 
تومانی اخیر این اســت که نوع نــگاه به جامعه ی 
حسابرســی در این اتفاق منفی نیست و جامعه ی 
حسابرسان این امکان را دارد که ابعاد مختلف این 

اتفاق را به خوبی تبیین کند.
وی ادامه داد: امیــدوارم رابطه ی متقابل دولت، 
حســابداران و بخش خصوصــی هرچه محکم تر و 
عالمانه تر شــود. در این میان ظرفیت حسابرســی 
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کشور به مراتب بیشتر از نگاه کنونی است و امیدوارم 
روزی برسد که از این ظرفیت حداکثر استفاده بشود. 

بین المللــی  118 کشــور اســتانداردهای 
گزارشگری مالی را رعایت می کنند

ذبیح اهلل رضایی اســتاد دانشگاه ممفیس آمریکا 
به عنوان پنجمین سخنران در مراسم روز حسابدار 
به سخنرانی پرداخت و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۸ 
کشور استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را 
رعایت می کنند  و گزارش هایشــان را براساس این 

مقررات ارائه می دهند.
پروفســور ذبیح اهلل رضایی اظهار داشــت: وقتی 
در آمریــکا راجع  به علم و حرفه صحبت  می شــود 
به سه حرفه ی  پزشکی، وکالت، و حسابداری اشاره 
می شــود، چون این سه گروه هستند که تأییدیه و 

حق امضا دارند.
وی افزود: این حق امضا موجب  می شــود نظام 
ســرمایه داری به کار حســابداران اهمیت دهد. در 
آمریکا مرسوم اســت که می گویند هر شخصی در 
زندگی خود به پزشک، وکیل و حسابدار نیاز دارد. 
اما تحوالت اخیر اقتصادی در دنیا سبب شده است 

تا بگویند شما حسابداران باید پاسخگو هم باشید.
رضایی ادامه داد:  حســابداران باید انتظاراتی را 
که جامعه از آنــان دارد، برآورده کنند. البته برخی 
انتظارات از حســابداران نامعقول اســت و جامعه 
بایــد بداند یک حســابدار و حســابرس نمی تواند 
تمام تقلب ها را کشــف کند. هر موقع تقلبی کشف 
می شــود، می گویند "حسابرســان کجــا بودند"؟ 
در حالی که کار حســابداران نظــر دادن در مورد 

صورت های مالی است.
استاد دانشــگاه ممفیس آمریکا ادامه داد:  چند 
قانون در حرفه ی حسابداری در سال های اخیر تأثیر 
داشت. یکی از آن ها این بود که شرکت ها نمی توانند 
به نمایندگان دولت )در آمریکا( رشــوه دهند. این 
قانــون برای حسابرســان داخلی ایجــاد کار کرد.

از طرف دیگر برای بهبود گزارش های حسابرســی 
تمهیدات زیادی اندیشــیده شده است،. بندی هم 

در قانون اضافه شده است که حسابدار می تواند هر 
حــرف و نظری از خود داشــت را در گزارش خود 

اعالم کند.

 حسابداران برای رعایت وظایف حرفه ای خود 
سوگند خوردند

هم چنین در مراســم گرامی داشت روز حسابدار، 
مراسم تحلیف حســابداران حرفه ای انجام شد. در 
پایان جشن روز حسابدار، حسابدارانی که به تازگی 
به احراز عنوان حسابدار مستقل و حسابدار رسمی 
نائــل آمدند بــرای رعایت وظایــف حرفه ای خود 

سوگند خوردند.
 ایــن مراســم توســط مصطفی علی مــدد از 
پیشکســوتان حرفه ی حسابداری برگزار شد. وی با 
بیان جمله ای از اســتاد مطهری در کتاب حکمت 
عملی و تعریف این اســتاد از اخالق گفت: اســتاد 
مطهــری در این خصــوص فرموده اند "علم اخالق 
علم چگونه باید زیستن است"، اخالق هنجاری به 
دو نظریه ی نظام ارزش ها و نظام تعهدات تقســیم 
 می شودکه نظام ارزش ها به ماهیت اخالق می پردازد 
و نظام تعهدات به چگونگی رفتار انسان ها می پردازد 
و اخالق و آیین رفتار حســابداران زیرشــاخه ای از 

اخالق کاربردی است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر حسابداران حرفه ای 
باید در تمام اعمال و رفتار خود ارزش های اخالقی 

و آیین رفتار حرفه ای حسابداران را رعایت کنند.
علی مــدد در ادامــه از دو نماینــده از جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران و انجمن حســابداران 
خبره ی ایران برای مراســم تحلیــف دعوت کرد و 
از حســابداران حاضر در مراسم درخواست کرد تا 

بایستند و در مقابل وی سوگند بخورند.
وی اظهار داشت: تحلیف چیزی نیست که تنها 
یک کاغذ را امضا کنیم. تحلیف در جمع معنا دارد و 
امضا کردن چیزی به عنوان تحلیف مرسوم نیست.

علی مــدد در ادامــه مراســم با درخواســت از 
حسابداران برای تکرار جمالت، متن سوگندنامه را 
قرائت کرد  "من در پیشگاه کتاب آسمانی به خداوند 
قادر متعال ســوگند یاد می کنم در اجرای وظایف 
خود به عنوان حسابدار و عضو جامعه ی حسابداران 
رســمی ایران یا انجمن حســابداران خبره ی ایران 
همواره اصــول و ضوابط حرفــه ای را رعایت کنم. 
درســتکاری، بی طرفی و استقالل حرفه ای خود را 
حفظ کنم. به اخــالق و رازداری حرفه ای در زمان 
اشــتغال و بعد از آن پایبند باشم. در راه اعتالی نام 
و منزلت اجتماعی حسابداران حرفه ای گام بردارم و 

در حفظ شئون حرفه ای کوشش کنم".
این پیشکسوت حسابداری سخنان خود را با یک 
دعــا به پایان برد و گفت: پــروردگارا گناهان ما را 
ببخش، زشــتی هایمان را بپوشان و ما را در زمره ی 

نیکان قرار بده. 


