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سرمقاله

محسن قاسمی

دی مــاه 13۹2 کــه بــرای پذیرش مســئولیت 
اجرایی انجمن حســابداران خبــره ی ایران دعوت 
به همکاری شــدم، با کمال میــل، از صمیم جان، 
با افتخــار، و بدون هیچ قید و شــرطی پذیرفتم. 
تنهــا یک مالحظه داشــتم؛ و آن هم، اطمینان از 
رضایت قلبی زنده یاد محمد منیری، دبیرکل وقت 
انجمن، بود. به رغم ابالغ با واســطه ی رضایتمندی 
ایشــان، دلم بــاز آرام نمی گرفت. پــس در اولین 
فرصت حضوری خدمتشــان رســیدم که از زبان 
خودشان بشنوم. کســانی که زنده یاد منیری را از 
نزدیک می شناختند همگی شهادت می دهند که او 
عمیقا و خالصانه عاشــق انجمن بود. من در دوران 
کاریم با کمتر کســی برخورد داشته ام که همانند 
او این چنین قلبش برای ســازمانش بتپد. دوری از 
معشوق برایش سخت بود. ولی چون جز به صالح 
انجمن نمی اندیشــید، از صمیم قلب راضی به این 
تغییــر بود. هر کاری که از دســتش برمی آمد هم 
انجام داد که این تغییر موفقیت آمیز باشد. در تمام 
پنج سال و چند ماه گذشته نیز هیچ گاه پشتیبانی 
خــود را از انجمن دریغ نکرد، و ما همواره از برکت 
وجود و دلگرمی های پیوسته شــان بهره مند بودیم. 
آخرین بار که صدای گرمشــان را شنیدم، تماس 
گرفته بودند تا از بابت عدم حضور در همایش اخیر 
انجمــن عذرخواهی کنند! این حد از دلبســتگی، 
احترام، و ارادت آن زنده یاد به انجمن حیرت انگیز 
بود. او در مواجهه با انجمن مصداق بارز فلســفه ی 
دهش بود. انجمنی کــه پاینده ترین نهاد حرفه ای 

حسابداری ایران است. 

قریب به نیم قرن از آغاز فعالیت انجمن می گذرد. 
ولــی از آن جــا که اقتصــاد ایران و بــه تبع آن 
حرفه ی حســابداری ایران طی این ســالهای دراز 
دوران پرتالطمی را پشت ســر گذاشته اند، حرفه، 
و به تبع آن، نهادهای حرفه ای حســابداری ایران 
آن طور که باید و شــاید توســعه نیافته اند. البته 
آغــاز پیدایش حرفه ی حســابداری ایران بســیار 
نویدبخــش و امیدآفرین بــود. در دهه ی 1340، 
که صنعتی شــدن اقتصاد ایران شتاب گرفته بود، 
اهمیت حسابداری، گزارشــگری مالی، و خدمات 
اطمینان بخشــی )حسابرسی مســتقل( در بافتار 
اقتصاد ایران، در نتیجه ی نقش آفرینی تاثیرگذار دو 
حسابدار برجسته، زنده یادان محمدمهدی سمیعی 

)رئیس کل بانــک مرکزی( و ابوالقاســم خردجو 
)مدیرعامل بانک توسعه ی صنعتی و معدنی ایران(، 
در حال فزونی بود. راه انــدازی بورس اوراق بهادار 
تهران توســط آن دو زنده یاد نیــز مزیدی بر علت 
شــد و بر اهمیت این حرفه ی نوپا افزود. حرفه ای 
که به مرور با تاســیس موسسات حسابرسی ایرانی 
و ورود نمایندگی های موسســات بزرگ بین المللی 
پا به عرصه ی وجود گذاشــت، و با تاسیس انجمن 
حســابداران خبره ی ایران در 2 اسفند 13۵1 نیز 
رویای راه اندازی انجمن های حرفه ای حسابداری در 
کشور محقق شد. با این حال، حوادث تاریخ معاصر 
ایران در قریب به نیــم قرن پس از آن، چنان رقم 
خورد که امروز به رغم بزرگ تر شدن اقتصاد کشور 
و راه انــدازی صدها هزار واحــد تولیدی و صنعتی 
و بازرگانی، حرفه ی حســابداری ایران از توسعه ی 
متناسب با این تغییرات باز مانده است. امروز، شمار 
حسابداران رسمی شــاغل در حرفه چیزی حدود 
هزار و اندی، تعداد موسســات حسابرسی که شمار 
قابل توجهی از آنها موسسات کوچک و حتی بسیار 
کوچک هســتند چیزی حدود دویست و اندی، و 
مجموع کارکنان حرفه ای شــاغل در این موسسات 
کمتر از بیســت هزار نفر هســتند. ایــن در حالی 
است که طی سالهای اخیر، دانشجویان حسابداری 
بزرگترین جامعه ی دانشــجویی کشــور را تشکیل 
داده اند و هر ســال قریب به یکصد هزار نفر از آنان 
در مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموخته می شوند. 
ولی هنوز شمار اعضای انجمن حسابداران خبره ی 
ایران پس از قریب به نیم قرن فعالیت چیزی حدود 
ده هزار نفر اســت! در چنین وضعیت نامتناســبی 
که مولود شــرایط نامتناســب اقتصاد کشور است، 
و ده ســال پیش و بیست ســال پیش و سی سال 
پیش، به همین منوال و شاید وخیم تر از امروز بود، 
یکی از دشــوارترین کارها انجمن گردانی است. کار 
دشواری که بزرگان انجمن از جمله زنده یاد محمد 
منیری با فداکاری خالصانه ی خود به آن پرداختند 
و چــراغ این نهــاد حرفه ای را تا به امروز روشــن 
نگه داشــتند. به امید آن کــه در فردای بهتر برای 
اقتصاد ایران، بستری مناسب برای ارائه ی خدمات 
متنوع حســابداران فراهم شود، و میراث بزرگان و 
پیشــگامان این حرفه ی ارزش آفرین را امانتدارانه 
بــه آیندگان منتقل کنند. یــاد و خاطره ی همه ی 

بزرگان انجمن گرامی باد؛ و بدرود آقای دبیرکل.

بدرود
آقای دبیرکل
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منیـری 
آن طور که من شناختم

غالمرضا سالمی
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ی ایران

منیری را از دیرباز می شناسم. چندین سال از دور، 
چندین ســال از نزدیک، و زمان بیشــتری ژرف تر. 
صمیمی بود و مهربان. نه تنها با من، بلکه با همگانی 

که می شناختندش.

نــگاه و رفتــارش را با خانــواده از نزدیک شــاهد 
بودم؛ بی اغــراق می گویم که نمونه بود. همســر و 
فرزندان و خویشــان دیگر، نه تنها به خاطر رابطه ی 
خویشاوندی بلکه بیشــتر به خاطر انسانیت و رفتار 
تحسین برانگیزش به او عشق می ورزیدند. و همچنان 

عاشق اویند. 

همکارانش در محیط کار بدون استثناء مانند پدر به 
او مهر می ورزیدنــد، و حرف ها و راهنمایی هایش را 
به جان دل می پذیرفتند. در میان همکاران خود در 
سازمان حسابرسی ارتش با گذشت بیش از نیم قرن 
از ســابقه ی آشــنایی همچنان دوستش داشتند، و 

در بین نســل جدید همکارانش در این ســازمان از 
محبوبیتی کم نظیر برخوردار است. منیری برای آنان 
مظهر پاکی، درســتکاری و احساس مسئولیت بود؛ 

و هست.

بــر روی هزاران عضو انجمن نیز حتی با یک برخورد 
کوتاه، تاثیری عمیق بر جای می گذاشت، و جاذبه ای 
بس قوی در گرایش و دلبســتگی آنــان به انجمن 
داشــت. طوری که انجمن در ســال های دبیرکلی او 

بیشترین رشد پذیرش عضو را تجربه کرد.

بــا تمام وجود بــه کار خود عشــق می ورزید، و در 
انجام مســئولیت هایش هیچ گاه نه کوتاهی داشــت 
و نــه ظاهرســازی. در دوران دبیرکلی او متوســط 
همایش های ساالنه ی انجمن و حضور اعضای حرفه 
در آنهــا از باالترین میزان در طــول حیات انجمن 
برخوردار شــد. در دوران هفده ســاله ی دبیرکلی او 
مدیریــت اجرایی همه ی همایش هــای انجمن را بر 
عهده داشــت، و همگان شاهد نظم و انتظام بی نظیر 
آنها بودنــد. برگــزاری آن همایش ها بــا حاضرانی 
متجاوز از هزار نفر در ســال هایی که تجربه ی چنین 
کارهایی در کشور آن چنان شناخته شده نبود، کاری 
بس شگرف، دردآور، و تحســین برانگیز بود، که او و 
همکاران انــدك اش در انجمن با نهایت صرفه جویی 
در هزینــه به انجام آن نائل آمدند، و از این راه ضمن 

یادنامه

یادنامه ی زنده یاد 
محمد منیری 

دبیر کل فقید انجمن 
حسابداران خبره ایران

به قلم:
غالمرضا سالمی، هوشــنگ خستوئی، ابوالقاسم فخاریان، 
سعید جمشــیدی فرد)رئیسان اســبق انجمن حسابداران 
خبره ی ایران(و مجید میراســکندری)دبیرکل اســبق 

انجمن حسابداران خبره ی ایران(
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کمک به اعتالی دانش حســابداری در کشور منابع 
الزم برای توسعه ی انجمن را نیز مهیا ساختند.

مجله ی وزین حســابدار نیز در دوران او بدون وقفه و 
در کیفیتی قابل قبول منتشــر می شد، که باز هم در 
انتشار آن از حداقل امکانات و هزینه استفاده می کرد. 
او پایه گذار آموزش دوره های حســابداری انجمن با 
مشارکت موسسه ی آموزشــی اتاق بازرگانی نیز بود. 
در واقــع، می توان گفــت اندیشــه ی بلندپروازانه ی 
 )PACT( راه اندازی مرکز آموزش حســابداران خبره
با دستان خالی نشات گرفته از آن تجربه ی موفق بود.

هــر چند خدمات زنده یاد منیــری را در این خالصه 
نمی تــوان گنجاند، ولــی شــخصیت و بزرگی او را 
نبایــد تنها با کارهایــی که انجــام داد اندازه گیری 
کرد. از نظر من و کســان دیگری که او را از نزدیک 
می شناختند، این انسانیت و منش بزرگوارانه ی او بود 
ص شــخصیت کم نظیر اوست. ادب،  که بیشتر مشخِّ
وقار، مهربانی، مردم داری، مالطفت، صبر، آرامش، و 
بسیاری از ویژگی هایی که در این روزگار به ندرت در 
یک شــخص واحد جمع اند، در او انسانی ساخته بود 
که فقدانش را برای دوست دارانش این چنین دشوار 

و ناراحت کننده کرده است. به قول سهراب :

زبرگ بود
و از ااهلی امروز بود

و با تمام افق اهی باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را هچ خوب می فهمید.

ش صدا
هب شکل حزن رپیشان واقعیت بود.

و پلک اهش
مسیر نبض عناصر را

هب ما نشان داد.

و دست اهش

هوای صاف سخاوت را
ورق زد

و مهربانی را
هب سمت ما کوچاند.

هب شکل خلوت خود بود
و عاشقاهن رتین انحنای وقت خودش را

ربای آینه تفسیر کرد.

و او هب شیوه ی باران رپ از طراوت تکرار بود.
و او هب سبک ردخت

میان عافیت نور منتشر می شد.

همیشه کودکی باد را صدا می کرد.
همیشه رشته ی صحبت را

هب چفت آب گره می زد.

ربای ما، یک شب
سجود سبز محبت را

پینوشت:

1 - شعر "دوست"، سهراب سپهری، در سوگ درگذشت 

فروغ فرخزاد

چنان صریح ادا کرد
هک ما هب عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم

و مثل لهجه ی یک سطل آب اتزه شدیم.

و باراه دیدیم
هک با چقدر سبد

ربای چیدن یک خوهش ی بشارت رفت.

ولی نشد
هک روربوی وضوح کبورتان بنشیند

و رفت ات لب چیه
و پشت حوصله ی نوراه رداز کشید

و چیه فکر نکرد
هک ما میان رپیشانی تلفظ رداه
ربای خوردن یک سیب

چقدر تنها ماندیم...

جشــن چهل سالگی انجمن حســابداران خــبره ایران، 23 تیر 13۹3، هتل اســتقالل، تقدیر از دبـیران کل انجمـن
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نقشـی که از زنـده یـاد
 محمد منیری
 به جــا خواهـد مانـد

روي گشاده، چهـره ی 
آرامش بخش، و متانت

 آقاي دبیرکل 

ابوالقاسم فخاریان
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ی ایران

سعید جمشیدی فرد
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران

رغض نقشی است کز ما باز ماند
هک هســتی را نمی بینم بقــایی

سعدی

در طول ســالیان متمادی عضویت در شورای عالی 
انجمــن، یکــی از موهبت هایی که نصیب من شــد 
آشنایی با شــادروان محمد منیری بود که در سمت 
دبیرکل ایفای وظیفه می کــرد. مرحوم منیری برای 
انجــام این وظیفه ی خطیــر از همه ی خصوصیات و 
ظرفیت هــا و جوهر وجودی الزم برخــوردار بود. به 
خلق خوش آراســته بود و با صبوری و وســعت نظر 
به حل و فصل مســایل عدیده ای که همواره انجمن 
با آنها روبه رو می شــد می پرداخت. مهمترین ویژگی 
کــه در آن رادمرد یافتم صداقت در گفتار و رفتارش 
بود کــه از زاللی وجود و بلنــدی روحش برمی آمد. 
به خاطر ندارم کســی را آزرده خاطر کرده باشد. اگر 
دیگران هم بر خاطر او غبار آزردگی می نشــاندند با 
صفای باطنی که داشــت به آسودگی می بخشایید و 

فراموش می کرد.

منیــری بزرگوار بــا همه ی وجود به انجمن عشــق 
می ورزید، و رشــد و بالندگی انجمن به او شــادمانی 
و رضایت خاطر می بخشید. در برگزاری سمینارها و 
مجامع با نظم و انضباطی که در وی نهادینه شده بود 
به سامان بخشیدن این رویدادها همت می گماشت و 
با بی قراری و احساس مسئولیت عمیق وظایف محوله 
را انجام مــی داد، و آثار خشــنودی و رضایت خاطر 
ناشی از موفقیت در پیشــبرد برنامه ها در چهره اش 

افتخار آشــنایي با آقاي منیــري را زماني یافتم که 
به عنوان جواني عالقه مند به حرفه و موسســه داري 
کوچک به عضویت انجمن حسابداران خبره ی ایران 
درآمــدم و پایم به دفتــر انجمــن در طبقه ی دوم 
شــماره ی 108 خیابان استاد نجات الهي باز شد. آن 
ســالها یک پیش فرض و مانع ذهنــي در بین برخي 
از ما فارغ التحصیالن بعد از انقالب وجود داشــت که 
پیوســتن به جمع پیشکســوتان حرفه سخت است. 
تجربه ی من خــالف این ذهنیت را ثابت کـــــرد. 
دیري نپایید که مهمــان و بعد عضــو کمیته هـــاي 

منیـــری؛
یاور همیشه مومن انجمن

هوشنگ خستوئی
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ی ایران

وند کيهان و گردان سپهر هب انم خدا

در ساعات شروع بامداد شنبه پنجمین روز از اَمرداد 
مــاه در صفحه ی اخبار انجمن حســابداران خبره ی 
ایران مواجه با خبري شــدم که حکایت از آغاز سفر 
دوســت عزیزمان آن یاور همیشــه مومــن انجمن 
حســابداران خبره ی ایران، دبیرکل سال هاي پي در 
پي، محمد منیري، در نیــم روز آدینه چهارم اَمرداد 

ماه به سوي آفریدگار خود داشت.

اَمرداد یعني زندگاني جاوید و من خود در چهارمین 
روز از اَمــرداد ماه زاده شــده ام. پس چــه باید کرد، 
آفریدگارا! این جا هم مواجه به پارادوکس و رویدادي 
متناقض هســتم. امــا بي تأمل دانســتم جایگاه این 
دوســت دیرین که به همراه حســابداران انجمن و 
اعضاي شوراي آن روزگاران تلخ و شیریني را سپري 
کرده آن چنان واالســت که بزرگداشت نام و یاد او 
بــر همه چیز تفوق دارد. فقط در شــگفت بودم این 
چه رازیســت که اَمرداد ماه، ماهي که نماد زندگاني 
بي انتها و جاودانگي اســت، با ایــن فقدان تبدیل به 
ُمرداد شــده ماه مرگ! فغــان از روزگار که چند بار 
اَمردادم را با مرگ عزیزان به ُمرداد بدل کرده اســت. 

ولي چه مي شود کرد. مگر حکیم فردوسي نگفته:

جهان کشت زاری است با رنگ و بوی
ردو مرگ و عمر آب و ما کشت اوی

بي تردید منیري مینومکان و انوشه روان است.

نمایان می شد.

در روزگاری کــه مهربانی هــا رنــگ باخته اســت، 
منیــری مظهــر مهربانی بــود. در هنگامــه ای که 
اخالق به متاعی بی بها تبدیل شــده اســت، منیری 
نمـــونه ی اخالق مداری بــود. و در دوران رونـــق 
کـــژرفتاری هــــا، منیری نماد ادب، تواضــــع و 

حق شـــناسی بود.

انجمــن وامدار تالش هــای صمیمانــه و تاثیرگذار 
شــادروان منیری اســت. اعضای انجمــن همواره 
چهــره ی مهربــان و پرنجابت و یــاد او را در ذهن 
خواهند داشت. منیری به عنوان یاور وفادار انجمن و 
مهم تر از آن، انسانی واال و ارجمند، نقشی ماندگار از 

خود بر جای گذارد.

روانش شاد و یادش همواره گرامی باد.
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برای دوست قديم، 
محمد خان منیری،

مجید میراسکندری
دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران

انجمن شــــدم. سپس به شــــــوراي عالــي راه 
یافتم.

االن کــه فکرش را مي کنم، در انجمن در کنار لطف 
و محبــت مــداوم و حمایت بی دریغ پیشکســوتان 
و بــزرگان، اعتبار و ارزش دیگري وجود داشــت که 
تازه واردانــي چون مــن بتوانند با اعتمــاد به نفس 
بیشــتري در مســیر حرفه اي گري قرار گیرند؛ و آن 
روي گشــاده، چهره ی آرامش بخش، و متانت آقاي 

شــخیص، خوب، صمیمی، نجیب، پــاك، بی عقده، 
وظیفه شــناس، خنده رو، تمیز، فهمیده، پرکار، خبره، 
پرتجربــه، کارا، تحصیل کرده، باگذشــت، اهل مدارا، 
میانجی، رفیق، همراه، خانواده دوست، اتکاپذیر، مدیر، 
همکار، معتمد، مصمم، واقع گرا، مؤدب، وقت شــناس، 
خوش برخورد، خوش مشرب، قدرشناس، مصلحت جو، 
مصفا، سلیم، باوقار، متین، آرام، کم گو، شنوا، صبور،... 
و هر صفت مثبت دیگری که فکرش را بکنید، یک جا 

در او جمع بود.

وقتی با هزار مشکل پیدا و پنهان به او می رسیدی، آرام 
می شدی، گرم می شدی، و امیدوار. برای من که منجی 
هم بود. وقتی مجبور شدم برای مدتی به مسافرت دور 
بروم، یک باره انگار از آسمان نازل شد. مورد قبول همه 
بود. نیاز مالی هم نداشــت. بازنشسته ای سرحال بود، 
که گویی دبیرکل به دنیا آمده بود. بدون کوچک ترین 
ابهام. و به ســادگی جانشین شد. و چه خوب کار کرد. 
آن روزها و تا ســالها بعد، امکان نداشت انجمن بتواند 

بهتر از او را پیدا کند. 

زمانی هم که بیماری کم کم حادث شــد، با یافت شدن 
جانشینی شایسته، خیلی آرام و بی سر و صدا، انجمنی که 
خیلی آن را دوست داشت، و در دوره ی او بسیار مهمتر و 
بزرگ تر و پرجمعیت تر شده بود را سپرد، و از دور و نزدیک 
هم هر کمکی که می توانست، کرد. همچون نسیمی آمد، 
دلها را تازه و محیط را آماده کرد، بیشــتر از سهم خود 
بخشید، و آرام در افق محو شد. چه عمر پربرکتی برای او، 

و چه خاطرات خوبی برای همه ی ما دیگران!

در چهل و دو ســالی که در کنار یــا همکار انجمن 
بــوده ام، او را به عنوان یکی از اعضــای گروهی ده، 
دوازده نفری دسته بندی می کنم که انجمن را بدون 
چشم داشت، جلوتر بردند، و اعتالی بیشتر بخشیدند. 

روحش شاد باد.                                          

منیري بود. و این مصداق این ضرب المثل است که 
"مهمان به روي باز مي آید، نه در باز".

در تمام سال هایي که آقاي منیري به عنوان دبیرکل 
به انجمن خدمت کرد، به عنوان حافظ قدیمي ترین 
نهــاد حرفه اي و امانت دار اعضاء، بــا هر گونه تفکر 
در شــورای عالی صبورانه همکاري کرد، و به موقع 
و با ســربلندي مسئولیت را به نســل جوان سپرد. 

روحش شاد.

جشــن چهل سالگی انجمن حســابداران خــبره ایران، 23 تیر 13۹3، هتل اســتقالل
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یادنامه

یادنامه ی زنـده یــاد

داود خمارلو
از بنیانگذاران انجمن
حسابداران خبره ایران

 به قلم سیاوش سهیلی
شریک و مدیر موسسه ی حسابرسی خبره

از نخستین اعضای انجمن حسابداران خبره ی ایران

شصت سال پیش چهل نفر جوان دیپلمه از بین چند 
صد نفر معرفی شده از طرف سازمان بیمه های اجتماعی 
کارگران پس از گذرانــدن کنکور اختصاصی موفق به 
ورود به آموزشــگاه عالی حسابداری شرکت ملّی نفت 
ایران شدند، و درس حسابداری آموختند. پس از شروع 
کالس های آموزشــگاه )بعد از ظهرهــا( و کارآموزی 
در واحدهای مختلف آن ســازمان )صبح ها( آن چهل 
نفــر چنان با یک دیگر یک رنگ و صمیمی شــدند که 
زبان زد ســایر کارکنان سازمان شدند. پس از گذراندن 
پنج سال دوران تحصیل و دریافت مدرك فوق لیسانس 
حســابداری نیز هــر یــک از آن دانش آموختگان در 
ســمت های مدیریتی واحدهای مختلف ســازمان در 

سرتاسر ایران مشغول به کار شدند.

روان شــاد داود خمارلو پس از مدتی خدمت در خارج 
از مرکز و ســپس در تهران، از سازمان جدا شد، و در 
بخش خصوصی عهده دار مدیریت مالی شــرکت هایی 
از جمله گروه صنعتی بهشــهر شــد. عالوه بر آن، وی 
مــدت قابل توجهــی را نیز به تدریس در موسســه ی 
عالی حســابداری اشتغال داشــت که امروزه جملگی 
دانشجویان ایشان تاسف خود را از درگذشت وی ابراز 

می دارند.

وی در زمره ی اعضای موســس انجمن حســابداران 

خبره ی ایران  بود )2 اســفند 13۵1(، و مدت ها نیز با 
عضویت در شورای عالی و کمیته های حرفه ای انجمن 
فعالیتی موثر و مفید در این نخســتین نهاد حرفه ای 
حســابداری ایران داشــت. او همچنیــن، در دوران 
پیش و پــس از انقالب از نخســتین دارندگان عنوان 
حسابدار رسمی و عالوه بر آن از افراد خوش نام کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری بود.

زنده یاد خمارلو و من از موسسان موسسه ی حسابرسی 
اسرار بودیم که در سال 13۵3 به موسسه ی حسابرسی 
خبره ملحق شدیم، و شرکاء و مدیران وقت موسسه ی 
حسابرســی خبره نیز به موسســه ی حسابرسی اسرار 
ملحق شدند، و هر دو موسسه به فعالیت حرفه ای خود 
ادامه می دادند. از سال 13۵8 نیز موسسه ی حسابرسی 
خبره با شــراکت و مدیریت ســه نفــر )داود خمارلو، 
نعمت اله علیخانی راد و مــن( فعالیت حرفه ای خود را 

ادامه داده است.

داود خمارلو انسانی دوست داشتنی، با ایمان، مهربان 
و صادق در همه چیز بــود، و به قول موالنا جز تخم 
مهر و عشــق چیز دیگری نمی کاشت. سرانجام دست 
روزگار داود خمارلو را در بیســت و چهارم تیر 13۹8 
پس از شصت سال با هم بودن از ما جدا کرد. روانش 

شاد باد.                                                  
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۲۸ و ۳۲۹

حسابدار

یادنامه

یادنامه ی زنـده یــاد

علیرضـا جم

به نقـل از پایگاه اطالع رســانی
جامعه ی حسابداران رسمی ایران

)ویرایش شده(

آبان 1323 در اصفهان زاده شــد. تحصیالت خود را 
تا دریافت دیپلم متوسطه در زادگاهش تکمیل کرد. 
ســپس، برای تحصیالت دانشــگاهی به تهران آمد، 
و موفق به دریافت مدرك کارشناسی ارشــد ریاضی 
از دانشــگاه تهران شــد. در ادامه، رهسپار انگلستان 
شــد، و پس تکمیل دوره ی حرفه ای "حســابداری 
چارترد" انجمن حســابداران چارترد انگلستان و ولز 
)ICAEW( و تکمیل دوره ی کارآموزي "موسســه ی 
پیــت مارویک میچل" در لندن )KPMG کنونی( با 
عنوان حرفه ای "حسابدار چارترد" )CA( به عضویت 

در آن انجمن حرفه ای درآمد.

پــس از بازگشــت به میهــن، در ســال 13۵۵ در 
"موسســه ی پیت مارویک و شرکاء" مشغول به کار 
حرفه ای شد، و در ادامه، به عنوان شریک آن موسسه 
انتخاب شــد. در اردیبهشــت 13۵۷ در پی تاسیس 
"موسسه ی بیات و همکاران" )"بیات رایان" کنونی( 
به عنوان یکی از شــرکاء به آن موسسه پیوست. این 
همکاری تا ســال 13۶2 ادامه داشــت. در آن سال، 
برای ادامــه ی تحصیل و کار حرفه ای در رشــته ی 

بانکداری به اســترالیا عزیمت کــرد. پس از دریافت 
مدرك کارشناسی ارشد بانکــــداری از دانشگــــاه 
موناش )استرالیا( قریب به 1۷ ســـــال در ملبورن 
)استرالیا( در صنعت بانکداری مشغــــول به کـــار 

بود.

در ســال 1380، پس از بازگشــت دوباره به میهن، 
به عنوان شریک به "موسسه ی بیات رایان"  پیوست، 
و تا پایــان زندگی خود به همکاری با آن موسســه 

ادامه داد.

علیرضا جم، عضو انجمن حســابداران خبره ی ایران 
)حسابدار مستقل خبره(، عضو جامعه ی حسابداران 
رســمی ایران )حســابدار رســمی(، عضــو انجمن 
حسابداران چارترد انگلستان و ولز )حسابدار چارترد(، 
و مدرس دانشــگاه، فــردی پرمایه، ســخت کوش، 
پی گیر، با دقت نظر، ســریع االنتقــال، و پای بند به 
اصول اخــالق حرفه ای بود. آن زنده یاد، آدینه ۷ تیر 
13۹8 به سبب بیماری در استرالیا درگذشت. یاد و 

خاطره  اش گرامی باد.                                  
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