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روز حسابدار:
چشمانداز

آیین گرامی داشت 1392

گزارشآیینروزحسابدار

۱۵ آذر هر ســال روز ملی حســابدار در ایران اســت. 
این روز در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ انجمن حســابداران 
خبره ی ایران، جامعه ی حســابداران رسمی ایران، انجمن 
حســابداری ایــران، انجمن مدیــران مالی، و ســازمان 

حسابرسی به این عنوان نام گذاری شد.
فدراســیون بین المللی حسابداران )آیفک(، در سی امین 
ســال تاسیس خود، ۲ تا ۸ دســامبر ۲۰۰۷ )برابر با ۱۱ تا 
۱۷ آذر ۱۳۸۶( را به عنوان هفته ی جهانی حسابداری اعالم 
كرد و از نهادهای عضو خود در سرتاســر جهان خواست آن 
هفته را به همین نام اعالم كنند و گردهمایی ها و آیین های 
ویژه ای را برای گرامی داشت مقام حسابداران تدارک ببینند. 
در آن سال، انجمن حســابداران خبره ی ایران با اعالم این 
خبر همه ی نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی 
با عنوان" روز حسابدار" فرا خواند. در نتیجه ی آن فراخوان 
و نشســت هایی كه ســپس بین رهبران انجمن حسابداران 
خبره ی ایران، جامعه ی حسابداران رسمی ایران - به عنوان 
دو انجمــن ایرانی عضو آیفک - انجمن حســابداری ایران، 
انجمن مدیران مالی، و ســازمان حسابرســی تشکیل شد؛ 
سرانجام، در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ روز ۱۵ آذر هر سال 

به عنوان "روز حسابدار" در ایران نام گذاری شد.
۱۷ آذر ۱۳9۲ انجمــن حســابداران خبــره ی ایران و 
جامعه ی حســابداران رســمی ایران، به عنــوان اعضای 
پیوسته ی آیفک، هم چون پنج سال گذشته، كه در نیمه ی 
آذر چنین روزی را گرامی داشتند، با فراخوان دانشگاهیان 
و حرفه ای های حســابداری ایران آیین گرامی داشــت روز 

حسابدار را در هتل ارم تهران برگزار كردند.

امیدوارم روز ملی حسابدار در تقویم رسمی 
ایران گنجانده شود

نخستین سخنران مراسم ســعید جمشیدی فرد رئیس 
شــورای عالی انجمن حســابداران خبره ی ایــران و عضو 
شورای عالی جامعه ی حســابداران رسمی ایران بود. وی در 
آغاز ســخنان خود اعالم كرد این مراسم با همکاری انجمن 
حسابداران خبره ی ایران و جامعه ی حسابداران رسمی ایران 
و همراهان حرفه ی حســابداری برگزار شــده است، و ابراز 

امیدواری كرد مراسم باشکوهی پیش روی حضار باشد.

جمشیدی فرد افزود: انجمن حسابداران خبره ی ایران 
به عنوان قدیمی تریــن نهاد حرفه ای حســابداری ایران 
بخشــی از این میزبانــی را بر عهده دارد و خوشــبختانه 
مراسم امسال با چهل امین ســالگرد بنیان گذاری انجمن 

هم زمان شده است. همان طور كه استحضار دارید سابقه ی 
هفته ی حســابداری به پیشــنهاد فدراســیون بین المللی 
حســابداران به  ۲۰۰۷ برمی گردد. در آن سال كه مصادف 
با ســی امین ســالگرد بنیان گذاری آیفک بود مقرر شد به 
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شایستگی از حســابداران سرتاسر جهان تجلیل شود و به 
جایگاه حرفه ی حسابداری و نقش حسابداران در توسعه ی 

كشورها توجه شود.
وی یــادآور شــد: ماموریــت فدراســیون بین المللی 
حسابداران گســترش حرفه ی حســابداری در گستره ی 
جهانی است. اعضای آیفک بالغ بر ۱۷9 نهاد از ۱۳۵ كشور 
هســتند. از ۱۳۸۶ این مراسم هر ســاله در ایران برگزار 
می شود، و به طور جداگانه یا مشترک با نهادهای مختلف 
حسابداری از حسابداران تجلیل می شود. از این رو، انجمن 
و جامعه از راه نامه نگاری و رسانه ها به سازمان ها، نهادها، 
و موسســات مختلف اعالم كرده اند تا به نحو شایســته از 
حســابداران تجلیل شود. امســال به نظر می رسد هفته ی 
حســابداری با شــکوه بیشتری آغاز شــده است. هفته ی 
گذشــته انجمن حســابداری ایران مراســم باشکوهی را  
برگزار كــرد. یک روز پس از آن نیز انجمن حسابرســان 
داخلی ایــران این اقدام را انجام داد. امروز هم از ســوی 
انجمن حســابداران خبره ی ایران و جامعه ی حسابداران 

رسمی ایران این مراسم برگزار می شود.
جمشــیدی فرد در ادامه ی ســخنان خــود گفت: الزم 
می دانم روز دانشجو را نیز به همه ی دانشجویان حسابداری 
تبریــک بگویم. طبق آخرین آماری كه داریم دانشــجویان 
ایــران بالغ بر 4 میلیون و 4۰۰ هزار  تن هســتند. نزدیک 
به ۲۳۰ هزار تن  از آنان دانشــجویان حســابداری هستند. 
این بیشــترین شمار دانشجویان یک رشته در دانشگاه های 
ایران اســت. پس از حسابداری، دانشجویان رشته ی حقوق 
با ۱۷۰ هزار تن در رتبه ی دوم قرار دارند. جالب این اســت 
كه رتبه های سوم و چهارم نیز ارتباط مستقیم با حسابداری 
دارنــد؛ یعنی مدیریت بازرگانــی و مدیریت دولتی. حدود 
۶۲ هزار اســتاد تمام وقت نیز در دانشگاه های ایران تدریس 

می كنند كه سهم استادان حسابداری كم نیست.
وی افزود: شــمار اعضای جامعه ی حســابداران رسمی 
ایران ۲۰۰۰ عضو است و انجمن حسابداران خبره ی ایران 
نیز بیش از ۶۰۰۰ عضو دارد. البته ۲۳۰ هزار دانشــجوی 
حسابداری را نباید با ۲ هزار عضو جامعه مقایسه كرد. اگر 
بخواهیم مقایســه ی دقیق تری داشته باشیم باید بگوییم، 
اكنون شمار حســابداران رسمی شاغل و فعال حرفه ی ما 
در جامعه ۸۲۰ تن اســت، و به طور متوســط هر كدام از 
آنان ۱۲ حسابدار را سرپرستی و مدیریت می كنند. شمار 
كاركنان بعضی از موسســات بزرگ حسابرســی نیز   گاه 
تا ده ها حســابدار اســت. پس، می توان حداقل ۱۰۰۰۰ 
كارشــناس حرفه ای را به آن حدود هزار حسابدار رسمی 
اضافه كرد. بنابراین، اگر در این ۱۰ ســال مقایســه كنیم 
رشد اشــخاص حرفه ای در جامعه ی حســابداران رسمی 
ایران ۱۰ برابر شــده اســت؛ نه ۲ برابر. زیرا، هرچند ۱۰ 
سال پیش 9۰۰ حسابدار رسمی بودیم و االن ۲۰۰۰ عضو 

داریم؛ ولی، موسسات حسابرسی و شاغالن حرفه ای حدود 
۱۰۰۰۰ حســابدار را اداره می كنند كه رشد بدی نیست. 
باید در افق ۱4۰4 به ۱۰ هزار حســابدار رســمی برسیم. 
امیدوارم با نگاه مثبت شــمار اعضای جامعه ی حسابداران 

رسمی ایران افزایش پیدا كند.
رئیس شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران، 
گفت: یکی از بحث هایی كه با اعضای شورای عالی انجمن 
داشتیم این بود كه شاید به موقعیت های جغرافیایی كم تر 
توجه كرده ایم. بنابراین، به جمع بندی رســیدیم كه دفاتر 

استانی را در چهار منطقه راه اندازی كنیم.
جمشیدی فرد در پایان گفت: امیدوارم به جایی برسیم 
كه روز ملی حســابدار در تقویم رســمی ایران ثبت شود. 
ضمن این كه، جا دارد در این جا یادی هم از درگذشتگان 
به ویــژه زنده یاد مصطفــی علی مدد و غالمرضا اســالمی 

بیدگلی كنیم؛ كه با تشویق پرشور حضار همراهی شد.

باید تالش کنیم تا بتوانیــم جایگاه واقعی 
حسابداری و شان و منزلت حقیقی حسابداران 

را در جامعه بیش از پیش نشان دهیم

دومین ســخنران این مراســم مهدی كرباسیان رئیس 
شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران بود. وی در 
آغاز سخنان خود گفت: در مراسمی كه به این شکل برگزار 
می شود فرصت مناسبی اســت كه پس از مدتی دوستان 

دیداری دوباره با یکدیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: از جانب خودم و شــورای عالی جامعه ی 
حســابداران رســمی ایــران روز حســابدار را به همه ی 
حسابداران شــریف ایران تبریک می گویم. این روز بسیار 
ارزش مند اســت. باید تالش كنیم تا بتوانیم جایگاه واقعی 
حسابداری و شان و منزلت حقیقی حسابداران را در جامعه 

بیش از پیش نشــان دهیم، و شان آنان را در جای خودش 
قرار دهیم.

وی ادامه داد: این وظیفه ی یکایک ما است كه این روز 
را ارج بگذاریم. وقتی روز پدر را جشــن می گیریم در واقع 
به پدران مان ارج می نهیم. روز حسابدار روزی است كه به 
حساب و كتاب ارزش می گذاریم؛ به كسانی كه امین مردم 
هستند. هر كســی هر جا حسابدار باشد امین مردم است. 
ما وظیفه داریم ارزش این روز را بین مسئوالن باال ببریم و 
در جای خودش قرار دهیم. این از دو راه امکان پذیر است. 
یکــی این كه خودمان قدر خودمان را بدانیم و خودمان را 
تضعیف نکنیم. خوشــبختانه، دولتی بر سر كار آمده است 
كه معتقد به شفاف ســازی، و ارائه ی اطالعات درســت به 
مردم، و مبارزه با فســاد اســت. این هیچ راهی ندارد جز 
این كه حســابداری تقویت شــود. این یک شانس برای ما 
حســابداران است. پس باید با دولت تعامل كنیم تا جایگاه 
حســابداری ارتقا پیدا كند. دست كم این كه روز حسابدار 
به عنوان یک روز ملی در تقویم رســمی ایران ثبت شود. 
دوم این كه بتوانیــم حمایت های معنوی از دولت بگیریم. 
یکی از اساســی ترین وظایف ما در شورای عالی جامعه ی 

حسابداران رسمی ایران همین است.
وی همچنین از برگزاری جلساتی با وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، رئیس كل بانک مركزی، و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار برای افزایش نقش حســابداران در توسعه ی 

اقتصادی كشور خبر داد.

غالمرضا سالمی: چهره ی ماندگار حسابداری ایران
در ادامه ی مراســم از یک عمــر كار حرفه ای غالمرضا 
سالمی برای ارتقای حرفه ی حسابداری ایران تقدیر شد و 
وی به عنوان چهره ی ماندگار حســابداری ایران در ۱۳9۲ 
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نامیده شد. اجرای این بخش از مراسم را رضا مستاجران، 
دوست و همکار نزدیک ســالمی، بر عهده داشت. وی در 
ســخنانی با تبریک روز حسابدار، گفت: امشب از غالمرضا 
ســالمی تجلیل خواهد شد. او خدمات بسیاری به حرفه ی 
حســابداری ایران ارائه كرده اســت. من به نمایندگی از 
انجمن حســابداران خبره ی ایران گزارشــی از عملکرد و 

خدمات سالمی در چهار دهه ی گذشته ارائه خواهم داد.
مســتاجران افزود: بیش از ۱۵ ســال است كه من به 
همراه آقای ســالمی و چند دوســت دیگر مركز آموزش 
حســابداران خبره ی ایران را راه انــدازی كرده ایم. در این 
مــدت، او بدون هیچ چشم داشــتی همــواره در صحنه ی 
حسابداری بوده است. غالمرضا سالمی متولد بهمن ۱۳۲4 
هستند. در ۱۳4۵ وارد دانشکده ی حسابداری و امور مالی 
دانشگاه صنعت نفت شد. در ۱۳۵۰ كارشناسی ارشد خود 
در حســابداری را گرفت. در ۱۳۵۳ هم زمان با راه اندازی 
انجمن حســابداران خبره ی ایران بــه عضویت آن درآمد. 
در ۱۳۵۶ با دریافت عنوان حســابدار رســمی به عضویت 
كانون حســابداران رسمی ایران )ســابق( درآمد. پس از 
انقالب ۱۳۵۷ به همراه دیگر دوســتان خود چراغ انجمن 
را روشــن نگاه داشت. وی در ۱۳۸۰ نیز پس از راه اندازی 
جامعه ی حســابداران رسمی ایران در مقام رئیس شورای 

عالی خدمات ارزنده ای ارائه كرد.
مســتاجران در ادامه گفت: پس از انقالب كل اعضای 
انجمن حسابداران خبره ی ایران به ۲۰۰ تن هم نمی رسید. 
جناب سالمی تعریف می كرد در نخستین مجمع عمومی 
انجمن بیشــتر از ۳۰ نفر حضور نداشتند. در حالی كه هم 

اكنون خوشبختانه بیش از ۶۰۰۰ عضو در انجمن داریم.
مستاجران افزود: ســالمی ۶ دوره رئیس شورای عالی 
انجمن بوده است و بیش از ۲۵ سال نیز به عنوان عضو در 

شورای عالی خدمت كرده است. وی همچنین در ۲ دوره ی 
متوالی عضو هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی 
بوده اســت. او در اصالح قانون مالیات های مستقیم نیز از 
اعضای موثر بوده است. ضمن این كه، به عنوان یکی از سه 
عضو گروه ســه نفره، تدوین نهایی قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ایران را نیز بر عهده داشته است. سالمی 
همچنین در گروه كارشناسی اصالح قانون تجارت و هیات 
داوری خصوصی ســازی نیز عضویت داشته است. عالوه بر 
همه ی این مشــاركت های ارزنــده، در چند دعوای بزرگ 
حقوقی كه در دادگاه بین المللی الهه رســیدگی می شــد 
غالمرضا ســالمی یکی از اعضای موثر هیات كارشناســی 
ایرانی بود كه در همه ی آن دعاوی موفق به اثبات حقانیت 

طرف ایرانی شد.
مستاجران در پایان معرفی غالمرضا سالمی گفت: وی 
هم اكنون عضو شورای سیاست گذاری است و سال ها عضو 
هیات تحریریه ی مجله ی حســابدار بوده است. همچنین، 
در ماهنامه ی اقتصاد ایران نیز در شــورای سیاست گذاری 
عضویــت دارد. ضمن این كه تا كنون، بیش از ۲۰۰ مقاله 
در موضوعات حســابداری، حقوق تجاری، و اقتصاد از وی 
در روزنامه ها و نشریات گوناگون منتشر شده است. عالوه 
بر این، وی ســابقه ی تدریس در موسسات آموزش عالی و 

حرفه ای متعددی را نیز در كارنامه ی خود دارد.
مســتاجران افزود: اگر بخواهیم مشاركت و اثرگذاری 
وی در حرفه ی حســابداری ایران را بیان كنیم می توانیم 
بگوییم ســالمی از معدود اشــخاصی اســت كه در طول 
زندگــی حرفه ای خود به خوبی توانســته اســت حرفه ی 
حسابداری را به جامعه ی اقتصادی و مالی ایران بشناساند. 
بــه طوری كه به عنوان مثال اكنون در اقتصاد ایران كم تر 
كسی است كه انجمن حسابداران خبره ی ایران را نشناسد.

در این مراســم اعالم شد غالمرضا ســالمی به عنوان 
اولین مشــاور وزیر در تاریخ ایران در حوزه ی حسابداری، 

حسابرسی و راهبری شركتی انتخاب شده است.
همه ی تالش حرفه ی حسابداری در راستای 
سالم سازی و شفاف سازی اقتصاد جامعه و 

پیشرفت ایران است
پس از سخنان مســتاجران، غالمرضا سالمی به جایگاه 
رفــت و در ســخنانی گفت: افتخــار می كنــم ایرانی ام، و 
افتخــار می كنم حســابدارم؛ و همکاران خوبی مثل شــما 
دارم. از همه ی كســانی كه این لطف را در حق من كردند 
سپاســگزاری می كنم. از همه ی دوستانی كه در انجام این 
وظیفه ی بزرگ سهیم بوده اند نیز صمیمانه تشکر می كنم. 
هنوز انجمن و جامعه در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته اند. 
می طلبد جوان ترهــا این جایگاه را ارتقا دهند و حرفه را به 
حق اصلی اش برســانند. حرفه ای كــه همه ی تالش آن در 
راستای سالم سازی و شفاف سازی اقتصاد جامعه و پیشرفت 

ایران است.
شــخصا فکر می کنم غالمرضا ســالمی 

چهره ی ماندگار حسابداری ایران است
در ادامه ی این مراســم حسین عبده تبریزی به جایگاه 
رفت و پس از ایراد سخنانی متن تقدیرنامه ی اعطایی انجمن 

حسابداران خبره ی ایران به غالمرضا سالمی را خواند.
عبده تبریزی در ســخنان خود گفت: ســه ویژگی هر 
حسابدار در آقای سالمی به معنای كامل وجود دارد: اخالق، 
استقالل حرفه ای، و عالقه به توسعه ی بیشتر و حسابداری را 
وسیله ای برای این كار دانستن. شخصا فکر می كنم سالمی 

چهره ی ماندگار حسابداری ایران هستند.

فال حافظ حسابداری!
در ادامه ی مراســم منصور شمس احمدی، عضو شورای 
عالی انجمن حســابداران خبره ی ایران و عضو شورای عالی 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران، برای انبساط خاطر حضار 
در سروده ای طنز یک فال حافظ را با نگاهی آمیخته به زبان 

حسابداری خواند.

تقدیر از آثار برگزیده ی فصل نامه ی حسابدار رسمی 
در ادامه ی مراســم از نویسندگان سه مقاله ی برگزیده ی 

فصل نامه ی حسابدار رسمی به شرح زیر تقدیر شد:
مجموعه مقاالت، محمد شــلیله )هوشــنگ خستویی   .۱
به نیابت از محمد شــلیله جایــزه ی وی را گرفت و پیام 

نوشتاری وی را خواند(
"حسابداری و حسابرسی در چهار راه علوم"، غالمحسین   .۲

دوانی و علی امانی
"نگاهی از درون: درآمد، شــركا، كاركنان، و بهره وری در   .۳

موسسه های حسابرسی"، عبداهلل آزاد
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در این بخش از مراســم، نظام الدین ملک آرایی، دبیركل 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران، در سخنانی پس از اشاره 
به نامه ی موسسه ی خیریه ی محک به جامعه ی حسابداران 
رســمی ایران و تبریک روز حســابدار از سوی این موسسه، 
یاد درگذشــتگان حرفه ی حسابداری در یکسال گذشته، از 
جمله، مصطفی علی مدد، عیســی پورابراهیمی، محمدعلی 
نورمحمدی، داوود حیدری، غالمرضا اسالمی بیدگلی، اصغر 
خرمی ایزدی، حســین رضایی، علی اصغر شــایانی، فرشید 

علیزاده، و محمود مهام را گرامی داشت.

تقدیر از آثار برگزیده ی ماهنامه ی حسابدار
سپس، در بخش تقدیر از برگزیدگان ماهنامه ی حسابدار، 
امیر پوریانســب سردبیر حسابدار در ســخنان آغازین خود 
در تبیین اهمیت شــبکه های اجتماعی بــه عنوان یکی از 
رسانه های پرنفوذ در جامعه گفت: در كمتر از پنج ماه گذشته 
كه حساب كاربری مجله ی حسابدار در فیسبوک راه اندازی 
www.facebook.com/hesabdar.( اســت  شــده 
magazine.iica( بیش از ۲۶۰۰ تن دوســت آن شده اند 

و همواره فرستاده های این صفحه با استقبال پرشور دوستان 
روبرو می شــود. در این مدت، صفحه ی حسابدار، رویداد روز 
حســابدار، و گروه خوانندگان مجله ی حســابدار نیز در این 
شــبکه ی اجتماعی راه اندازی شــده اند كه در چارچوب آنها 
شبکه ای ارزشمند از خوانندگان مجله ی حسابدار در فضای 

مجازی در حال توسعه است.
پوریانســب در ارتباط با مجله ی حسابدار گفت: در یک 
سال گذشته ۵۱۵ قلم چاپ كردیم، كه از این شمار ۱۳۷ قلم 
به جز مطالب خبری بودند. از بین این مطالب، ۵۵ مقاله به 
بخش مسابقه راه پیدا كردند؛ و آنهایی كه راه پیدا نکردند نیز 
ستون های ثابت مجله )سرمقاله، دانستنی ها، تاالر مشاهیر، 
تارنمای حسابداری، مرور كتاب، خنده نامه، و جدول كلمات 
متقاطع حسابداری( بودند. ولی متاسفانه از این بین تنها ۸ 
مطلب اصیل داشــتیم؛ و 4۷ مطلب اصیل نبودند! یعنی، یا 
ترجمه یا ترجمه تالیف بودند. متاسفانه مشاركت ما در دانش 
به همان ۸ مطلب محدود می شــود. البته ســهم برندگان 
مسابقه از این ۸ مطلب اصیل ۷ برنده بود. این نشان می دهد 
داوران ما به مقاالت اصیل امتیــاز باالتری داده اند. برندگان 
كارهای غیر اصیل نیز همگی از بین مقاله های ترجمه شــده 
از مجالت معتبر بین المللــی بودند. زیرا، در ترجمه ی مقاله 
ایده ی نویسنده ی اصلی حفظ می شــود و همانند بسیاری 
از مقاالتی كه حاصل ترجمه تالیف متداول در ایران هستند 
ایده های نویســندگان اصلی جرح و تعدیل و گاهی قربانی 

نمی شوند.
ســردبیر حســابدار برای تقدیر و اهدای جوایز از سعید 
جمشیدی فرد، غالمرضا ســالمی، هوشنگ خستویی، رضا 
مســتاجران، ابوالقاســم فخاریان، یــداهلل مکرمی، و مهدی 

مرادزاده فرد، اعضای شورای سیاست گذاری مجله ی حسابدار 
دعوت كرد، و ســپس از برترین مقاالت مجله ی حسابدار در 

۱۳9۲ به شرح زیر تقدیر شد:
رتبه ی اول: "ضابطه گذاری حسابداری در ایران: نیازمند   

بازاندیشی و دگرگونی"، محسن قاسمی
رتبه ی دوم: "توسعه ی حسابرسی از طریق حسابرسی"،   

سعید جمشیدی فرد 
رتبه ی سوم: "شرایط صدور گزارش حسابرسان نسبت به   

كنترل های داخلی"، منصور شمس احمدی
رتبه ی چهارم: "اخالق در عمل"، غالمرضا سالمی  

رتبه ی پنجم: "استفاده از آزمون های تحلیلی برای كشف   
دلیل تقلب های ممکن"، ترجمه ی كاظم وادی زاده

رتبه ی شش: "حسابرسی راهبرد" ترجمه ی علی رحمانی،   
زهرا هدایت، و منصوره شهبازی

رتبه ی هفتم: "سپر حسابرس در برابر بدهی تقلب شركتی:   
داوری هــای اخیر و منطق دفاعیــه ی این پاری دی لیکتو" 

ترجمه ی امیر پوریانسب و الهام سرابندی
رتبه ی هشــتم: "حســابداری مدیریت از نگاه صنعت   

بانکداری"، مهدی دهقان نیستانکی و مهرداد بختیاری
رتبه ی نهم: "بهبود ارزیابی عملکرد در حسابداری عمومی"   

ترجمه ی مهرداد محمدی
رتبه ی دهم: "دگردیســی حسابرسی داخلی" ترجمه ی   

فائزه اصغری
جایزه ی ترجمه ی برتر نیــز به رضا قنبریان برای مقاله ی 
"گزارشــگری كوشش ها و دســتاوردهای خدمات" اهدا شد. 

هم چنین، جایزه ی ویژه ی گزارشگر حسابدار به مجتبی آزادیان 
اهدا شد. جایزه ی ویژه ی نوشیدگی نیز به طنزپرداز حسابدار 
احمد عیسایی خوش رسید. وی پس از دریافت جایزه ی خود 
اشعاری طنز با موضوع حســابداری از زبان شعرای بنام ایران 

)مولوی، حافظ، سعدی، خیام، فردوسی( خواند.

تقدیر از خبرنگاران برگزیده
در ادامه، از مجید اســکندری خبرنگار روزنامه ی دنیای 
اقتصاد و حوریه رضایی زاده خبرنگار فصل نامه ی حســابدار 
رسمی تقدیر شــد. برگزیدگان این بخش جوایز خود را از 

حسین عبده تبریزی دریافت كردند.

رونمایی از موزه ی حسابداری ایران
در بخش پایانی جشن روز حسابدار سعید جمشیدی فرد، 
رئیس شــورای عالی انجمن حســابداران خبره ی ایران، از 

موزه ی حسابداری ایران رونمایی كرد.
وی گفت: در این جا راه اندازی موزه ی حسابداری ایران 
را به عنوان نهادی كه می تواند ماندگار شود اعالم می كنیم. 
این نهاد جایی است كه همه ی تشکل های حسابداری ایران 

می توانند در آن مشاركت داشته باشند.
وی در ادامــه افــزود: پشــتیبانی مالی مــوزه از محل 
كمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند 
خواهد بود. به گفته ی وی، برای اداره ی این موزه یک هیات 
امنا و یک رئیس انتخاب خواهد شد و هیات های كارشناسی 
امور جاری آن را انجام خواهنــد داد. در این موزه می توان 
اسناد تاریخی، دست نوشته ها، كتب نفیس، و ... را گردآوری 

و نگهداری كرد.
جمشیدی فرد در پایان سخنان خود گفت: انتظار ما این 
است كه دوستان این موزه را جدی بگیرند و اگر احیانا اسناد 
و مــدارک ارزنده یا هدایایی دارند كه جنبه ی تاریخی دارد 

آنها را به موزه اهدا كنند.

موسیقی و ضیافت شام!
مراســم با نواختن موســیقی ســنتی توســط مازیار 
كالنتریان، از شاگردان جالل ذوالفنون و محمدرضا لطفی، 

و صرف شام به پایان رسید.


