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آیین گرامی داشت روز حسابدار 

15 آذر هر ســال در ايران به عنوان روز حســابدار 
گرامي داشــته مي شــود. ايــن روز در گردهمايي 13 
آذر 1386 نهادهاي حســابداري ايران شــامل انجمن 
حســابداران خبره ی ايران، جامعه ی حسابداران رسمي 
ايران، بــه عنــوان دو انجمن ايراني عضو فدراســيون 
بين المللي حسابداران )آيفک(، انجمن حسابداري ايران، 
انجمن مديران مالي حرفه اي ايران و سازمان حسابرسي 

به اين عنوان نام گذاري شد.
فدراســيون بين المللــي حســابداران )آيفــک( در 
سي امين سال تاسيس اش 2 تا 8 دسامبر 2007 )برابر 
بــا 11 تا 17 آذر 1386( را به عنــوان هفته ی جهاني 
حسابداري اعالم كرد و از نهادهاي عضو خود در سرتاسر 
جهان خواســت تا اين هفته را به همين نام اعالم كنند 
و گردهمايي ها يا آيين هاي ويژه اي را به همين مناسبت 
تدارک ببينند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ی 
ايران با اعــالم اين خبر به همه نهادهاي حســابداري 
ايران آنها را براي تعيين روزي با عنوان روز حســابدار 
فــرا خواند. بر اســاس آن فراخوان و نشســت هايي كه 
سپس بين رهبران انجمن حســابداران خبره ی ايران، 
جامعه ی حسابداران رســمي ايران، انجمن حسابداري 
ايــران، انجمن مديران مالي حرفه اي ايران، و ســازمان 
حسابرســي تشکيل شد، ســرانجام، در گردهمايي 13 
آذر 1386 روز 15 آذر هر ســال به عنوان روز حسابدار 
در ايــران نام گــذاري شــد. از 15 آذر 1386 تا كنون، 
انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و دانشــگاهي حسابداري 
ايران در هفته ی مياني آذر هر ســال آيين هاي پرشور و 
باشکوهي را به پاس گرامي داشت حسابداران ايران زمين 

برگزار مي كنند.
17 آذر 1393 انجمــن حســابداران خبره ی ايران 
نيز پس از برگزاري ســمينار سراسري "بازآفريني مدير 
مالي" كه36امين ســمينار سراسري انجمن طي چهار 
دهه ی گذشــته به شمار مي آيد، آيين گرامي داشت روز 
حسابدار را با حضور شركت كنندگان در سمينار، اعضاي 
انجمن، و ميهمانان ويژه از دانشگاه ها، انجمن ها، نهادها، 
و ســازمان هاي حســابداري ايران )از ساعت 19:30 تا 
22:00، به صرف شــام( برگزار كــرد. در ادامه، گزارش 

اين آيين گرامی داشت باشکوه را می خوانيد.

پیام رئیس شورای عالی

ابوالقاسم فخاریان
رئيس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ايران 

روز حســابدار را روز نکوداشت سخت كوشی، صداقت و 
امانت داری، روز گرامی داشــت شفافيت و پاسخگويی، و 

روز پاسداشت اخالق مداری و شرافت حرفه ای دانست.
وی سپس به برشمردن اهم فعاليت های حسابداری 
پرداخــت و به لزوم نيــاز آن به عنــوان محوری ترين 
مقولــــه و ركن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اشاره 

كرد.
وی با اشاره به "كنگره ی جهانی حسابداران، 2014" 
كه آبان امسال در رم ايتاليا برگزار شد؛ اين گردهمايی 
غرورانگيز قريب به پنج هزار نفری حسابداران حرفه ای 
سرتاســر جهان را جلوه ای از عظمــت و جايگاه واالی 
حســابداری در دنيای امروز دانست. وی سخنرانی خود 
را با ارائه محورهای اصلی اين كنگره ی بين المللی پايان 

داد.
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 روز حسابدار 
برنامه های سرگرمی

در ادامه اين مراسم، احمد عيسايی خوش و منصور 
شــمس احمدی به ترتيب به جايگاه رفتند و شعرهای 
طنز با موضوع حســابداری خود را برای انبساط خاطر 
حاضران خواندند. در ادامه نيز مراسم با اجرای برنامه ی 
طنز ايستاده ی حسن ريوندی از طنزپردازان سرشناس 

ايران پايان يافت.
گفتنی اســت، مطابق برنامه ريزی انجام شــده قرار 
بود آيين ادای ســوگند گروهی حســابداران مســتقل 
پذيرفته شده طی يک سال گذشــته توسط نظام الدين 
ملک آرايی برگزار شود، كه به دليل كمبود وقت اجرای 

اين آيين به گردهمايی ديگری در آينده موكول شد.

گفت و گو با نظام الدین ملک آرایی

اخالق با حسابداری یک پیوند ناگسستنی دارد
در ادامه، گزارشگر مجله ی حسابدار پای گفت وگويی 
كوتــاه بــا نظام الدين ملک آرايی، حســابدار رســمی، 
نويســنده، مترجم، پژوهشــگر، رئيس هيات مديره و 
دبيركل پيشــين جامعه ی حســابداران رســمی ايران 

درباره ی روز حسابدار نشست.
ملک آرايی در آغاز گفت: روز حسابدار بهانه ای است 
برای اين كه در اين روز دو كار عمده انجام شــود. يکی 
اين كه با ســخنرانی ها و برگزاری مراســم و سمينارها 
نقش حســابداران در ســازمان ها و نهادهای اقتصادی 
مطرح شــود. دوم اين كه از خدمات حسابداران شاغل 
در ســازمان ها قدردانی شــود. به هميــن دليل، طبق 
قراری كه انجمن حســابداران خبره ی ايران و جامعه ی 
حسابداران رســمی ايران در سال 1386 گذاشتند اين 
دو ســنت حسنه هر سال انجام می شــود. البته به نظر 
می رسد امسال اين مراسم قدری به حاشيه رفته است. 
من در دانشــگاه الزهرا هم توصيه كردم كه اين موضوع 

را به حاشيه نبرند.
وی در ادامــه تاكيد كرد: موضــوع گردهمايی های 
ما بايد روز حســابدار باشــد. البته می توان در كنار روز 
حســابدار نکات ديگــری را هم گفت. ولــی اين طور 
نبايد باشــد كه ما برنامه های ديگــری را اجرا كنيم و 
روز حســابدار را به حاشيه ببريم. اين روز بهترين بهانه 
است برای اين كه حسابداری را به جامعه معرفی كنيم. 

اوج فرهنگ ســازی قضيه كه بايد بر آن تمركز شــود، 
اين اســت كه ابعاد مختلف حســابداری به كسانی كه 
از خدمات حسابداران اســتفاده می كنند معرفی شود. 
در روز حســابدار بايد بگويند حسابداران چه نقش هايی 
می توانند در زمينه های گوناگون داشــته باشــند. بهتر 
است ما به جای اين كه در مورد مدير مالی و ... صحبت 
كنيم، بيايم و تِــم اصلی قضيه را معرفی كنيم، و نقش 

حسابداران را در كشور مشخص كنيم.
ملک آرايــی در ادامه گفت: مــورد ديگری كه ما در 
ايــران خودمان به اين مراســم اضافــه كرديم، و جزء 
برنامه های پيشــنهادی آيفک نبــود، اجرای آيين ادای 
سوگند گروهی حسابداران است. چون موضوع اخالق با 
حسابداری يک پيوند ناگسستنی دارد. حسابداران بدون 
اخــالق راه به جايی نمی برند. بــه همين دليل، توصيه 
كرديم حتمــا در اين روز آيين ادای ســوگند گروهی 
حسابداران هم اجرا بشــود. در اين سوگند حسابداران 
خودشــان را متعهــد می كنند كه اخــالق حرفه ای را 
رعايــت كنند. بدون اخــالق حرفــه ای طبيعتا حرفه 
نمی تواند جايگاهی در جامعه نزد افکار عمومی داشــته 
باشــد. اگر به مسائل مالی توجه كنيم، مثال تقلب مالی 
كه در انران اتفاق افتاد يا تقلب سه هزار ميليارد تومانی 
كه در ايران مطرح شــد، خيلــی از آن ها به موضوعات 
فنی حسابداری ارتباطی نداشت. اين كه مثال بگوييم در 
اين اتفاق ها حسابداران حسابداری نمی دانستند درست 

نيست بحث اخالق بوده است.
وی افزود: با نــگاه به ماجرای انــران، می بينيم كه 
در آن شــركت مثال كميته ی حسابرسی داشتند. ولی 
داشــتن كميته ی حسابرسی به تنهايی كافی نبود. مگر 
ايــن كه بــر كار كميته هم نظارت شــود كه كارش را 
درســت انجام دهد. بنابراين، موضــوع اخالق در باالی 
نــکات ديگر قرار می گيرد. اخالق اگر نباشــد مســائل 
مختلفــی پيش می آيد. من حتــی در مورد دو موضوع 
هــم كه مطرح كردم كه تجليل از حســابدار بشــود و 
جايگاه حســابداری در جامعه مطرح شــود، فقط برای 
آن حسابدارانی مدنظرم است كه اخالق مند هستند. آن 
حســابدارانی كه اخالق مند نيستند و آيين نامه ی رفتار 
حرفه ای حســابداری را رعايــت نمی كند، اگر بخواهيم 
به جامعه معرفی شــان كنيم اصال تبعــات منفی به بار 

می آورد. بنابراين، اخالق عامل اصلی است. نقش كليدی 
در حســابداری حرفه ای دارد. اين بايد در روز حسابدار 
پررنگ شود. متاسفانه در جامعه ی ما اخالق حرفه ای در 
جامعه تدريس نمی شــود. دانشجو يان هيچ جا با اخالق 
حرفه ای آشنا نمی شوند. اين بهانه ای می شود برای اين 

كه شما بتوانيد اخالق را زير پا بگذاريد.
وی در پايان در پاســخ به اين پرســش كه چگونه 
می توان فاصله ی حســابداری در ايران را با كشورهای 
پيشــرفته پر كرد، گفت: پاسخ در همين كنفرانس های 
پيش  رو اســت. آماری كه در سمينارها داده می شود از 
آن  طرف آب آمده اســت. يعنی هيچ كــدام از اين ها با 
اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه ی ما تطبيق 
داده نشده است. اگر اين موضوع مالی با اوضاع و احوال 
مملکت تطبيق داده نشود، بعضی مواقع نتيجه ی عکس 
می دهد. بــه قول جواهر لعل نهرو كــه می گويد "مهم 
نيست كه شما با چه ماشــينی می خواهيد برويد. بلکه 
اول بايــد مقصد را مشــخص كنيد و بعــدا به انتخاب 
ماشــين و كيفيت آن بپردازيد"؛ ما تا به حال هميشــه 
اول ماشــين را انتخاب كرده ايم. به عبارتی ديگر ما بايد 
فناوری و دانش را انتقــال دهيم نه محصول فناوری و 

دانش را.

گفت وگو با یحیی حساس یگانه

در ایران با کمبود تقاضا برای خدمات حسابداری 
روبرو هستیم

در حاشــيه ی اين گردهمايی يحيی حساس يگانه، 
دكتری حســابداری، عضو هيات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبايی، حسابدار مســتقل، حسابدار رسمی، و عضو 
و نايب رئيس اســبق شــورای عالی انجمن حسابداران 
خبره ی ايران در گفت وگويی كوتاه با گزارشگر مجله ی 
حســابدار، مجتبی آزاديان، درباره ی آيين گرامی داشت 
روز حسابدار و چرايی نام گذاری يک روز از سال به عنوان 
روز حسابدار گفت: فکر می كنم اين نام گذاری به اوايل 
دســامبر 2007 بر می گردد. در فدراسيون بين المللی 
حسابداران )آيفک( كه در 1973 تاسيس شده بود، كم  
كم به اين فکر  افتادند كه زبان تجارت و حسابداری در 
همه جای دنيا يکی شود. شروع به عضو گيری كردند تا 
استاندارد های بين المللی حسابداری رايج شود. در اين 
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اســتاندارد ها صورت های مالی با يک زبان تهيه شود و 
موجب شود كه جابه جايی سرمايه در بازار های سرمايه 

آسان تر شود و همه از يک زبان مشترک بهره ببرند.
و  عضــو شــدند  كشــورها  آرام  آرام  افــزود:  وی 
خوشبختانه انجمن حسابداران خبره ی ايران هم اولين 
انجمن حرفه ای ايرانی بود كه عضو اين نهاد بين المللی 
شد. چند ســال بعد جامعه ی حسابداران رسمی ايران 
هم به آيفک پيوســت. بعد از گذشــت حدود سه دهه 
از تاســيس اين فدراسيون، در 2007 مسئوالن تصميم 
گرفتند 2 تا  8 دسامبر2007  هفته ای را به نام هفته ی 

حسابدار نام گذاری كنند. 
حســاس يگانه در ادامه افزود: در آن ســال انجمن 
حسابداران خبره ی ايران و جامعه ی حسابداران رسمی 
ايران  به عنوان دو انجمن حرفه ای مردم نهاد )ســمن( 
عضــو آيفک تصميــم گرفتند در ايران روز حســابدار 
انتخــاب شــود. در آن ســال تالش كردنــد كه جايی 
برای برگزاری جلســه و دعوت از حسابداران قديمی و 
فعاالن پيدا كننــد. در نهايت، در يک هتلی در خيابان 
ســهروردی همه ی اعضای حرفه جمع شدند و 15 آذر 
را در ايران به عنوان روز حســابدار انتخاب كردند، تا به 
نوعی از حسابداران تقدير شــود و اين حرفه نزد افکار 
عمومی مطرح شــود و رفته رفته جايگاه واقعی خودش 

را به دست آورد.
وی گفــت: يکــی از مزايای اين روز اين اســت كه 
باالخره حسابداران و حسابرسان فرصتی پيدا می كنند 
تا در سازمان ها، رســانه های جمعی، و ... به عنوان يک 
حرفه و رشــته مطرح شوند. از طرف ديگر فرصتی پيدا 
می شود عزيزانی كه طی سال به دليل مشغله ی فراوان 
فرصت ديدار هم ديگر را ندارند، در اين مراسم هم ديگر 
را مالقات كننــد. فرصتی خوبی هم بــرای انتقال و به 
اشتراک گذاشتن تجارب حسابداران و حسابرسان است.

وی در پاســخ به اين پرســش كه جايگاه حسابداری 
در ايران و نيز در مقايســه با جهان چگونه است؟ گفت: 
به نظرم قياس ما با جهان قياس مناســبی نباشــد. ولی 
می توانم بر مبنای تجربــه ی حرفه ای ام به جرأت بگويم 
جايــگاه حرفه ای حســابداران در ايــران جايگاه خوبی 
اســت. ما حســابداران خوبی داريم.  واقعيت اين است 
كه حســابداران و حسابرســان ايرانی بسيار باهوش تر و 

مسلط     تر از حداقل كشور های منطقه و همسايه هستند. 
ما خيلی تجارب باالتری نسبت به آن ها داريم.

وی افــزود: بــاورم اين اســت كه از لحــاظ آموزش 
حســابداری از كشــورهای منطقه خيلی باالتر هستيم. 
ما از بابت مطبوعات و انتشــار مجالت علمی و تخصصی 
و حرفــه ای از جملــه ماهنامه ی وزين حســابدار و ... از 
كشورهای منطقه خيلی جلوتر هستيم. از لحاظ آموزشی 
ما در مقاطع مختلف دانشــجويان حســابداری بسياری 
گرفته ايــم. البته عيب اين قضيه ی مهم اين اســت كه 
بــازار كار و ارزش رشــته را ممکن اســت پايين بياورد. 
ولی بزرگ  ترين حســن آن اين است كه ظرف سال های 
گذشــته فرهنگ حسابداری وارد بسياری از خانواده های 
ايرانی شــده اســت. در راديو و تلويزيــون می بينيم كه 
شبکه های تخصصی اقتصادی راه اندازی شده است و در 
مورد حرفه  ی حسابداری به صورت جدی بحث می شود.

وی ادامه داد: دانشــگاه عالمه طباطبايی نخســتين 
دانشــگاهی بــود كه در آن مقطع كارشناســی ارشــد 
حسابداری و حسابرســی را تاسيس و سر فصل های آن 
را تدوين كرده ايم. از سال گذشته هم رشته ی حسابداری 
مديريت را در مقطع كارشناسی ارشد تاسيس كرده ايم. 
اين جايگاهی اســت كه ما در ايــن حرفه پيدا كرده ايم، 
و تقاضا برای آن  را زيــاد كرده ايم. فرصت آموزش دادن 
حسابداری در دانشگاه های مختلف باعث شده است اين 
حرفه جايــگاه وااليی در جامعه پيدا كند. از بابت درآمد 
هم هر حسابدار خوب و وارد بهترين حقوق، پاداش، مزايا 

و جايگاه را در شركت ها و سازمان های مختلف  دارد.
وی درباره ی علل تفاوت ســطح حسابداری بين ايران 
و كشورهای پيشــرفته گفت: ما به عنوان ارائه دهنده ی 
يک خدمت حرفه ای وارد حرفه ی حسابداری، حسابرسی 
و مديريت مالی می شــويم. نخســتين پيش نياز خدمت 
حرفه ای اين  اســت كــه تقاضا برای آن وجود داشــته 
باشد. تقاضا چه زمانی ايجاد می شود؟ زمانی كه از سوی 

استفاده كنندگان نياز به آن خدمت احساس شود.
اين مدرس دانشگاه در ادامه افزود: يکی از اقتصاددانان 
برجســته می گويد تــا زمانی كــه تقاضا وجــود دارد 
توليدكنندگان كاال و خدمات به سوی آن می روند، آن را 
كشف می كنند و كاال و خدمت را توليد می كنند و سود 
می برند. پس تقاضا موتــور محرک هر حركت اقتصادی 

و اجتماعی و... اســت. در كشور ما متاسفانه تقاضا برای 
بعضی از خدمات حرفه ای بسيار ناچيز است. چند شركت 
وجود دارند كه به طور مثال بتوانند سامانه ی برنامه ريزی 
منابع بنــگاه را به طــور اثربخش و كارا پيــاده كنند؟ 
وقتی تقاضا در حد يک دارنده ی مدرک كارشناســی يا 
كارشناسی ارشد برطرف می شود ديگر دكتری حسابداری 
جايگاهی ندارد. مثال، در شــركت های چندمليتی بزرگ 
جهــان می بينيم كه در هيات مديره ی همه ی آن ها يک 
دكتری حسابداری دارنده ی حسابدار رسمی وجود دارد. 
يعنی آن جا اين نيــاز را برای كارهای گوناگون از قبيل 
بودجه بندی سرمايه، برنامه ريزی بلند مدت و كوتاه مدت، 
جريان نقــدی لحظه ای و... احســاس می كنند. ولی در 
ايران تقاضا برای ارائه ی خدمات حرفه ای ســطح باالی 
حســابداری بسيار ناچيز است. شما حتی به شركت های 
بزرگ هم نگاهی بيندازيد اين تقاضا را احساس نمی كنيد. 

بنابراين، در كشورهايی مثل ما تقاضا عمل نمی كند.
حساس يگانه در ادامه گفت: به طور مثال، به موجب 
قانون، جامعه ی حسابداران رســمی ايران تشکيل شد. 
ولــی اين هم تقاضايــی قانونی بود. حتــی همين االن 
تقاضای قانونی ايجاب می كند كه شــركت های بورسی 
بايد حسابرســی شوند. يعنی در كشــورهايی مثل ما به 
دليــل آگاه نبودن و ضعيف بــودن ذی نفعان، يا برطرف 
كردن نيازهای شان از راه های ديگر مثل رانت، اطالعات 
بانکی، و... ديگر نيازی و تقاضايی برای بسياری از خدمات 
حسابداری احساس نمی كنند. فقط زمانی كه الزام قانونی 
می شود آن ها هم به موجب اين الزام تقاضا ايجاد می كنند. 
ولی در كشورهای پيشرفته مهم ترين و نخستين احساس 
تقاضا به دليل بحث پاسخگويی اجتماعی از بابت وضعيت 
اقتصادی يا عملکرد مالی اســت. در آن كشورها اين يک 
روال همگانی شــده است. مثال هر شــركتی اين نياز را 
بدون اجبار قانونی احساس می كند. همان طور كه مثال 
هر كسی يک وكيل و پزشک خانواده دارد، يک حسابدار 
رســمی هم دارد. پس خانواده ها هم حتی اين احساس 
نياز را دارند. چون به اين درک رســيده اند كه شــفاف 
بودن مالی باعث ارائه ی خدماتی به خودشــان می شود. 
در آن جا تقاضای بالقوه بخشــی از مسئوليت اجتماعی 
شده است. بخشی از سه جزء الزم برای زندگی و حيات 

شده است.


