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پیام رحمت الــه صادقیان )رئیس( و دیگر 
حسابداران  انجمن  عالی  شورای  اعضای 
خبره ایران، ســعید جمشیدی فرد )رئیس 
رسمی  حســابداران  جامعه  عالی  شورای 
بورس  )مدیرعامل  صحرایی  علی  ایران(، 
اوراق بهادار تهران(، محســن غالمرضایی 
)مدیــر اجرایی مرکز آموزش حســابداران 
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شــامگاه چهارشــنبه، 19 آذر 1399، چهاردهمین 
انجمــن  حســابدار  روز  گرامی داشــت  آییــن 
ــانی  ــرو اطالع رس ــران، پی ــره ای ــابداران خب حس
قبلــی دبیرخانــه انجمــن در رعایــت پروتکل هــای 
ــا و بیمــاری  ــروس کرون ــا وی ــه ب بهداشــتی مقابل
کوویــد-19 و بــه دلیــل تبعیــت از منــع برگــزاری 
ــه صــورت مجــازی  ــای حضــوری، ب گردهمایی ه
ــن مراســم رئیــس و اعضــای  ــزار شــد. در ای برگ
شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، 
حســابداران  جامعــه  عالــی  شــورای  رئیــس 
ــادار  ــورس اوراق به ــل ب ــران، مدیرعام رســمی ای
تهــران، و تنــی چنــد از رئیســان و اعضــای 
پیشــین شــورای عالــی انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران ضمــن تبریــک فرارســیدن روز 
پرداختنــد.  ســخنرانی  ایــراد  بــه  حســابدار 
ــال انجمــن  ــن مراســم در کان ــل ای ــوی کام ویدئ
حســابداران خبــره ایــران در آپــارات بــه نشــانی   
دســترس  در   www.aparat.com/iica_ir

عالقه منــدان اســت. 

محســـن قاســمی )دبیــرکل انجمـــن 
ــدا.  ــام خ ــه ن ــران(: ب ــره ای ــابداران خب حس
خدمــت همــه بیننــدگان عزیــز، اعضــای محتــرم 
ــابداران،  ــران، حس ــره ای ــابداران خب ــن حس انجم
حسابرســان، و مدیــران مالــی عزیــز در سرتاســر 
میهــن عزیزمــان ســالم عــرض می کنــم. روز 

حســابدار را بــه همــه عزیــزان تبریــک می گویــم. 
ــز در  ــکاران عزی ــتان و هم ــه دوس ــدوارم هم امی
ــه  ــا توجــه ب کمــال تندرســتی باشــند. امســال ب
ــری  ــت، دنیاگی ــده اس ــش آم ــه پی ــی ک وضعیت
از  کوویــد-19،  بیمــاری  و  کرونــا  ویــروس 
ــی حضــوری محــروم شــدیم.  برگــزاری گردهمای
ولــی بــرای ایــن کــه چــراغ برگــزاری آیین هــای 
بمانــد،  روشــن  حســابدار  روز  گرامیداشــت 
ــابه  ــال مش ــم امس ــد مراس ــه ش ــم گرفت تصمی
نهادهــا و تشــکل های دیگــر بــه صــورت مجــازی 
ــاد و  ــت ی ــا الزم اس ــن ج ــود. در ای ــزاری ش برگ
خاطــره همــه درگذشــتگان یــک ســال گذشــته 
را گرامــی بداریــم. بــه ویــژه همــکاران و دوســتان 
عزیــزی کــه در اثــر ایــن بیمــاری از دســت 
داده ایــم. حســابداران، حسابرســان و مدیــران 
ــه در  ــتند ک ــه هس ــری از جامع ــزو قش ــی ج مال
ــرار  ــروس ق ــن وی ــا ای ــه ب ــدم مواجه ــط مق خ
ــه  ــغلی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــزان ب ــن عزی ــد. ای دارن
ــی - بحــث  ــات قانون ــه الزام ــا توجــه ب ــد و ب دارن
برگــزاری مجامــع، تکالیــف مالیاتــی،... - بــه هــر 
حــال ناچــار بودنــد ســرکار حاضــر شــوند. از ایــن 
رو، جــا دارد قدردانــی ویــژه ای از همــه همــکاران 
ــژه  ــگزاری وی ــک سپاس ــیم. ی ــته باش ــز داش عزی
ــی کــه  ــم، از همــه دوســتان و عزیزان هــم می کن
ــتند؛  ــارکت داش ــم مش ــن مراس ــزاری ای در برگ
رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای عالــی انجمــن 
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حســابداران خبــره ایــران، دوســتانی کــه بــه 
عنــوان ســخنران ایــن مراســم در خدمتشــان 
ــای آرش  ــزم آق ــن دوســت عزی ــم، و همچنی بودی
ــی و  پشــنج کــه زحمــت فیلمبــرداری و کارگردان

ــتند. ــده داش ــه عه ــم را ب ــن مراس ــن ای تدوی

ــف  ــای مختل ــی بخش ه ــرور کل ــا م ــاز، ب در آغ
پیــام  ابتــدا،  در خدمت تــان هســتم.  مراســم 
رحمت الــه  دکتــر  آقــای  جنــاب  تصویــری 
صادقیــان، رئیــس محتــرم شــورای عالــی انجمــن 
اعضــای  ســایر  و  ایــران،  خبــره  حســابداران 
ــم. در  ــن را می بینی ــی انجم ــورای عال ــرم ش محت
ــر  ــای دکت ــاب آق ــری جن ــام تصوی ــا پی ــه، ب ادام
ــه  ــرم جامع ــس محت ــیدی فرد، رئی ــعید جمش س
خدمت تــان  در  ایــران،  رســمی  حســابداران 
هســتیم. ســپس، مــن بــه نیابــت از جنــاب آقــای 
دکتــر علــی صحرایــی، مدیرعامــل محتــرم بــورس 
اوراق بهــادار تهــران، پیــام کتبــی ایشــان را قرائــت 
می کنــم. در ادامــه، ســخنان جنــاب آقــای دکتــر 
محســن غالمرضایــی، مدیــر اجرایــی محتــرم 
مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره )PACT( را 
ــش  ــا پخ ــرانجام، ب ــنویم. و س ــم و می ش می بینی
پیــام تصویــری جنــاب آقــای هوشــنگ خســتویی، 
رئیــس محتــرم انجمــن حسابرســی ایــران، رئیــس 
اســبق انجمــن حســابداران خبــره ایــران و چهــره 
مانــدگار انجمــن حســابداران خبــره ایــران در 
ســال 1397، جنــاب آقــای دکتــر عبــاس هشــی، 
چهــره مانــدگار انجمــن حســابداران خبــره ایــران 
غالمحســین  آقــای  جنــاب   ،1397 ســال  در 
دوانــی، عضــو ادوار مختلــف شــورای عالــی انجمن 
حســابداران خبــره ایــران و ســردبیر اســبق مجلــه 
شــمس  منصــور  آقــای  جنــاب  و  حســابدار، 
ــابداران  ــن حس ــین انجم ــس پیش ــدی، رئی احم
در  ایــران در خدمــت شــما هســتیم.  خبــره 
پایــان مراســم هــم دوســتان یــک کیــک تــدارک 
دیده انــد کــه مــا بــه نمایندگــی از شــما عزیــزان 
و اعضــای محتــرم انجمــن ایــن کیــک را می بریــم 

ــم. ــی می کنی ــتان را خال ــای دوس و ج

ــت اهلل  ــر رحم ــای دکت ــاب آق ــام جن ــاز، پی در آغ
صادقیــان، رئیــس محتــرم شــورای عالــی انجمــن 
حســابداران خبــره ایــران، و ســایر اعضــای محتــرم 

ــم و  ــم می بینی ــا ه ــن را ب ــی انجم ــورای عال ش
می شــنویم.

رحمت الــه صادقیــان )رئیــس شــورای 
عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران(: 
ــَدَک  ــي ِعْن ــمَّ اْجَعلِْن ــم اهلل الرحمن الرحیم. اللَُّه بس
ــا َو  نَْی ــي الدُّ ــالم فِ ــه الس ــْیِن علی ــاً بِالُْحَس َوِجیه
ــی،  ــروان گرام ــه س ــت هم ــالم خدم ــَرِة. س اْلِخ
حســابداران و شــاغلین در حرفــه حســابداری. روز 
15 آذر کــه روز حســابدار نامیــده شــده اســت، بــر 
ــن روز، روز  ــد. ای ــارک باش ــابداران مب ــه حس هم
ــاغلین  ــابداران و ش ــات حس ــی از خدم قدرشناس
در ایــن حرفــه بــه معنــی عــام و کامــل اســت. از 
ــادی  ــی و اقتص ــای مال ــدگان در حوزه ه نظم دهن
قدرشناســی  مالــی  انضبــاط  طالیــه داران  و 
خدمــات  روز،  ایــن  در  واقــع  در  می کنیــم. 
افــراد و شــاغلینی را پــاس می داریــم کــه بــا 
ابزارهــای  و  مالــی  سیســتم های  به کارگیــری 
ــالش  ــود ت ــه ای خ ــی حرف ــا توانای ــب و ب مناس
می کننــد در پیشــگیری از فســاد و مبــارزه بــا آن 
پیشــگام و پیشــقدم باشــند. همچنیــن، اشــخاصی 
ــی  ــای مال ــه گزارش ه ــی ب ــا اطمینان بخش ــه ب ک
شــرایط مطلوبــی را بــرای تصمیم گیرنــدگان و 
می کننــد.  فراهــم  جامعــه  در  تصمیم ســازان 
و  رفــاه عمومــی  ایجــاد  در  بدیــن طریــق،  و 
ــار و باورهــای عمومــی  اجتماعــی و افزایــش اعتب
در حوزه هــای مالــی و اقتصــادی نقش آفریــن 

هســتند. در ایــن روز مبــارک، از همــه ایــن 
عزیــزان تشــکر می کنیــم. ایجــاد نظــم و انضبــاط 
و  پاســخگویی  شفاف ســازی،  شــرایط  مالــی، 
ــاور اعتمــاد عمــوم و اجتماعــی از ایــن  افزایــش ب
مســیر و بــه کمــک دوســتان و همــکاران تحقــق 

پیــدا می کنــد.

همبســتگی  و  اتحــاد  روز  آذرمــاه  پانزدهــم 
مــا  همــه  بــر  روز  ایــن  اســت.  حســابداران 
حســابداران مبــارک باشــد. گرامیداشــت ایــن روز 
ــی  ــد و تعال ــه رش ــیدن ب ــداوم بخش ــت ت در جه
ایــن حرفــه اســت کــه هویــت و اعتبــار حرفــه ای 
ــرد. در ســالهای گذشــته،  ــا از آن نشــأت می گی م
ــه کمــک انجمــن  ــه ب ــن افتخــار را داشــتیم ک ای
ــابداران  ــه حس ــران و جامع ــره ای ــابداران خب حس
رســمی ایــران و ســایر نهادهــا و انجمن هــای 
حرفــه ای بــه صــورت حضــوری ایــن روز را گرامــی 
ــروس  ــن وی ــر ای ــه خاط ــال ب ــی امس ــم. ول بداری
منحــوس برگــزاری گردهمایــی حضــوری ممکــن 
ــه  ــه هم ــن روز را ب ــق ای ــن طری ــه از ای ــد، ک نش
ــه 15 آذر  ــم. در فاصل ــزان تبریــک می گویی عزی
1398 تــا 15 آذر 1399 تعــدادی از همــکاران بــه 
ــن  ــر در بی ــن بیمــاری دیگ ــه ای ــالی ب خاطــر ابت
مــا نیســتند. در ایــن جــا بــرای شــادی روح آنــان 
ــرای آحــاد  ــم، و ب ــرزش داری ــب مغفــرت و آم طل
جامعــه مخصوصــا حســابداران و شــاغلین در ایــن 

حرفــه آرزوی ســالمتی می کنیــم.
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حسابدار

ــورای  ــس ش ــب رئی ــیری )نای ــم علیش مری
ــران(:  ــره ای ــابداران خب ــن حس ــی انجم عال
ســالم. روز و هفتــه حســابدار را خدمــت همــه 
ــرض  ــک ع ــه تبری ــن حرف ــکاران و شــاغلین ای هم
می کنــم. امیــدوارم در ســال آینــده بتوانیــم مراســم 
ــل حضــوری  روز حســابدار را مشــابه ســال های قب
ــم. از  ــزار کنی ــکوه برگ ــزان باش ــما عزی ــار ش در کن
زحمــات و تالش هــای همــه اســاتید و بــزرگان ایــن 
ــک  ــرای یکای ــم و ب ــکر می کن ــر و تش ــه تقدی حرف
ــکاران  ــان آرزوی صحــت و ســالمتی دارم. از هم آن
عزیــزی کــه هنــوز عضــو انجمــن حســابداران خبره 
ایــران نیســتند، دعــوت می کنــم بــرای پیوســتن به 
جمــع ایــن اعضــای حرفــه ای حتمــا اقــدام کننــد.

ــه دار  ــو و خزان ــی )عض ــن فامیل محمدحس
ــره  ــابداران خب ــن حس ــی انجم ــورای عال ش
ایــران(: بــه نــام خداونــد حســابگر و حســابرس که 
از حــق خــود بی حســاب می بخشــد. عــرض ســالم 
ــی و  ــت شــما ســروران گرام ــرام خدم و ادب و احت

ــاک و ســخت کوش حســابداری.  ــزرگ، پ ــه ب جامع
ــالت  ــت رس ــرای بزرگداش ــی ب ــابدار فرصت روز حس
ــه  ــژه ب ــه ای و جامعــه حســابداری و توجــه وی حرف
حساســیت و اهمیــت بــاالی ایــن حــوزه اســت. این 
ــز  ــان عزی ــابداران و حسابرس ــام حس ــه تم روز را ب
ــد  ــم، و از خداون ــرض می کن ــت ع ــک و تهنی تبری
منــان ســالمتی و عــزت و توفیــق روزافــزون برایتان 
ــا  ــروس کرون ــه کنی وی ــد ریش ــه امی ــتارم. ب خواس
ــتان از  ــما دوس ــدار ش ــد-19 و دی ــاری کووی و بیم

نزدیــک. پیــروز و ســربلند باشــید.

مهــران آقایــی )عضــو شــورای عالــی انجمن 
حســابداران خبــره ایــران(: بســم اهلل الرحمــن 
ــت و  ــابگر اس ــه حس ــی ک ــام خدای ــه ن ــم. ب الرحی
حســابدار آســمان و زمیــن. خدایــی کــه ذخیــره ای 
بــرای مطالباتــش نــدارد، و نــه ســهامی اســت و نــه 
تضامنــی. هیــچ شــراکتی بــا کســی نــدارد. تداومش 
فرضی نیســت. و همــه در برابرش یکســانند. 15 آذر 
هــر ســال بــه عنــوان روز حســابدار نامگــذاری شــده 
اســت. ایــن روز در واقــع روز قدرشناســی از خدمــات 
حســابداران و شــاغلین در ایــن حرفــه بــه معنــای 
عــام اســت. امــروز بهانــه ای اســت تــا بــه مناســبت 
فــرا رســیدن روز و هفتــه حســابدار، روز تبلــور 
همبســتگی حرفــه حســابداران تبریــک صمیمانــه 
ــابداران  ــه حس ــت هم ــفقانه خدم ــی مش و آرزوی
گرامــی و پرتــالش داشــته باشــم. امیــدوارم تــالش 
ــورد  ــی م ــروان گرام ــائبه شــما س ــات بی ش و زحم
توجــه و قدردانــی اســتفاده کنندگان قــرار گیــرد. در 
ــه  ــه حســابداران و جامع ــه روز حســابدار را ب خاتم
ــم و  ــرض می کن ــک ع ــه تبری ــگاهی صمیمان دانش

امیــدوارم همــواره معادلــه زندگیتــان تــراز باشــد.

جــواد باغبــان )عضــو شــورای عالــی انجمــن 
ــدا،  ــام خ ــه ن ــران(: ب ــره ای ــابداران خب حس
ــتان و  ــه دوس ــت هم ــم خدم ــرض می کن ــالم ع س
ــه صــورت مجــازی از  ــه ب صاحب نظــران گرامــی ک
ــر مــا را مشــاهده می کننــد. روز  پشــت قــاب تصوی
ــور و همبســتگی  ــه روز تبل ــابدار را ک ــه حس و هفت
حســابداران جامعــه حرفــه ای اســت، خدمــت همــه 
اســاتید، پیشکســتوان و صاحب نظــران گرامــی 
ــان حرفــه حســابداری و حسابرســی  خصوصــا جوان
ــت و  ــدوارم در صح ــم. امی ــرض می کن ــک ع تبری
ســالمت کامــل بــه ســر ببریــد. در ایــن روزهــا کــه 
ــتیم،  ــرایط هس ــن ش ــا و ای ــر کرون ــا درگی ــه م هم
فرصتــی بــه وجــود نیامــد کــه حضــور گــرم شــما را 
داشــته باشــیم. امیــدوارم بعــد از ســپری شــدن ایــن 
بیمــاری بتوانیــم حضــور گــرم همــه دوســتان را در 
ــد  ــه امی ــیم. ب ــته باش ــا داش ــا و همایش ه محفل ه
دیــدار همــه دوســتان. امیــدوارم همیشــه خــوش و 

خــرم و ســالمت باشــید.
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حسابدار

ــورای  ــو ش ــادی )عض ــد باقرآب ــید محم س
عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران(: 
اســرع  هــو  و  الرحیــم.  الرحمــن  اهلل  بســم 
ــر  ــه خاط ــته ب ــال گذش ــک س ــبین. در ی الحاس
شــغل ها  از  خیلــی  کرونــا  ویــروس  پاندمــی 
ســختی های زیــادی را تحمــل کردنــد. ولــی یکــی 
ــا  ــر روی آنه ــار ب ــترین فش ــه بیش ــغل هایی ک از ش
بــود بــدون تردیــد حســابداران و حسابرســان بودنــد. 
ــال  ــک س ــن ی ــی را در ای ــختی های فراوان ــا س م
تحمــل کردیــم و نشــان دادیــم حرفــه مــا چقــدر در 
رشــد شــرکت ها تأثیرگــذار اســت. هفتــه حســابدار 

را خدمت تــان تبریــک عــرض می کنــم.

ــی  محمدتقــی رضایــی )عضــو شــورای عال
ایــران(:  خبــره  حســابداران  انجمــن 
حســابداری از جملــه حرفه هایــی اســت کــه 
ــابداران  ــر و کار دارد. حس ــی س ــع عموم ــا مناف ب
ــئولیت  ــد مس ــه بتوانن ــرای اینک ــان ب و حسابرس
انســانهای  کننــد،  ایفــا  را  خــود  اجتماعــی 
بــا  هســتند. حســابداران  پرتالشــی  و  پــرکار 
وسوســه انگیزترین منابــع مالــی ســازمان کــه 
ــد امیــن  ــد. بنابرایــن بای پــول اســت ارتبــاط دارن
ــغول  ــه در آن مش ــند ک ــازمانی باش ــدار س و امانت
حسابرســان  و  حســابداران  هســتند.  کار  بــه 
بــا محرمانه تریــن اطالعــات ســازمان ارتبــاط 
امانــت دار آن  بایــد امیــن و  بنابرایــن  دارنــد. 
ــا بررســی صورتهــای مالــی  باشــند. حسابرســان ب
و اطالعاتــی کــه در اختیــار ذی نفعــان قــرار 
می گیرنــد بــه آنهــا اعتبــار می بخشــند و بــه 
اســتفاده کنندگان اطمینــان خاطــر می دهنــد. 
ــد. روز  ــک می کنن ــی کم ــفافیت مال ــه ش ــا ب آنه

حســابدار گرامیداشــت و پاسداشــت کار و کوشش، 
تــالش، رازداری، امانتــداری و شــفافیت مالی اســت. 
ایــن روز عزیــز را خدمــت همــه همپیشــگان عزیــز 

تبریــک عــرض می کنــم.

محمــد قبــول )عضــو شــورای عالــی 
ــران(: عــرض  ــره ای ــابداران خب ــن حس انجم
ادب و احتــرام خدمــت شــما اعضای محتــرم انجمن 
حســابداران خبــره ایــران و تمــام حســابداران عزیــز. 
خیلــی خوشــحال هســتم کــه بــه عنــوان عضــوی 
ــا  ــم امســال هــم ب ــی انجمــن بتوانی از شــورای عال
ــم.  ــابدار را بگیری ــن روز حس ــا جش ــرایط کرون ش
همــان گونــه کــه همــه جشــن را بــه طــور مجــازی 
گرفتنــد، انجمــن هــم بــه طــور مجــازی این جشــن 
را برگــزار کنــد. خدمــت همــه شــما عــرض تبریــک 

ــرام دارم. و احت

ــی  ــورای عال ــو ش ــر )عض ــا مهدوی ف پوی
انجمــن حســابدران خبــره ایــران(: بــا 
ســالم. خرســندم کــه خــودم را عضــوی از جامعه ای 

ــا همــای ســعادت  ــم کــه در تالشــند کــه ت می دان
بی ریــا،  و  بی سیاســت  باشــند.  خــود  جامعــه 
مصــداق کامــل روشــنفکر. هــر چنــد کــه بــا 
تشــویش و اضطــراب و نگرانــی. بــا آرزوی ایــن کــه 
ــام  ــی در مق ــابداری و حسابرس ــه حس روزی جامع
واقعــی خویــش قــرار گیــرد. روز حســابدار مبــارک.

محســن قاســمی: پیــام اعضــای محتــرم شــورای 
عالــی انجمــن حســابدارن خبــره ایــران را شــنیدیم. 
همــان طــور کــه دوســتان اطــالع دارنــد خاســتگاه 
 2007 دســامبر  بــه  حســابدار  روز  نامگــذاری 
ــی  ــیون بین الملل ــال فدراس ــردد. در آن س برمی گ
حســابداران )آیفــک( بــه مناســبت ســی امین 
ســالگرد تاســیس اش هفتــه آغازین دســامبر )دوم تا 
هشــتم( را در آن ســال مشــخص )صرفــا آن ســال( 
بــه عنــوان هفتــه جهانــی حســابداری تعییــن کــرد، 
و از همــه نهادهــای حرفــه ای عضــو آیفک خواســت 
ــود  ــورهای خ ــال در کش ــه را در آن س ــن هفت ای
ــزاری  ــا برگ ــد، و ب ــذاری کنن ــام نامگ ــن ن ــه همی ب
آیین هــای گرامیداشــت مقــام حســابدار و خدمــات 
ارزشــمند حســابداران را در ســطح جوامــع مختلــف 
ــابداران  ــن حس ــال، انجم ــد. در آن س ــی کنن معرف
خبــره ایــران بــه عنــوان نخســتین انجمــن ایرانــی 
ــای  ــالع نهاده ــه اط ــام را ب ــن پی ــک ای ــو آیف عض
ــت در روز 13  ــاند و در نهای ــران رس ــابداران ای حس
آذر 1386 نشســتی بــا حضــور نماینــدگان انجمــن 
حســابداران خبــره ایــران، جامعــه حســابداران 
رســمی ایــران، انجمــن حســابداری ایــران، انجمــن 
مدیــران مالــی و ســازمان حسابرســی در هتــل 
ــد  ــرر ش ــت مق ــد. در آن نشس ــزار ش ــوس برگ ون
عــالوه بــر آن ســال مشــخص )2007( کــه در 
ــد، در  ــزار می ش ــا برگ ــن آیین ه ــی ای ــطح جهان س
ــران روز  ــاه در ای ــز روز 15 آذرم ــده نی ــالهای آین س
ملــی حســابدار نامگــذاری شــود و تشــکل های 
مختلــف حســابداران ایــران و حســابداران سرتاســر 
کشــور از طریــق برگــزاری آیین هــای گرامیداشــت 
ــد. از آن ســال کــه اولیــن  ایــن روز را گرامــی بدارن
ــن  ــود، انجم ــابدار ب ــت روز حس ــن گرامیداش آیی
حســابداران خبــره ایــران هــر ســال یــا بــه تنهایــی 
ــابدار  ــه حس ــا جامع ــترک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ی
رســمی ایــران )دیگــر عضــو ایرانــی آیفــک( و ســایر 
ــزار  ــت را برگ ــای گرامیداش ــن آیین ه ــکل ها ای تش
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ــن آیین هــای گرامیداشــت روز  کــرده اســت. از ای
ــی  ــن گزارش ــط انجم ــده توس ــابدار برگزارش حس
ــه در  ــه صــورت جداگان ــه ب ــه شــده اســت ک تهی
وبــگاه انجمــن بارگــذاری می کنیــم کــه دوســتان 
می تواننــد در آن جــا ایــن گــزارش را ببیننــد. در 
ایــن بخــش از مراســم، پیــام جنــاب آقــای دکتــر 
ــورای  ــرم ش ــس محت ــیدی فرد، رئی ــعید جمش س
عالــی جامعــه حســابداران رســمی ایــران و رئیــس 
اســبق شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره 

ایــران را می بینیــم و می شــنویم.

ــورای  ــس ش ــرد )رئی ــیدی ف ــعید جمش س
ــران  ــمی ای ــابداران رس ــه حس ــی جامع عال
ــن  ــی انجم ــورای عال ــبق ش ــس اس و رئی

ــدا.  ــام خ ــه ن ــران(: ب ــره ای ــابداران خب حس
تمــام  خدمــات  دارم  ارادت  و  ســالم  عــرض 
ــی. روز حســابدار  همپیشــگان و حســابداران گرام
ــدوارم  ــم. امی ــک می گوی ــما تبری ــه ش ــه هم را ب
همگــی مــا نقــش اجتماعی مــان در راســتای 
ــالش  ــزی و ت ــازی، پاســخگویی، برنامه ری شفاف س
ــا  ــی ایف ــی را به خوب ــالمت اداری و مال ــرای س ب
کنیــم. خوشــبختانه جامعــه و کل کشــور شــناخت 
روزهــا  ایــن  دارنــد.  حســابداران  از  مطلوبــی 
ــم  ــابداران می بینی ــا از غیرحس ــه م ــی ک تبریکات
ــابداری  ــه حس ــه حرف ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ب
یــک مقبولیــت عمومــی پیــدا کــرده اســت. البتــه 
ــد.  ــته باش ــم داش ــتری ه ــعه بیش ــدوارم توس امی
ــک  ــید ی ــرم رس ــه نظ ــن روز، ب ــبت ای ــه مناس ب
ــران  ــابداران ای ــوابقی از تقســیمات نســلی حس س
تقســیم بندی  ایــن  خدمت تــان عــرض کنــم. 

اول  نســل  دارم.  ذهنــم  در  مــن  کــه  اســت 
ابتــدای  از  می توانیــم  را  ایــران  حســابداران 
ــا زمــان انقــالب بدانیــم، کــه  ســال های 1300 ت
پیشکســوتان، سیاســت گذاران و دلســوزان حرفــه 
بودنــد. و از آن جــا کــه مهم تریــن نهــاد و تشــکل 
ــران کــه از قبــل از انقــالب تشــکیل  ــه ای ای حرف
ــران  ــره ای ــابداران خب ــن حس ــت، انجم ــده اس ش
ــی و  ــکل قدیم ــن تش ــزم را روی ای ــت، تمرک اس
هــر  بــه  اول  نســل  می گــذارم.  تاریخ ســاز 
ــه ای نقــش  ــن تشــکل حرف حــال در تأســیس ای
ــه  ــد ک ــان دادن ــان نش ــتند. آن ــته ای داش برجس
حســابداری چیســت، و بــه هــر حــال، توانســتند 
دانــش حســابداری را از خــارج از کشــور بیاورنــد و 
بعــد بومــی کننــد و متناســب بــا فضــای حقوقــی 
ــل  ــن نس ــد. از ای ــعه بدهن ــران توس ــی ای و قانون
ــد.  ــا برجســته بودن ــه نظــرم واقع ــر ب یکــی دو نف
بایــد بــه  از زنده یــاد محمدمهــدی ســمیعی 
ــکل دادن  ــه در ش ــی ک ــس و کس ــوان مؤس عن
ــد  ــت بای ــته داش ــش برجس ــن نق ــاد انجم و نه
ذکــر نــام کنیــم. و ادامــه ایــن نقش آفرینــی 
را آقــای پرویــز افتخــار جواهــری بــر عهــده 
داشــت. نســل دوم را می توانیــم از زمــان پــس از 
ــام ببریــم. اینــان کســانی هســتند کــه  انقــالب ن
ــگاه حســابداری و تشــکل انجمــن  در حفــظ جای
نقــش برجســته ای داشــتند. پــس از انقــالب، 
ــابداری  ــگاه حس ــدا جای ــاص، ابت ــل خ ــه دالی ب
ــز  ــای پروی ــود. آق ــی نب ــدان مطلوب ــگاه چن جای
افتخــار جواهــری، آقــای غالمرضــا ســالمی و 
آقــای هوشــنگ خســتوئی، کســانی هســتند کــه 
ــتند و در  ــته ای داش ــش برجس ــل دوم نق در نس
راهبــری حرفــه نقــش داشــتند. نســل ســوم هــم 
ــه هــر  هم ســن و ســال های مــن هســتند کــه، ب
حــال آقــای رحمت الــه صادقیــان توانســتند ایــن 
زنجیــره را وصــل بکننــد بــه دوســتانی کــه قبــل 

ــتند.  ــده داش ــر عه ــور را ب ــن ام از ای

ــتیم  ــا هس ــه م ــوم ک ــل س ــن نس ــرم بی ــه نظ ب
و نســل چهــارم یــک شــکاف قابــل توجــه 
دوم  نســل  در  کــه  دوســتانی  دارد.  وجــود 
ــه ای را در  ــل توج ــدت قاب ــد م ــا کردن ــش ایف نق
راهبــری حرفــه حضــور داشــتند و توانســتند 
ــه  ــابداری را ب ــه ای و حس ــکل حرف ــگاه تش جای

ــه  ــد. آن دوران ب ــا بیندازن ــه ج ــی در جامع خوب
ــش  ــالب در بخ ــه در دوره انق ــکافی ک ــطه ش واس
دانشــگاهی و حرفــه ای و بخــش خصوصــی حرفــه 
بــه وجــود آمــده بــود، نســل دوم حضــور بیشــتری 
در راهبــری حرفــه داشــت. از ایــن رو، نماینــدگان 
ــور  ــه حض ــری حرف ــی در رهب ــوم زمان ــل س نس
ــد.  ــه میانســالی رســیده بودن ــه ب ــد ک ــدا کردن پی
ــداد  ــاید تع ــه ش ــوم ک ــل س ــوان نس ــه عن ــا ب م
ــور  ــتگذاری حض ــوزه سیاس ــی در ح ــل توجه قاب
ــه ســرعت ایــن امــر را  نداشــتیم ســعی کردیــم ب
بــه نســل چهــارم منتقــل کنیــم. نســل چهــارم بــه 
یُمــن وجــود گســترده دانــش حرفــه ای و تجربیات 
ــه  ــم ب ــر، ه ــه اخی ــد ده ــی چن ــت آمده ط به دس
لحــاظ کمیــت و هــم بــه لحــاظ کیفیــت حضــور 
ایــن  دارنــد.  راهبــری حرفــه  در  برجســته ای 
ــی  ــبکه های اجتماع ــود ش ــن وج ــه یُم ــعه ب توس
و ارتباطــات در فضــای مجــازی به خوبــی صــورت 
ــه نظــرم در ایــن جــا یــک  ــی ب گرفتــه اســت. ول
ــارم  ــل چه ــه نس ــود دارد ک ــی وج ــش اساس چال
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد. ایــن کــه بــرای 
راهبــری حرفــه و بــرای حضــور در عرصــه عمومــی 
ــات و  ــری الزام ــک س ــت گذاری ی ــه و سیاس حرف
مقدمــات الزم اســت. هــر حســابدار بــرای حضــور 
در عرصــه عمومــی بایــد مجهــز بــه دانــش 
تخصصــی و تجربیــات قابــل توجــه در کســب و کار 
حرفــه ای و موسســه داری یــا در کارهــای اجرایــی 
ــات  ــن تجربی ــد. ای ــی باش ــای آموزش ــا در کاره ی
ــط  ــته ای از محی ــک درک برجس ــا ی ــت ت الزم اس
حرفــه داشــته باشــیم. ولــی ایــن دانــش تخصصــی 
ــه کفایــت نمی کنــد. مــا خودمــان را بایــد  و تجرب
بــه توانایی هــای دیگــر نیــز تجهیــز کنیــم. مثــال، 
توانایــی برقــراری ارتبــاط موثــر و حضــور در عرصه 
عمومــی کــه بــرای آن هــم بایــد شــجاعت الزم را 
ــرای حضــور در عرصــه عمومــی داشــته باشــیم  ب
ــه  ــرای مواج ــد ب ــان را بای ــت خودم ــم ظرفی و ه
ــر  ــالوه ب ــم. ع ــاال ببری ــر ب ــد و اختالف نظ ــا نق ب
ایــن، مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر می خواهیــم 
ــم  ــده بگیری ــر عه ــه ب ــری را در حرف ــش راهب نق
فقــط دانــش حرفــه ای یــا فقــط ارتباطــات کافــی 
حتــی  و  شبکه ســازی ها  و  ارتباطــات  نیســت. 
البی گــری بــرای منافــع حرفــه و جامعــه حرفــه ای 
ــات  ــی بعضــی اوق حســابداری ضــروری اســت. ول
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فرامــوش می کنیــم کــه بعــد از همــه اینهــا بایــد 
ــم  ــوش می کنی ــات فرام ــی اوق ــم! بعض کار کنی
سیاســت گذاری  کرســی  در  چــه  بــرای  کــه 
آمده ایــم! بــه نظــرم بعــد از همــه ایــن کارهــا مــا 
بایــد در عرصــه عمــل نقــش عملیاتــی خودمــان 
ــم و  ــرف بزنی ــط ح ــد فق ــم. نبای ــان بدهی را نش
نــکات دانشــی و تخصصــی را مطــرح بکنیــم. 
بــرای سیاســت گذاری بایــد درکــی درســت و 
دقیــق از جایــگاه سیاســت گذاری داشــته باشــیم، 
ــم.  ــد بدانی ــه را بای ــه و حرف ــای جامع و اولویت ه
سیاســتگذار بایــد افــق زمانــی میان مــدت و 
درازمــدت داشــته باشــد. مــا در جایــگاه رهبــری 
ــا  ــر ی ــاه دیگ ــک م ــاره ی ــت درب ــا نیس ــه بن حرف
ــگاه  ــن جای ــم. در ای ــر کنی ــر فک ــش ماه دیگ ش
بایــد ببینیــم حرفــه در ســه ســال یــا پنــج 
ســال آینــده بــه کجــا بایــد برســد. بــرای همیــن 
ــی و  ــط اجتماع ــی، محی ــط سیاس ــد از محی بای
ــی  ــناخت کاف ــادی ش ــط اقتص ــوص محی به خص
داشــته باشــیم. از ایــن راه می توانیــم از افــق 
دیــد مطلوبــی برخــوردار باشــیم و می توانیــم 
در سیاســت گذاری نقــش ایفــا کنیــم. همــه 
ایــن  انتهایــش  مقدمــات  و  ملزومــات  ایــن 
ــم  ــی را می خواهی ــه محصول ــا چ ــه م ــت ک اس
ــد  ــی تولی ــم. محصــول اصل ــه تولیــد کنی در حرف
ــرای همــه حســابداران  ــرای عمــوم و ب منفعــت ب
ــی  ــا بعض ــی م ــت. ول ــه ای اس ــات حرف و موسس
ــم.  ــوش می کنی ــی را فرام ــع عموم ــات مناف اوق
ــت  ــان از دس ــش را برایم ــی اولویت ــع عموم مناف
چــه  در  کــه  می کنیــم  فرامــوش  می دهــد. 
جایگاهــی آمده ایــم؟ و بــرای چــه آمده ایــم؟ 
ــرای عرضــه  ــگاه را ب ــات مــا ایــن جای بعضــی اوق
خودمــان انتخــاب می کنیــم، و تمــام ســرمایه ای 
ــم.  ــن کار اســت را صــرف می کنی ــه ای کــه مقدم
در حالــی کــه بــرای مانــدگار شــدن بایــد اولویــت 
را بــه منافــع عمومــی بدهیــم. اگــر ایــن را تامیــن 
کنیــم قطعــا منفعــت فــردی هــم در آن هســت، 
و قطعــا رضایــت عمومــی هــم بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. بــه هــر حــال امیــدوارم کــه مــا در 
ــه را  ــت گذاری کالن حرف ــه سیاس ــده آن الی آین
تبییــن بکنیــم، و جایــگاه خودمــان و تقســیم کار 
خودمــان را در ایــن عرصــه نشــان بدهیــم. بــرای 
ــی آرزوی  ــابداران گرام ــتان و حس ــی دوس تمام

ــدار. ــدا نگه ــت دارم. خ موفقی

ــر  ــای دکت ــاب آق ــام جن ــمی: پی ــن قاس محس
ســعید جمشــیدی فــرد، رئیــس محتــرم شــورای 
عالــی جامعــه حســابداران رســمی ایــران و رئیــس 
اســبق شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره 
ــران را شــنیدیم. از ایشــان بســیار سپاســگزارم  ای
ــد و  ــن لطــف دارن ــا در انجم ــه م ــه همیشــه ب ک

ــرای ضبــط ایــن پیــام وقــت گذاشــتند. ب

مــا حســابداران در مشــاغل متنوعــی در بخش هــا 
ــه کار می شــویم.  ــف مشــغول ب ــای مختل و بازاره
ــی  یکــی از عرصه هایــی کــه هــم در ســطح جهان
ــته ای  ــش برجس ــابداران نق ــران حس ــم در ای و ه
در آن ایفــا می کننــد، بازارهــای مالــی شــامل 
ــران،  ــت. در ای ــرمایه اس ــازار س ــول و ب ــازار پ ب
ــرای  ــه ب ــات اولی بعــد از انجــام مطالعــات و اقدام
راه انــدازی بــورس اوراق بهــادار کــه چیــزی بیــش 
از ســه دهــه بــه درازا انجامیــد )از 1315( در 
نهایــت بــورس اوراق بهــادار تهران در ســال 1346 
راه انــدازی شــد. از همــان نقطــه شــروع راه انــدازی 
زنده یــادان  برجســته ،  حســابدار  دو  بــورس 
ــه  محمدمهــدی ســمیعی و ابوالقاســم خردجــو، ب
ــزی و  ــک مرک ــس کل بان ــگاه رئی ــب در جای ترتی
رئیــس شــورای عالــی بــورس )ســمیعی( و رئیــس 
هیئــت مدیــره بــورس )خردجــو( در راه انــدازی و 
پاگرفتــن بــورس اوراق بهــادار در ایــران مشــارکت 
اساســی داشــتند. عــالوه بــر آن دو بزرگــوار، طــی 
از پنجــاه ســال گذشــته، حســابداران  بیــش 
ــم در  ــری و ه ــم در رهب ــز ه ــری نی ــدد دیگ متع
بدنــه مدیریتــی و کارشناســی بــازار ســرمایه 
ایــران نقش آفریــن بوده انــد کــه از آن جملــه 
ــی  ــردی رجای ــای اله وی ــاب آق ــم از جن می توانی
ــم  ــالب ه ــد از انق ــه بع ــم ک ــاد کنی ــی ی سلماس
ریاســت انجمــن حســابداران خبــره ایــران )بعــد از 
ــم  ــتند و ه ــده داش ــر عه ــمیعی( را ب ــاد س زنده ی
ــورس  ــزاران ب ــرکل ســازمان کارگ ــگاه دبی در جای
ــرمایه  ــازار س ــری ب ــران در رهب ــادار ته اوراق به
ــورددار  ــان رک ــتند. ایش ــی داش ــارکت اساس مش
ــگاه هســتند.  ــن جای ــان تصــدی ای بیشــترین زم
ــگاه  ــن جای ــال در ای ــه 17 س ــک ب ــزی نزدی چی
خدمــت کردنــد، و بــورس را عمــال بعــد از انقــالب 

ــن  ــد. همچنی ــق دادن ــاره رون ــد و دوب ــده کردن زن
ــی  ــی رحمان ــر عل ــای دکت ــاب آق ــا دارد از جن ج
نخســتین مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهــادار 
امیدقائمــی  مصطفــی  آقــای  جنــاب  تهــران، 
ــاب  ــران، و جن ــورس ای ــل فراب نخســتین مدیرعام
مدیرعامــل  دکتــر ســیدعلی حســینی  آقــای 
بــه عنــوان  انــرژی یــاد کنیــم کــه  بــورس 
ــدی در  ــش کلی ــابداری نق ــگان حس دانش آموخت
رهبــری بــازار ســرمایه در ســاختار جدیــد آن ایفــا 
کرده انــد، و تعــدادی پرشــماری از حســابداران کــه 
در رده هــای مختلــف مدیریتــی و کارشناســی بازار 
ــی از  ــتند. یک ــت هس ــه خدم ــغول ب ــرمایه مش س
ایــن حســابداران کــه امــروز ســکان بــورس اوراق 
ــد، جنــاب آقــای  ــر عهــده دارن بهــادار تهــران را ب
دکتــر علــی صحرایــی، هســتند کــه مــن افتخــار 
همکالســی و همــکار بــودن بــا ایشــان را داشــته ام. 
ــم مشــغله بســیار  ــه رغ ــی ب ــر صحرای ــای دکت آق
ــاز لطــف  ــی ب ــد، ول ــا دارن ــن روزه ــادی کــه ای زی
ــم  ــن مراس ــرای ای ــی ب ــام کتب ــک پی ــد و ی کردن
ــن  ــان ای ــت از ایش ــه نیاب ــن ب ــه م ــتادند ک فرس

پیــام را می خوانــم.
علی صحرایی

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران
15 آذ

در ابتــدا از انجمــن حســابداران خبــره ایــران 
و ســایر دســت اندکاران بابــت برگــزاري ایــن 
جلســه، کــه بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــي 
بــه صــورت مجــازي برگــزار مي شــود، تشــکر 
ــه تمــام حســابداران  مي کنــم و روز حســابدار را ب

تبریــک عــرض مي کنــم.

ــي  ــادي یک ــعه اقتص ــد و توس ــر، رش در عصرحاض
ــابداري  ــت. حس ــي کشورهاس ــاي اصل از دغدغه ه
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حسابدار

بــه عنــوان بخشــي از نظــام اطالعاتــي نقــش ویــژه اي 
ــعه  ــد و توس ــه رش ــوط ب ــاي مرب در تصمیم گیري ه
ــت  ــوان گف ــع، مي ت ــد. در واق ــا مي کن ــادي ایف اقتص
ــود  ــادي وج ــعه اقتص ــد و توس ــات رش ــي از الزام یک
اطالعاتــي شــفاف اســت. شــفافیت بیشــتر منجــر بــه 
ــود  ــن خ ــود و ای ــرکت ها مي ش ــر ش ــک کمت ریس
کاهــش هزینــه تامیــن مالــي را بــه دنبــال دارد. وقتي 
ــد  ــي کنن ــن مال ــد تامی ــر بتوانن ــرکت ها راحت ت ش
ــند.  ــود مي رس ــعه اي خ ــداف توس ــه اه ــریعتر ب س
ایــن امــر خــود رشــد و توســعه اقتصــادي کشــور را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. حســابداران قطعــا نقــش 
ــفافیت  ــش ش ــي در افزای ــت و پررنگ ــیار بااهمی بس
اطالعاتــي دارنــد. ایــن مهــم هــم توســط حســابداران 
ــادار،  ــورس اوراق به ــده در ب ــرکت هاي پذیرفته ش ش
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــد س ــان معتم ــم حسابرس ه
بهــادار، و هــم حســابداران شــاغل در ارکان بــازار 
ســرمایه، از طریــق تولیــد، اطمینان بخشــی و نظــارت 
ــده  ــرکت هاي پذیرفته ش ــی ش ــگری مال ــر گزارش ب
گفــت  مي تــوان  رو،  ایــن  از  مي شــود.  محقــق 
حســابداران هــر نــوع خدمــت مالــي کــه ارائــه دهند، 
به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در شــفافیت 
ــادي  ــعه اقتص ــد و توس ــه رش ــي و در نتیج اطالعات

دخیــل هســتند.

ــه اهمیــت شــفافیت و نقــش مســتقیم  ــا توجــه ب ب
ــورس  ــه، ب ــن زمین ــان در ای ــابداران و حسابرس حس
ــال  ــاي فع ــا و انجمن ه ــران از نهاده ــادار ته اوراق به
از جملــه انجمــن حســابداران خبــره ایــران و جامعــه 
بــراي  دارد  انتظــار  ایــران  رســمي  حســابداران 
روش هــاي حســابداري اوراق بهادار و حسابرســي آنها، 
هــم رهنمودهــاي ویــژه منتشــر کنــد و هــم دوره هاي 
آموزشــي تخصصــي برگــزار نمایــد. در ایــن زمینــه از 
ــز  ــادار نی ــورس اوراق به ــود در ب ــاي موج ظرفیت ه

ــت. ــک گرف ــوان کم مي ت
در پایــان مجــددا روز حســابدار را بــه همه حســابداران 
عزیــز و دانشــجویان ایــن رشــته کــه در واقع ســرمایه 
ــرض  ــک ع ــوند تبری ــوب مي ش ــور محس ــي کش مال
مي کنــم و آرزومنــد روزي هســتم کــه جایــگاه واقعي 

ایــن رشــته بــر همــگان آشــکار شــود.

ــورس اوراق  ــل ب ــی، مدیرعام ــی صحرای عل
بهــادار تهــران)15 آذر 1399(

محســن قاســمی: مجــددا از جنــاب آقــای 
ــه تشــکر می کنــم  ــی صمیمان ــی صحرای ــر عل دکت
ــه رغــم  ــه مــا و انجمــن لطــف داشــتند و ب کــه ب
ــرای  مشــغله های ایــن روزهایشــان ایــن پیــام را ب
مــا فرســتادند. در ادامــه مراســم، ســخنان جنــاب 
آقــای دکتــر محســن غالمرضایــی مدیــر اجرایــی 
خبــره  حســابداران  آمــوزش  مرکــز  محتــرم 

می شــنویم. و  می بینیــم  را   )PACT(

محســن غالمرضایــی )مدیــر اجرایــی مرکــز 
آمــوزش حســابداران خبــره)PACT((: بــه 
نــام خــدا. خدمــت ســروان گرامــی ســالم عــرض 
بــه شــما  را  می کنــم. روز و هفتــه حســابدار 
عزیــزان تبریــک می گویــم. حســابداری بــه عنــوان 
یــک حرفــه نقــش بســزایی در شــفافیت اطالعــات 
و پاســخگویی اجتماعــی دارد. مــا حســابداران 
ــژه ای  ــگاه وی ــت جای ــران مدیری ــوان مباش ــه عن ب
در ایــن نقــش ایفــا می کنیــم. هــر حرفــه ای 
ــا  ــگاه دارد و ارتق ــگاه خــود را ن ــد جای ــر بخواه اگ
ــد.  ــرار ده ــد نظــر ق ــد ســه عنصــر را م ــد بای ده
اســت  انجمن هــای حرفــه ای  بحــث  نخســت، 
کــه وظیفــه آنهــا تشــخیص دادن ســره از ناســره 
ذی نفعــان  بــه  حرفــه ای  انجمن هــای  اســت. 
ــت را  ــد صالحی ــراد واج ــه اف ــد ک ــک می کنن کم
تشــخیص بدهنــد. انجمن هــا وظیفــه دارنــد افــراد 
ــه را  ــان در حرف ــوه ورود و دوام آن ــه ای و نح حرف
تعییــن کننــد. دوم، بحــث اخــالق حرفــه ای اســت؛ 
ــه  ــات ب ــرای خدم ــن اج ــا حس ــاط ب ــه در ارتب ک
ــد  ــان می ده ــد، و نش ــان می ده ــان اطمین ذی نفع
ــه ای  ــف حرف ــا وظای ــد ی ــف کنن ــراد تخل ــر اف اگ

ــخ  ــورد توبی ــد م ــام ندهن ــتی انج ــود را به درس خ
و اخــراج از حرفــه قــرار می گیرنــد. و نهایتــا 
ســومین عنصــر، آمــوزش مســتمر حرفــه ای اســت. 
ــان داشــته باشــند  ــد اطمین ــان می خواهن ذی نفع
می گیرنــد  دارنــد  کــه  حرفــه ای  خدمــات  در 
از آخریــن اســتانداردها اســتفاده شــده باشــد. 
ــوان  ــه عن ــه ای ب ــوزش مســتمر حرف ــن، آم بنابرای
یــک عنصــر اصلــی بــرای حرفــه ای مانــدن مدنظــر 
ــن  ــت. از ای ــا اس ــه ای دنی ــای حرف ــه انجمن ه هم
معتبــر  انجمن هــای  آموزشــی  برنامه هــای  رو، 
جهــان هــر ســال بازبینــی می شــود و بــرای 
ســال جدیــد برنامه هــای نویــی را بــا توجــه 
ــا طراحــی و  ــط کســب و کاره ــرات محی ــه تغیی ب
ــور خالصــه  ــه ط ــم ب ــر بخواه ــد. اگ ــه می کنن ارائ
عــرض کنــم کــه در ســالهای اخیــر به روزرســانی 
بیشــتر  حرفــه ای  انجمن هــای  آموزش هــای 
ــوزه  ــج ح ــت، در پن ــوده اس ــا ب ــدام حوزه ه در ک

ــه اســت. ــل ارائ ــر قاب ــی زی اصل

فین تیــک  و  اطالعــات  فنــاوری  بحــث  یــک، 
اســت. امــروزه فنــاوری اطالعــات نقــش بســزایی 
ــی،  ــتم های مال ــابداری، سیس ــای حس در برنامه ه
ــای  ــروش و فرآینده ــد و ف ــای خری و در فعالیت ه
تولیــد ایفــا می کنــد. بنابرایــن دانــش حســابداری 
امــروز گــره محکمــی بــا فنــاوری اطالعــات خورده 
اســت. ایــن شــدت تغییــر فنــاوری اطالعــات 
ــان را در  ــم خودم ــا دائ ــه م ــن دارد ک ــه ای ــاز ب نی
ایــن زمینــه بــه روز کنیــم؛ از ثبــت رویدادهــا 
در برنامه هــای نــرم افــزاری تــا تحلیــل داده و 
اســتفاده از پایــگاه داده هــا، تطبیــق پایــگاه داده هــا 
ــتفاده  ــرکت، و اس ــف ش ــای مختل ــرم افزاره ــه ن ب
از نرم افزارهــای یکپارچــه گزارشــگری و امثــال 
آن. امــروزه بحث هــای فنــاوری اطالعــات بــه 
ــانی  ــرای به روزرس ــی ب ــر اصل ــک عنص ــوان ی عن
ــای  ــل انجمن ه ــالک عم ــه ای م ــابداران حرف حس

ــت.  ــه ای اس حرف

کــه  اســت  مهارت هایــی  حــوزه،  دومیــن 
ــه  ــد. ب ــدا کنن ــق پی ــه تطاب ــا نظری ــد ب می توانن
می تواننــد  کــه  مهارت هایــی  دیگــر،  عبــارت 
نظریــه و عمــل را بــا هــم هماهنــگ کننــد. از یــک 
ــد  ــام می دهن ــی انج ــه کار اجرای ــانی ک ــو، کس س
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تــالش دارنــد در کار خــود مباحــث نظــری و 
ــد. و از  ــاده کنن ــن پی ــا حــد ممک دانشــگاهی را ت
دیگــر ســو، کســانی کــه کار دانشــگاهی می کننــد 
ســعی دارنــد شــکاف موجــود بیــن نظریــه و اجــرا 
ــه و  ــم نظری ــا بتوانی ــه م ــی ک ــد. زمان ــم کنن را ک
ــا هــم ترکیــب کنیــم، آن زمــان اســت  عمــل را ب

ــم.  ــه دهی ــت را ارائ ــم کار درس ــه می توانی ک

ــا  ــت. ب ــی اس ــث تخصص گرای ــورد بح ــومین م س
ــه گســترش دامنــه خدمــات حســابداری  توجــه ب
حســابداری  مدیریــت،  حســابداری  جملــه،  از 
ــی،  ــی، حسابرســی مســتقل، حسابرســی داخل مال
حسابرســی عملیاتــی، خدمــات مالیاتــی، و ...، 
ــک حــوزه  ــر روی ی ــه ای ب ــراد حرف ــاز اســت اف نی
ــد در آن  ــالش کنن ــد، و ت ــز کنن ــی تمرک تخصص
ــای  ــع، انجمن ه ــوند. در واق ــص ش ــوزه متخص ح
ــه ای حــوزه  ــد اعضــای حرف ــد دارن ــه ای تاکی حرف
ــد و  ــاب کنن ــت انتخ ــه دق ــود را ب ــی خ تخصص

ــند.  ــاخص باش ــوزه ش ــد در آن ح ــعی کنن س

ــه ای  ــای حرف ــز آموزش ه ــور تمرک ــن مح چهارمی
تســلط بــر زبــان بین المللــی اســت. بــه هــر حــال، 
حســابداری زبــان تجــارت بین المللــی اســت، 
بین المللــی  مکالمــه  زبــان  انگلیســی  زبــان  و 
ــه  ــدون معامل ــه ب ــارت و معامل ــروزه تج ــت. ام اس
بــا شــرکت های مختلــف امکان پذیــر نیســت. 
ــود  ــه خ ــد در برنام ــابدار بای ــر حس ــن، ه بنابرای
ــان  ــی )زب ــان بین الملل ــک زب ــه ی ــد ک ــرار ده ق
انگلیســی( را بــه عنــوان زبــان مکالمــه حســابداری 
ــث  ــرد. بح ــاد بگی ــل ی ــه بین المل ــان مکالم و زب
اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی نیــز 
ــتاندارد  ــک اس ــا از ی ــه م ــن راستاســت ک در همی
همگــن بــرای گزارشــگری مالــی در ســطح جهــان 
ــای  ــه صورت ه ــی ک ــه ترتیب ــم. ب ــتفاده کنی اس
ــتفاده کنندگان  ــرای اس ــم ب ــل فه ــا قاب ــی م مال
سرتاســر جهــان باشــد. امــروزه دنیــا یــک دهکــده 
ــرکت های  ــه ش ــود. هم ــوب می ش ــی محس جهان
ــه و  ــواد اولی ــن م ــه تامی ــاز ب ــتثنا نی ــدون اس ب
ــا،  ــر اینه ــالوه ب ــد. ع ــران دارن ــا دیگ ــه ب معامل
ــر  ــال تغیی ــگرفی در ح ــور ش ــه ط ــابداری ب حس
ــای  ــن وبیناره ــم از آخری ــا بخواهی ــر م ــت. اگ اس
ــا و نشــریات  ــن و یافته ه علمــی جهــان و از آخری

ــه  ــم ک ــاز داری ــم، نی ــتفاده کنی ــابداری اس حس
ــن  ــا بدی ــیم. ت ــلط باش ــی مس ــان انگلیس ــه زب ب
ــه عنــوان یــک عضــو  ترتیــب بتوانیــم خــود را ب
حرفــه ای بین المللــی معرفــی کنیــم و از آخریــن 
در  حســابداری  حرفــه  و  دانــش  یافته هــای 
ــم  ــی بتوانی ــم. یعن ــتفاده کنی ــرکت هایمان اس ش
ــت  ــر مدیری ــوان مباش ــه عن ــدی ب ــرف جدی ح
ــان  ــن، زب ــم . بنابرای ــه دهی ــرکت مان ارائ ــه ش ب
آمــوزش  در  کــه  اســت  حــوزه ای  انگلیســی 
ــود.  ــد می ش ــر آن تأکی ــه ای ب ــابداران حرف حس

و  دانش هــا  بحــث  نیــز  حــوزه  پنجمیــن 
ــای  ــت؛ تخصص ه ــته ای اس ــای بین رش مهارت ه
مدیریتــی،  جملــه،  از  حســابداری  غیــر 
سرپرســتی، رفتــاری، مدیریــت ریســک، مدیریــت 
اســتراتژیک، و نظیــر ایــن مــوارد. شــما بهتــر از 
ــث در  ــن مباح ــروزه ای ــتید. ام ــع هس ــن مطل م
ــا  ــال، م ــده  اند. مث ــده ش ــی تنی ــگری مال گزارش
ــک ها  ــه ریس ــم ک ــزام داری ــته ال ــال گذش از س
را در گزارشــگری هــای مالــی افشــا کنیــم. 
ــود  ــش خ ــم دان ــاز داری ــا نی ــه م ــن، هم بنابرای
ریســک  مشــخصا  ریســک،  حوزه هــای  در  را 
ــا  ــت فرآینده ــث مدیری ــی، و بح ــی و مال عملیات
بــه دلیــل تغییــرات گســترده از فرآیندهــای 
دســتی بــه فرآیندهــای الکترونیکــی بــه روز کنیم. 
ــر فرآیندهــای بیــن  ــز ب ــل تمرک ــن دلی ــه همی ب
رشــته ای امــروزه یکــی از حوزه هــای اصلــی 
آمــوزش اســت. اتفاقــا هــر چقــدر رتبــه حســابدار 
ســاعت های  حجــم  باشــد،  باالتــر  حرفــه ای 
آموزشــی بین رشــته ای او بایــد بیشــتر شــود. 
ــون  ــار، فن ــازمانی، گفت ــار س ــال، رفت ــر ح ــه ه ب
ــه  ــل الزم ــن قبی ــی از ای ــره و آموزش های مذاک
ــد  ــا تأکی ــر آنه ــروز ب ــت، و ام ــری اس حرفه ای گ
حرفــه  ایــن  در  کــه  دوســتانی  می کننــد. 
می خواهنــد شــاخص باشــند و حرفــه ای بماننــد، 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــد در دس ــوارد را بای ــن م ای

ــد. دهن

ــوزش وابســته  ــز آم ــوان مرک ــه عن PACT هــم ب
در  ایــران  خبــره  حســابداران  انجمــن  بــه 
ــان  ــر جه ــه ای معتب ــای حرف ــروی از انجمن ه پی
تــالش می کنــد هم راســتا و همگــرا بــا ایــن 

ــود  ــی خ ــای آموزش ــه ای دوره ه ــای حرف انجمن ه
را بازنگــری کنــد، و ایــن پنــج حــوزه اصلــی را در 

ــد.  ــرار بده ــر ق ــد نظ ــا م ــن بازنگری ه ای

ــای  ــث آموزش ه ــرض، بح ــل ع ــر قاب ــورد دیگ م
ــل  ــه دلی ــه در ســال گذشــته ب ــی اســت ک آنالین
ــا و بیمــاری کوویــد-19  دنیاگیــری ویــروس کرون
در ایــران یــک شــتاب گســترده ای پیــدا کــرد و بــه 
ســرعت در دســتور کار PACT هــم قــرار گرفــت. 
مــا عــالوه بــر برگــزاری وبینارهــای متنــوع، همــه 
ــدت و  ــدت، کوتاه م ــای بلندم ــای دوره ه کالس ه
کارگاه هــای خودمــان را در ایــن مــدت بــه صــورت 

آنالیــن و غیرحضــوری برگــزار کردیــم.

بــه امیــد ایــن کــه بتوانیــم خدمــات گســترده تری 
ــزو  ــا ج ــم. اینه ــه بدهی ــور ارائ ــطح کش را در س
وظایف مــان اســت و امیدواریــم بــا مشــارکت 
شــما عزیــزان بتوانیــم نقــش هــر چنــد کوچکــی 
ــن  ــیم. PACT ای ــته باش ــه داش ــالی حرف در اعت
ــی  ــو کوچک ــوان عض ــه عن ــه ب ــار را دارد ک افتخ
راه  ایــران در  از جامعــه حرفــه ای حســابداری 
ــی دارد و  ــر م ــی و پاســخگویی گام ب شــفافیت مال
ــد  ــزان بهره من ــما عزی ــت ش ــن راه از حمای در ای
اســت. مــن بــه نوبــه خــودم از همــه شــما عزیــزان 
بــرای شــما عزیــزان کــه  و  تشــکر می کنــم 
ــی  ــفافیت اطالعات ــی در ش ــترده و عال ــش گس نق
ــی  ــئولیت اجتماع ــی و مس ــخگویی اجتماع و پاس

داریــد آرزوی ســالمتی دارم. 

ــر  ــای دکت ــاب آق ــام جن ــمی: پی ــن قاس محس
محســن غالمرضایــی مدیــر محتــرم اجرایــی 
ــان  ــه همکارانش ــان و هم ــنیدیم. ایش PACT را ش
ــال  ــک س ــن ی ــن در ای ــوزش انجم ــز آم در مرک
گذشــته بــه رغــم ایــن شــرایط کرونایــی کــه بــه 
وجــود آمــده بــود و امــکان برگــزاری کالس هــای 
حضــوری فراهــم نبــود، چــراغ آمــوزش را در 
ــا  ــتند و تقریب ــه داش ــن نگ ــازی روش ــای مج فض
می توانیــم بگوییــم همــه دوره هــای آموزشــی 
PACT بــه صــورت آنالیــن از طریــق فضــای 
ــت.  ــرار داش ــدان ق ــار عالقه من ــازی در اختی مج
ــان  ــه ایش ــوت ب ــدا ق ــک خ ــا دارد ی ــن ج بنابرای
ــوزش  ــز آم ــان در مرک ــکاران عزیزم ــه هم و هم
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انجمــن بگوییــم. در ادامــه، پیــام اســتاد بزرگــوار 
جنــاب آقــای هوشــنگ خســتویی، رئیــس انجمــن 
انجمــن  اســبق  رئیــس  و  ایــران،  حسابرســی 

حســابداران خبــره ایــران را می شــنویم.

انجمــن  )رئیــس  خســتویی  هوشــنگ 
حسابرســی ایــران، رئیــس اســبق انجمــن 
حســابداران خبــره ایــران، چهــره مانــدگار 
انجمــن حســابداران خبــره ایــران در 
مهربانــی،  همــراه  بــه  درود   :)1397 ســال 
ــژه اعضــای  ــه وی ــران، ب ــزان در ای ــام عزی ــه تم ب
ــه  ــران ک ــره ای ــابداران خب ــن حس ــرم انجم محت
نــام آن همیــن طــوری آدم را بــه یاد حســابداران 
مینــدازد. امیــدوارم همیشــه پایــدار و مانــا باشــد 
ــن  ــن ای ــای رکی ــه پایه ه ــی ک ــه بنیان گذاران و ب
حرفــه هســتند و االن در بیــن مــا نیســتند 
ــما  ــه ش ــاور هم ــد ی ــد. خداون ــه کن ادای وظیف
باشــد. همــه شــما را دوســت دارم. عاشــق همــه 
ــو  ــابداران عض ــژه حس ــه وی ــران ب ــابداران ای حس

ــتم. ــران هس ــره ای ــابداران خب ــن حس انجم

قطعــه  مراســم،  از  بخــش  ایــن  ]در 
ــه  ــه ب ــز در م ــوم تبری ــم"، از آلب "وطن
ــد[ ــش ش ــی پخ ــاالر عقیل ــی س خوانندگ

آقــای  جنــاب  پیــام  قاســمی:  محســن 
ــم" را  ــای "وطن ــیار زیب ــه بس ــتویی و قطع خس
شــنیدم. مــن شــخصا هــر وقــت آقــای خســتوئی 
را می بینــم ایــن حــس وطن دوســتی ایشــان 
ــدوارم  ــت. امی ــش اس ــیار الهام بخ ــن بس ــرای م ب

ایشــان همیشــه تندرســت باشــند. در ادامــه، 
پیــام جنــاب آقــای دکتــر عبــاس هشــی، چهــره 
ایــران  خبــره  حســابداران  انجمــن  مانــدگار 
می شــنویم.  و  می بینیــم  را   1397 ســال  در 
ــد،  ــر دارن ــه خاط ــتان ب ــه دوس ــور ک ــان ط هم
ــت روز  ــن گرامیداش ــاالنه آیی ــن س در دوازدهمی
ــر،  ــاالر الغدی ــه 19 آذر 1397، در ت ــابدار ک حس
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران توســط 
انجمــن برگــزار شــد، جنــاب آقــای دکتــر هشــی 
و جنــاب آقــای خســتوئی بــه عنــوان چهره هــای 
ــران در  ــره ای ــابداران خب ــن حس ــدگار انجم مان

ــدند. ــی ش ــال 1397 معرف س

رســمی،  )حســابدار  هشــی  عبــاس 
ــابداری  ــروه حس ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
دانشــگاه شــهید بهشــتی، چهــره مانــدگار 
انجمــن حســابداران خبــره ایــران در 
همــه  خدمــت  ســالم  بــا   :)1397 ســال 
دوســتان و همــکاران حســابدار و حســابرس. 
و ســالم خدمــت تمامــی دوســتان و اعضــای 
جامعــه  ایــران،  خبــره  حســابداران  انجمــن 
ــه  ــگاهیان و ب ــران، دانش ــمی ای ــابداران رس حس
ــی  ــن علم ــا در انجم ــه م ــجویانی ک ــژه دانش وی
حســابداری داریــم. خوشــبختانه گزارش هــای 
حسابرســان مســتقل ایــن قــدر شــفاف اســت کــه 
ذینفعــان اعــم از ســرمایه گذاران عمــده و خــرد، 
دولــت، بانک هــا، مقــام مالیاتــی، و دیگــران، 
ــای حسابرســی  ــن گزارش ه ــل از ای ــت کام رضای
اطمینان بخشــی  ایــن  اتــکای  بــه  دارنــد. 
ــری  ــی تصمیم گی ــگری مال ــی در گزارش حسابرس
ــتناد  ــه اس ــا ب ــی دولت ه ــرد. حت ــورت می گی ص

ــده روی  ــی حسابرسی ش ــای مال ــن صورت ه چنی
ــاز  ــاب ب ــان حس ــی خودش ــد مالیات ــع درآم مناب
می کننــد. در جاهــای مختلــف جهــان ایــن گونــه 
ــه  ــود و ب ــه می ش ــن گرفت ــه جش ــبت ها ک مناس
هــم تبریــک می گوینــد، یــک ناهــاری یــا شــامی 
ــوند.  ــع می ش ــم جم ــد و دور ه ــم می خورن ــا ه ب
مــا هــم ســالهای گذشــته ایــن دورهمــی را 
داشــتیم. ولــی امســال کرونــا ایــن اجــازه را نــداد. 

می خواهیــم  حالــی  در  ایــران  در  مــا  امــروز 
یــک  کــه  بگیریــم،  گرفتــن  جشــن  ژســت 
زجــر و اعصاب خردکنــی یک بــاره بــر حرفــه 
ــوال  ــت! اص ــده اس ــازل ش ــتقل ن ــی مس حسابرس
نــازل شــدن از طــرف خداســت. ولــی ایــن 
ــده  ــازل می شــود از دســت بن ــر چــی ن ــه ه دفع
خداســت. مــا االن وضعیتــی برایمــان پیــش 
ــده  ــتیم آین ــن هس ــران ای ــه نگ ــت ک ــده اس آم
ــن  ــود م ــی از خ ــر یک ــود. اگ ــه می ش ــه چ حرف
ــه حسابرســی بشــوم؟  ــا وارد حرف بپرســد کــه آی
وارد  هــم  کســی  هــر  می مانــم!  جوابــش  در 
ایــن حرفــه شــده اســت ایــن قــدر بالهــای 
ــررات،  ــر مق ــا تغیی ــده، ب ــر ســرش آم ــف ب مختل
تصمیم گیــری هــای شــخصی، و...، کــه مــن 
ــه  ــی ب ــاوز روح ــته ام تج ــمش را گذاش ــال اس اص
ــوق مــن حســابرس مســتقل کشــور!  حــق و حق
خــب در چنیــن شــرایطی مــا خجالــت زده نســل 
ــت چیســت؟ آن کــه نگــران  جــوان هســتیم. عل
ــت  ــه اس ــم گرفت ــوده و تصمی ــی ب ــاط مال انضب
حرفــه حسابرســی مســتقل را احیــاء بکنــد، 
ــال  ــوب س ــده مص ــاده واح ــذار م ــی قانونگ یعن
ــی  ــات تخصص ــتفاده از خدم ــون اس 1372 )قان
ــوان  ــه عن ــالح ب ــابداران ذی ص ــه ای حس و حرف
ــون  ــت اندرکاران آن قان ــمی(، دس ــابدار رس حس
ــه نظــر و  ــد ک ــده ای داده ان ــه ع جــای خــود را ب
فکرشــان بــا قبلی هــا یکــی نیســت. مــا دو گــروه 
ــاد  ــداران اقتص ــروه، طرف ــک گ ــم. ی ــم داری حاک
مردمــی هســتند. یعنــی همــان اطاعــت از حکــم 
حکومتــی کاهــش بنــگاه داری و تصدی گــری 
دولــت، و همــان فضــای خصوصی ســازی. و یــک 
گــروه دیگــر کــه ضــد ایــن هســتند. البتــه رســما 
ــک  ــل ی ــدام و عم ــی در اق ــد. ول ــالم نمی کنن اع
ســدها و موانعــی جلــوی کار حسابرســی مســتقل 



13
پاییز ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳4 شمارۀ

حسابدار

ــتای  ــه در راس ــن حرف ــه ای ــد ک ــرار می دهن ق
ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــم حکومت آن حک
ــا  ــد خدمتگــزار باشــد. م )خصوصی ســازی( نتوان
ــه  ــد حسابرســی را ب ــن اســت. گفتن ــان ای گیرم
بخــش خصوصــی می دهیــم. تمــام فشــار قانونــی 
بــر دوش حســابداران رســمی شــاغل اســت 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــن کار اس ــان ای ــه زندگی ش ک
ــان  ــد زندگی ش ــف باش ــان تخل در گزارش هایش
مــی رود. وقتــی کارت یــک حســابدار رســمی را 
ــن  ــل ای ــی رود. مث ــش م ــرو و حیثیت ــری آب بگی
اســت کــه او را اعــدام کنــی. ناظــران بــر حرفــه 
بــا در نظــر گرفتــن فضــای حاکــم بــر ایــن نــوع 
ــل  ــند. مث ــه ای باش ــراد حرف ــد اف ــات بای خدم
ــانی  ــرا کس ــد اکث ــت بای ــکی و وکال ــه پزش حرف
باشــند کــه خودشــان در حرفــه حسابرســی 
شــاغل هســتند. ولــی اساســنامه جامعــه را جــور 
دیگــری نوشــته اند. یعنــی سرنوشــت مــا در 
دســتان افــرادی اســت کــه مثــل مــا حســابداران 

رســمی شــاغل متضــرر نمی شــوند. 

ــد  ــون جدی ــن پیش نویــس قان حــاال هــم کــه ای
آمــاده اســت. انتظــارات از مــا زیــاد اســت. 
ــال  ــواره دنب ــم، هم ــه گفت ــی ک ــروه دوم آن گ
ــه  ــی ک ــن فرصت ــه ای ــتند ک ــوع هس ــن موض ای
ــت،  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــش خصوص ــرای بخ ب
از مــا گرفتــه شــود. فرصتــی کــه اصــل 44 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــکام حکومت ــی، اح ــون اساس قان
ــی  ــای خمین ــخص آق ــط ش ــادره توس ــاد ص فس
ــی  ــم حکومت ــا حک ــالب و دهه ــر انق ــر کبی رهب
صــادره توســط شــخص آقــای خامنــه ای، مقــام 
ولــی  اســت.  پشــتوانه اش  رهبــری،  معظــم 
متاســفانه ایــن قوانیــن و احــکام بــه عمــل 
ــم  ــع داری ــل توق ــا حداق ــود. م ــل نمی ش تبدی
ایــن دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس کــه 
ــم  ــام معظ ــای مق ــخنرانی فرمایش ه ــر س در ه
ــه حــرف  رهبــری را تکــرار می کننــد، حداقــل ب
ایشــان گــوش بدهنــد. کاری کردنــد کــه ایشــان 
ــا  ــاط ب ــال 1395 در ارتب ــوروزی س ــام ن در پی
همیــن موضوعــات اقتصــاد مقاومتــی بــر محــور 
دولــت  تصدی گــری  و  بنگاهــداری  کاهــش 
ــر  ــن کمت ــاید م ــد ش ــاد گفتن ــا فس ــارزه ب و مب
ــر توجــه  ــم کمت ــه مســئولین ه ــر داده ام ک تذک

ــا گذشــت  ــدم اجراه ــن ع ــی از ای ــد! یعن کرده ان
کردنــد. صبــوری کردنــد. آن جــا گفتنــد از حــاال 
اقــدام و عمــل باشــد. همــه امیــدوارم بودیــم از 
ســال 1395 بــه بعــد یــک اتفاقــی بیفتــد. ولــی 
متاســفانه کاری کــه نکردنــد. بــرای همیــن 
ــر  ــر حســینی وزی ــا فســاد دکت ــارزه ب ــون مب قان
ــاده  ــن 1395، دو م ــاد در 5 فروردی ــت اقتص وق
قانــون را بــه حسابرســان ابــالغ کــرد. ولــی 
و  از شــرح وظایــف  بــرای هیچ کــدام  هنــوز 
ــش در وزارت  ــر الزامات ــی و دیگ ــک اطالعات بان
ــرکتها  ــت ش ــت و اداره ثب ــی و وزارت صم دارای
ــوز  ــون هن ــی قان ــته اند. یعن ــدم برنداش ــک ق ی
اجــرا نشــده اســت. تــا دلمــان هــم بخواهــد هــر 
ــری و مدیرکلــی کــه آمــده اســت  معــاون و وزی
فقــط شــعار داده انــد. تنهــا کســی کــه در مبــارزه 
بــا فســاد از شــفافیت حــرف زد و اجــرا هــم کرد، 
ــوری  ــس جمه ــا رئی ــود. و تنه ــی ب ــای روحان آق
ــی در  ــه طــور واقع ــگاه داری را ب ــه کاهــش بن ک
دســتور کارش قــرار داد بــاز هــم آقــای روحانــی 
ــت  ــرار اس ــه ق ــت ک ــه دول ــی در بدن ــود. ول ب
کار کنــد ایــن قــدر موانــع ایجــاد می شــود 
ــهام  ــن س ــال همی ــود. مث ــی نمی ش ــه عملیات ک
ــه همــه ســهام  ــان ب ــون توم ــک میلی ــت. ی عدال
داده ایــد. ایــن بایــد حسابرســی شــود. ایــن 
ــد  ــت می آی ــاره دول ــت؟ یک ب ــی کجاس حسابرس
و می گویــد 43 درصــدش مــال مــن اســت! آقــا 
تمــام شــرکت های ســرمایه  گــذاری اســتانی 
ــهام را از  ــن س ــدگان ای ــی دارن ــود بده ــرار ب ق
ــوان  ــه عن ــا ب ــه اینه ــی ک ــود و پاداش ــل س مح
ــد.  ــد بپردازن ــره می گیرن ــت مدی ــوی از هیئ عض
چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه یــک شــهروندی 
کــه در شــهر ری اســت ســهامش 100 درصــدی 
ــا  ــران ی ــه در ته ــری ک ــرد دیگ ــی ف ــت، ول اس
ــدی  ــهامش 57 درص ــت س ــری اس ــای دیگ ج
گفتیــم  شــما  بــه  مــا  می گوینــد  اســت؟! 
ــول  ــرح تح ــی؟! ط ــدام بده ــد! ک ــی داری بده
اقتصــادی می گویــد دولــت بایــد از محــل ســود 
ــرا  ــاال چ ــد. ح ــی را بده ــن بده ــا ای و پاداش ه
ــد؟ چــون حسابرســی  ــن معضــل پیــش می آی ای
نمی شــود. چــون بــه گــزارش حسابرســی توجــه 
ــون  ــه قان ــگار ک ــه ان ــگار ن ــال ان ــد. اص نمی کنن
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون 

اساســی و کاهــش بنــگاه داری و تصدی گــری 
ابــالغ شــده اســت. اینهــا حکــم حکومتــی اســت 
و در حــد قانــون اســت. همــه فقــط حــرف 
می زننــد. ولــی در عمــل هیــچ کــدام گــوش 

ــد.  ــنوا ندارن ش

ــک  ــار تبری ــا در کن ــن روزی م ــن در چنی بنابرای
بایــد بــه حسابرســان تســلیت هــم بگویــم! 
دارد  کــه  بالیــی  ایــن  خاطــر  بــه  تســلیت 
بــر ســرمان می آیــد و فقــط خــدا می دانــد 
سرنوشــت حسابرســانی کــه زندگــی خــود را در 
ــد  ــت چن ــم نیس ــم ه ــته اند )مه ــن کار گذاش ای
آنــان چــی می شــود.  خانواده هــای  و  ســال( 
واقعــا در چنیــن شــرایطی آیــا تســلیت جــا دارد 
یــا نــدارد؟! خیلــی ممنونــم. بــا آرزوی موفقیــت. 

ــاب  ــم از جن ــی ممنونی ــمی: خیل ــن قاس محس
آقــای دکتــر عبــاس هشــی کــه در ایــن وضعیــت 
ــرای ضبــط  ــا لطــف داشــتند و ب ــه م ــی ب کرونای
ــام  ــه پی ــتند. در ادام ــت گذاش ــه وق ــن برنام ای
ــو ادوار  ــی، عض ــین دوان ــای غالمحس ــاب آق جن
مختلــف شــورای عالــی انجمــن حســابداران 
خبــره ایــران، ســردبیر اســبق مجلــه حســابدار، و 
عضــو هیئــت امنــای مرکــز آمــوزش حســابداران 
می شــنویم.  و  می بینیــم  را   ،)PACT( خبــره 
جنــاب آقــای دوانــی بیشــترین دوران ســردبیری 
مجلــه حســابدار را بــر عهــده داشــتند و همیشــه 
ــف  ــای مختل ــان در زمینه ه ــات ایش ــا از خدم م

بوده ایــم.  بهره منــد 

 

ــف  ــو ادوار مختل ــی )عض ــین دوان غالمحس
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حسابدار

ــره  ــابداران خب ــن حس ــی انجم ــورای عال ش
ــابدار،  ــه حس ــبق مجل ــردبیر اس ــران، س ای
آمــوزش  مرکــز  امنــای  هیئــت  عضــو  و 
ــا ســالم خدمــات  حســابداران خبــره )PACT((: ب
ــابدار  ــه حس ــکاران. روز و هفت ــتان و هم ــه دوس هم
را بــه همــه همــکاران حســابدار تبریــک عــرض 
ــد و پیــروز  می کنــم. امیــدوارم همیشــه موفــق و مؤی
ــانه ها و  ــن روز در رس ــذاری ای ــینه نامگ ــید. پیش باش
گفته هــای دیگــر دوســتان مطــرح شــده اســت. مــن 
ــب  ــی جل ــه موضوعات ــما را ب ــه ش ــا توج ــن ج در ای
می کنــم کــه طــی چنــد ســال گذشــته، بــه ویــژه در 
ــرای جهــان حســابداری پیــش آمــده  ــا، ب دوران کرون
اســت. حســابداری امــروزی از کارکــرد صرفــا دســتیار 
ــه  ــت ک ــده و مدت هاس ــارج ش ــی خ و ترازنامه نویس
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اساســی برقــراری 
ــت.  ــده اس ــرح ش ــان مط ــوب در جه ــی خ حکمران
ــد حســابداری  ــی نشــان می ده ــک جهان ــات بان تحقیق
ــرای  ــوب ب ــی خ ــام حکمران ــی از ارکان نظ و حسابرس
ــاکرونا  ــان پس ــود. در جه ــی می ش ــدار تلق ــعه پای توس
مســائل اساســی بــرای حســابداری پیــش آمــده اســت. 
مشــخصا نقــش تحــوالت تکنولوژیــک و ایــن کــه 
حسابرســان چگونــه می تواننــد بــا اســتفاده از تکنولوژی 
نقــش بدیــع و تــازه ای را در دنیــا ایفا کنند. متأســفانه در 
جامعــه مــا آن طــور کــه بایــد بــه ایــن موضــوع اهمیــت 
داده نمی شــود. مــا حســابداران و حسابرســان خودمــان 
را کادر درمــان ســالمت مالــی کشــور می دانیــم. در ایــن 
شــرایط کرونایــی دو گــروه وظیفــه خطیــری بــر عهــده 
ــری کادر  ــان و دیگ ــالمت و درم ــی کادر س ــد: یک دارن
ســالمت مالــی. در واقــع، ایــن حســابداران و حسابرســان 
ــته از  ــوار گذش ــال دش ــک س ــن ی ــه در ای ــد ک بودن
ــد توانســتند  ــل آوردن ــه عم ــه ب ــی ک ــق تالش های طری
حقــوق و مزایــای کادر درمانــی را پرداخــت کننــد کــه  
ــه هــر حــال نقــش  ــی ب ــود. ول فداکاریشــان بی نظیــر ب

ثانویــه مــا متأســفانه در نظــر گرفتــه نشــد. 

مــن بــر ایــن بــاورم کــه حســابداری علــم مهندســی 
ــی  ــم مهندس ــی عل ــی و حسابرس ــاز مال ــاخت و س س
ــی اســت.  ــاز مال ــن ســاخت و س ــن ای ــر ای ــارت ب نظ
بــا ایــن تعریــف دیگــر نقــش مــا میرزابنویســی 
نیســت. بــا ایــن تعریــف وظیفــه حســابدار تنهــا 
تهیــه صورتهــای مالــی نیســت. بــا ایــن تعریــف 
حسابرســی  و  حســابداری  حرفــه  مســئولیت های 

ــم شــامل حســابداری، حسابرســی،  ــور اع ــه ط ب
اجتماعــی،  مســئولیت های  مالــی،  دانــش 
ــرده اســت.  ــم ک ــای فراتوســعه ای را فراه بنیاده
ــد  ــه بتوانن ــن ک ــرای ای ــه ای ب ــابداران حرف حس
بــه ایــن نقشــی کــه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه 
ــای  ــوژی روز، فناوری ه ــه تکنول ــند، ب شــده برس
ابزارهایــی  و  اطالعاتــی،  پایگاه هــای  نویــن، 
نظیــر تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ و 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــن، کالرک، و اس بالک چی
ــاز  ــر نی ــم ویوی ــس و تی ــر تیم ورک ــاص نظی خ
ــق  ــا را از طری ــد م ــه بتوان ــی ک ــد. ابزارهای دارن
ــد و  ــل کن ــم متص ــه ه ــی ب ــبکه های اجتماع ش
گروه هــای حســابداری و حسابرســی بتواننــد 
وظایفشــان را انجــام دهنــد. همــه می داننــد 
کــه حســابداری فعالیــت انفــرادی نیســت. یعنــی 
جــزو مشــاغلی اســت کــه اساســا گروهــی انجــام 
می شــود. بنابرایــن کســانی کــه در کارهــای 
ــن  ــد ای ــد بتوانن ــتند، بای ــف هس ــی ضعی گروه
ــد کــه توانایی هــای  ــاز را حتمــا کســب کنن امتی
ــا  ــی ارتق ــای گروه ــام کاره ــرای انج ــود را ب خ
ــیاری  ــی بس ــرایط کرونای ــن ش ــد. در همی دهن
ــکیل  ــق تش ــان از طری ــابداران و حسابرس از حس
اطالعــات  توانســته اند  مجــازی  کارگروه هــای 
ــد و  ــه کنن ــم مبادل ــا ه ــی را ب ــیار ذی قیمت بس
ــده  ــن ش ــم ای ــل ه ــند. حاص ــدی برس جمع بن
اســت کــه در همیــن وضعیتــی چنــدان بــه 
نیســت،  اعتقــاد  پاســخگویی  و  حسابرســی 
ــتور کار  ــابداری در دس ــع حس ــام جام ــرح نظ ط
ــارغ از  ــه اســت. ف ــرار گرفت ــدگان کشــور ق نماین
ــن  ــت، ای ــرح وارد اس ــن ط ــه ای ــه ب ــی ک ایرادات
ــردان  ــه دولتم ــن ک ــام دارد. ای ــک پی ــرح ی ط
ــاد  ــا فس ــد ب ــر بخواهن ــه اگ ــده اند ک ــه ش متوج
و  ســاخت  بخواهنــد  اگــر  و  کننــد،  مبــارزه 
ــه  ــد ب ــی کشــور را نظــم ببخشــند، بای ــاز مال س
حســابداری و حسابرســی توجــه بیشــتری کننــد. 
مــن توجــه دوســتان حســابدار بــه ویــژه جوانــان 
را بــه ایــن جلــب می کنــم، بــرای ایــن کــه 
بتوانیــد ایــن نقــش را در جهــان پســا کرونــا ایفــا 
کنیــد، چهــار ویژگــی را حتمــا بایــد در خودتــان 
ــات. دو،  ــراری ارتباط ــک، برق ــد: ی ــت کنی تقوی
ــی.  ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــه، تس ــی. س کار گروه
پایگاه هــای  و  اپلیکیشــن ها  کاربــرد  و چهــار، 

ــدارد کــه همیــن  مهــم اطالعاتــی. لزومــی هــم ن
ــی  ــد. ول ــدا کنی ــلط پی ــا تس ــه اینه ــه هم االن ب
ــتند.  ــی هس ــا چ ــد اینه ــه بدانی ــت ک ــزام اس ال
بــرای ایــن کــه بدانیــد اینهــا چــی هســتند 
ــه  ــی ب ــوگل و دسترس ــق گ ــبختانه از طری خوش
یوتیــوب می توانیــد ویدئوهــای بســیار خوبــی 
ــان هــم تمریــن کنیــد.  را مشــاهده کنیــد. خودت
ــه  ــا ب ــابداری دنی ــای حس ــیاری از نرم افزاراه بس
ــا آنهــا کار کــرد  صــورت مجــازی هــم می شــود ب
و آشــنا شــد. حداقــل اطــالع داشــته باشــید کــه 
در ســطح جهــان چــه خبــر اســت. آینــده کشــور 
ــه  ــار نســلی اســت ک ــی در اختی ــور طبیع ــه ط ب
ــل  ــل، نس ــن نس ــد. ای ــاد کن ــر ایج ــد تغیی بتوان
جــوان اســت. ایــن نســل در واقــع همــان نســلی 
اســت کــه بیــش از چهــل درصــد جمعیــت 
ــداد  ــد. خوشــبختانه تع کشــور را تشــکیل می ده
ــه ای  ــل مالحظ ــم قاب ــگان کشــور رق دانش آموخت
اســت. بنابرایــن مــا فــارغ از محدودیت هــای 
اجتماعــی و محیطــی کــه ممکــن اســت بســیاری 
از توانایی هــای مــا را محــدود کنــد خودمــان 
بایــد دسترســی بــه ایــن موضوعــات پیــدا کنیــم 
یعنــی  کنیــم.  بالفعــل  را  توانایی هایمــان  و 
بتوانیــم در عمــل از آنهــا اســتفاده کنیــم. انجمــن 
ــران در طــول پنجــاه ســال  حســابداران خبــره ای
فعالیــت خــود توانســته اســت بــه یــک حداقل هــا 
و الزاماتــی دسترســی پیــدا کنــد. امــروز انجمــن 
عمــال بــه عنــوان ســخنگوی حرفــه ای حســابداری 
ــه  ــور ک ــان ط ــی هم ــود. یعن ــی می ش ــور تلق کش
جامعــه حســابداران رســمی ایــران ســخنگوی 
ــابداران  ــن حس ــت، انجم ــی اس ــه حسابرس جامع
خبــره ایــران ســخنگوی حرفــه ای حســابداری 
ــه  ــا توج ــا ب ــه اعض ــدوارم ک ــت. امی ــور اس کش
ــش  ــن نق ــد ای ــد ســعی کنن ــه دارن ــه نقشــی ک ب
از طریــق مهارت هــای  و  بازآفرینــی کننــد،  را 
تکنولوژیکــی و نرم افــزاری بتواننــد حرفــه را ارتقــا 
ببخشــند. بــرای همــه شــما آرزوی موفقیــت دارم.

محســن قاســمی: از جنــاب آقــای دوانــی خیلی 
ــخنران  ــن س ــوان آخری ــه عن ــتیم. ب ــون هس ممن
ــور  ــای منص ــاب آق ــت جن ــم در خدم ــن مراس ای
ــی  شــمس احمــدی رئیــس پیشــین شــورای عال

ــتیم. ــران هس ــره ای ــابداران خب ــن حس انجم
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حسابدار

منصــور شــمس احمــدی )رئیــس پیشــین 
شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره 
ایــران(: ســالم. روز حســابدار را بــه تمــام 
حســابداران، حسابرســان، و بــه خصــوص اعضــای 

انجمــن حســابداران خبــره ایــران تبریــک عــرض 
آموزش هــای  بیــن  خــالء  انجمــن  می کنــم. 
را  اجــرا  در  الزم  مهارت هــای  و  دانشــگاهی 
ــن  ــه همی ــد. ب ــود می دان ــالت خ ــه و رس وظیف
منظــور، عــالوه بــر برگــزاری دوره هــای حرفــه ای 
ــره  ــردی در مرکــز آمــوزش حســابداران خب کارب
گواهینامــه حرفــه ای  اعطــای ســه   ،)PACT(
ــت  ــابدار مدیری ــره، حس ــتقل خب ــابدار مس حس
ــن،  ــره، و همچنی ــی خب ــابدار مال ــره، و حس خب
گواهینامــه خدمــات مالیاتــی مشــاغل در دســتور 
کار انجمــن قــرار دارد و طــی ســالهای گذشــته از 
ــه  ــا ب ــن گواهینامه ه ــون ای ــق برگــزاری آزم طری
اعضــای واجــد صالحیــت اعطــا شــده اســت. اگــر 
چــه در ســال جــاری بــه دلیــل کرونــا برگــزاری 
ــا  ــی حتم ــود، ول ــر نب ــا امکان پذی ــن آزمون ه ای
ــد  ــزار خواه ــا برگ ــن دوران آزمون ه ــس از ای پ

ــدوارم  ــود. امی ــا می ش ــا اعط ــد، و گواهینامه ه ش
بــا حضــور  و  کرونــا  بــدون  را  آینــده  ســال 

ــم.  ــن بگیری ــر جش همدیگ

ــروز  ــم ام ــدوارم مراس ــمی: امی ــن قاس محس
بــرای دوســتان عزیــزی کــه بــا مــا همــراه بودنــد، 
ــه امیــد ایــن  ــوده باشــد. و ب مراســم دلپذیــری ب
کــه در ســال آینــده ایــن شــرایط برطــرف شــود 
و توفیــق ایــن را داشــته باشــیم کــه بــرای 
حضــوری  گردهمایــی  روز  ایــن  گرامیداشــت 
برگــزار کنیــم. در پایــان مراســم، همــکاران یــک 
ــد  ــدارک دیده ان ــن ت ــور نمادی ــه ط ــک را ب کی
و  عزیــز  حســابداران  از  نمایندگــی  بــه  کــه 
ــران آن را  ــره ای اعضــای انجمــن حســابداران خب
ــری  ــای بهت ــه روزه ــن ک ــد ای ــه امی ــم. ب می بری

در پیــش رو داشــته باشــیم.                


