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دیگر مطالب این شماره:

دوره ھای بین المللی حسابداری

گزارش کامل سیزدھمین ساالنه ی آیین گرامیداشتحسابداری؛ حرفه ای بین المللی

استقالل ھتل  نور،  یای  در تاالر   ،۱۳۹۸ آذر   ۱۷ یکشنبه، 

در گفت وگو با محمدامین قنبرى مسئول واحد 
 (PACT) بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  به  وابسته 

قاسمى،  محســـن  حضــور  با  میزگردى 
سـیاه کوهیان  مجتبى  ســـلطانیه،  احسان 
روابط  کارگروه  و علــى هــدایتى، اعضـاى 
ایران خبره ى  حسابداران  انجمن  سخنرانى رحمت اله صادقیان (رئیس انجمن)، بین الملل 

ملى  کمیسیون  (دبیرکل  ایوبى  حجت اله 
(معاون  عزیزالهى  محمد  یونسکو-ایران)، 
محسن  و  سیستم)،  همکاران  بازار  توسعه ى 
نفرات  از  تقدیر  و  انجمن)،  (دبیرکل  قاسمى 
مالى  «حسابدار  آزمون هاى  برگزیده ى 
«خدمات  و  خبره»  مدیریت  «حسابدار  خبره»، 
انجمن،  برگزیده ى  کارکنان  مالیاتى مشاغل»، 
خبرنگار برگزیده، و چهره هاى ماندگار انجمن 
1398 سال  در  ایران  خبره ى  حسابداران 

حسـابدار وز  ر

نظریه هاى  و  مفاهیم   | چیست؟  خوب  مالى  گزارشگرى   | حسابدارى  و  مدرنیزم  پست   | (سرمقاله)  بین المللى  و  حرفه اى؛ 
صداقت،   | شود  دگرگون  کلیدى  روش  پنج  به  باید  مدیر  نقش   | جامع  زیان  و  سود  اقالم  سایر  و  زیان  و  سود  به  مربوط 
| (شعر)  عشق  حساب   | حسابدارى  و  کار،  و  کسب  حافظ،   | کار  و  کسب  حقیقى  رهبران  ویژگى  سه  اعتماد،  و  شفافیت 
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حسابدار
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شود.
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حسابدار

گزارش

سیزدهمین
ســــاالنۀ
ییـــــن  آ
گرامیداشت
روز حسابدار

ســخنرانی رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن(، 
کمیسیون  دبیرکل  ایوبی  حجت اله  ســخنرانی 
مّلی یونسکو ایران، ســخنرانی محمد عزیزالهی 
بازار گروه  و معاون توســعه ی  عضو هیئت مدیره 
همکاران سیســتم، گزارش محســن قاســمی 
تقدیر  انجمن،  آزمون هــای  برگزاری  از  )دبیرکل( 
از نفــرات برگزیده ی آزمون ها، تقدیــر از کارکنان 
و  از خبرنگار برگزیده،  برگزیده ی انجمن، تقدیــر 
تقدیر از چهره های ماندگار انجمن در سال 1398

این  مختلــف  بخش های  کامــل  ویدئــوی 
مراســم در کانــال انجمــن حســابداران 
خبره ی ایــران در آپارات به نشــانی زیر یا 
کد بــاال در دســترس عالقه مندان اســت:
w w w . a p a r a t . c o m / i i c a _ i r

شــامگاه یکشــنبه، 1۷ آذر 13۹8، ســیزدهمین 
ساالنه ی آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت 
انجمن حســابداران خبره ی ایران با حضور قریب به 
ششــصد تن از اعضای انجمــن و دیگر مهمانان در 
تاالر دریای نور هتل بین المللی پارســیان استقالل 
برگزار شد. سخنرانی افتتاحیه ی رحمت اله صادقیان 
)رئیس انجمن(، ســخنرانی حجت اله ایوبی دبیرکل 
کمیسیون ملّی یونســکو – ایران، سخنرانی محمد 
عزیزالهی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه ی بازار 
گروه همکاران سیســتم، گزارش محســن قاسمی 
)دبیرکل( از برگزاری »آزمون حسابدار مالی خبره ی 
ســال 13۹8« )1 آذر 13۹8(، »آزمون حســابدار 
مدیریــت خبره ی ســال 13۹8« )1 آذر 13۹8( و 
»آزمون های گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« 
)اردیبهشت و آبان 13۹8(، تقدیر از نفرات برگزیده ی 
این آزمون هــا، تقدیر از کارکنان برگزیده ی انجمن، 
تقدیر از خبرنگار برگزیده ی حســابداری و مالی، و 
تقدیر از چهره های ماندگار انجمن در سال 13۹8 از 
جمله بخش های مختلف سیزدهمین ساالنه ی آیین 
گرامی داشــت »روز حســابدار« برگزارشده توسط 
انجمن حسابداران خبره ی ایران بود. مرکز آموزش 
حســابداران خبــره )PACT(، و گــروه نرم افزاری 
همکاران سیستم، و سپیدار سیستم، ضمن حمایت 
مالی از این مراســم، با حضور در فضای نمایشگاهی 
این گردهمایی به معرفی خدمات و محصوالت خود 

به حاضران پرداختند.

پیشینه
نخستین ساالنه ی آیین گرامی داشت روز حسابدار، 
عصــرگاه سه شــنبه، 13 آذر 138۶، بــه همــت 
انجمن حســابداران خبره ی ایران، تنها عضو ایرانی 
فدراســیون بین المللی حســابداران )آیفک( در آن 
ســال، در هتل ونــوس )تهران( با حضــور رهبران 
انجمن و نمایندگانی از دیگر نهادهای حســابداری 
ایران برگزار شــد. آن گردهمایی با این که در پاسخ 
به درخواســت آیفک از اعضایش در سرتاسر جهان 

)از جملــه، انجمن حســابداران خبــره ی ایران( به 
منظور گرامی داشت ســی امین سالگرد تاسیس این 
نهاد بین المللی حســابداران برگزار شــده بود؛ ولی 
در پایان مراســم، از ســوی رهبران انجمن و دیگر 
نهادهای حســابداری ایران روز پانزدهم آذرماه هر 
سال به عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نامگذاری 
شــد. بدین ترتیب، از آن ســال تا کنــون، انجمن 
حسابداران خبره ی ایران و دیگر نهادها و تشکل های 
رسمی و غیر رســمی حســابداران سرتاسر کشور 
همزمان با فرارســیدن ایــن روز آیین های ویژه ای 
را به منظور گرامیداشــت پانزدهم آذرماه، روز ملّی 
حســابدار در ایران، برگزار می کنند. فهرست دوازده 
آیین گرامیداشــت برگزارشــده توســط انجمن در 
سال های گذشــته، به همراه گزارش کامل برگزاری 
آن ها، در پایگاه اطالع رســــــانی انجمــــــن )به 
 )iica.ir/events/accountant-day:نشـــانی

در دسترس عالقه مندان است. 

سیزدهمین ســاالنه ی آیین گرامی داشت روز 
ایران،  خبره ی  انجمن حســابداران  حسابدار 

یکشنبه، ۱7 آذر ۱۳۹۸

سخنرانی افتتاحیه، رحمت اله صادقیان
رئیس انجمن حسابداران خبره ایران

سالم و عرض ادب خدمت سروران گرامی حاضر در 
جلسه، خواهران و برادران گرامی!

از طــرف خودم، شــورای عالی، دبیــرکل محترم، 
و همکاران انجمن حســابداران خبــره ی ایران، و 
شــورای مدیریت، مدیر اجرایی محترم، و همکاران 
مرکز آموزش حســابداران خبــره )PACT(، مقدم 
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حسابدار

شــما ســروران گرامی، طالیه داران نظم و انضباط 
مالی، و نظم دهندگان به ســاختارهای نامتقارن را 
گرامی می داریم. روز و هفته ی حســابدار بر همه ی 
شما عزیزان مبارك باد. امیدوارم با تالش صادقانه ی 
همه ی شــما ســروران گرامی و همه ی شاغلین در 
حرفه ی حســابداری که بالغ بر یک میلیون و چهار 
صد و پنجــاه هزار نفرنــد، و همه ی دانشــجویان 
مشغول به تحصیل که بالغ بر چهارصد هزار نفرند، 
و مجموعاً گروه خانواده ی حســابداران که جمعیتی 
بالغ بر چهار میلیون نفر اســت، بتوانیم در رشــد و 
اعتــالی حرفه ی حســابداری که هویــت حرفه ای 
همه ی ما در گرو این حرفه اســت، نقشــی موثر و 
تاثیرگذار در نظم و انضباط مالی، شفافیت، ایجاد و 
افزایش اعتبار و بــاور اجتماعی ایفا کنیم. امیدوارم 
همه ی ما حسابداران در کشور و همه ی حسابداران 
در دهکده ی کوچک جهانــی بتوانیم با به کارگیری 
سیســتم های نوین مالی، نظارت و کنترل موثر در 
پیشــگیری از فساد و مبارزه با فساد پیشتاز باشیم، 
و در ایجاد رفاه اجتماعی برای سطح عمومی جامعه 
نقش آفرینــی کنیــم، و خالصه این کــه بتوانیم با 
ایجاد اطمینان و اعتماد برای همه ی تصمیم سازان 
و تصمیم گیران و حمکرانان شــرایط مطلوبی را به 
کمک همه ی حســابداران فراهم کنیم. این جلسه، 
جلسه ی ســخنرانی نیســت. ما اعتقاد داریم جمع 
شدن همه ی اعضای حرفه در کنار هم نیز منجر به 
رشد و اعتالی حرفه و معرفی نقش اثرگذار حرفه ی 
حسابداری می شود. در پایان ضمن آرزوی سالمتی 
بــرای حســابداران، خاصه پیشکســوتان عزیز، که 
ماندگاری و پایداری امروز حرفه مدیون تالش های 
مضاعف همه ی دوستان است، از درگاه خداوند برای 
همه آرزوی توفیق و سالمتی، و برای همه ی کسانی 
که در ســال های گذشــته در بین ما بودند و االن 
نیســتند و دار فانی را وداع گفتند، طلب مغفرت و 
آمرزش، و برای همه ی همکاران بیمار شفای عاجل 
از خداوند منان خواســتاریم. از همه ی دوستان که 
دعوت انجمن حسابداران خبره ی ایران را پذیرفتند 
و در این جلسه و همایش خودشان شرکت کردند، 

ممنون و سپاسگزارم.

سخنرانی محمد عزیز الهی
عضــو هیئت مدیره و معاون توســعه ی بازار 

گروه همکاران سیستم
خدمت همه ی حضار گرامی ســالم عرض می کنم. 
خوشحالم که این فرصت فراهم شد که چند دقیقه 
در خدمــت شــما بزرگواران باشــم. روز و هفته ی 
حسابدار را خدمت شــما تبریک عرض می کنم، و 
به نمایندگی از گروه همکاران سیســتم از زحمات 
و تالش هایــی که این جامعــه ی بزرگ برای علم و 
حرفه ی حسابداری در سطح کشور انجام می دهند، 
صمیمانه سپاسگزاری می کنم. یکی از چیزهایی که 
ما همیشــه خیلی به آن افتخار می کنیم این است 
که امروز بیش از ســی سال است که در کنار شما 
و با همکاری شــما توانســته ایم بسترهای مناسبی 
را برای خدمت رســانی و توســعه ی کسب و کار و 
پایداری آنها در کشــور ایجــاد کنیم. در طول این 
ســال ها، بی شــک همکاری و همراهی حسابداران 
کشــور خیلی به ما کمک کرده اســت. از این جا به 
بعد هم قطعا با اعتباربخشــی و توجه شما عزیزان 
می توانیم توســعه ی بهتری داشته باشیم. وقتی به 
گذشــته نگاه می کنیم و روند تا بــه امروز را مرور 
می کنیم، خوشبختانه حرفه ی حسابداری و زمینه ی 
مدیریت مالی دارای غناء بســیار خوبی شده است، 
و تغییرات بسیار مثبتی را داشته است. همان طور 
کــه در صحبت های آقای صادقیــان هم بود، امروز 
مباحث شفافیت مالی، نظم و انضباط مالی، و کمک 
به تصمیم گیری و تصمیم ســازی از عناصر بســیار 
مهم و تاثیرگذار در روند توســعه ی کسب و کارها 
اســت. و به نظــر من، از آن مهم تــر در پایدار نگه 

داشتن کسب و کارها بسیار موثر است.

ما خوشــبختانه امروز پس از گذشت بیش از سی 
ارائه ی راهکارهای نرم افزاری در حوزه های  ســال 
مختلف، می توانیم بگوییــم که همه ی بخش های 
مختلف بــازار را می توانیم با محصوالت متنوع مان 
پاسخ بدهیم. در گردهمایی امروز بعضی از استادان 
را دیــدم، کــه اوال، خیلی باعث افتخار اســت که 
در خدمت شــان هســتیم، ثانیا، دوستانی هستند 
که از گذشــته تا امروز با محصــوالت مختلف ما 
کار کرده انــد، و با انتقادات و پیشــنهادات و حتی 
تشویق هایشــان به این تغییرات کمک کرده اند. در 
حال حاضر ما در گروه همکاران سیستم، نیازهای 
مجموعه های بسیار بزرگ را با ERP کامال ایرانی، 
تا نیازهای طیف کسب و کارهای کوچک و متوسط 
و حتی اصناف را پاســخ می دهیم. محصوالتی که 
هم به شفافیت و هم به گزارشگری و هم به تحلیل 
و بررسی دقیق تر کمک می کنند. ما در این دوران 
طوالنی همیشــه خودمان را متعهد می دانســتیم 
که با اســتفاده از بازخوردهــا و نظرات مثبتی که 
از بازار دریافت می کنیم بتوانیم خدمت مناســب 
را ارائــه بدهیم. ما همیشــه خودمــان را متعهد 
می دانســتیم که در این فرآیند تغییرات مســتمر 
همراه شما باشیم، و با ارائه ی خدمات، محصوالت 
و پلتفرم های جدید بتوانیم تاثیرگذار باشــیم. االن 
وقتی به فعالیت خودمان و شــما نــگاه می کنیم، 
می بینیــم که بســیار نزدیک و همگــرا با هم کار 
می کنیم. ما جامعه ی حسابداری و مالی کشور را به 
واقع به عنوان شــریک استراتژیک خود می دانیم و 
امیدواریم بتوانیم با استفاده از این ظرفیت خودمان 

را تقویت کنیم.

طی ده های اخیر استفاده ی فراتر از ابزار و عملیات 
در حوزه ی مالی و تحلیلگری بســیار جدی شــده 
است، و بحث حســابداری مدیریت و بودجه ریزی 
تقویت پیدا کرده اســت. در این مباحث که شــما 
خیلی بهتــر از ما به آنها اشــراف دارید، ما تالش 
کرده ایم در کنار شما نسبت به ارائه ی راهکارهای 
نرم افزاری اقدام کنیم. تکنولوژی همواره به عنوان 
یک پیشران مهم در توســعه ی کسب و کارها مد 
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نظر بوده اســت. اگر به روند آن در دنیا نگاه بکنیم 
می بینیم که همه ی شرکت های پیشرو جهان تالش 
می کنند که با استفاده از تکنولوژی و به کار گرفتن 
ابزارهای جدید مسیر توسعه ی خود را تسهیل کنند 
و انرژی بیشتری به این جریان بدهند. خوشبختانه 
گروه همکاران سیســتم در این مسیر، پس از گذر 
از محصوالت تحت ویندوز به محصوالت تحت وب، 
امروزه محصــوالت خود را با اســتفاده از خدمات 
رایانش ابری در بســتر ابر )Cloud( ارائه می کند. 
رایانش ابری شــما را از بســترهای ســخت افزاری 
موجود در شــرکت ها آزاد می کنــد، و این امکان را 
به شــما می دهد که بر روی یــک پلتفورم پایدار از 
همه جا به اطالعات مورد نیازتان دسترســی داشته 
باشــید. خدمات ابری که امــروزه ما ارائه می کنیم، 
همه ی نیازمندی های شــما را در حوزه هایی که از 
گذشته با راهکارهای نرم افزاری ما برآورده می شد، 
پاسخگو است. کســب و کارهای کوچک و متوسط 
که همیشــه خواســتار راهکارهای حرفه ای مقرون 
به صرفه هســتند، امروز به این ســمت استفاده از 
این خدمــات رایانش ابری حرکــت می کنند. آنها 
فقط با پرداخت یک حق اشــتراك ســاالنه بدون 
این که درگیر توســعه و نگهداری ســخت افزارها و 
نرم افزارها بشوند، می توانند نیازهای خود را برطرف 
کنند. ما از حدود ده ســال پیش، محصول سپیدار 
را عرضه کرده ایم، که توانســته است بازار کسب و 
کارهای کوچک و متوســط را به خوبی پاسخ بدهد. 
خوشــبختانه این محصول امروز جایگاه خوبی نزد 
شــما دوســتان دارد، و با بازخوردهایی که از شما 
دریافت می کنیم، این محصول در مسیر چشم انداز 
خودش بر اســاس تکنولوژی حرکــت خواهد کرد، 
و امیدواریم نســخه های خوبی را با همدیگر به روز 

کنیم و داشته باشیم. 

یک موضــوع دیگر که به فعالیــت و جامعه پذیری 
مجموعه ی کسب و کار ما در مسیر توسعه ی صنعت 
کمک می کند، گستردگی و شبکه ی بزرگ افرادی 
اســت که با گروه همکاران سیســتم کار می کنند. 
عالوه بر مجموعه و شــبکه ی داخلی خود همکاران 

سیستم، امروز تقریبا بیش از 2۵0 نماینده ی فعال 
در سرتاســر کشــور با همکاران سیستم همکاری 
می کنند، که بسیاری از این دوستان از متخصصان 
حرفه ی حسابداری هســتند. این نمایندگان ما هم 
در حوزه ی ســپیدار و خوشبختانه امروز در حوزه ی 
راهــکاران ابری مــا فعالیت می کنند. ما اســتقبال 
می کنیم که هر چه بیشــتر این دوستان را در کنار 
خودمان داشته باشیم، و بتوانیم این مسیر را با کمک 
این دوستان قوت بیشتری ببخشیم. امیدواریم این 
شــبکه با کمک شما دوســتان عزیز قابلیت باالیی 

برای توسعه و بزرگ شدن داشته باشد.

ما رســالت خودمان می دانیم که در مسیر توسعه ی 
کســب و کارمان، در زمینه ی اشــاعه ی موضوعات 
علمی هم فعال باشیم. در این زمینه نیز نقش اصلی 
بر عهده ی خود شما دوستان است. ما هر سال بالغ 
بر شصت، هفتاد ســمینار آموزشی برگزار می کنیم 
که خیلی از استادان حسابداری در آنها مطلب ارائه 
می کنند. بر همین اســاس، ایده گرفتیم که نسبت 
بــه افتتاح "رادیو مالی" اقــدام کنیم. محتوایی که 
از طریق رادیو مالی منتشــر می شود، توسط اهالی 
حرفه ی حسابداری تامین می شود. این رادیو امروز 
بیش از شش هزار مشــترك دارد، و مطالب بسیار 
جذابــی در آن ارائه می شــود. ما عــالوه بر این که 
عالقه مندیم شــما بیشــتر با این رسانه ی تخصصی 
آشنا بشــوید، از شما هم درخواست داریم که به ما 
کمک بکنید تا در مســیر توسعه ی آن گام برداریم 
و بتوانیــم تعهد خودمان در اشــاعه ی دانش مالی 
و فرهنــگ مدیریت مالی در مجموعه ی کســب و 

کارهای کشور را تداوم ببخشیم. 

از این فرصت هم اســتفاده می کنم و شما دوستان 
بزرگوار را به حضــور در »رویداد تخصصی رایانش 
ابری« )سه شنبه، 1۷ دی 13۹8، مرکز همایش های 
برج میالد( که توسط گروه همکاران سیستم برگزار 
خواهد شــد دعوت می کنــم. در ایــن همایش از 
خدمات ابری جدید گروه همکاران سیستم رونمایی 
می کنیم. عالوه بر این، مطالب خوبی هم در ارتباط 

با این فناوری نوین به حضار ارائه می شود. دوستان 
عالقه منــد می توانند برای حضور در این همایش به 
وبگاه مــا )systemgroup.net( مراجعه و ثبت 
نام کنند. ما بسیار خوشــحال می شویم که در این 
همایــش پذیرای حضور شــما بزرگواران باشــیم، 
و چون مطالبــی به روزی در آن ارائه خواهد شــد 
امیدواریم هم برای شــما مفید باشد، و هم از جانب 
شما به ما ایده هایی خوبی بدهد که بتوانیم در مسیر 

توسعه ی این خدمت نوین گام برداریم.

در پایان کالمم دوستان را دعوت می کنم از غرفه ی 
گروه همکاران سیســتم در بیرون از ســالن بازدید 
کننــد. همکاران من در خدمت شــما هســتند و 
ارائه هایی را آماده کرده اند که خوشحال می شویم از 
آنها بازدید کنید و برای به کارگیری در شرکت هایی 
که فکر می کنید مناســب هســتند همــکاران ما 
توضیحات بیشــتر را خدمت شــما ارائه کنند. من 
بیشــتر وقت شــما را نمی گیرم. مجددا از انجمن 
حســابداران خبره ی ایران تشــکر می کنم. بسیار 
خوشحال شدم که خدمت شــما بودم. شب خوبی 

را برای شما آرزومندم. خدا نگهدارتان.  

سخنرانی حجت اله ایوبی
دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو – ایران 

بســم اهلل الرحمن الرحیم. من هم روز حسابدار را 
تبریک عرض می کنم، و از طرف خودم و همکارانم 
در کمیســیون ملی یونســکو در ایران به شما خدا 
قوت و خســته نباشــید می گویم. یقیناً شــما از 
من انتظار شــنیدن مطالــب تخصصی در حوزه ی 
کاری تان را ندارید. چرا که رشــته ی تحصیلی من 
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علوم انسانی است، و از عدد هزار به باال را به زحمت 
می شمارم )با خنده(، چه برسد به این که بخواهیم 
درباره ی حســابداری ســخن بگوییم. ولی نکته ای 
که مــن فکر می کنم ارزش و اهمیت کار شــما به 
عنوان یک انجمن حرفه ای را در جهان امروز بسیار 
برجســته کرده، این اســت که در جهان امروز به 
خوبــی فهمیده اند که آموزش فقط درس و کتاب و 
مدرسه نیست. در اعالمیه ی یونسکو درباره ی سواد، 
از موارد مختلفی که برای بهتر زیســتن انسان الزم 
است به عنوان سواد یاد شده است. سواد فقط رفتن 
به مدرســه و کتاب خواندن نیست. زندگی درست، 
ارتباطات درســت، محیط زیســت درست، و یکی 
از سوادهای بســیار مهمی که یونسکو بر روی آن 
تاکید فراوان دارد، سواد مالی است. ما در امر مالی 
بی سوادان فراوان داریم. امروز یونسکو عزم خود را 
جزم کرده اســت که در جهان امروز سواد مالی را 
افزایــش بدهد. در مدارس به کــودکان و فرزندان 
نحــوه ی اداره ی امور مالی و نحوه ی مدیریت منابع 
مالــی را بیاموزاننــد. من فکر می کنــم مدیران ما 
در عرصه های مختلف شــدیدا نیازمند این ســواد 
هستند. من خودم یک مدیر هستم، و در عرصه های 
مختلف فرهنگی افتخار مدیریت داشته ام. ولی فکر 
می کنم بســیاری از کسانی که از دانشگاه ها دعوت 
می شــوند و اتفاقا افراد فرهیخته ای هم هستند، و 
یک باره می رونــد در یک وزارتخانه و یک بودجه ی 
عظیم هم در اختیارشــان است، ولی در امور مالی 
وارد نیســتند. ما که در این پست ها قرار می گیریم 
هر چند در رشــته ی خودمان، مثــال، در زمینه ی 
فرهنــگ و هنــر کارهایی را بلد هســتیم، ولی در 
امور مالی وارد نیســتیم. به همیــن دلیل، افرادی 
که در این کشور می خواهند مدیر بشوند، باید یک 
آموزشــی، کتابی، جزوه ای در زمینه ی امور مالی از 
این انجمن کهنســال داشته باشند. ما مدیران را با 
سالم و صلوات می آوریم. خیلی هم به آنان احترام 
می گذاریم. چون اغلب آدمهای دانشگاهی هستند و 
ســابقه ی خوبی دارند. خیلی هم زحمت می کشند. 
ولی وقتی دوره ی مدیریت شــان که تمام می شود و 
حسابرسی آغاز می شود، می بینیم خیلی از کارهایی 

که با حســن نیت کردیم و فکر می کردیم درست 
اســت، ولی وقتی مثال این جا مزایده می خواست، 
این جا مناقصه می خواست، اینجا مشمول فالن بند 
و ماده و تبصره بود، این جا خارج از شــمول بود، و 
مسائلی از این دست. خیلی از مدیران این موارد را 
متوجه نیستند. بنابراین، از فرزندان ما در مدارس 

تا مدیران ارشد کشور نیازمند سواد مالی هستند.

یونسکو در این زمینه ظرفیت خوبی است. انجمن 
شما یک نهاد باسابقه است. کمیسیون ملی یونسکو 
ایران هم امســال هفتادمین سالگرد تاسیس اش را 
جشــن گرفت، و بســیار نهاد مهمی اســت. ما در 
یونســکو جایگاه بلنــدی داریم. بــرای این که ما 
ایرانیــم، و ایران یعنی علم و آموزش و فرهنگ، که 
هدف اصلی یونسکو است. ایران مهد علم و آموزش 
و فرهنگ اســت. در یونســکو نمی توانند ایران را 
نبینند، نمی توانند تمدن چند هزار ســاله ی ایران 
را نبینند، نمی تواننــد موفقیت ما را در عرصه های 
علم و آموزش نبیننــد. ما واقعا در این اجالس هر 
وقت دست بلند می کنیم همه با احترام می خواهند 
ببینند که ایران در این زمینه ســخن اش چیست. 
ما در کمیســیون ملی یونسکو ایران 14 کمیته ی 
ملی، 1۶ کرســی مصــوب، و 8 مرکز شــماره دو 
بین المللی داریم که در ایران هســتند و وابســته 
به مجموعه ی ما هســتند. کمیته های تخصصی ما 
در زمینه هــای مختلفی از جمله، آموزش، آموزش 
عالی، آب شناسی، اقیانوس شناسی، محیط زیست، 
میراث فرهنگی، ... هســتند. یکــی از کمیته هایی 
که تصویب شــده است و به زودی فعالیتش را آغاز 
می کند، کمیته ی سواد مالی است. یونسکو به این 
جمع بندی رســیده اســت که برای افزایش سواد 
مالــی باید تجربه ی جهانی را به کشــورها منتقل 
کند. بزرگان این رشــته کاندیدا هســتند که عضو 
کمیته ی ملی ســواد مالی ما باشند. از این انجمن 
هم دلمان می خواهد که نماینده ای داشــته باشیم. 
کمیته ی ســواد مالی یونسکو در ایران برای تحقق 
بســیاری از اهدافی که شــما دارید بــرای تحقق 
آنهــا تالش می کنید خیلــی می تواند کمک بکند. 

بنابراین، در این کمیتــه ی تخصصی حتما انجمن 
شــما حضور خواهد داشت. ما و شما به این نتیجه 
رسیده ایم که فرزندان مان را باید از کودکی آموزش 
بدهیم برای کارآفرینی، برای خالقیت، برای اداره ی 
منابع، برای تبدیل منابع به شــغل و کار، برای این 
که دست شان جلوی دولت دراز نباشد، برای این که 
همه ی آرزوی شــان این نباشد که دکتر و مهندس 
بشوند، یا کارمند بشوند. آرزوی بچه های ما باید این 
باشــد که کارآفرین باشند. شما در این راستا بسیار 
می توانید به ما کمک کنید. مطمئن باشید ما هم در 

کمیسیون ملی یونسکو در کنارتان هستیم.

یک خبر را هم خدمت شــما عرض کنم. هر دو سال 
یک بار، چند شهر از ســوی یونسکو به عنوان شهر 
خالق انتخاب می شــوند. االن تعداد شهرهای خالق 
بالغ بر 2۶0 شهر از سرتاسر جهان هستند. ما هر دو 
ســال یک بار چهار پرونده را می توانیم مطرح کنیم، 
البته فقط دو ســهمیه داریم. خوشبختانه امسال هر 
دو سهمیه مان تایید شــد، و سنندج به عنوان شهر 
خالق در موسیقی و بندرعباس به عنوان شهر خالق 
در صنایع دســتی انتخاب شد. اصفهان و رشت هم 
از قبل دیگر شــهرهای خالق ما بودند. االن ما چهار 
شــهر خالق داریم. عالوه بر ایــن، ما در ایران هفت 
شــهر یادگیرنده داریم که برند یونسکو را دارند. من 
پیشــنهاد می کنم، کمیته ی ملی ســواد مالی ما با 
کمک شــما آموزش سواد مالی را در این هفت شهر 
که وابســته به ما هســتند به صورت آزمایشی اجرا 
کنیم. شهرداران این شهرها به عنوان شهر یادگیرنده 
از ما حکم دارند. ما می توانیم به کمک شما با امکانات 
این شهرداری ها آموزش سواد مالی را در این شهرها 
به صورت آزمایشی اجرا کنیم. از این که عرایض من 
را استماع کردید، تشــکر می کنم. برای شما آرزوی 

توفیق و سربلندی دارم. خیلی متشکرم.

گزارش محسن قاسمی )دبیرکل( از برگزاری 
آزمون های انجمن حسابداران خبره ی ایران

 خدمت دوستان و همکاران عزیز و اعضای محترم 
انجمن سالم عرض می کنم. روز حسابدار را خدمت 
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حسابدار

شما تبریک می گویم. گزارش کوتاهی را از آزمون های 
انجمن خدمت تان عرض می کنم. بعد، مراسم تقدیر از 
نفرات برتر آزمون ها را اجرا می کنیم. همان طــور که 
دوستان می دانند، از  23 تیر 13۹3 که اساسنامه ی 
جدید انجمن تصویب شد، طبق ماده ی 8 اساسنامه، 
اعضای انجمن بعد از دو ســال عضویت می توانند در 
یکی از شــاخه های تخصصی حسابدار مستقل خبره 
)که از قبل هم بود(، حسابدار مالی خبره و حسابدار 
مدیریت خبره )که جدیدا طراحی شد( در آزمون های 
حرفه ای انجمن شرکت کنند و در صورت موفقیت در 
این آزمون ها به عنوان عضو خبره ی انجمن و دارنده ی 
آن گواهینامه ی حرفه ای شــناخته شوند. ایده ای که 
پشت این گواهینامه های حرفه ای انجمن است، این 
است که که با الگو گرفتن از شرایطی که در حرفه ی 
حســابداری جهان وجود دارد، ما افــرادی که وارد 
حرفه می شوند را پس از این که مبانی و کلیات را در 
دانشــگاه آموزش دیدند، بیاییم و به صورت حرفه ای 
پرورش بدهیم. چون متاسفانه روندی که در یکی، دو 
دهه ی گذشته در حسابداری ایران طی شده، به این 
شکل بوده است که ما حسابداری را خیلی دانشگاه زده 
کرده ایم! به طوری که، دانشجویان حسابداری وقتی 
لیسانس حسابداری شان را می گیرند، تحت تاثیر این 
جو غلطی که وجود دارد، تصورشان بر این است که 
حتما باید وارد مسیر تحصیالت تکمیلی دانشگاهی 
بشوند. در صورتی که دوستان می دانند در کشورهایی 
که رهبری حسابداری جهان را بر عهده دارند، افرادی 
که وارد تحصیالت تکمیلی دانشــگاه می شوند فقط 
کســانی هســتند که می خواهند کار دانشــگاهی و 
پژوهشــی بکنند. یک جمعیت بسیار بزرگ تری که 

می خواهنــد کار حرفه ای بکنند به ســمت گرفتن 
گواهینامه های حرفه ای می رونــد. یعنی با توجه به 
آن زمینه ی تخصصی که انتخاب می کنند، به دنبال 
گرفتن گواهینامه های تخصصی مرتبط می روند، و در 

واقع، مسیر حرفه ای بودن را طی می کنند. 

ما در ایران به جز گواهینامه ی حســابدار رسمی که 
هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب وجود داشــت 
و دارد، و گواهینامــه ی حســابدار مســتقل که بعد 
از انقالب از ســوی انجمن صادر می شــود، و هر دو 
فقط در زمینه ی حسابرســی مستقل هستند، هیچ 
گواهینامه ی حرفه ای دیگری نداشتیم. در حالی که 
می دانیم همکاران حســابرس یک بخش کوچکی از 
جامعه ی بزرگ حسابداران را تشکیل می دهند. یعنی 
بخش بزرگ تر جامعه ی حســابداران ایران از داشتن 
گواهینامه های حرفه ای محروم بودند. ولی خوشبختانه 
از ســال 13۹۶، برگزاری آزمون های گواهینامه های 
حرفه ای انجمن آغاز شــده اســت، و امسال سومین 
ســالی بود که این آزمون هــا را برگزار کردیم. عالوه 
بــر این، در کنار آزمون های دو گواهینامه ی حرفه ای  
حسابدار مالی خبره و حسابدار مدیریت خبره، امسال 
یک گواهینامه ی جدید هم در زمینه ی حســابداری 
مالیاتی مشاغل طراحی کردیم که آزمون های آن را 
در دو نوبت )اردیبهشــت و آبان( برگزار کردیم. این 
گواهینامه با توجه تکالیــف مالیاتی جدید صاحبان 
مشاغل که بحث روز اســت طراحی شده است، و با 
توجه به ظرفیت بزرگی کــه در زمینه ی ارائه ی این 
خدمات در سطح کشور وجود دارد، برنامه ی انجمن 
این اســت که آزمون های این گواهینامه را به تعداد 
بیشتر و در شــهرهای مختلف سرتاسر کشور برگزار 
کنیم. خوشبختانه دو نفر از اعضای انجمن هم »اولین 
راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« 
را با هدف راهنمایی عالقه مندان به شــرکت در این 
آزمون ها تدوین کرده اند که از سوی انتشارات انجمن 
منتشر شد و در دسترس عالقه مندان است. دوستان 
می توانند این کتــاب را هم از طریق انجمن و هم از 
طریق کتاب فروشــی PACT تهیه کنند. بیشــتر از 
این وقت جلسه را نمی گیرم. در ادامه، از نفرات برتر 

این چهار آزمونی که امســال داشتیم تقدیر به عمل 
می آوریم. خیلی ممنونم.

 تقدیر از ســه نفر برتر »آزمون حسابدار مالی 
خبره ی سال ۱۳۹۸«

پس از ارائه ی گزارش محســن قاســمی )دبیرکل(، 
با حضــور وی و دو تن از اعضای هیئت تشــخیص 
صالحیت حســابداران مالی خبــره، به ترتیب الفبا، 
ســیدمحمد باقرآبادی و مریم علیشیری، از سه نفر 
برتر »آزمون حســابدار مالی خبره ی سال 13۹8« 
که در روز جمعه، 1 آذر 13۹8، برگزار شــده بود به 

ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:
رتبه نخست: حمیدرضا صالحی  

رتبه دوم: سعید پرتو  
رتبه سوم: محسن رحیمی در آباد  

دیگر پذیرفته شــدگان این آزمون کــه از طریق وبگاه 
انجمن معرفی شدند، عبارتند از )به ترتیب رتبه(: بابک 
وهابی، اسحاق جانباز، جلیل ایوانی، مجید باقیات، علی 

فتوحی اردکانی، بهنام شیری، و بهرام رستمی

تقدیر از سه نفر برتر »آزمون حسابدار مدیریت 
خبره ی سال ۱۳۹۸«

در ادامه، با حضور پنج تن از اعضای هیئت تشخیص 
صالحیت حسابداران مدیریت خبره، به ترتیب الفبا، 
مهران آقایی، امیر ابراهیم زاده، منصور شمس احمدی، 
رحمت اله صادقیان، و اسفندیار گرشاسبی، از سه نفر 
برتر »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹8« 

سعيد پرتوحميدرضا صالحی

محسن رحيمی در آباد
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حسابدار

حامد محرابینرگس محمدی

فاطمه صيتی

ناهيده باقریسمانه هاشم زاده

اباذر نيکخواه

باتقوا، کتایون تفرشــی راد، منصور شمس احمدی، 
مهدی غریب، محسن قاسمی، و مهدی مقدسی، از 
ســه نفر برتر »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی 
مشــاغل« که در روزهای جمعه و شنبه، 20 و 21 
اردیبهشــت 13۹8، برگزار شده بود به ترتیب زیر 

تقدیر به عمل آمد:
رتبه نخست: زهره زحمت کش  

رتبه دوم: بیتاسادات جمالی کرمانشاهی  
رتبه سوم: نسترن میرزا زاده مفرد  

دیگر پذیرفته شــدگان این آزمــون که از طریق 
وبگاه انجمن معرفی شدند، عبارتند از )به ترتیب 
رتبه(: شــبنم شایسته فر، محســن ملک اصلی، 
زینب تقوی صوفیانی، قاسم جواد زاده جانبهان، 
علی مــرادی، مریم احمــدی جوهرانی معصومه 
شــقاقی، امیر کاملــی، جالل یحیائــی لیموئی، 
رویا صدقی، محمد کمالو، امیرحســین ســپهر، 
مانوئیــل یوحنایی، ســعید مختاری، ســیدامید 
ســجادیان، ابراهیــم محســنی کوتنانی، مهدی 
ابوالقاسم  برزآبادی فراهانی، حســین مشــیری، 
کــردی، علیرضا ابرار بصیر، ســیدرضا حســینی 
کوشالشاهی، امیرحســن معظمی کندی، محسن 
صافی ســیس، حامــد صمیمیــت، اکبر حامدی 
وند، ســعید اکبری ارزنانــی، ادریس کریمی قره 
عمر، نفیســه عادلی، رضــوان کوچک اندام، امیر 
بختیاریــان، امیر عرفان بهرامی، حســن قارلقی، 
داود هارونــی، مرتضی غفاری، آرمان نقش بندی، 
رامیــن غنچه، ســیده مهرناز هاشــمی، ملیحه 
ایرجی، ســعیده یوســفی، محمــد حبیبی، زهرا 
معــارف وند، شــیرزاد وفائی فر، نینــا مالزینلی، 
نرگس عباســی، مجید رزاق، علیرضا نادعلی پور، 
سیده زهره  باقری شاره، سمانه سادات مظلومی 
طبائی، جعفرصادق محــرر ذبیحی، محمدمهدی 

سپهری، و مصطفی زارع اصغری

برتر »آزمون گواهینامه ی  نفر  از ســه  تقدیر 
خدمات مالیاتی مشاغل، آبان ۱۳۹۸«

در ادامــه، با حضور اعضای کارگــروه گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل، به ترتیب الفبا، مصطفی 

 بيتاسادات جمالی کرمانشاهی زهره زحمت کش

نسترن ميرزا زاده 

که در روز جمعه، 1 آذر 13۹8، برگزار شــده بود به 
ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:

رتبه نخست: سمانه هاشم زاده  
رتبه دوم: ناهیده باقری  
رتبه سوم: اباذر نیکخواه  

دیگر پذیرفته شــدگان ایــن آزمون کــه از طریق 
وبگاه انجمن معرفی شــدند، عبارتند از )به ترتیب 
رتبه(: مهــدی محمدی مالحاجلوئی، احمد غفاری، 
محمود رضا توحیدنژاد، پیمان میرزا محمدی، قاسم 
عابدزاده، مســعود شــاهوردی، محمد نوامید هیق، 
مهدی صفاری، جواد خراسانی نژاد، و ستوده باقری

باتقوا، کتایون تفرشــی راد، منصور شمس احمدی، 
مهدی غریب، محسن قاسمی، و مهدی مقدسی، از 
ســه نفر برتر »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی 
مشاغل« که در روز جمعه، 10 آبان 13۹8، برگزار 

شده بود به ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:
رتبه نخست: نرگس محمدی  

رتبه دوم: حامد محرابی  
رتبه سوم: فاطمه صیتی  

دیگر پذیرفته شدگان این آزمون که از طریق وبگاه 
انجمن معرفی شــدند، عبارتند از )به ترتیب رتبه(: 
سعید پرتو، محراب رییسیان، مصطفی مومنی، امید 
نادری، فرشــته شیاسی، مهسا مشــهدی رمضان، 
ژوزف عیســوی، معصومه مددی، یوســف غیاثوند، 
ســید مهدی حســینی نژاد، ســید میالد رضوی 
طوسی، مرتضی تشــکری تبریزی، شهاب شاهنده 
بوسجین، محمدرضا منفرد، مهسا همیونی، حسین 
مصلی نژاد، عبداله قربانی فرد، زهرا فالح حیدری، 
ســمانه هاشــم زاده، ویدا غالمعلی خان شاهسون، 
علیرضا نظری، حسین عباسی، رضا غالمی چهارده، 
اباذر جاللــی اصفهانی، رامین امیدی، زهرا دیده ور، 
محمد جان نثاری الرانی، و سمیه شریفی سفیدی

تقدیر از کارکنان برگزیده ی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران

پس از تقدیر از نفرات برتــر آزمون های انجمن، با 
حضور رحمت اله صادقیان )رئیس( و محسن قاسمی 
)دبیرکل(، از خدمات اکرم هاشــمپور )سمیعی( در 

برتر »آزمون گواهینامه ی  نفر  از ســه  تقدیر 
خدمات مالیاتی مشاغل، اردیبهشت ۱۳۹۸«

ســپس، با حضــور اعضای کارگــروه گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل، به ترتیب الفبا، مصطفی 



1۰
 پاییز ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۰

حسابدار

احمد عبایی کوپایی

رسول محمدی سالک

ابوالقاسم فخاریان

تقدیر از چهره های ماندگار انجمن حسابداران خبره ی ایران در سال ۱۳۹۸

مجيد اسکندری

اکرم هاشمپور )سميعی(

صدیقه ذوالفقاری

اداره ی امور اعضای انجمن طی بیش از 2۶ ســال 
گذشــته و خدمات صدیقه ذوالفقــاری در مجله ی 

حسابدار طی بیش از 1۷ سال گذشته تقدیر شد.

مصطفی احمدی وسطی کالئی

تقدیــر از خبرنــگار برگزیــده ی حوزه های 
حسابداری و مالی

در ادامه، بــا حضور رحمت الــه صادقیان )رئیس( 
و محســن قاســمی )دبیــرکل(، از خدمات مجید 
اســکندری، خبرنگار روزنامه ی دنیــای اقتصاد، به 
برگزیده ی حوزه هــای تخصصی  عنوان خبرنــگار 

حسابداری و مالی تقدیر شد.
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پاییز ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۰ شمارۀ

حسابدار

تقدیر از چهره های ماندگار انجمن حسابداران 
خبره ی ایران

در بخش پایانی مراسم، با حضور اعضای شورای عالی 
انجمــن، به ترتیب ســمت/الفبا، رحمت اله صادقیان 
)رئیــس(، منصور شــمس احمدی )نایــب رئیس(، 
مصطفی باتقــوا )خزانه دار(، ســیدمحمد باقرآبادی، 
مهران آقایــی، امیر ابراهیم زاده، مریم علیشــیری، و 
محمدحسن فامیلی، از یک عمر خدمات ارزشمند و 
مشارکت تأثیرگذار ابوالقاسم فخاریان، منوچهر بیات، 
رســول محمدی ســالک، مصطفی احمدی وسطی 
کالئی، و احمد عبایی کوپایی در راستای تحّقق اهداف 
و اعتالی نام انجمن به عنوان چهره های ماندگار انجمن 

حسابداران خبره ی ایران در سال 13۹8 تقدیر شد. 

سخنرانی ابوالقاسم فخاریان
از چهره های ماندگار انجمن حسابداران خبره ی 

ایران در سال ۱۳۹۸

"زبان ناطقه از وصف شوق ناالن است"

بنــده افتخار داشــته ام که طي ســالیان متمادي از 
جایگاه عضو شــوراي عالي در حد بضاعت خویش در 
پیشبرد اهداف انجمن که در محور آن اعتالي حرفه ی 
حسابداري بوده است خدمت نمایم. در عین حال من 
خود را وامدار انجمن نیز مي دانم، به لحاظ آموخته هایم 
از شــما و فرصت هاي تجربه اندوزیهــا. در این عرصه 
همواره از لطف و مهر اهل حرفه و استادان دانشگاهي 

و آموزشي و مدیریتي برخوردار بوده ام.

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا
در منتهاي همت خود کامران شدم

دوستان عزیز و گرانمایه!
باور جملگي این است که ما در حرفه ی مقدسي قرار 
داریــم که از منزلت ویژه اي در عرصه هاي اقتصادي و 
اجتماعي برخوردار است. دیگران ما را امین و امانت دار 
خود مي دانند و به گزارش هــا و قضاوت هاي ما اتکاء 
مي کنند و آسودگي خاطر مي یابند. سالمت بنگاه به 
وسیله ی نقش کنترلي ما تضمین مي شود و اصطالحا 
ما را طبیبان سازمان مي دانند. حرفه ی ما در مقیاس 
ملي و بین المللي توسط نهادها و انجمن هاي حرفه اي 
سامان داده مي شود و اعتالء مي یابد. آیین ها، ضوابط 
و اســتانداردهاي جامع و مستحکم هدایتگر کار و بار 
ماست و موجبات همزباني و هم رأي را فراهم مي سازد. 
حرفه ی ما، از جمله ی معدود حرفه هایی است که در 
آن سوگند یاد مي شود. سوگند صداقت و درستکاري، 
ســوگند رازداري و امانت داري، ســوگند پایبندي به 
اصول و اخالق حرفه اي و سوگند استقالل رأي و حفظ 
شرافت حرفه اي. در ســازمانها و بنگاههاي اقتصادي 
همه ی راهها به حســابداري ختم مي شــود. مدیران 
مالي با تعریف و ظرفیت سنجي هاي جدید، به لحاظ 
نقش تأثیرگذار شرکاي تجاري بنگاه نامیده مي شوند و 
حسابرسان به عنوان نماد اطمینان بخشي ایفاي نقش 
می کنند. با این منزلت و مرتبت که از ما و حرفه ی ما 
در  ذهن جامعه وجــود دارد، باید بیش از پیش قدر 

خویش و حرفه ی خویش را بدانیم.

در کشــور ما، کوشــش هاي وســیعي در عرصه هاي 
حرفه اي و آکادمیک براي اعتالی حرفه ی حسابداري 
به عمل آمده است. ولي کارهاي ناشده بسیاري پیش 
روي ماست که من به برخي از آنها اشاره مي کنم. سطح 
علمي فارغ التحصیالن حسابداري در مقاطع مختلف 
مطلوب نیســت. کمیت و تعداد دانشنامه به دستان بر 
کیفیت دانش و عمق تخصص آنان سایه افکنده است. 
تعامل الزم بین محافل حرفه اي، دانشگاهي و بنگاه هاي 
اقتصادي وجود ندارد. ذهن پژوهشــگر را باید با چراغ 
بیابیم! پروژه هاي تحقیقاتي که گره گشــاي مشکالت 
بنگاه هاي اقتصادي و سازمانهاي ما باشد حکم کیمیا را 
پیدا کرده است. ارتباط ما با محافل و مراجع حرفه اي 
منطقه اي و بین المللي در پایین ترین سطح قرار دارد. 
ما تقریبا در هیچ یــک از کمیته هاي آیفک و مراجع 
حرفه اي منطقه اي نماینده و حضور نداریم و از تبادل 
نظر با آنان بي بهره ایم. بین مؤسســات حسابرسي که 
اعضاي یک پیکرند، تبادل تجربه و کوشش مشترك در 
جهت صیانت از منافع جمعي وجود ندارد و از موفقیت 
یکدیگر که در نهایت موفقیت کل حرفه است شادماني 
پدید نمي آید. اینها و مسائلي از این دست باید به عنوان 
چالش هاي جدي حرفه مورد تامل و تحلیل قرار گیرد 
و چاره جویي شــود و شیوه ی رهیافت از این چالش ها 

در دستور کار متولیان این حرفه ی شریف قرار گیرد.

با پوزش از تطویل کالم، یک بار دیگر از اعضاي محترم 
شوراي عالي انجمن به واسطه ی عنایتي که به این جانب 
داشــته اند و از شما اعضاي محترم انجمن، کوشندگان 
حرفه ی حســابداري و اســتادان محترم که همواره از 
درس آموزي هــا، مهر و صمیمیــت و گرماي وجودتان 
برخوردار بوده ام سپاس بي پایان خود را تقدیم مي دارم. 
در پاســخ به این عنایت شما و مفتخر شدن به عنواني 
که به بنده اعطاء کرده اید، و بر مسئولیت هاي اینجانب 
افزوده اید، متعهد مي شــوم در باقي مانده ی عمر در حد 
تــوان و بضاعت در مطالعه، پژوهش و آفرینش کتاب و 

منابع مطالعاتي که حرفه را به کار آید اهتمام ورزم.

با دلي امیدوار براي یکایک شما عزیزان که دوستدارتان 
هستم، سالمتي و شــادکامي؛ و براي میهن عزیز مان 

سربلندي و سرافرازي آرزومندم.                        

به نام آن که گل را رنگ و بو داد
به شبنم الله ها را آبرو داد

ســالم و عــرض ادب و ارادت به شــما حضار محترم، 
اعضاي محترم شوراي عالي و دبیرکل محترم و اعضاي 
گران قدر انجمن حســابداران خبره ی ایران. ســالم به 
استادان فرهیخته و همه ی اهل حرفه ی حسابداري که 
گرمابخش این مجلس انس هستید. روز حسابدار که روز 
صداقت، پاکي و پاکدامني و امانت داري و درســتکاري 
است بر شما مبارك باد. این روز فرخنده براي این جانب 
با لطف و شادماني ویژه اي همراه است. شوق و شادماني 
از ایــن که مورد عنایت حرفه ی خویش قرار گرفته ام و 
عنوان چهره ی ماندگار حسابداري به بنده ی کمترین 
اعطاء شده است. در مقابل این نظر حسن، به قول حافظ: 
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