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شــامگاه چهارشــنبه 19 ،آذر  ،1399چهاردهمین
آییــن گرامیداشــت روز حســابدار انجمــن
حســابداران خبــره ایــران ،پیــرو اطالعرســانی
قبلــی دبیرخانــه انجمــن در رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و بیمــاری
کوویــد 19-و بــه دلیــل تبعیــت از منــع برگــزاری
گردهماییهــای حضــوری ،بــه صــورت مجــازی
برگــزار شــد .در ایــن مراســم رئیــس و اعضــای
شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران،
رئیــس شــورای عالــی جامعــه حســابداران
رســمی ایــران ،مدیرعامــل بــورس اوراق بهــادار
تهــران ،و تنــی چنــد از رئیســان و اعضــای
پیشــین شــورای عالــی انجمــن حســابداران
خبــره ایــران ضمــن تبریــک فرارســیدن روز
حســابدار بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
ویدئــوی کامــل ایــن مراســم در کانــال انجمــن
حســابداران خبــره ایــران در آپــارات بــه نشــانی
 www.aparat.com/iica_irدر دســترس
عالقهمنــدان اســت.
محســـن قاســمی (دبیــرکل انجمـــن
حســابداران خبــره ایــران) :بــه نــام خــدا.
خدمــت همــه بیننــدگان عزیــز ،اعضــای محتــرم
انجمــن حســابداران خبــره ایــران ،حســابداران،
حسابرســان ،و مدیــران مالــی عزیــز در سرتاســر
میهــن عزیزمــان ســام عــرض میکنــم .روز

حســابدار را بــه همــه عزیــزان تبریــک میگویــم.
امیــدوارم همــه دوســتان و همــکاران عزیــز در
کمــال تندرســتی باشــند .امســال بــا توجــه بــه
وضعیتــی کــه پیــش آمــده اســت ،دنیاگیــری
ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد ،19-از
برگــزاری گردهمایــی حضــوری محــروم شــدیم.
ولــی بــرای ایــن کــه چــراغ برگــزاری آیینهــای
گرامیداشــت روز حســابدار روشــن بمانــد،
تصمیــم گرفتــه شــد مراســم امســال مشــابه
نهادهــا و تشــکلهای دیگــر بــه صــورت مجــازی
برگــزاری شــود .در ایــن جــا الزم اســت یــاد و
خاطــره همــه درگذشــتگان یــک ســال گذشــته
را گرامــی بداریــم .بــه ویــژه همــکاران و دوســتان
عزیــزی کــه در اثــر ایــن بیمــاری از دســت
دادهایــم .حســابداران ،حسابرســان و مدیــران
مالــی جــزو قشــری از جامعــه هســتند کــه در
خــط مقــدم مواجهــه بــا ایــن ویــروس قــرار
دارنــد .ایــن عزیــزان بــا توجــه بــه شــغلی کــه
دارنــد و بــا توجــه بــه الزامــات قانونــی  -بحــث
برگــزاری مجامــع ،تکالیــف مالیاتــی - ...،بــه هــر
حــال ناچــار بودنــد ســرکار حاضــر شــوند .از ایــن
رو ،جــا دارد قدردانــی ویــژهای از همــه همــکاران
عزیــز داشــته باشــیم .یــک سپاســگزاری ویــژه
هــم میکنــم ،از همــه دوســتان و عزیزانــی کــه
در برگــزاری ایــن مراســم مشــارکت داشــتند؛
رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای عالــی انجمــن

ویدئوی کامل این مراسم در کانال
انجمن حسابداران خبره ایران در
آپارات به نشانی زیر یا کد باال در
دسترس عالقهمندان است:
www.aparat.com/iica_ir
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حســابداران خبــره ایــران ،دوســتانی کــه بــه
عنــوان ســخنران ایــن مراســم در خدمتشــان
بودیــم ،و همچنیــن دوســت عزیــزم آقــای آرش
پشــنج کــه زحمــت فیلمبــرداری و کارگردانــی و
تدویــن ایــن مراســم را بــه عهــده داشــتند.
در آغــاز ،بــا مــرور کلــی بخشهــای مختلــف
مراســم در خدمتتــان هســتم .ابتــدا ،پیــام
تصویــری جنــاب آقــای دکتــر رحمتالــه
صادقیــان ،رئیــس محتــرم شــورای عالــی انجمــن
حســابداران خبــره ایــران ،و ســایر اعضــای
محتــرم شــورای عالــی انجمــن را میبینیــم .در
ادامــه ،بــا پیــام تصویــری جنــاب آقــای دکتــر
ســعید جمشــیدیفرد ،رئیــس محتــرم جامعــه
حســابداران رســمی ایــران ،در خدمتتــان
هســتیم .ســپس ،مــن بــه نیابــت از جنــاب آقــای
دکتــر علــی صحرایــی ،مدیرعامــل محتــرم بــورس
اوراق بهــادار تهــران ،پیــام کتبــی ایشــان را قرائــت
میکنــم .در ادامــه ،ســخنان جنــاب آقــای دکتــر
محســن غالمرضایــی ،مدیــر اجرایــی محتــرم
مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره ( )PACTرا
میبینیــم و میشــنویم .و ســرانجام ،بــا پخــش
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  ،1397جنــاب آقــای دکتــر عبــاس هشــی،
چهــره مانــدگار انجمــن حســابداران خبــره ایــران
در ســال  ،1397جنــاب آقــای غالمحســین
دوانــی ،عضــو ادوار مختلــف شــورای عالــی انجمن
حســابداران خبــره ایــران و ســردبیر اســبق مجلــه
حســابدار ،و جنــاب آقــای منصــور شــمس
احمــدی ،رئیــس پیشــین انجمــن حســابداران
خبــره ایــران در خدمــت شــما هســتیم .در
پایــان مراســم هــم دوســتان یــک کیــک تــدارک
دیدهانــد کــه مــا بــه نمایندگــی از شــما عزیــزان
و اعضــای محتــرم انجمــن ایــن کیــک را میبریــم
و جــای دوســتان را خالــی میکنیــم.
در آغــاز ،پیــام جنــاب آقــای دکتــر رحمــت اهلل
صادقیــان ،رئیــس محتــرم شــورای عالــی انجمــن
حســابداران خبــره ایــران ،و ســایر اعضــای محتــرم
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شــورای عالــی انجمــن را بــا هــم میبینیــم و
میشــنویم.
رحمتالــه صادقیــان (رئیــس شــورای
عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران):
ــد َ
ك
اج َعلْنِــي ِع ْن َ
ــم ْ
بســماهللالرحمنالرحیم .اللَّ ُه َّ
ــي ِن عليــه الســام فِــي ال ُّدن َْيــا َو
َوجِ يهــاً ب ِال ْ ُح َس ْ
ــرةِ .ســام خدمــت همــه ســروان گرامــی،
ْالخِ َ

حســابداران و شــاغلین در حرفــه حســابداری .روز
 15آذر کــه روز حســابدار نامیــده شــده اســت ،بــر
همــه حســابداران مبــارک باشــد .ایــن روز ،روز
قدرشناســی از خدمــات حســابداران و شــاغلین
در ایــن حرفــه بــه معنــی عــام و کامــل اســت .از
نظمدهنــدگان در حوزههــای مالــی و اقتصــادی
و طالیــهداران انضبــاط مالــی قدرشناســی
میکنیــم .در واقــع در ایــن روز ،خدمــات
افــراد و شــاغلینی را پــاس میداریــم کــه بــا
بهکارگیــری سیســتمهای مالــی و ابزارهــای
مناســب و بــا توانایــی حرفــهای خــود تــاش
میکننــد در پیشــگیری از فســاد و مبــارزه بــا آن
پیشــگام و پیشــقدم باشــند .همچنیــن ،اشــخاصی
کــه بــا اطمینانبخشــی بــه گزارشهــای مالــی
شــرایط مطلوبــی را بــرای تصمیمگیرنــدگان و
تصمیمســازان در جامعــه فراهــم میکننــد.
و بدیــن طریــق ،در ایجــاد رفــاه عمومــی و
اجتماعــی و افزایــش اعتبــار و باورهــای عمومــی
در حوزههــای مالــی و اقتصــادی نقشآفریــن

هســتند .در ایــن روز مبــارک ،از همــه ایــن
عزیــزان تشــکر میکنیــم .ایجــاد نظــم و انضبــاط
مالــی ،شــرایط شفافســازی ،پاســخگویی و
افزایــش بــاور اعتمــاد عمــوم و اجتماعــی از ایــن
مســیر و بــه کمــک دوســتان و همــکاران تحقــق
پیــدا میکنــد.
پانزدهــم آذرمــاه روز اتحــاد و همبســتگی
حســابداران اســت .ایــن روز بــر همــه مــا
حســابداران مبــارک باشــد .گرامیداشــت ایــن روز
در جهــت تــداوم بخشــیدن بــه رشــد و تعالــی
ایــن حرفــه اســت کــه هویــت و اعتبــار حرف ـهای
مــا از آن نشــأت میگیــرد .در ســالهای گذشــته،
ایــن افتخــار را داشــتیم کــه بــه کمــک انجمــن
حســابداران خبــره ایــران و جامعــه حســابداران
رســمی ایــران و ســایر نهادهــا و انجمنهــای
حرفـهای بــه صــورت حضــوری ایــن روز را گرامــی
بداریــم .ولــی امســال بــه خاطــر ایــن ویــروس
منحــوس برگــزاری گردهمایــی حضــوری ممکــن
نشــد ،کــه از ایــن طریــق ایــن روز را بــه همــه
عزیــزان تبریــک میگوییــم .در فاصلــه  15آذر
 1398تــا  15آذر  1399تعــدادی از همــکاران بــه
خاطــر ابتــای بــه ایــن بیمــاری دیگــر در بیــن
مــا نیســتند .در ایــن جــا بــرای شــادی روح آنــان
طلــب مغفــرت و آمــرزش داریــم ،و بــرای آحــاد
جامعــه مخصوصــا حســابداران و شــاغلین در ایــن
حرفــه آرزوی ســامتی میکنیــم.
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جامعــه بــزرگ ،پــاک و ســختکوش حســابداری.
روز حســابدار فرصتــی بــرای بزرگداشــت رســالت
حرف ـهای و جامعــه حســابداری و توجــه ویــژه بــه
حساســیت و اهمیــت بــاالی ایــن حــوزه اســت .این
روز را بــه تمــام حســابداران و حسابرســان عزیــز
تبریــک و تهنیــت عــرض میکنــم ،و از خداونــد
منــان ســامتی و عــزت و توفیــق روزافــزون برایتان
خواســتارم .بــه امیــد ریشــهکنی ویــروس کرونــا
و بیمــاری کوویــد 19-و دیــدار شــما دوســتان از
نزدیــک .پیــروز و ســربلند باشــید.

مریــم علیشــیری (نایــب رئیــس شــورای
عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران):
ســام .روز و هفتــه حســابدار را خدمــت همــه
همــکاران و شــاغلین ایــن حرفــه تبریــک عــرض
میکنــم .امیــدوارم در ســال آینــده بتوانیــم مراســم
روز حســابدار را مشــابه ســالهای قبــل حضــوری
در کنــار شــما عزیــزان باشــکوه برگــزار کنیــم .از
زحمــات و تالشهــای همــه اســاتید و بــزرگان ایــن
حرفــه تقدیــر و تشــکر میکنــم و بــرای یکایــک
آنــان آرزوی صحــت و ســامتی دارم .از همــکاران
عزیــزی کــه هنــوز عضــو انجمــن حســابداران خبره
ایــران نیســتند ،دعــوت میکنــم بــرای پیوســتن به
جمــع ایــن اعضــای حرف ـهای حتمــا اقــدام کننــد.

محمدحســن فامیلــی (عضــو و خزانــهدار
شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره
ایــران) :بــه نــام خداونــد حســابگر و حســابرس که
از حــق خــود بیحســاب میبخشــد .عــرض ســام
و ادب و احتــرام خدمــت شــما ســروران گرامــی و
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مهــران آقایــی (عضــو شــورای عالــی انجمن
حســابداران خبــره ایــران) :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم .بــه نــام خدایــی کــه حســابگر اســت و
حســابدار آســمان و زمیــن .خدایــی کــه ذخیــرهای
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 بهانـهای اســت تــا بــه مناســبت
فــرا رســیدن روز و هفتــه حســابدار ،روز تبلــور
همبســتگی حرفــه حســابداران تبریــک صمیمانــه
و آرزویــی مشــفقانه خدمــت همــه حســابداران
گرامــی و پرتــاش داشــته باشــم .امیــدوارم تــاش
و زحمــات بیشــائبه شــما ســروان گرامــی مــورد
توجــه و قدردانــی اســتفادهکنندگان قــرار گیــرد .در
خاتمــه روز حســابدار را بــه حســابداران و جامعــه
دانشــگاهی صمیمانــه تبریــک عــرض میکنــم و
امیــدوارم همــواره معادلــه زندگیتــان تــراز باشــد.

جــواد باغبــان (عضــو شــورای عالــی انجمــن
حســابداران خبــره ایــران) :بــه نــام خــدا،
ســام عــرض میکنــم خدمــت همــه دوســتان و
صاحبنظــران گرامــی کــه بــه صــورت مجــازی از
پشــت قــاب تصویــر مــا را مشــاهده میکننــد .روز
و هفتــه حســابدار را کــه روز تبلــور و همبســتگی
حســابداران جامعــه حرفـهای اســت ،خدمــت همــه
اســاتید ،پیشکســتوان و صاحبنظــران گرامــی
خصوصــا جوانــان حرفــه حســابداری و حسابرســی
تبریــک عــرض میکنــم .امیــدوارم در صحــت و
ســامت کامــل بــه ســر ببریــد .در ایــن روزهــا کــه
همــه مــا درگیــر کرونــا و ایــن شــرایط هســتیم،
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
محفلهــا و همایشهــا داشــته باشــیم .بــه امیــد
دیــدار همــه دوســتان .امیــدوارم همیشــه خــوش و
خــرم و ســامت باشــید.

حسابدار

شمارۀ ۳۳4
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ســید محمــد باقرآبــادی (عضــو شــورای
عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران):
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .و هــو اســرع
الحاســبین .در یــک ســال گذشــته بــه خاطــر
پاندمــی ویــروس کرونــا خیلــی از شــغلها
ســختیهای زیــادی را تحمــل کردنــد .ولــی یکــی
از شــغلهایی کــه بیشــترین فشــار بــر روی آنهــا
بــود بــدون تردیــد حســابداران و حسابرســان بودنــد.
مــا ســختیهای فراوانــی را در ایــن یــک ســال
تحمــل کردیــم و نشــان دادیــم حرفــه مــا چقــدر در
رشــد شــرکتها تأثیرگــذار اســت .هفتــه حســابدار
را خدمتتــان تبریــک عــرض میکنــم.

محمدتقــی رضایــی (عضــو شــورای عالــی
انجمــن حســابداران خبــره ایــران):
حســابداری از جملــه حرفههایــی اســت کــه
بــا منافــع عمومــی ســر و کار دارد .حســابداران
و حسابرســان بــرای اینکــه بتواننــد مســئولیت
اجتماعــی خــود را ایفــا کننــد ،انســانهای
پــرکار و پرتالشــی هســتند .حســابداران بــا
وسوســهانگیزترین منابــع مالــی ســازمان کــه
پــول اســت ارتبــاط دارنــد .بنابرایــن بایــد امیــن
و امانتــدار ســازمانی باشــند کــه در آن مشــغول
بــه کار هســتند .حســابداران و حسابرســان
بــا محرمانهتریــن اطالعــات ســازمان ارتبــاط
دارنــد .بنابرایــن بایــد امیــن و امانــتدار آن
باشــند .حسابرســان بــا بررســی صورتهــای مالــی
و اطالعاتــی کــه در اختیــار ذینفعــان قــرار
میگیرنــد بــه آنهــا اعتبــار میبخشــند و بــه
اســتفادهکنندگان اطمینــان خاطــر میدهنــد.
آنهــا بــه شــفافیت مالــی کمــک میکننــد .روز
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حســابدار گرامیداشــت و پاسداشــت کار و کوشش،
تــاش ،رازداری ،امانتــداری و شــفافیت مالی اســت.
ایــن روز عزیــز را خدمــت همــه همپیشــگان عزیــز
تبریــک عــرض میکنــم.

محمــد قبــول (عضــو شــورای عالــی
انجمــن حســابداران خبــره ایــران) :عــرض
ادب و احتــرام خدمــت شــما اعضای محتــرم انجمن
حســابداران خبــره ایــران و تمــام حســابداران عزیــز.
خیلــی خوشــحال هســتم کــه بــه عنــوان عضــوی
از شــورای عالــی انجمــن بتوانیــم امســال هــم بــا
شــرایط کرونــا جشــن روز حســابدار را بگیریــم.
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
و احتــرام دارم.

پویــا مهدویفــر (عضــو شــورای عالــی
انجمــن حســابدران خبــره ایــران) :بــا
ســام .خرســندم کــه خــودم را عضــوی از جامعهای

میدانــم کــه در تالشــند کــه تــا همــای ســعادت
جامعــه خــود باشــند .بیسیاســت و بیریــا،
مصــداق کامــل روشــنفکر .هــر چنــد کــه بــا
تشــویش و اضطــراب و نگرانــی .بــا آرزوی ایــن کــه
روزی جامعــه حســابداری و حسابرســی در مقــام
واقعــی خویــش قــرار گیــرد .روز حســابدار مبــارک.
محســن قاســمی :پیــام اعضــای محتــرم شــورای
عالــی انجمــن حســابدارن خبــره ایــران را شــنیدیم.
همــان طــور کــه دوســتان اطــاع دارنــد خاســتگاه
نامگــذاری روز حســابدار بــه دســامبر 2007
برمیگــردد .در آن ســال فدراســیون بینالمللــی
حســابداران (آیفــک) بــه مناســبت ســیامین
ســالگرد تاســیساش 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 حرفـهای عضــو آیفک خواســت
ایــن هفتــه را در آن ســال در کشــورهای خــود
بــه همیــن نــام نامگــذاری کننــد ،و بــا برگــزاری
آیینهــای گرامیداشــت مقــام حســابدار و خدمــات
ارزشــمند حســابداران را در ســطح جوامــع مختلــف
معرفــی کننــد .در آن ســال ،انجمــن حســابداران
خبــره ایــران بــه عنــوان نخســتین انجمــن ایرانــی
عضــو آیفــک ایــن پیــام را بــه اطــاع نهادهــای
حســابداران ایــران رســاند و در نهایــت در روز 13
آذر  1386نشســتی بــا حضــور نماینــدگان انجمــن
حســابداران خبــره ایــران ،جامعــه حســابداران
رســمی ایــران ،انجمــن حســابداری ایــران ،انجمــن
مدیــران مالــی و ســازمان حسابرســی در هتــل
ونــوس برگــزار شــد .در آن نشســت مقــرر شــد
عــاوه بــر آن ســال مشــخص ( )2007کــه در
ســطح جهانــی ایــن آیینهــا برگــزار میشــد ،در
ســالهای آینــده نیــز روز  15آذرمــاه در ایــران روز
ملــی حســابدار نامگــذاری شــود و تشــکلهای
مختلــف حســابداران ایــران و حســابداران سرتاســر
کشــور از طریــق برگــزاری آیینهــای گرامیداشــت
ایــن روز را گرامــی بدارنــد .از آن ســال کــه اولیــن
آییــن گرامیداشــت روز حســابدار بــود ،انجمــن
حســابداران خبــره ایــران هــر ســال یــا بــه تنهایــی
یــا بــه صــورت مشــترک بــا جامعــه حســابدار
رســمی ایــران (دیگــر عضــو ایرانــی آیفــک) و ســایر
تشــکلها ایــن آیینهــای گرامیداشــت را برگــزار
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کــرده اســت .از ایــن آیینهــای گرامیداشــت روز
حســابدار برگزارشــده توســط انجمــن گزارشــی
تهیــه شــده اســت کــه بــه صــورت جداگانــه در
وبــگاه انجمــن بارگــذاری میکنیــم کــه دوســتان
میتواننــد در آن جــا ایــن گــزارش را ببیننــد .در
ایــن بخــش از مراســم ،پیــام جنــاب آقــای دکتــر
ســعید جمشــیدیفرد ،رئیــس محتــرم شــورای
عالــی جامعــه حســابداران رســمی ایــران و رئیــس
اســبق شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره
ایــران را میبینیــم و میشــنویم.

ســعید جمشــیدی فــرد (رئیــس شــورای
عالــی جامعــه حســابداران رســمی ایــران
و رئیــس اســبق شــورای عالــی انجمــن
حســابداران خبــره ایــران) :بــه نــام خــدا.
عــرض ســام و ارادت دارم خدمــات تمــام
همپیشــگان و حســابداران گرامــی .روز حســابدار
را بــه همــه شــما تبریــک میگویــم .امیــدوارم
همگــی مــا نقــش اجتماعیمــان در راســتای
شفافســازی ،پاســخگویی ،برنامهریــزی و تــاش
بــرای ســامت اداری و مالــی را بهخوبــی ایفــا
کنیــم .خوشــبختانه جامعــه و کل کشــور شــناخت
مطلوبــی از حســابداران دارنــد .ایــن روزهــا
تبریکاتــی کــه مــا از غیرحســابداران میبینیــم
بــه مــا نشــان میدهــد کــه حرفــه حســابداری
یــک مقبولیــت عمومــی پیــدا کــرده اســت .البتــه
امیــدوارم توســعه بیشــتری هــم داشــته باشــد.
بــه مناســبت ایــن روز ،بــه نظــرم رســید یــک
ســوابقی از تقســیمات نســلی حســابداران ایــران
خدمتتــان عــرض کنــم .ایــن تقســیمبندی
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اســت کــه مــن در ذهنــم دارم .نســل اول
حســابداران ایــران را میتوانیــم از ابتــدای
ســالهای  1300تــا زمــان انقــاب بدانیــم ،کــه
پیشکســوتان ،سیاس ـتگذاران و دلســوزان حرفــه
بودنــد .و از آن جــا کــه مهمتریــن نهــاد و تشــکل
حرف ـهای ایــران کــه از قبــل از انقــاب تشــکیل
شــده اســت ،انجمــن حســابداران خبــره ایــران
اســت ،تمرکــزم را روی ایــن تشــکل قدیمــی و
تاریخســاز میگــذارم .نســل اول بــه هــر
حــال در تأســیس ایــن تشــکل حرفــهای نقــش
برجســتهای داشــتند .آنــان نشــان دادنــد کــه
حســابداری چیســت ،و بــه هــر حــال ،توانســتند
دانــش حســابداری را از خــارج از کشــور بیاورنــد و
بعــد بومــی کننــد و متناســب بــا فضــای حقوقــی
و قانونــی ایــران توســعه بدهنــد .از ایــن نســل
یکــی دو نفــر بــه نظــرم واقعــا برجســته بودنــد.
از زندهیــاد محمدمهــدی ســمیعی بایــد بــه
عنــوان مؤســس و کســی کــه در شــکل دادن
و نهــاد انجمــن نقــش برجســته داشــت بایــد
ذکــر نــام کنیــم .و ادامــه ایــن نقشآفرینــی
را آقــای پرویــز افتخــار جواهــری بــر عهــده
داشــت .نســل دوم را میتوانیــم از زمــان پــس از
انقــاب نــام ببریــم .اینــان کســانی هســتند کــه
در حفــظ جایــگاه حســابداری و تشــکل انجمــن
نقــش برجســتهای داشــتند .پــس از انقــاب،
بــه دالیــل خــاص ،ابتــدا جایــگاه حســابداری
جایــگاه چنــدان مطلوبــی نبــود .آقــای پرویــز
افتخــار جواهــری ،آقــای غالمرضــا ســامی و
آقــای هوشــنگ خســتوئی ،کســانی هســتند کــه
در نســل دوم نقــش برجســتهای داشــتند و در
راهبــری حرفــه نقــش داشــتند .نســل ســوم هــم
همســن و ســالهای مــن هســتند کــه ،بــه هــر
حــال آقــای رحمتالــه صادقیــان توانســتند ایــن
زنجیــره را وصــل بکننــد بــه دوســتانی کــه قبــل
از ایــن امــور را بــر عهــده داشــتند.
بــه نظــرم بیــن نســل ســوم کــه مــا هســتیم
و نســل چهــارم یــک شــکاف قابــل توجــه
وجــود دارد .دوســتانی کــه در نســل دوم
نقــش ایفــا کردنــد مــدت قابــل توجــهای را در
راهبــری حرفــه حضــور داشــتند و توانســتند
جایــگاه تشــکل حرفــهای و حســابداری را بــه

خوبــی در جامعــه جــا بیندازنــد .آن دوران بــه
واســطه شــکافی کــه در دوره انقــاب در بخــش
دانشــگاهی و حرفـهای و بخــش خصوصــی حرفــه
بــه وجــود آمــده بــود ،نســل دوم حضــور بیشــتری
در راهبــری حرفــه داشــت .از ایــن رو ،نماینــدگان
نســل ســوم زمانــی در رهبــری حرفــه حضــور
پیــدا کردنــد کــه بــه میانســالی رســیده بودنــد.
مــا بــه عنــوان نســل ســوم کــه شــاید تعــداد
قابــل توجهــی در حــوزه سیاســتگذاری حضــور
نداشــتیم ســعی کردیــم بــه ســرعت ایــن امــر را
بــه نســل چهــارم منتقــل کنیــم .نســل چهــارم بــه
یُمــن وجــود گســترده دانــش حرفـهای و تجربیات
بهدســتآمده طــی چنــد دهــه اخیــر ،هــم بــه
لحــاظ کمیــت و هــم بــه لحــاظ کیفیــت حضــور
برجســتهای در راهبــری حرفــه دارنــد .ایــن
توســعه بــه یُمــن وجــود شــبکههای اجتماعــی
و ارتباطــات در فضــای مجــازی بهخوبــی صــورت
گرفتــه اســت .ولــی بــه نظــرم در ایــن جــا یــک
چالــش اساســی وجــود دارد کــه نســل چهــارم
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد .ایــن کــه بــرای
راهبــری حرفــه و بــرای حضــور در عرصــه عمومــی
حرفــه و سیاســتگذاری یــک ســری الزامــات و
مقدمــات الزم اســت .هــر حســابدار بــرای حضــور
در عرصــه عمومــی بایــد مجهــز بــه دانــش
تخصصــی و تجربیــات قابــل توجــه در کســب و کار
حرف ـهای و موسس ـهداری یــا در کارهــای اجرایــی
یــا در کارهــای آموزشــی باشــد .ایــن تجربیــات
الزم اســت تــا یــک درک برجســتهای از محیــط
حرفــه داشــته باشــیم .ولــی ایــن دانــش تخصصــی
و تجربــه کفایــت نمیکنــد .مــا خودمــان را بایــد
بــه تواناییهــای دیگــر نیــز تجهیــز کنیــم .مثــا،
توانایــی برقــراری ارتبــاط موثــر و حضــور در عرصه
عمومــی کــه بــرای آن هــم بایــد شــجاعت الزم را
بــرای حضــور در عرصــه عمومــی داشــته باشــیم
و هــم ظرفیــت خودمــان را بایــد بــرای مواجــه
بــا نقــد و اختالفنظــر بــاال ببریــم .عــاوه بــر
ایــن ،مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر میخواهیــم
نقــش راهبــری را در حرفــه بــر عهــده بگیریــم
فقــط دانــش حرف ـهای یــا فقــط ارتباطــات کافــی
نیســت .ارتباطــات و شبکهســازیها و حتــی
البیگــری بــرای منافــع حرفــه و جامعــه حرفـهای
حســابداری ضــروری اســت .ولــی بعضــی اوقــات
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فرامــوش میکنیــم کــه بعــد از همــه اینهــا بایــد
کار کنیــم! بعضــی اوقــات فرامــوش میکنیــم
کــه بــرای چــه در کرســی سیاســتگذاری
آمدهایــم! بــه نظــرم بعــد از همــه ایــن کارهــا مــا
بایــد در عرصــه عمــل نقــش عملیاتــی خودمــان
را نشــان بدهیــم .نبایــد فقــط حــرف بزنیــم و
نــکات دانشــی و تخصصــی را مطــرح بکنیــم.
بــرای سیاســتگذاری بایــد درکــی درســت و
دقیــق از جایــگاه سیاسـتگذاری داشــته باشــیم،
و اولویتهــای جامعــه و حرفــه را بایــد بدانیــم.
سیاســتگذار بایــد افــق زمانــی میانمــدت و
درازمــدت داشــته باشــد .مــا در جایــگاه رهبــری
حرفــه بنــا نیســت دربــاره یــک مــاه دیگــر یــا
شــشماه دیگــر فکــر کنیــم .در ایــن جایــگاه
بایــد ببینیــم حرفــه در ســه ســال یــا پنــج
ســال آینــده بــه کجــا بایــد برســد .بــرای همیــن
بایــد از محیــط سیاســی ،محیــط اجتماعــی و
بهخصــوص محیــط اقتصــادی شــناخت کافــی
داشــته باشــیم .از ایــن راه میتوانیــم از افــق
دیــد مطلوبــی برخــوردار باشــیم و میتوانیــم
در سیاســتگذاری نقــش ایفــا کنیــم .همــه
ایــن ملزومــات و مقدمــات انتهایــش ایــن
اســت کــه مــا چــه محصولــی را میخواهیــم
در حرفــه تولیــد کنیــم .محصــول اصلــی تولیــد
منفعــت بــرای عمــوم و بــرای همــه حســابداران
و موسســات حرفــهای اســت .ولــی مــا بعضــی
اوقــات منافــع عمومــی را فرامــوش میکنیــم.
منافــع عمومــی اولویتــش را برایمــان از دســت
میدهــد .فرامــوش میکنیــم کــه در چــه
جایگاهــی آمدهایــم؟ و بــرای چــه آمدهایــم؟
بعضــی اوقــات مــا ایــن جایــگاه را بــرای عرضــه
خودمــان انتخــاب میکنیــم ،و تمــام ســرمایهای
کــه مقدمــه ایــن کار اســت را صــرف میکنیــم.
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
آینــده آن الیــه سیاســتگذاری کالن حرفــه را
تبییــن بکنیــم ،و جایــگاه خودمــان و تقســیم کار
خودمــان را در ایــن عرصــه نشــان بدهیــم .بــرای
تمامــی دوســتان و حســابداران گرامــی آرزوی

پاییز ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳4

موفقیــت دارم .خــدا نگهــدار.
محســن قاســمی :پیــام جنــاب آقــای دکتــر
ســعید جمشــیدی فــرد ،رئیــس محتــرم شــورای
عالــی جامعــه حســابداران رســمی ایــران و رئیــس
اســبق شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره
ایــران را شــنیدیم .از ایشــان بســیار سپاســگزارم
کــه همیشــه بــه مــا در انجمــن لطــف دارنــد و
بــرای ضبــط ایــن پیــام وقــت گذاشــتند.
مــا حســابداران در مشــاغل متنوعــی در بخشهــا
و بازارهــای مختلــف مشــغول بــه کار میشــویم.
یکــی از عرصههایــی کــه هــم در ســطح جهانــی
و هــم در ایــران حســابداران نقــش برجســتهای
در آن ایفــا میکننــد ،بازارهــای مالــی شــامل
بــازار پــول و بــازار ســرمایه اســت .در ایــران،
بعــد از انجــام مطالعــات و اقدامــات اولیــه بــرای
راهانــدازی بــورس اوراق بهــادار کــه چیــزی بیــش
از ســه دهــه بــه درازا انجامیــد (از  )1315در
نهایــت بــورس اوراق بهــادار تهران در ســال 1346
راهانــدازی شــد .از همــان نقطــه شــروع راهانــدازی
بــورس دو حســابدار برجســته ،زندهیــادان
محمدمهــدی ســمیعی و ابوالقاســم خردجــو ،بــه
ترتیــب در جایــگاه رئیــس کل بانــک مرکــزی و
رئیــس شــورای عالــی بــورس (ســمیعی) و رئیــس
هیئــت مدیــره بــورس (خردجــو) در راهانــدازی و
پاگرفتــن بــورس اوراق بهــادار در ایــران مشــارکت
اساســی داشــتند .عــاوه بــر آن دو بزرگــوار ،طــی
بیــش از پنجــاه ســال گذشــته ،حســابداران
متعــدد دیگــری نیــز هــم در رهبــری و هــم در
بدنــه مدیریتــی و کارشناســی بــازار ســرمایه
ایــران نقشآفریــن بودهانــد کــه از آن جملــه
میتوانیــم از جنــاب آقــای الهویــردی رجایــی
سلماســی یــاد کنیــم کــه بعــد از انقــاب هــم
ریاســت انجمــن حســابداران خبــره ایــران (بعــد از
زندهیــاد ســمیعی) را بــر عهــده داشــتند و هــم
در جایــگاه دبیــرکل ســازمان کارگــزاران بــورس
اوراق بهــادار تهــران در رهبــری بــازار ســرمایه
مشــارکت اساســی داشــتند .ایشــان رکــورددار
بیشــترین زمــان تصــدی ایــن جایــگاه هســتند.
چیــزی نزدیــک بــه  17ســال در ایــن جایــگاه
خدمــت کردنــد ،و بــورس را عمــا بعــد از انقــاب

زنــده کردنــد و دوبــاره رونــق دادنــد .همچنیــن
جــا دارد از جنــاب آقــای دکتــر علــی رحمانــی
نخســتین مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران ،جنــاب آقــای مصطفــی امیدقائمــی
نخســتین مدیرعامــل فرابــورس ایــران ،و جنــاب
آقــای دکتــر ســیدعلی حســینی مدیرعامــل
بــورس انــرژی یــاد کنیــم کــه بــه عنــوان
دانشآموختــگان حســابداری نقــش کلیــدی در
رهبــری بــازار ســرمایه در ســاختار جدیــد آن ایفــا
کردهانــد ،و تعــدادی پرشــماری از حســابداران کــه
در ردههــای مختلــف مدیریتــی و کارشناســی بازار
ســرمایه مشــغول بــه خدمــت هســتند .یکــی از
ایــن حســابداران کــه امــروز ســکان بــورس اوراق
بهــادار تهــران را بــر عهــده دارنــد ،جنــاب آقــای
دکتــر علــی صحرایــی ،هســتند کــه مــن افتخــار
همکالســی و همــکار بــودن بــا ایشــان را داشــتهام.
آقــای دکتــر صحرایــی بــه رغــم مشــغله بســیار
زیــادی کــه ایــن روزهــا دارنــد ،ولــی بــاز لطــف
کردنــد و یــک پیــام کتبــی بــرای ایــن مراســم
فرســتادند کــه مــن بــه نیابــت از ایشــان ایــن
پیــام را میخوانــم.
علی صحرایی
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران
 15آذ

در ابتــدا از انجمــن حســابداران خبــره ايــران
و ســاير دســتاندكاران بابــت برگــزاري ايــن
جلســه ،كــه بــا توجــه بــه شــرايط كرونايــي
بــه صــورت مجــازي برگــزار ميشــود ،تشــكر
ميكنــم و روز حســابدار را بــه تمــام حســابداران
تبريــك عــرض ميكنــم.
در عصرحاضــر ،رشــد و توســعه اقتصــادي يكــي
از دغدغههــاي اصلــي كشورهاســت .حســابداري
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بــه عنــوان بخشــي از نظــام اطالعاتــي نقــش ويــژهاي
در تصميمگيريهــاي مربــوط بــه رشــد و توســعه
اقتصــادي ايفــا ميكنــد .در واقــع ،ميتــوان گفــت
يكــي از الزامــات رشــد و توســعه اقتصــادي وجــود
اطالعاتــي شــفاف اســت .شــفافيت بيشــتر منجــر بــه
ريســك كمتــر شــركتها ميشــود و ايــن خــود
كاهــش هزينــه تاميــن مالــي را بــه دنبــال دارد .وقتي
شــركتها راحتتــر بتواننــد تاميــن مالــي كننــد
ســريعتر بــه اهــداف توســعهاي خــود ميرســند.
ايــن امــر خــود رشــد و توســعه اقتصــادي كشــور را
بــه دنبــال خواهــد داشــت .حســابداران قطعــا نقــش
بســيار بااهميــت و پررنگــي در افزايــش شــفافيت
اطالعاتــي دارنــد .ايــن مهــم هــم توســط حســابداران
شــركتهاي پذيرفتهشــده در بــورس اوراق بهــادار،
هــم حسابرســان معتمــد ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،و هــم حســابداران شــاغل در اركان بــازار
ســرمايه ،از طريــق تولیــد ،اطمینانبخشــی و نظــارت
بــر گزارشــگری مالــی شــركتهاي پذيرفتهشــده
محقــق ميشــود .از ایــن رو ،ميتــوان گفــت
حســابداران هــر نــوع خدمــت مالــي كــه ارائــه دهند،
بهطــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم در شــفافيت
اطالعاتــي و در نتيجــه رشــد و توســعه اقتصــادي
دخيــل هســتند.
بــا توجــه بــه اهميــت شــفافيت و نقــش مســتقيم
حســابداران و حسابرســان در ايــن زمينــه ،بــورس
اوراق بهــادار تهــران از نهادهــا و انجمنهــاي فعــال
از جملــه انجمــن حســابداران خبــره ايــران و جامعــه
حســابداران رســمي ايــران انتظــار دارد بــراي
روشهــاي حســابداري اوراق بهادار و حسابرســي آنها،
هــم رهنمودهــاي ويــژه منتشــر كنــد و هــم دورههاي
آموزشــي تخصصــي برگــزار نمايــد .در ايــن زمينــه از
ظرفيتهــاي موجــود در بــورس اوراق بهــادار نيــز
ميتــوان كمــك گرفــت.
در پايــان مجــددا روز حســابدار را بــه همه حســابداران
عزيــز و دانشــجويان ايــن رشــته كــه در واقع ســرمايه
مالــي كشــور محســوب ميشــوند تبريــك عــرض
ميكنــم و آرزومنــد روزي هســتم كــه جايــگاه واقعي
ايــن رشــته بــر همــگان آشــكار شــود.
علــی صحرایــی ،مدیرعامــل بــورس اوراق
بهــادار تهــران( 15آذر )1399
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محســن قاســمی :مجــددا از جنــاب آقــای
دکتــر علــی صحرایــی صمیمانــه تشــکر میکنــم
کــه بــه مــا و انجمــن لطــف داشــتند و بــه رغــم
مشــغلههای ایــن روزهایشــان ایــن پیــام را بــرای
مــا فرســتادند .در ادامــه مراســم ،ســخنان جنــاب
آقــای دکتــر محســن غالمرضایــی مدیــر اجرایــی
محتــرم مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره
( )PACTرا میبینیــم و میشــنویم.

محســن غالمرضایــی (مدیــر اجرایــی مرکــز
آمــوزش حســابداران خبــره( :))PACTبــه
نــام خــدا .خدمــت ســروان گرامــی ســام عــرض
میکنــم .روز و هفتــه حســابدار را بــه شــما
عزیــزان تبریــک میگویــم .حســابداری بــه عنــوان
یــک حرفــه نقــش بســزایی در شــفافیت اطالعــات
و پاســخگویی اجتماعــی دارد .مــا حســابداران
بــه عنــوان مباشــران مدیریــت جایــگاه ویــژهای
در ایــن نقــش ایفــا میکنیــم .هــر حرفــهای
اگــر بخواهــد جایــگاه خــود را نــگاه دارد و ارتقــا
دهــد بایــد ســه عنصــر را مــد نظــر قــرار دهــد.
نخســت ،بحــث انجمنهــای حرفــهای اســت
کــه وظیفــه آنهــا تشــخیص دادن ســره از ناســره
اســت .انجمنهــای حرفــهای بــه ذینفعــان
کمــک میکننــد کــه افــراد واجــد صالحیــت را
تشــخیص بدهنــد .انجمنهــا وظیفــه دارنــد افــراد
حرفــهای و نحــوه ورود و دوام آنــان در حرفــه را
تعییــن کننــد .دوم ،بحــث اخــاق حرفـهای اســت؛
کــه در ارتبــاط بــا حســن اجــرای خدمــات بــه
ذینفعــان اطمینــان میدهــد ،و نشــان میدهــد
اگــر افــراد تخلــف کننــد یــا وظایــف حرفــهای

خــود را بهدرســتی انجــام ندهنــد مــورد توبیــخ
و اخــراج از حرفــه قــرار میگیرنــد .و نهایتــا
ســومین عنصــر ،آمــوزش مســتمر حرفـهای اســت.
ذی نفعــان میخواهنــد اطمینــان داشــته باشــند
در خدمــات حرفــهای کــه دارنــد میگیرنــد
از آخریــن اســتانداردها اســتفاده شــده باشــد.
بنابرایــن ،آمــوزش مســتمر حرفــهای بــه عنــوان
یــک عنصــر اصلــی بــرای حرفـهای مانــدن مدنظــر
همــه انجمنهــای حرفــهای دنیــا اســت .از ایــن
رو ،برنامههــای آموزشــی انجمنهــای معتبــر
جهــان هــر ســال بازبینــی میشــود و بــرای
ســال جدیــد برنامههــای نویــی را بــا توجــه
بــه تغییــرات محیــط کســب و کارهــا طراحــی و
ارائــه میکننــد .اگــر بخواهــم بــه طــور خالصــه
عــرض کنــم کــه در ســالهای اخیــر بهروزرســانی
آموزشهــای انجمنهــای حرفــهای بیشــتر
در کــدام حوزههــا بــوده اســت ،در پنــج حــوزه
اصلــی زیــر قابــل ارائــه اســت.
یــک ،بحــث فنــاوری اطالعــات و فینتیــک
اســت .امــروزه فنــاوری اطالعــات نقــش بســزایی
در برنامههــای حســابداری ،سیســتمهای مالــی،
و در فعالیتهــای خریــد و فــروش و فرآیندهــای
تولیــد ایفــا میکنــد .بنابرایــن دانــش حســابداری
امــروز گــره محکمــی بــا فنــاوری اطالعــات خورده
اســت .ایــن شــدت تغییــر فنــاوری اطالعــات
نیــاز بــه ایــن دارد کــه مــا دائــم خودمــان را در
ایــن زمینــه بــهروز کنیــم؛ از ثبــت رویدادهــا
در برنامههــای نــرم افــزاری تــا تحلیــل داده و
اســتفاده از پایــگاه دادههــا ،تطبیــق پایــگاه دادههــا
بــه نــرم افزارهــای مختلــف شــرکت ،و اســتفاده
از نرمافزارهــای یکپارچــه گزارشــگری و امثــال
آن .امــروزه بحثهــای فنــاوری اطالعــات بــه
عنــوان یــک عنصــر اصلــی بــرای بهروزرســانی
حســابداران حرفــهای مــاک عمــل انجمنهــای
حرفــهای اســت.
دومیــن حــوزه ،مهارتهایــی اســت کــه
میتواننــد بــا نظریــه تطابــق پیــدا کننــد .بــه
عبــارت دیگــر ،مهارتهایــی کــه میتواننــد
نظریــه و عمــل را بــا هــم هماهنــگ کننــد .از یــک
ســو ،کســانی کــه کار اجرایــی انجــام میدهنــد
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تــاش دارنــد در کار خــود مباحــث نظــری و
دانشــگاهی را تــا حــد ممکــن پیــاده کننــد .و از
دیگــر ســو ،کســانی کــه کار دانشــگاهی میکننــد
ســعی دارنــد شــکاف موجــود بیــن نظریــه و اجــرا
را کــم کننــد .زمانــی کــه مــا بتوانیــم نظریــه و
عمــل را بــا هــم ترکیــب کنیــم ،آن زمــان اســت
کــه میتوانیــم کار درســت را ارائــه دهیــم.
ســومین مــورد بحــث تخصصگرایــی اســت .بــا
توجــه بــه گســترش دامنــه خدمــات حســابداری
از جملــه ،حســابداری مدیریــت ،حســابداری
مالــی ،حسابرســی مســتقل ،حسابرســی داخلــی،
حسابرســی عملیاتــی ،خدمــات مالیاتــی ،و ،...
نیــاز اســت افــراد حرف ـهای بــر روی یــک حــوزه
تخصصــی تمرکــز کننــد ،و تــاش کننــد در آن
حــوزه متخصــص شــوند .در واقــع ،انجمنهــای
حرفــهای تاکیــد دارنــد اعضــای حرفــهای حــوزه
تخصصــی خــود را بــه دقــت انتخــاب کننــد و
ســعی کننــد در آن حــوزه شــاخص باشــند.
چهارمیــن محــور تمرکــز آموزشهــای حرفــهای
تســلط بــر زبــان بینالمللــی اســت .بــه هــر حــال،
حســابداری زبــان تجــارت بینالمللــی اســت،
و زبــان انگلیســی زبــان مکالمــه بینالمللــی
اســت .امــروزه تجــارت و معاملــه بــدون معاملــه
بــا شــرکتهای مختلــف امکانپذیــر نیســت.
بنابرایــن ،هــر حســابدار بایــد در برنامــه خــود
قــرار دهــد کــه یــک زبــان بینالمللــی (زبــان
انگلیســی) را بــه عنــوان زبــان مکالمــه حســابداری
و زبــان مکالمــه بینالملــل یــاد بگیــرد .بحــث
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی نیــز
در همیــن راستاســت کــه مــا از یــک اســتاندارد
همگــن بــرای گزارشــگری مالــی در ســطح جهــان
اســتفاده کنیــم .بــه ترتیبــی کــه صورتهــای
مالــی مــا قابــل فهــم بــرای اســتفادهکنندگان
سرتاســر جهــان باشــد .امــروزه دنیــا یــک دهکــده
جهانــی محســوب میشــود .همــه شــرکتهای
بــدون اســتثنا نیــاز بــه تامیــن مــواد اولیــه و
معاملــه بــا دیگــران دارنــد .عــاوه بــر اینهــا،
حســابداری بــه طــور شــگرفی در حــال تغییــر
اســت .اگــر مــا بخواهیــم از آخریــن وبینارهــای
علمــی جهــان و از آخریــن و یافتههــا و نشــریات
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حســابداری اســتفاده کنیــم ،نیــاز داریــم کــه
بــه زبــان انگلیســی مســلط باشــیم .تــا بدیــن
ترتیــب بتوانیــم خــود را بــه عنــوان یــک عضــو
حرف ـهای بینالمللــی معرفــی کنیــم و از آخریــن
یافتههــای دانــش و حرفــه حســابداری در
شــرکتهایمان اســتفاده کنیــم .یعنــی بتوانیــم
حــرف جدیــدی بــه عنــوان مباشــر مدیریــت
بــه شــرکتمان ارائــه دهیــم  .بنابرایــن ،زبــان
انگلیســی حــوزهای اســت کــه در آمــوزش
حســابداران حرفــهای بــر آن تأکیــد میشــود.
پنجمیــن حــوزه نیــز بحــث دانشهــا و
مهارتهــای بینرشــتهای اســت؛ تخصصهــای
غیــر حســابداری از جملــه ،مدیریتــی،
سرپرســتی ،رفتــاری ،مدیریــت ریســک ،مدیریــت
اســتراتژیک ،و نظیــر ایــن مــوارد .شــما بهتــر از
مــن مطلــع هســتید .امــروزه ایــن مباحــث در
گزارشــگری مالــی تنیــده شــدهاند .مثــا ،مــا
از ســال گذشــته الــزام داریــم کــه ریســکها
را در گزارشــگری هــای مالــی افشــا کنیــم.
بنابرایــن ،همــه مــا نیــاز داریــم دانــش خــود
را در حوزههــای ریســک ،مشــخصا ریســک
عملیاتــی و مالــی ،و بحــث مدیریــت فرآیندهــا
بــه دلیــل تغییــرات گســترده از فرآیندهــای
دســتی بــه فرآیندهــای الکترونیکــی بـهروز کنیم.
بــه همیــن دلیــل تمرکــز بــر فرآیندهــای بیــن
رشــته ای امــروزه یکــی از حوزههــای اصلــی
آمــوزش اســت .اتفاقــا هــر چقــدر رتبــه حســابدار
حرفــهای باالتــر باشــد ،حجــم ســاعتهای
آموزشــی بینرشــتهای او بایــد بیشــتر شــود.
بــه هــر حــال ،رفتــار ســازمانی ،گفتــار ،فنــون
مذاکــره و آموزشهایــی از ایــن قبیــل الزمــه
حرفهایگــری اســت ،و امــروز بــر آنهــا تأکیــد
میکننــد .دوســتانی کــه در ایــن حرفــه
میخواهنــد شــاخص باشــند و حرفـهای بماننــد،
ایــن مــوارد را بایــد در دســتور کار خــود قــرار
دهنــد.
 PACTهــم بــه عنــوان مرکــز آمــوزش وابســته
بــه انجمــن حســابداران خبــره ایــران در
پیــروی از انجمنهــای حرفــهای معتبــر جهــان
تــاش میکنــد همراســتا و همگــرا بــا ایــن

انجمنهــای حرفــهای دورههــای آموزشــی خــود
را بازنگــری کنــد ،و ایــن پنــج حــوزه اصلــی را در
ایــن بازنگریهــا مــد نظــر قــرار بدهــد.
مــورد دیگــر قابــل عــرض ،بحــث آموزشهــای
آنالینــی اســت کــه در ســال گذشــته بــه دلیــل
دنیاگیــری ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد19-
در ایــران یــک شــتاب گســتردهای پیــدا کــرد و بــه
ســرعت در دســتور کار  PACTهــم قــرار گرفــت.
مــا عــاوه بــر برگــزاری وبینارهــای متنــوع ،همــه
کالسهــای دورههــای بلندمــدت ،کوتاهمــدت و
کارگاههــای خودمــان را در ایــن مــدت بــه صــورت
آنالیــن و غیرحضــوری برگــزار کردیــم.
بــه امیــد ایــن کــه بتوانیــم خدمــات گســتردهتری
را در ســطح کشــور ارائــه بدهیــم .اینهــا جــزو
وظایفمــان اســت و امیدواریــم بــا مشــارکت
شــما عزیــزان بتوانیــم نقــش هــر چنــد کوچکــی
در اعتــای حرفــه داشــته باشــیم PACT .ایــن
افتخــار را دارد کــه بــه عنــوان عضــو کوچکــی
از جامعــه حرفــهای حســابداری ایــران در راه
شــفافیت مالــی و پاســخگویی گام بــر م ـیدارد و
در ایــن راه از حمایــت شــما عزیــزان بهرهمنــد
اســت .مــن بــه نوبــه خــودم از همــه شــما عزیــزان
تشــکر میکنــم و بــرای شــما عزیــزان کــه
نقــش گســترده و عالــی در شــفافیت اطالعاتــی
و پاســخگویی اجتماعــی و مســئولیت اجتماعــی
داریــد آرزوی ســامتی دارم.
محســن قاســمی :پیــام جنــاب آقــای دکتــر
محســن غالمرضایــی مدیــر محتــرم اجرایــی
 PACTرا شــنیدیم .ایشــان و همــه همکارانشــان
در مرکــز آمــوزش انجمــن در ایــن یــک ســال
گذشــته بــه رغــم ایــن شــرایط کرونایــی کــه بــه
وجــود آمــده بــود و امــکان برگــزاری کالسهــای
حضــوری فراهــم نبــود ،چــراغ آمــوزش را در
فضــای مجــازی روشــن نگــه داشــتند و تقریبــا
میتوانیــم بگوییــم همــه دورههــای آموزشــی
 PACTبــه صــورت آنالیــن از طریــق فضــای
مجــازی در اختیــار عالقهمنــدان قــرار داشــت.
بنابرایــن جــا دارد یــک خــدا قــوت بــه ایشــان
و همــه همــکاران عزیزمــان در مرکــز آمــوزش
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انجمــن بگوییــم .در ادامــه ،پیــام اســتاد بزرگــوار
جنــاب آقــای هوشــنگ خســتویی ،رئیــس انجمــن
حسابرســی ایــران ،و رئیــس اســبق انجمــن
حســابداران خبــره ایــران را میشــنویم.

هوشــنگ خســتویی (رئیــس انجمــن
حسابرســی ایــران ،رئیــس اســبق انجمــن
حســابداران خبــره ایــران ،چهــره مانــدگار
انجمــن حســابداران خبــره ایــران در
ســال  :)1397درود بــه همــراه مهربانــی،
بــه تمــام عزیــزان در ایــران ،بــه ویــژه اعضــای
محتــرم انجمــن حســابداران خبــره ایــران کــه
نــام آن همیــن طــوری آدم را بــه یاد حســابداران
مینــدازد .امیــدوارم همیشــه پایــدار و مانــا باشــد
و بــه بنیانگذارانــی کــه پایههــای رکیــن ایــن
حرفــه هســتند و االن در بیــن مــا نیســتند
ادای وظیفــه کنــد .خداونــد یــاور همــه شــما
باشــد .همــه شــما را دوســت دارم .عاشــق همــه
حســابداران ایــران بــه ویــژه حســابداران عضــو
انجمــن حســابداران خبــره ایــران هســتم.

[در ایــن بخــش از مراســم ،قطعــه
"وطنــم" ،از آلبــوم تبریــز در مــه بــه
خوانندگــی ســاالر عقیلــی پخــش شــد]
محســن قاســمی :پیــام جنــاب آقــای
خســتویی و قطعــه بســیار زیبــای "وطنــم" را
شــنیدم .مــن شــخصا هــر وقــت آقــای خســتوئی
را میبینــم ایــن حــس وطندوســتی ایشــان
بــرای مــن بســیار الهامبخــش اســت .امیــدوارم
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ایشــان همیشــه تندرســت باشــند .در ادامــه،
پیــام جنــاب آقــای دکتــر عبــاس هشــی ،چهــره
مانــدگار انجمــن حســابداران خبــره ایــران
در ســال  1397را میبینیــم و میشــنویم.
همــان طــور کــه دوســتان بــه خاطــر دارنــد،
در دوازدهمیــن ســاالنه آییــن گرامیداشــت روز
حســابدار کــه  19آذر  ،1397در تــاالر الغدیــر،
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران توســط
انجمــن برگــزار شــد ،جنــاب آقــای دکتــر هشــی
و جنــاب آقــای خســتوئی بــه عنــوان چهرههــای
مانــدگار انجمــن حســابداران خبــره ایــران در
ســال  1397معرفــی شــدند.

عبــاس هشــی (حســابدار رســمی،
عضــو هیئــت علمــی گــروه حســابداری
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،چهــره مانــدگار
انجمــن حســابداران خبــره ایــران در
ســال  :)1397بــا ســام خدمــت همــه
دوســتان و همــکاران حســابدار و حســابرس.
و ســام خدمــت تمامــی دوســتان و اعضــای
انجمــن حســابداران خبــره ایــران ،جامعــه
حســابداران رســمی ایــران ،دانشــگاهیان و بــه
ویــژه دانشــجویانی کــه مــا در انجمــن علمــی
حســابداری داریــم .خوشــبختانه گزارشهــای
حسابرســان مســتقل ایــن قــدر شــفاف اســت کــه
ذینفعــان اعــم از ســرمایهگذاران عمــده و خــرد،
دولــت ،بانکهــا ،مقــام مالیاتــی ،و دیگــران،
رضایــت کامــل از ایــن گزارشهــای حسابرســی
دارنــد .بــه اتــکای ایــن اطمینانبخشــی
حسابرســی در گزارشــگری مالــی تصمیمگیــری
صــورت میگیــرد .حتــی دولتهــا بــه اســتناد

چنیــن صورتهــای مالــی حسابرسیشــده روی
منابــع درآمــد مالیاتــی خودشــان حســاب بــاز
میکننــد .در جاهــای مختلــف جهــان ایــن گونــه
مناســبتها کــه جشــن گرفتــه میشــود و بــه
هــم تبریــک میگوینــد ،یــک ناهــاری یــا شــامی
بــا هــم میخورنــد و دور هــم جمــع میشــوند.
مــا هــم ســالهای گذشــته ایــن دورهمــی را
داشــتیم .ولــی امســال کرونــا ایــن اجــازه را نــداد.
امــروز مــا در ایــران در حالــی میخواهیــم
ژســت جشــن گرفتــن بگیریــم ،کــه یــک
زجــر و اعصابخردکنــی یکبــاره بــر حرفــه
حسابرســی مســتقل نــازل شــده اســت! اصــوال
نــازل شــدن از طــرف خداســت .ولــی ایــن
دفعــه هــر چــی نــازل میشــود از دســت بنــده
خداســت .مــا االن وضعیتــی برایمــان پیــش
آمــده اســت کــه نگــران ایــن هســتیم آینــده
حرفــه چــه میشــود .اگــر یکــی از خــود مــن
بپرســد کــه آیــا وارد حرفــه حسابرســی بشــوم؟
در جوابــش میمانــم! هــر کســی هــم وارد
ایــن حرفــه شــده اســت ایــن قــدر بالهــای
مختلــف بــر ســرش آمــده ،بــا تغییــر مقــررات،
تصمیمگیــری هــای شــخصی ،و ،...کــه مــن
اصــا اســمش را گذاشــتهام تجــاوز روحــی بــه
حــق و حقــوق مــن حســابرس مســتقل کشــور!
خــب در چنیــن شــرایطی مــا خجال ـتزده نســل
جــوان هســتیم .علــت چیســت؟ آن کــه نگــران
انضبــاط مالــی بــوده و تصمیــم گرفتــه اســت
حرفــه حسابرســی مســتقل را احیــاء بکنــد،
یعنــی قانونگــذار مــاده واحــده مصــوب ســال
( 1372قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــی
و حرفــهای حســابداران ذیصــاح بــه عنــوان
حســابدار رســمی) ،دســتاندرکاران آن قانــون
جــای خــود را بــه عــدهای دادهانــد کــه نظــر و
فکرشــان بــا قبلیهــا یکــی نیســت .مــا دو گــروه
حاکــم داریــم .یــک گــروه ،طرفــداران اقتصــاد
مردمــی هســتند .یعنــی همــان اطاعــت از حکــم
حکومتــی کاهــش بنــگاهداری و تصدیگــری
دولــت ،و همــان فضــای خصوصیســازی .و یــک
گــروه دیگــر کــه ضــد ایــن هســتند .البتــه رســما
اعــام نمیکننــد .ولــی در اقــدام و عمــل یــک
ســدها و موانعــی جلــوی کار حسابرســی مســتقل
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قــرار میدهنــد کــه ایــن حرفــه در راســتای
آن حکــم حکومتــی اصــل  44قانــون اساســی
(خصوصیســازی) نتوانــد خدمتگــزار باشــد .مــا
گیرمــان ایــن اســت .گفتنــد حسابرســی را بــه
بخــش خصوصــی میدهیــم .تمــام فشــار قانونــی
بــر دوش حســابداران رســمی شــاغل اســت
کــه زندگیشــان ایــن کار اســت .یعنــی اگــر
در گزارشهایشــان تخلــف باشــد زندگیشــان
م ـیرود .وقتــی کارت یــک حســابدار رســمی را
بگیــری آبــرو و حیثیتــش مــیرود .مثــل ایــن
اســت کــه او را اعــدام کنــی .ناظــران بــر حرفــه
بــا در نظــر گرفتــن فضــای حاکــم بــر ایــن نــوع
خدمــات بایــد افــراد حرفــهای باشــند .مثــل
حرفــه پزشــکی و وکالــت بایــد اکثــرا کســانی
باشــند کــه خودشــان در حرفــه حسابرســی
شــاغل هســتند .ولــی اساســنامه جامعــه را جــور
دیگــری نوشــتهاند .یعنــی سرنوشــت مــا در
دســتان افــرادی اســت کــه مثــل مــا حســابداران
رســمی شــاغل متضــرر نمیشــوند.
حــاال هــم کــه ایــن پیشنویــس قانــون جدیــد
آمــاده اســت .انتظــارات از مــا زیــاد اســت.
آن گــروه دومــی کــه گفتــم ،همــواره دنبــال
ایــن موضــوع هســتند کــه ایــن فرصتــی کــه
بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت،
از مــا گرفتــه شــود .فرصتــی کــه اصــل 44
قانــون اساســی ،احــکام حکومتــی مبــارزه بــا
فســاد صــادره توســط شــخص آقــای خمینــی
رهبــر کبیــر انقــاب و دههــا حکــم حکومتــی
صــادره توســط شــخص آقــای خامن ـهای ،مقــام
معظــم رهبــری ،پشــتوانهاش اســت .ولــی
متاســفانه ایــن قوانیــن و احــکام بــه عمــل
تبدیــل نمیشــود .مــا حداقــل توقــع داریــم
ایــن دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس کــه
در هــر ســخنرانی فرمایشهــای مقــام معظــم
رهبــری را تکــرار میکننــد ،حداقــل بــه حــرف
ایشــان گــوش بدهنــد .کاری کردنــد کــه ایشــان
در پیــام نــوروزی ســال  1395در ارتبــاط بــا
همیــن موضوعــات اقتصــاد مقاومتــی بــر محــور
کاهــش بنگاهــداری و تصدیگــری دولــت
و مبــارزه بــا فســاد گفتنــد شــاید مــن کمتــر
تذکــر دادهام کــه مســئولین هــم کمتــر توجــه
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کردهانــد! یعنــی از ایــن عــدم اجراهــا گذشــت
کردنــد .صبــوری کردنــد .آن جــا گفتنــد از حــاال
اقــدام و عمــل باشــد .همــه امیــدوارم بودیــم از
ســال  1395بــه بعــد یــک اتفاقــی بیفتــد .ولــی
متاســفانه کاری کــه نکردنــد .بــرای همیــن
قانــون مبــارزه بــا فســاد دکتــر حســینی وزیــر
وقــت اقتصــاد در  5فروردیــن  ،1395دو مــاده
قانــون را بــه حسابرســان ابــاغ کــرد .ولــی
هنــوز بــرای هیچکــدام از شــرح وظایــف و
بانــک اطالعاتــی و دیگــر الزاماتــش در وزارت
دارایــی و وزارت صمــت و اداره ثبــت شــرکتها
یــک قــدم برنداشــتهاند .یعنــی قانــون هنــوز
اجــرا نشــده اســت .تــا دلمــان هــم بخواهــد هــر
معــاون و وزیــری و مدیرکلــی کــه آمــده اســت
فقــط شــعار دادهانــد .تنهــا کســی کــه در مبــارزه
بــا فســاد از شــفافیت حــرف زد و اجــرا هــم کرد،
آقــای روحانــی بــود .و تنهــا رئیــس جمهــوری
کــه کاهــش بنــگاهداری را بــه طــور واقعــی در
دســتور کارش قــرار داد بــاز هــم آقــای روحانــی
بــود .ولــی در بدنــه دولــت کــه قــرار اســت
کار کنــد ایــن قــدر موانــع ایجــاد میشــود
کــه عملیاتــی نمیشــود .مثــا همیــن ســهام
عدالــت .یــک میلیــون تومــان بــه همــه ســهام
دادهایــد .ایــن بایــد حسابرســی شــود .ایــن
حسابرســی کجاســت؟ یکبــاره دولــت میآیــد
و میگویــد  43درصــدش مــال مــن اســت! آقــا
تمــام شــرکتهای ســرمایهگــذاری اســتانی
قــرار بــود بدهــی دارنــدگان ایــن ســهام را از
محــل ســود و پاداشــی کــه اینهــا بــه عنــوان
عضــوی از هیئــت مدیــره میگیرنــد بپردازنــد.
چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه یــک شــهروندی
کــه در شــهر ری اســت ســهامش  100درصــدی
اســت ،ولــی فــرد دیگــری کــه در تهــران یــا
جــای دیگــری اســت ســهامش  57درصــدی
اســت؟! میگوینــد مــا بــه شــما گفتیــم
بدهــی داریــد! کــدام بدهــی؟! طــرح تحــول
اقتصــادی میگویــد دولــت بایــد از محــل ســود
و پاداشهــا ایــن بدهــی را بدهــد .حــاال چــرا
ایــن معضــل پیــش میآیــد؟ چــون حسابرســی
نمیشــود .چــون بــه گــزارش حسابرســی توجــه
نمیکننــد .اصــا انــگار نــه انــگار کــه قانــون
اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون

اساســی و کاهــش بنــگاهداری و تصدیگــری
ابــاغ شــده اســت .اینهــا حکــم حکومتــی اســت
و در حــد قانــون اســت .همــه فقــط حــرف
میزننــد .ولــی در عمــل هیــچ کــدام گــوش
شــنوا ندارنــد.
بنابرایــن در چنیــن روزی مــا در کنــار تبریــک
بایــد بــه حسابرســان تســلیت هــم بگویــم!
تســلیت بــه خاطــر ایــن بالیــی کــه دارد
بــر ســرمان میآیــد و فقــط خــدا میدانــد
سرنوشــت حسابرســانی کــه زندگــی خــود را در
ایــن کار گذاشــتهاند (مهــم هــم نیســت چنــد
ســال) و خانوادههــای آنــان چــی میشــود.
واقعــا در چنیــن شــرایطی آیــا تســلیت جــا دارد
یــا نــدارد؟! خیلــی ممنونــم .بــا آرزوی موفقیــت.
محســن قاســمی :خیلــی ممنونیــم از جنــاب
آقــای دکتــر عبــاس هشــی کــه در ایــن وضعیــت
کرونایــی بــه مــا لطــف داشــتند و بــرای ضبــط
ایــن برنامــه وقــت گذاشــتند .در ادامــه پیــام
جنــاب آقــای غالمحســین دوانــی ،عضــو ادوار
مختلــف شــورای عالــی انجمــن حســابداران
خبــره ایــران ،ســردبیر اســبق مجلــه حســابدار ،و
عضــو هیئــت امنــای مرکــز آمــوزش حســابداران
خبــره ( ،)PACTرا میبینیــم و میشــنویم.
جنــاب آقــای دوانــی بیشــترین دوران ســردبیری
مجلــه حســابدار را بــر عهــده داشــتند و همیشــه
مــا از خدمــات ایشــان در زمینههــای مختلــف
بهرهمنــد بودهایــم.

غالمحســین دوانــی (عضــو ادوار مختلــف
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شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره
ایــران ،ســردبیر اســبق مجلــه حســابدار،
و عضــو هیئــت امنــای مرکــز آمــوزش
حســابداران خبــره ( :))PACTبــا ســام خدمــات
همــه دوســتان و همــکاران .روز و هفتــه حســابدار
را بــه همــه همــکاران حســابدار تبریــک عــرض
میکنــم .امیــدوارم همیشــه موفــق و مؤیــد و پیــروز
باشــید .پیشــینه نامگــذاری ایــن روز در رســانهها و
گفتههــای دیگــر دوســتان مطــرح شــده اســت .مــن
در ایــن جــا توجــه شــما را بــه موضوعاتــی جلــب
میکنــم کــه طــی چنــد ســال گذشــته ،بــه ویــژه در
دوران کرونــا ،بــرای جهــان حســابداری پیــش آمــده
اســت .حســابداری امــروزی از کارکــرد صرفــا دســتیار
و ترازنامهنویســی خــارج شــده و مدتهاســت کــه
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اساســی برقــراری
حکمرانــی خــوب در جهــان مطــرح شــده اســت.
تحقیقــات بانــک جهانــی نشــان میدهــد حســابداری
و حسابرســی از ارکان نظــام حکمرانــی خــوب بــرای
توســعه پایــدار تلقــی میشــود .در جهــان پســاکرونا
مســائل اساســی بــرای حســابداری پیــش آمــده اســت.
مشــخصا نقــش تحــوالت تکنولوژیــک و ایــن کــه
حسابرســان چگونــه میتواننــد بــا اســتفاده از تکنولوژی
نقــش بدیــع و تــازهای را در دنیــا ایفا کنند .متأســفانه در
جامعــه مــا آن طــور کــه بایــد بــه ایــن موضــوع اهمیــت
داده نمیشــود .مــا حســابداران و حسابرســان خودمــان
را کادر درمــان ســامت مالــی کشــور میدانیــم .در ایــن
شــرایط کرونایــی دو گــروه وظیفــه خطیــری بــر عهــده
دارنــد :یکــی کادر ســامت و درمــان و دیگــری کادر
ســامت مالــی .در واقــع ،ایــن حســابداران و حسابرســان
بودنــد کــه در ایــن یــک ســال دشــوار گذشــته از
طریــق تالشهایــی کــه بــه عمــل آوردنــد توانســتند
حقــوق و مزایــای کادر درمانــی را پرداخــت کننــد کــه
فداکاریشــان بینظیــر بــود .ولــی بــه هــر حــال نقــش
ثانویــه مــا متأســفانه در نظــر گرفتــه نشــد.
مــن بــر ایــن بــاورم کــه حســابداری علــم مهندســی
ســاخت و ســاز مالــی و حسابرســی علــم مهندســی
نظــارت بــر ایــن ایــن ســاخت و ســاز مالــی اســت.
بــا ایــن تعریــف دیگــر نقــش مــا میرزابنویســی
نیســت .بــا ایــن تعریــف وظیفــه حســابدار تنهــا
تهیــه صورتهــای مالــی نیســت .بــا ایــن تعریــف
مســئولیتهای حرفــه حســابداری و حسابرســی
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بــه طــور اعــم شــامل حســابداری ،حسابرســی،
دانــش مالــی ،مســئولیتهای اجتماعــی،
بنیادهــای فراتوســعهای را فراهــم کــرده اســت.
حســابداران حرفــهای بــرای ایــن کــه بتواننــد
بــه ایــن نقشــی کــه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه
شــده برســند ،بــه تکنولــوژی روز ،فناوریهــای
نویــن ،پایگاههــای اطالعاتــی ،و ابزارهایــی
نظیــر تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ و
بالکچیــن ،کالرک ،و اســتفاده از نرمافزارهــای
خــاص نظیــر تیمورکــس و تیــم ویویــر نیــاز
دارنــد .ابزارهایــی کــه بتوانــد مــا را از طریــق
شــبکههای اجتماعــی بــه هــم متصــل کنــد و
گروههــای حســابداری و حسابرســی بتواننــد
وظایفشــان را انجــام دهنــد .همــه میداننــد
کــه حســابداری فعالیــت انفــرادی نیســت .یعنــی
جــزو مشــاغلی اســت کــه اساســا گروهــی انجــام
میشــود .بنابرایــن کســانی کــه در کارهــای
گروهــی ضعیــف هســتند ،بایــد بتواننــد ایــن
امتیــاز را حتمــا کســب کننــد کــه تواناییهــای
خــود را بــرای انجــام کارهــای گروهــی ارتقــا
دهنــد .در همیــن شــرایط کرونایــی بســیاری
از حســابداران و حسابرســان از طریــق تشــکیل
کارگروههــای مجــازی توانســتهاند اطالعــات
بســیار ذیقیمتــی را بــا هــم مبادلــه کننــد و
جمعبنــدی برســند .حاصــل هــم ایــن شــده
اســت کــه در همیــن وضعیتــی چنــدان بــه
حسابرســی و پاســخگویی اعتقــاد نیســت،
طــرح نظــام جامــع حســابداری در دســتور کار
نماینــدگان کشــور قــرار گرفتــه اســت .فــارغ از
ایراداتــی کــه بــه ایــن طــرح وارد اســت ،ایــن
طــرح یــک پیــام دارد .ایــن کــه دولتمــردان
متوجــه شــدهاند کــه اگــر بخواهنــد بــا فســاد
مبــارزه کننــد ،و اگــر بخواهنــد ســاخت و
ســاز مالــی کشــور را نظــم ببخشــند ،بایــد بــه
حســابداری و حسابرســی توجــه بیشــتری کننــد.
مــن توجــه دوســتان حســابدار بــه ویــژه جوانــان
را بــه ایــن جلــب میکنــم ،بــرای ایــن کــه
بتوانیــد ایــن نقــش را در جهــان پســا کرونــا ایفــا
کنیــد ،چهــار ویژگــی را حتمــا بایــد در خودتــان
تقویــت کنیــد :یــک ،برقــراری ارتباطــات .دو،
کار گروهــی .ســه ،تســلط بــه زبــان انگلیســی.
و چهــار ،کاربــرد اپلیکیشــنها و پایگاههــای

مهــم اطالعاتــی .لزومــی هــم نــدارد کــه همیــن
االن بــه همــه اینهــا تســلط پیــدا کنیــد .ولــی
الــزام اســت کــه بدانیــد اینهــا چــی هســتند.
بــرای ایــن کــه بدانیــد اینهــا چــی هســتند
خوشــبختانه از طریــق گــوگل و دسترســی بــه
یوتیــوب میتوانیــد ویدئوهــای بســیار خوبــی
را مشــاهده کنیــد .خودتــان هــم تمریــن کنیــد.
بســیاری از نرمافزاراهــای حســابداری دنیــا بــه
صــورت مجــازی هــم میشــود بــا آنهــا کار کــرد
و آشــنا شــد .حداقــل اطــاع داشــته باشــید کــه
در ســطح جهــان چــه خبــر اســت .آینــده کشــور
بــه طــور طبیعــی در اختیــار نســلی اســت کــه
بتوانــد تغییــر ایجــاد کنــد .ایــن نســل ،نســل
جــوان اســت .ایــن نســل در واقــع همــان نســلی
اســت کــه بیــش از چهــل درصــد جمعیــت
کشــور را تشــکیل میدهــد .خوشــبختانه تعــداد
دانشآموختــگان کشــور رقــم قابــل مالحظــهای
اســت .بنابرایــن مــا فــارغ از محدودیتهــای
اجتماعــی و محیطــی کــه ممکــن اســت بســیاری
از تواناییهــای مــا را محــدود کنــد خودمــان
بایــد دسترســی بــه ایــن موضوعــات پیــدا کنیــم
و تواناییهایمــان را بالفعــل کنیــم .یعنــی
بتوانیــم در عمــل از آنهــا اســتفاده کنیــم .انجمــن
حســابداران خبــره ایــران در طــول پنجــاه ســال
فعالیــت خــود توانســته اســت بــه یــک حداقلهــا
و الزاماتــی دسترســی پیــدا کنــد .امــروز انجمــن
عمــا بــه عنــوان ســخنگوی حرفـهای حســابداری
کشــور تلقــی میشــود .یعنــی همــان طــور کــه
جامعــه حســابداران رســمی ایــران ســخنگوی
جامعــه حسابرســی اســت ،انجمــن حســابداران
خبــره ایــران ســخنگوی حرفــهای حســابداری
کشــور اســت .امیــدوارم کــه اعضــا بــا توجــه
بــه نقشــی کــه دارنــد ســعی کننــد ایــن نقــش
را بازآفرینــی کننــد ،و از طریــق مهارتهــای
تکنولوژیکــی و نرمافــزاری بتواننــد حرفــه را ارتقــا
ببخشــند .بــرای همــه شــما آرزوی موفقیــت دارم.
محســن قاســمی :از جنــاب آقــای دوانــی خیلی
ممنــون هســتیم .بــه عنــوان آخریــن ســخنران
ایــن مراســم در خدمــت جنــاب آقــای منصــور
شــمس احمــدی رئیــس پیشــین شــورای عالــی
انجمــن حســابداران خبــره ایــران هســتیم.

حسابدار

شمارۀ ۳۳4
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منصــور شــمس احمــدی (رئیــس پیشــین
شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره
ایــران) :ســام .روز حســابدار را بــه تمــام
حســابداران ،حسابرســان ،و بــه خصــوص اعضــای
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حسابدار
شمارۀ ۳۳4

انجمــن حســابداران خبــره ایــران تبریــک عــرض
میکنــم .انجمــن خــاء بیــن آموزشهــای
دانشــگاهی و مهارتهــای الزم در اجــرا را
وظیفــه و رســالت خــود میدانــد .بــه همیــن
منظــور ،عــاوه بــر برگــزاری دورههــای حرفـهای
کاربــردی در مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره
( ،)PACTاعطــای ســه گواهینامــه حرفــهای
حســابدار مســتقل خبــره ،حســابدار مدیریــت
خبــره ،و حســابدار مالــی خبــره ،و همچنیــن،
گواهینامــه خدمــات مالیاتــی مشــاغل در دســتور
کار انجمــن قــرار دارد و طــی ســالهای گذشــته از
طریــق برگــزاری آزمــون ایــن گواهینامههــا بــه
اعضــای واجــد صالحیــت اعطــا شــده اســت .اگــر
چــه در ســال جــاری بــه دلیــل کرونــا برگــزاری
ایــن آزمونهــا امکانپذیــر نبــود ،ولــی حتمــا
پــس از ایــن دوران آزمونهــا برگــزار خواهــد

شــد ،و گواهینامههــا اعطــا میشــود .امیــدوارم
ســال آینــده را بــدون کرونــا و بــا حضــور
همدیگــر جشــن بگیریــم.
محســن قاســمی :امیــدوارم مراســم امــروز
بــرای دوســتان عزیــزی کــه بــا مــا همــراه بودنــد،
مراســم دلپذیــری بــوده باشــد .و بــه امیــد ایــن
کــه در ســال آینــده ایــن شــرایط برطــرف شــود
و توفیــق ایــن را داشــته باشــیم کــه بــرای
گرامیداشــت ایــن روز گردهمایــی حضــوری
برگــزار کنیــم .در پایــان مراســم ،همــکاران یــک
کیــک را بــه طــور نمادیــن تــدارک دیدهانــد
کــه بــه نمایندگــی از حســابداران عزیــز و
اعضــای انجمــن حســابداران خبــره ایــران آن را
میبریــم .بــه امیــد ایــن کــه روزهــای بهتــری
در پیــش رو داشــته باشــیم.
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