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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

شعر

حساب 
عشـق

بابک وهابی

بــا واحد شــمارش انگشــت دســت و پا
آغــاز شــد بــرای بشــر اصل داســتان
رســید تــا  گرفتیــم  گــواه  را  تاریــخ 
باســتان ایــران  به  پیشــینه ی حســاب 

از قرن هــای دور بــه علــم و تجارتــش
بوده انــد دوره  هــر  زبانــزد  ایرانیــان 
هخامنــش عصــر  گل نبشــته ی  الــواح 
بــاب تــراز و ســود و زیان را گشــوده اند

با بیســت و پنــج قرن نگهداری حســاب
ِگل بود سیســتم عامل و کردند کار شــاق
مالیــات و  ملــک  ممیــزی  ساســانیان 
ســیاق در  کوتــاه  عالیــم  ســلجوقیان 

دوران ســلطه ی صفــوی دفتر و حســاب
بــا رشــد چشــمگیر رقــم زد صالبتــی
بوده انــد دوره  آن  مســتوفی الممالک 
ایالتــی هــر  مدیــرکل  و  مالیچــی 

تــا ایــن کــه قــرن ســیزدهم در ایتالیا

ابداع شد "بد" و "بس" و شد حرفه زیر و رو
پاچیولــی کــز او پــدر حرفــه یاد شــد
بــا یــک رســاله داد به ایــن علــم آبرو

هجدهــم قــرن  صنعتــی  انقــالب  بــا 
ســرمایه رشــد کــرد و رقم زد ســهام را
و آمــد  مدیریــت  حســابدار  بحــث 
را تمــام  بهــای  خواســت  ســرمایه دار 

منفــک شــدند صاحــب ســرمایه و مدیر
انتخاب هیئت مدیــره کــرد مدیرعامــل 
تکلیف شــد به مجمع ســاالنه ی ســهام
ترغیب شــان کنند به پس دادن حســاب

ناگزیــر ســرمایه  تــازه ی  ســاختار  بــا 
شــد بــاز  اوراق  بابــت  بــورس  بــازار 
پــای حســابرس به میــان آمــد آن زمان
کــه اعتبــار صــورت مالــی نیــاز شــد

گزارشــات اســتفاده کننده،  انــواع 
داد بــه حرفــه  تــازه  اجتماعــی  ابعــاد 
این رشــته را ســر آمد هر حرفه خوانده اند
اقتصــاد و  تولیــد  و  تجــارت  بســتر  در 

مفروض هــا بنا شــد و تدوین شــد اصل ها
بین الملل تبــار خبــره ی  نهــاد  یــک  در 
رو شــد نمونه ی صورت مالی و یادداشــت
جانــی دوبــاره داد به دنیای کســب و کار

اولیــن موسســه ی مالــی مــدرن شــد 

بــا همــت امیــر کبیــر آن زمان بــه پا
دیوان محاســبات که ناظر به دولت اســت
بنــا شــد  قاجــار  ســلطه ی  روزگار  در 

در ســال یکهــزار و دویســت و نــود، پی
آمــوزش عمومی این رشــته را گذاشــت
دهخــدا عالمــه  ریاســت  دوره ی  در 
دارالفنون کالس حســاب و کتاب داشــت
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حسابدار

***

مرهــون کار و دانــش مردان نامی اســت
امــروز اگر بــه قامت این حرفه آبروســت
درس حســابداری عشــق و عدالت اســت
حــرف نــگاه آینه هایی که پیش روســت

سال هزار و سیصد و سی و هفت از آمریکا
فضــل ا... اکبــری درجه ی دکتــرا گرفت
در رشــته های کارشناســی بــه همتــش

بــار نخســت بــود اکانتینگ جــا گرفت 

وثــوق آموختــه،  و  دســتیاری  بهنــام، 
ســجادی نژاد نبــوی،  عزیــز  و  عرفانــی 
فضــل ا... اکبــری و خردجو، ســمیعی اند
ده پیشــگام حرفــه کــه باید کنیــم یاد

عزیــز عالیــور  علی مــدد،  و  تیمــوری 
همــدوره بــا علــی ثقفــی و نمازی انــد
نوروش شــباهنگ،  ملک آرایــی،  اربــاب، 
ســرفرازی اند از  پــر  آکادمیــک  نســلی 

مختــار، قــدس، پــرَوز و زینــی، خمارلو
مجــذوب، قزوینــی، علیخانــی، جواهری
دارش، ســهیلی، وقتی، طهوری، بیات هم
حرفــه ای بــزرگان  دومنــد،  نســل  از 

تاالنــه، پوریانســب و شــمس احمــدی
مصدر، مــرادزاده و خوش طینــت و امین
فخاریــان، ســالمی، دوانــی و خســتویی

نســل ســومین ســرمایه های حرفــه ای 

رحمانــی، اکباتانــی و حســاس و گوهری
مرحــوم اصغــر هشــی، عبــاس زنده باد!
دههــا بزرگ حرفــه که جا ماند نامشــان
هرگــز نمــی رود اثــر نیک شــان ز یــاد

***

در نیمه هــای آذر هشــتاد و شــیش هم
افتخــار پــر  نهــاد  چهــار  همــت  بــا 
در راســتای دعــوت آیفــک ســند زدند
عزیــز حســابدار نــام  بــه  را  روز  یــک 

کــه بــود  خبــره  انجمــن  نهــاد،  اول 
آقای خدمت اســت و بزرگــی در این دیار
اســتاد قاسمی ســت دبیــرکل و هــدف
آمــوزش و تخصص و نشــر "حســابدار"

دوم نهــاد، جامعــه ی رســمی اســت که
در کار آزمــون و صــدور گواهــی اســت
بــر مدرکش حسابرســان تکیــه می زنند
در اعتالی حرفه خودش تکیه گاهی اســت

سه، سازمان حسابرسی هست و دولتی است
ماهرنــد  و  حسابرســانند  آن  اعضــای 
بــا بهترین کمیتــه ی تدوین و نشــریات

جمعی مدیــر زبده کــه الحــق جواهرند 

مدیریــت و  حسابرســی  انجمــن  هــم 

یــا ســازمان بــورس و مدیــران مالی اند 
دادگســتری یــا  و  محاســبات،  دیــوان 

مالیاتی انــد  مشــاور  نیــز  عــده  یــک 

***

وقتی تراز و ســود و زیــان در همه جهان
مبنــای ارزیابــی بــازار و قیمــت اســت 
یعنــی حســابداری مــا حــرف می زنــد

طوری کــه گفته انــد زبان تجارت اســت 

مــا بــا حســابداری از اعمــاق تیرگــی
وا می کنیــم پنجــره ای رو بــه روشــنی 
آییــن ما عدالت و نیکی و راســتی اســت

غنــی  و  دیرینــه  تمــدن  یــک  همــراه 

هر روز اگر چه روز حســاب اســت نزد ما
اما حســاب عشــق از این حرف ها جداست 
روز حســابدار فقــط یــک بهانــه اســت

اجر فرشــته های خــدا با خود خداســت 

ایــن خــاك با غــرور تــو آباد می شــود
با اتــکا بــه معجــزه ی عشــق و همدلی 
چشــم وطن به راه قدم های راســخ است
هر کس که پایه اســت در این راه، یا علی...

انجمن حســابداران  خبره ی  عضــو  بابک وهابی: 
خبره ی ایران در شــاخه ی تخصصی حسابدار مالی 
خبره، کارشناســی ارشد حســابداری، مدیر مالی، 

شاعر، طنزپرداز
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