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بار دیگر، روز حسابدار
ــوان  ــران به عن ــره ای ــز انجمــن حســابداران خب ــد ســال های گذشــته، امســال نی مانن
نخســتین انجمــن ایرانــی عضــو فدراســیون بین المللــی حســابداران )آیفــك( و 
بزرگ تریــن انجمــن حســابداری حرفــه ای ایــران، آیین گرامی داشــت روز حســابدار 
را بــا حضــور پرشــمار اعضــا، حســابداران، حسابرســان، اســتادان، دانش آموختــگان، 
فعــاالن مالــی و اقتصــادی بــازار ســرمایه و دیگــر میهمانــان در عصــر پاییــزی هفدهــم 

آذرمــاه در تهــران برگــزار کــرد. 
ــی جامعــه ی  ــی شــورای عال ــه، هوشــنگ خســتویی رییــس کنون ســخنران افتتاحی
حســابداران رســمی ایــران بــود کــه ضمــن خیرمقــدم بــه حاضــران بــه ایراد ســخنرانی 
ــه چنیــن زمــان و لحظــه ای می رســیم.  ــه موســم روز حســابدار رســیده ایم. هــر ســال در ایــن هنــگام ب پرداخــت و ازجملــه گفــت: »ب
ــد  ــه بای ــرداری ک ــار و ک ــت از رفت ــد. مواظب ــابدار می دوزن ــواره ی حس ــه ق ــه ب ــینیم ک ــذاری می نش ــل اثرگ ــای عوام ــه تماش ــپس ب س
ــم. معــروف اســت کــه در فضــای  ــد در جــوار ســایر عوامــل ناخوشــایند و ناهنجــار شایســته باشــند نمی دان شایســته باشــد، چــرا بای
اســتخدامی مناطــق نفت خیــز ســال های پیــش هــر کــس کــه بــرای اســتخدام می رفــت شــرایط ناتــوری داشــت امــا در ایــن بیــن کســی 
بــرای مصاحبــه آمــد، وقتــی از او پرســیدند ناتــوری، گفــت خیــر. همــه خوشــحال شــدند، گفتنــد چــه کاره ای، گفــت خــراط هســتم 
و چــوب ناطــوری خراطــی می کنــم. اینــك وضــع حســابداران هــم همین طــور اســت، فقــط یــك کار می دانیــم آن هــم حسابرســی 
اســت. بــدون هرگونــه شــبهه ای بایــد ایــن وابســتگی به اصطــاح تك محصولــی و قضــاوت شــفاهی نســبت بــه دیگــران تغییــر یابــد. 
اجــازه بدهیــد بــه مناســبت همیــن روز بگویــم: یــا مدبــر اللیــل و النهــار، یــا محــول الحــول و الحــوال، حــول حالنــا الــی احســن الحــال.«
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بزرگداشت چهره ی ماندگار حسابداری
پــس از ایــن ســخنان، مراســم ســاالنه ی بزرگداشــت چهــره ی مانــدگار 
حســابداری بــه عمــل آمــد: این بــار از مجيــد مير اســکندری تقدیــر 
ــت. در  ــوده اس ــن ب ــگی انجم ــراه همیش ــال هم ــال های س ــه س ــی ک ــد؛ کس ش
بخشــی از پیــام انجمــن کــه منصــور شــمس احمــدی بــه نمایندگــی از انجمــن 
حســابداران خبــره ی ایــران خطــاب بــه ایشــان قرائــت کــرد می خوانیــم: »جنــاب 
ــمند  ــات ارزش ــر خدم ــك عم ــیله از ی ــن وس ــکندری! بدی ــد میر اس ــای مجی آق
ــام  ــای ن ــداف و اعت ــق اه ــتای تحق ــی در راس ــذار جنابعال ــارکت تأثیرگ و مش
انجمــن حســابداران خبــره ایــران در مقــام دبیــرکل، عضــو شــورای عالــی، مدیــر 
ــر  ــن تقدی ــوزش انجم ــز آم ــی مرک ــر اجرای ــابدار و مدی ــه ی حس ــی مجل اجرای
ــال های دراز  ــی در س ــه ای جنابعال ــردار حرف ــدار و ک ــش اخاق م ــود. من می ش
ــه انجمــن کــه همچنــان در مقــام عضــو هیئــت امنــای مرکــز  خدمت گــزاری ب
ــروان  ــرای ره ــته ب ــی شایس ــت الگوی ــتدام اس ــره مس ــابدارن خب ــوزش حس آم

ــت.« ــران اس ــابداری ای ــه ای حس ــاك حرف ــاد پ ــن نه ــه ای ــزاری ب خدمت گ
بــه توضیــح خاطــرات شــخصی خــود و  میر اســکندری  ســپس مجیــد 
ــود و  ــای خ ــران و تاش ه ــره ای ــابداران خب ــن حس ــر انجم ــه ی مختص تاریخچ
ــرای حفــظ و بقــای ایــن نهــاد حرفــه اي حســابداری پرداخــت. او  دوســتانش ب

ــت:  گف
ــای ریاضــی می خواســتم  ــی از دیپلمه ه ــل خیل »ســال 1350 کنکــور دادم. مث
مهنــدس شــوم، نشــد. در کنکــور آموزشــگاه عالــی حســابداری شــرکت نفــت 
پذیرفتــه شــدم، می خواســتم بــرای کنکــور مهندســی ســال بعــد آمــاده شــوم. از 
حســابداری امــا خوشــم آمــد. نمی دانــم بــه خاطــر راحتــی درس هــا و پختگــی 
اســتادان اش بــود یــا بــه دلیــل درآمــد مناســب هم زمــان بــا تحصیــل اش ، یــا بــه 

خاطــر محیــط شــاد و شــنگول دانشــکده اش یــا هرســه.
ــد نبــود، خصوصــاً نمــرات دروس حســابداری ام کــه عالــی  درس و مشــقم ب
بــود، امــا یــك نمــره ی 12 از اســتاد ســجادی نژاد گرفتــم کــه محشــر بــود. 
اتفاقــاً مســئله را درســت حــل کــرده بــودم و انتظــار 20 داشــتم . مشــکل آن جــا 
ــود کــه راه حــل ابتــکاری ام نشــان مــی داد کــه در کاس هــا شــرکت نکــرده  ب
ــدارد و در  ــر شــکل رجحــان ن ــوا ب ــدم کــه همیشــه محت ــع فهمی ــودم. آن موق ب

حســابداری هــم مثــل حقــوق، عمدتــاً شــکل بــه انــدازه ی محتــوا مــی ارزد.
کارآمــوزی آن روزهــا هــم خیلــی کیــف مــی داد. ســال اول در یــك 
ــا حقــوق ماهــی پانصــد  ــوز شــدم ب ــه ی ریســندگی و بافندگــی کارآم کارخان
ــك  ــه بان ــکده ب ــهریه ی دانش ــط ش ــت قس ــان اش را باب ــیصد توم ــه س ــان ک توم
صــادرات محــل مــی دادم، دویســت تومــان بقیــه امــا کارم را حــل می کــرد، از 

ــره. ــر و غی ــینما و تئات ــتنی و س ــاندویچ و بس ــا س ــه ت ــوس گرفت ــه ی اتوب کرای
ــد اگــر  ــود. همــه می گفتن ــان رســیده ب ــه هشــتصد توم ــوق ام ب ســال دوم حق
قــرار اســت کار حســابی یــاد بگیــری بایــد بــروی حسابرســی. بــه هــزار زحمــت 
ــام  ــه مؤسســه ی حسابرســی دقیــق، جایــي کــه اســتاد بهن خــودم را رســاندم ب

ــم  ــی ه ــه مجان ــتند ک ــان، نمی دانس ــد توم ــی پانص ــط ماه ــوز فق ــد کارآم گفتن
حاضــر بــودم کار کنــم ، ســجادی نژاد گفتــه بــود بچه هــا دنبــال پــول 

ــد. ــودش می آی ــول خ ــد، پ ــاد بگیری ــوب درس و کار ی ــد، خ نروی
از ســال 1356 کــه فوق لیســانس گرفتــم و عضــو انجمــن شــدم، انجمــن 
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ــه خاطــر انقــاب، انجمــن  ــر زندگــی ام شــد؛ اگــر چــه ب ــاره ی تفکیك ناپذی پ
هــم مثــل خیلــی جاهــای دیگــر یــخ زد ولــی چــه خــوب کــه زود بــه زندگــی 

ــمار. ــی انگشت ش ــا معرفت های ــت ب ــه هم ــت ب برگش
ــه  ــاز چــاپ کتاب هــای خــود را ب ــی امتی ــوی و غيای ــع کــه تق همــان موق
رایــگان بــه انجمــن می دادنــد، همــان موقــع کــه اقبــال و نجفيــان دبیرخانــه 
را بــا دســت خالــی می چرخاندنــد، همــان موقــع کــه خلعت بــری مجلــه را بــا 
بودجــه ی صفــر در مــی آورد، همــان موقــع که تعــداد اعضــای انجمن فقــط 150 
تــا 200 نفــر شــده بــود، همــان موقــع کــه خســتویی کــف انجمــن را موکــت 

می کــرد، همــان موقــع کــه ســالمی و دیگــران مجانــی مقالــه می نوشــتند.
اوایــل دهــه ی 1360 بــه پیشــنهاد محمــود قــدس، رجائــي سلماســی، 
جواهــری و مرحومــان زینــی و هشــی دبیــرکل شــدم. زمانــی کــه مســئله 
در درجــه ی اول روشــن نگه داشــتن چــراغ انجمــن و بعــد فعــال کــردن 
کمیته هــا و ســعی در بقــا بــود در اوج جنــگ تحمیلــی. در عین حــال تــازه 
بــه دوران رســیده ها نوشــته بودنــد: »اخیــراً انجمنــی بــه نــام انجمــن حســابداران 
خبــره فهرســت حســابداران مســتقل منتشــر کــرده اســت و می خواهــد اســتاندارد 
ــه حســابدار رســمی وجــود داشــت و  ــه ن ــی ک ــم در زمان ــم بنویســد.«، آن ه ه
نــه هنــوز کار دندان گیــری کــرده بودنــد. فکــر می کردنــد اگــر شــمع انجمــن 
خامــوش شــود، شــمع آن هــا پر نور تــر می شــود. امــا چــه بــاك، مدیــر ارشــدی 
ــی  ــه گاه ــداق آن ک ــد، مص ــن می دی ــود را در انجم ــه های خ ــه ریش ــتند ک داش
چاقــو دســته خــودش را هــم می بــرد، غافــل از آن کــه انجمنی هــا بیــدی نیســتند 

ــد. ــا بلرزن ــه از آن باد ه ک
از بهتریــن خاطــرات آن دوران تبدیــل اتــاق بــزرگ دبیرخانــه بــه کاس بــود، 
یکــي کاس آمــوزش کامپیوتــر بــرای حسابرســان کله گنــده، بــدون امتحــان و 
نمــره و مــدرك، کــه در غیــر این صــورت نمی آمدنــد، توســط مرحــوم علــی 

اســدی و یکــي هــم کاس حســابداری توســط اســتاد ســجادی نژاد کــه آن 
زمــان تــا حــدودی منــزوی شــده بودنــد. تشــکیل همیــن دو کاس کافي ســت 

بــه ســابقه ام افتخــار کنــم.
اواســط دهــه ی 1360 دو ســه ســالی کار بــه گــردن غالمــی افتــاد. ســال 1368 
دومرتبــه بــه انجمــن برگشــتم، ایــن بــار بــا بــاز شــدن بــورس، دغدغــه ی مالــی 

ــم. نداشــتم و می توانســتم تمام وقــت در انجمــن کار کن
در بهشــت هــم کم کــم بــاز شــد، دوســتان زحمتکــش قدیمــی فعال تــر 
ــد. ــر آمدن ــه محکم ت ــم ک ــمس احمدی را می گوی ــی و ش ــدند، دوان ش

ــد،  ــغول بودن ــود مش ــه کار خ ــکوت ب ــا در س ــای کمیته ه ــئولین و اعض مس
ــژاد،  ــی، نيک ن ــيادت خو، صادق ــی، س ــهيلی، داه ــتانی، س گلس
گوهــری، دهدشــتی نژاد، فریبــرز اميــن، نيلــی اصفهانــی، اســرار 
ــتأجران،  ــا مس ــی، رض ــانی، كوپای ــعادتی، كش ــروز، س ــی، پ حقيق
منيــری، فریــده شــيرازی، محمــدی ســالک، فــراروی، طهــوری، 
جهانگيــر رضایــی، امانــی، حســاس یگانه، دکتــر عبــده و بعــداً 

ــی. ــب ببین ــتی مرت ــان را می توانس فخاری
آمــدن شــليله امــا موهبتــی بــود، بــا او بــود کــه پیــش شــورا رفتیــم و پنجــاه 
هــزار تومــان بودجــه گرفتیــم بــرای ارتقــای مجلــه و بعــد ســمینار ها شــروع شــد 

و شــد آن چــه کــه شــد.
حســن خدایــی مرتــب هــم جــوك می گفــت  و هــم گــزارش حسابرســی 
ــا  ــنید ی ــا نمی ش ــه ی ــم ک ــی ه ــان وقت ــرد! بهروز خ ــف می ک ــن را تعری انجم

گــوش نمــی داد!
ــيدی فرد،  ــون جمش ــانی چ ــای درخش ــه نام ه ــوان ب ــا می ت ــر ام ــن اواخ ای
مــرادزاده، نوروزبيگــی، قاســمی و صداقــت اشــاره و بــه ایشــان افتخــار 

کــرد.
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در مقابــل همــه ی آن هــا کــه نــام بــردم، بــه خاطــر خدمــات فوق العــاده ای کــه 
ــن  ــه انجم ــتی، ب ــتی و پول پرس ــی، در روزگار پول دوس ــع مال ــدون ذره ای توق ب
ارایــه داده انــد ســر تعظیــم فــرود مــی آورم. کارهــای کوچکــی کــه اگــر بــرای 
انجمــن کــرده ام، بــه هیچ وجــه قابــل مقایســه  بــا کارهــای آن بــزرگان نیســت، 

چــه کنــد بینــوا همیــن دارد.«ـ
بــا اتمــام صحبت هــای مجیــد میر اســکندری، اعضــای شــورای عالــی انجمــن 
ــه رســم  حســابدارن خبــره ایــران در میــان تشــویق ممتــد حاضــران، هدیــه ای ب

یادبــود بــه ایشــان اهــدا کردنــد.

تقدیر از نویسندگان برگزیده ی ماهنامه 
و آیين ادای سوگند گروهی

ــورای عالی  ــس ش ــان، نایب ریی ــت اهلل صادقی ــم، رحم ــدی مراس ــش بع در بخ
ــه ی حســابدار طــی  ــده ی مجل ــه نمایندگــی از انجمــن، از نویســندگان برگزی ب

یــك ســال گذشــته تقدیــر بــه عمــل آورد و هدایایــی بــه رســم یادبــود به ایشــان 
اهــدا کــرد. برگزیــدگان امســال، هــر ســه جــوان هســتند و پویــا:  ســید محمــد 

باقرآبــادی، ســمانه صادقــی و فاطمــه قشــقایی. 

ادای ســـوگند گروهـــی  آییـــن  مراســـم،  ایــن  برگـــزاری  ادامــه ی  در 
ــوان حســابدار مســتقل طــی یــك ســال گذشــته برگــزار  ــدگان عن دریافت کنن
ــه ی  ــت و هم ــوگند پرداخ ــن س ــت مت ــه قرائ ــی ب ــن ملك آرای ــد. نظام الدی ش
ــوگندنامه  ــن س ــد. مت ــا آوردن ــه ج ــوگند را ب ــن ادای س ــتاده آیی ــار ایس حض
چنیــن اســت: »مــن بــه عنــوان حســابدار عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایــران 
ــای آشــکار و  ــادر و متعــال کــه دان ــد ق ــه خداون ــاب آســمانی ب در پیشــگاه کت
ــش  ــه ای خوی ــف حرف ــام وظای ــه در انج ــم ک ــاد می کن ــوگند ی ــت س ــان اس نه
ــه  ــم ک ــل کن ــی را تقب ــم و خدمات ــت کن ــه ای را رعای ــط حرف ــول و ضواب اص
تــوان ایفــای آن را داشــته باشــم. ســوگند یــاد می کنــم کــه در رفتــار و کــردار 
ــش  ــه ای خوی ــتقال حرف ــی و اس ــی، واقع بین ــت کاری، بی طرف ــش، درس خوی
ــاد  ــوگند ی ــم. س ــد باش ــه ای پایبن ــاق و رازداری حرف ــه اخ ــم و ب ــظ کن را حف
می کنــم  کــه در راه اعتــای نــام و منزلــت اجتماعــی حســابداران حرفــه ای گام 
ــه ای کوشــش کنــم و از انجــام کارهایــی کــه  ــردارم و در حفــظ شــئون حرف ب
می توانــد حرفــه ي حســابداری را بی اعتبــار کنــد بپرهیــزم. ســوگند یــاد می کنــم 
کــه صاحیــت حرفــه ای خویــش را بــا کســب دانــش و مهارت هــای حرفــه ای 
ــوگند  ــم. س ــا بخش ــم و ارتق ــان نه ــا از آن بنی ــت و به ج ــتفاده ی درس ــا اس و ب
ــع  ــع شــخصی و مناف ــر مناف ــه ای خویــش را ب ــم کــه مســئولیت حرف ــاد می کن ی
اشــخاص ثالــث ترجیــح دهم. ایــن ســوگند را از روی ایمان و در نهایــت آزادی 
ــروردگار  ــن راه از پ ــکای شــرف و وجــدان خویــش ادا کــردم و در ای ــه ات و ب

ــم.« ــق می خواه ــال توفی متع
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در ادامــه ی برنامــه، منصــور شــمس احمدی یکــی از نوشــته های خــود را 
بــرای حاضــران قرائــت کــرد و گفــت: »اولیــن یوز پلنگ هــا از هندوســتان وارد 
ایــران شــدند، اولیــن حســابداران رســمی از انگلســتان و بــدون واســطه بــه ایــران 
آمدنــد. یوزپلنــگ ایرانــی در خانواده هــای دو الــی ســه نفــره زندگــی می کننــد، 
ــی  ــد. یوزپلنــگ ایران ــواده ی ســه نفره زندگــی می کن حســابدار رســمی در خان
بــا ســرعت 110 کیلومتــر در ســاعت بــه دنبــال شــکار اســت و حســابدار رســمی 
بــا همیــن ســرعت در جاده هــای بین شــهری بــه دنبــال کشــف حقیقــت. 
ــش  ــه کارت ــد از این ک ــمی بع ــابدار رس ــی دم درازی دارد، حس ــگ ایران یوزپلن
ــورت دارد  ــکی در ص ــط اش ــگ خ ــی آورد. یوزپلن ــازه دم در م ــت ت را گرف
کــه از گوشــه ی داخلــی دو چشــم تــا گوشــه ی دهانــش کشــیده شــده اســت، 
ــر  ــا زی ــی ت ــار حسابرســی مالیات ــد ب ــد از چن خــط اشــك حســابدار رســمی بع

زانوهایــش کشــیده خواهــد شــد. اقدامــات بین المللــی بــرای حفــظ یوزپلنــگ 
ایرانــی در ســال 1374 منجــر بــه تشــکیل پــروژه ی یــوز آســیا شــد، توصیه هــای 
ــه تشــکیل  ــی در ســال 1372 منجــر ب ــك جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل صن
جامعــه حســابداران رســمی ایــران شــد. یوزپلنــگ ایرانــی و حســابدار رســمی 
هــر دو مدت هاســت گوشــت ســالم نخورده انــد. نقــش حســابداران رســمی در 
ــر پیراهن هــای تیــم ملــی  جامعــه ی اقتصــادی درســت مثــل نقــش یوزپلنــگ ب
ــات  ــگ و امتحان ــکار یوزپلن ــِت ش ــن وضعی ــا ای ــق. ب ــت و بی رم ــگ اس کم رن
ــه یوزپلنگــی باقــی خواهــد مانــد و نــه  جامعــه و حق الزحمه هــای حســابداری ن
ــکارچی ها و  ــر ش ــی را از ش ــگ ایران ــا و یوزپلن ــدا م ــمی. خداون ــابدار رس حس

درنــدگان وحشــی مصــون بــدار!«

***
ترافیــك ســنگین شــب های پاییــزی تهــران همچنــان ادامــه داشــت امــا 
مراســم روز حســابدار بــه پایــان می رســید. در آخریــن فرصت هــای باقی مانــده 
میهمانــان جوان تــر از فرصــت بهــره می بردنــد تــا پیــش از خداحافظــی عکســی 

ــد.  ــه و دوســتان بگیرن ــزرگان حرف ــا پیش کســوتان و ب ــادگار ب ــه ی ب
ــد،  ــختی دل  می کندن ــر به س ــار یکدیگ ــور در کن ــه از حض ــی ک ــرای جمع ب
وقــت خداحافظــی بــا دوســتان و همــکاران رســیده بــود. تــا ســالی دیگــر و روز 

حســابداری دیگــر.
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