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گفتوگو

اهلانجمن

غالمرضا سالمی:
رئیس 6 دوره ی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 

غالمرضا سالمی از پایه گذاران و از تأثیرگذارترین اعضای انجمن حســابداران خبره ی ایران است. پس از انقالب 1357 تا کنون در رهبری انجمن 
حضوری پرثمر و تقریباً بی وقفه داشــته است. نزدیک به 25 سال به عنوان عضو و بیش از 6 دوره یعنی بیش از 15 سال در مقام رئیس شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره ی ایران خدمت کرده است. تاکنون هیچ گاه از انجمن جدا نبوده است. حاال در اثر تالش های او و همکارانش انجمن بیش از 
5.000 عضو دارد و بزرگ ترین تشکل حرفه ای حسابداران کشور است و نمانام یا بِرند انجمن حسابداران خبره ی ایران در نزد دولت، ذی نفعان و عموم 
مردم دارای شهرت و نیک نامی است. این ها همه ماحصل کوشش های سالمی و همگامانشان در سه دهه ی گذشته است. به گفته ی یکی از دوستانش 

سالمی مردی برای تمام فصول انجمن بوده است. با هم گفت وگویی را که خبرنگار حسابدار با وی ترتیب داده است می خوانیم. 

مقدمه
غالمرضا سالمي 45 ســال است كه با اعداد و ارقام 
و مســائل حقوقي و مالي كار كرده است. نزدیک به 
نيم قرن تجربه پشــتوانه ی عظيمي است كه او دارد 
اما آنقدر متواضع اســت كه كمي با شم خبرنگاري، 
اصرار و سماجت متوجه شدیم قهرمان ملي است و 
با مشــاركت در كارهای تيمی حدود 200 ميليون 
دالر به نفع ایران از چنگ مدعيان آمریكایي درآورده 
است و دیوان داوری رأي به ایران داده است. سالمي 
به اقتصاد آزاد باور دارد و معتقد اســت:    "زماني كه 
اقتصاد رقابتي شود، حسابداري مفهوم پيدا مي كند   ."

 
تحصیالت، خانواده و کار؟

متولد 1324 هســتم، نزدیک 45 ســال اســت كه 
ســابقه   ی كار دارم و بيشــتر فعاليت مــن در زمينه   ی 

حسابرسی و مدیریت و امور مالي بوده است.
نزدیک 40 ســال پيش از دانشــكده   ی حسابداری 
صنعت نفت در مقطع كارشناســي ارشــد حسابداري 
دانش   آموخته شدم. در 1356 حسابدار رسمي شدم. در 
1380 جزو نخستين گروه حسابداران بودم كه به عنوان 
حســابدار رسمي بعد از انقالب معرفي شدم و مدتي هم 
در دوره   ی نخست به ریاست شوراي عالي جامعه انتخاب 
شدم. قبل از انقالب استادان بزرگي مانند مرحوم مهدی 
ســميعي، مرحوم حسن سجادي نژاد، شــاهرخ بهنام و 
احمد فاطمي و احمد زینی مشــغول فعاليت در انجمن 
بودند و بعد از انقالب با توجه به تحوالتي كه در ایران به 
وجود آمد، بسياري از بزرگان از كشور مهاجرت كردند. 
آن زمان، صحنه خالی مانــده بود و فرصت براي ما كه 
جوانان آن دوره بودیم، مهيا شــد. به نوعي عرصه براي 

نسل بعدي حسابداران ایران فراهم شد. 
بعد از انقالب    "كانون حسابداران رسمي   " تعطيل شد. 
در آن زمان من و تعدادي از دوستان سعي كردیم انجمن 
حســابداران خبره ی ایران را براي بــار دوم احيا و فعال 

كنيم و زمينه هاي پيشرفت آن را فراهم كنيم.
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از همان ابتدا و در این سال ها به اتفاق دوستان و 
بزرگوارانــی مثل اهلل وردی رجایی، بهروز وقتی، ایرج 
نيک نژاد، پرویز جواهری، محمود قدس، هوشــنگ 
خستویی، بهرام غيایی، خسرو پور معمار،  ابوالقاسم 
فخاریان، رضا مســتاجران، منصور شمس احمدی، 
و مجيد ميراســكندری، كوشــيدیم تا انجمن را به 
جایگاه كنونی اش برســانيم. در ادامه ی راه دوستان 
و همــكاران دیگــری مثل یداهلل مكرمــی و محمد 
منيری و خيلی های دیگر به ما پيوســتند  بی تردید  
انجمن مرهون زحمات این عزیزان و دیگر همكاران 
و همتایان و البته اعضایی اســت كــه با تمام وجود 

زندگی خود را وقف اعتالی انجمن كردند.

چه زماني بــه عضویت انجمن حســابداران 
خبره ي ایران درآمدید و چه نقشي در اعتالی 

آن داشتید؟
بعد از انقالب بســياری از مدیران از ایران رفتند؛ 
در دوراني كشــور دچار ركود شــد و مدیران جدید 
پا به عرصه   ی مدیریتي كشــور گذاشتند؛ این ركود 
متأسفانه روی رشته   ی حســابداري نيز اثر گذاشت، 
تنها ارگان رسمي حسابداران یعنی كانون حسابداران 
رســمی منحل شــد. در 1360 چند نفری گرد هم 
آمدیم و "انجمن حسابداران خبره ي ایران" را احياء 
كردیم. خوشبختانه در حال حاضر انجمن بيش از 5 
هزار عضو دارد. وســعت فعاليت انجمن حسابداران 
خبره   ی ایران موجب شــد شناخت خوبي در جامعه 
نسبت به حسابداری پدید بيــــاید. به نوعي احيای 
مجدد انجمن نقطه   ی عطف در زندگي من محسوب 
مي شود. در هيچ دوره اي انجمن را رها نكردم، و براي 
به عظمت رســيدن و فراگير شدن وجهه ی انجمن و 
شناساندن آن به كل جامعه كوتاهي نكردم. البته در 
این راه تنها نبودم چون با كمــک هم فكــــرانم كه 
عالئق مشتركی با هم داشــــــتيم رسالت و اهداف 
انجمــــن را پي گيري كـــردم تـا انجمـــن به این 

نقطـــه برســـد.

چه اقدامات شــاخصی به نمایندگی از انجمن 
انجام داده اید؟

از جملــه افتخــارات من به نمایندگــی از انجمن 
شــركت در تيم اصالح قانون ماليات های مستقيم در 
ســال 1380بود كه به تأیيد همگان تحولی شــگرف 
در نظام مالياتی و حســابداری كشور به وجود آورد. از 
دیگر اقدامات تدوین نهایی الیحه ی بازار اوراق بهادار 
با همكاری دو نفر از صاحب نظران اقتصادی و حقوقی 
بود كه هر چند در هنگام انجام این كار شــدیداً مورد 
حمله دوســتان قرار گرفتم ولی امروز خوشحالم كه 
این قانون توانسته است منشاء تحول عظيمی در بازار 
ســرمایه ی ایران بشود. از كار دیگری كه می توانم نام 
ببرم مشاركت در اصالح قانون تجارت است كه هنوز 
ثمره ی نهایی آن به جامعه تقدیم نشده است.  باالخره 

این كه هم اكنون نيز به عنــوان نماینده ی انجمن در 
تيم تحول نظام مالياتی كشور در حد استطاعت خود 

تالش می كنم.
حســابداري رشته   ی بسيار گســترده اي است كه 
با اقتصــاد ارتباط و پيوند محكمــي دارد، هم   چنين 
با مدیریت نيــز ارتباط تنگاتنگــي دارد، به نظر من 
حســابداري جزو مدیریت كالن اقتصادي به شــمار 
مي آیــد، مدیریتي موفق محســوب مي شــود كه در 
خدمت اقتصاد قرار گيرد و موجب رشــد و توسعه   ی 
اقتصاد شــود. امروزه بنگاه   هــای اقتصادی چه از نظر 
حجم و چه سطح ارتباطات با دنياي خارج با 30 سال 
پيش فرق كرده   اند. بالطبع حسابداري و مدیریت مالي 
نيز همراه با توسعه   ی جهاني توسعه پيدا كرده است، 
مسائل حسابداري پيچيده شده   اند. انجمن حسابداران 
خبره   ی ایران نيز علی رغم شــرایط حاكم بر كشور و 
ضعف نهادهاي مدني در این ســال ها به خوبي رشد 
پيدا كرده است و توانسته  است شأن رشته حسابداري 
را ارتقــا دهد. در حال حاضر اســتقبال چشــمگير 
حســابداران متخصص و حرفه اي بــدون این   كه ما به 
ازایي مادی از انجمن دریافت كنند قابل تقدیر اســت 

كه نشان دهنده   ی موفقيت انجمن است.
این موفقيت بر اســاس تصادف رخ نداده اســت و 
تعداد زیادي از حســابداران قدیمــي و جدید در این 
موفقيت ســهيم بودند، قبل از انقالب تالش مرحوم 
ســميعي و سجادی نژاد چشمگير بوده است و كساني 
كه هنوز در قيد حيات هستند نيز در این تالش سهم 
داشتند، بعد از انقالب نيز این تالش ادامه داشته است. 

در این تالش افراد گوناگوني نقش داشتند.

غیر از انجمن در چه نهاد حرفه ای دیگر فعالیت 
داشته اید؟

من از سال 1380كه جامعه ی حسابداران رسمی 
ایران تشــكيل شد در ســه دوره ی اول عضو شورای 
عالی این جامعه بــوده ام. در دوره ی اول تمام تالش 
من همراه با اكثریت اعضای شورا بر اصالح اساسنامه 
جامعــه كه به نظر بســيار دولتی تنظيم شــده بود، 
اســتوار گردید و با زحمات بســيار تالش شد تا این 
اساســنامه به یک نهاد مدنی بيشــتر شبيه باشد تا 
یک نهاد وابسته به دولت. در آن زمان امكان پذیرش 
چنين دیدگاهی نيز وجود داشــت ولی متأسفانه با 
تغييرات ناشــی از خروج آقای طهماســب مظاهری 
از دولت آقای خاتمی، كه همواره طرفدار اســتقالل 
جامعه ی حســابداران رســمی بودند و با تنگ نظری 
بعضی از دوســتان ایــن اصالحات كــه تقریباً 50 
درصد وقت شورای اول را گرفته بود متوقف شد كه 
این موضوع دليل اســتعفای من از شــورای دوم بود 
و نهایتــاً این اصالحيه ی جدید كه امروز شــاهد آن 
هســتيم جایگزین آن شد. با كمال تأسف باید گفت 
كه اصالحيه ی جدید جامعه ی حسابداران رسمی را 
بيش از پيش به دولت وابســته كرده اســت. از سال 

1380 دو دوره ی متوالی نيز عضو هيأت تشــخيص 
صالحيت حسابداران رسمی بودم كه طی این سال ها 
با توجه بــه آیين نامه ی مصوب دولــت در زمينه ی 
پذیرش اعضای جدید با چالش های بســياری روبه رو 
بودیم كه خوشــبختانه این هيأت تا اندازه ی زیادی 
بر مشــكالت فائق آمد. با آن كه عضو این هيأت بودم 
ولی اعتقاد داشــته و دارم كه ایــن هيأت باید یكی 
از اركان جامعه تلقی شــود و تشخيص صالحيت به 
عنوان اعضای جامعه ی حســابداران رسمی در درون 
آن و به عهده ی خود آن گذاشته شود. تا آنجا كه در 
توانم بود كوشيدم این باور را در اعضای شورای عالی 
جامعه ی حسابداران رسمی، ایجاد كنم و تا اندازه ای 
نيز موفق شــدم به طوری كــه در اصالحيه ی قبلی 
اساســنامه، هيأت تشخيص حسابداران رسمی ایران 
به عنوان جزئی از جامعه به رســميت شناخته شده 
بود. ولی كسانی با این ایده مخالف بودند كه متأسفانه 
بيشتر آنها در درون حرفه صاحب نفوذ بوده و هستند 
جلوی این كار را گرفتند و امروز نتيجه ی آن تالش، 
و مخالفت ها این اســت كه همه شاهد هستيم با این 
تصميمات جدید به زودی روزی خواهد رســيد كه 
حسابرسان واجد صالحيت در جامعه ی خودشان به 

اقليت ناچيزی تبدیل خواهند شد.
 بعد از تصویب قانون برنامه ی ســوم توســعه ی 
اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی، دو دوره ی متوالی 
نيــز به عنوان عضــو هيأت داوری خصوصی ســازی 
موضوع مــاده 20 این قانون انتخاب شــدم. در این 
دوران خوشــبختانه موضوع حقــوق دولت و بخش 
خصوصی به عنوان دو جزء تفكيک ناپذیر  در نظام های 
مردم ساالری مورد توجه قرار گرفت و برای اولين بار 
در تاریخ احكامی بــه نفع بخش خصوصی در مقابل 

دولت صادر شد. 
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طــی این دوران به عنوان یک حســابدار چه 
موضوعی بیش از هر چیز موجب خوشــحالی 

شما شد؟
از ابتدای شــروع تحصيل در رشته ی حسابداری 
بــه علم حقوق عالقه مند شــدم و كشــش عجيبی 
به این رشــته پيــدا كردم، همين امر باعث شــد تا 
بخش هایی از قانون تجارت)قانون شركت ها( و قانون 
مدنی)معامالت( و ماليه ی عمومــی مركز مطالعات 
و بررســی های من قرار گيرد و حتــی اكثر مقاالت 
اوليه ی مــن به این موضوعات اختصــاص یابد. این 
عالقه موجــب راه یابی من به دعــاوی حقوقی بين 
ایران و ایاالت متحد آمریكا و دیوان داوری مســتقر 
در الهه شــد. اولين دعوایی را كه من درآن شركت 
كردم مربوط به گــروه صنعتی ملی)كفش ملی( بود 
كه از طرف یک مدعی آمریكایی به عنوان ســهامدار 
حــدود 40 ميليون دالر غرامت درخواســت شــده 
بــود و هنگامی كه این دعوی مختومه شــد حدود 
40 ميليــون دالر نيز به عنوان بهــره از طرف ایران 
باید پرداخت می شــد. این دعوی به شــهادت تمام 
دســت اندركاران آن، حتمــاً به زیان ایــران خاتمه 
می یافت ولی به اصرار من و پشــتيبانی ریاست وقت 
ســازمان صنایع ملی با تالش بسيار و گردهم آوری 
مســتندات)FACTS( دیوان متقاعد شد كه رأی را 
به نفع ایران صادر كند. هنگامی كه خبر این پيروزی 
به من رسيد غرورانگيزترین لحظه زندگی را به عنوان 
یک حســابدار برای من به ارمغــان آورد)باید توجه 
داشــت برخالف امروز در اوایل دهه 1360مبلغ 80 
ميليون دالر برای كشور رقم زیادی بود(. خوشبختانه 
در دعاوی دیگری كه من در تيم دفاعی آن شــركت 
داشتم نيز پرونده به نفع ایران خاتمه یافت و اكنون 
نيز كه با شما صحبت می كنم در چندین پرونده در 
ســطح ملی درگير هستم كه اميدوارم با پيروزی در 

آنها باز هم آن لحظات تكرار شود.

سالمي در مقام نویسنده، مترجم، سخنران؟
در حــدود 200 مقالــه در زمينه   هــای مختلف 
تجارت، مســائل  قانون  حســابداري، حسابرســي، 
اقتصــادي ایران و مســائل مالي و بازار ســرمایه در 
روزنامه های معتبر اقتصادی، مجله حســابدار و سایر 
مجالت تخصصي اقتصادي و بازار ســرمایه به چاپ 
رسانده   ام. در بسياری از همایش   های انجمن مقاالتی 
را عرضه كرده   ام. برپایی این همایش   ها از دهه 1360 
آغاز شــد و تاكنون هر ساله 1 یا 2 همایش را برگزار 
كرده   ایم. برخی از كارهایی كه منتشر كرده   ام ترجمه 

بوده   اند. ولی بيش   تر كارهایم تأليف بوده   اند.
سال ها اســت كه عضو تحریریه ی مجله ی اقتصاد 
ایران و حســابدار هســتم. همين مجله را كه امروزه 
به صورت ماهانه منتشر می كنيم ابتدا به صورت قطع 
وزیری و با امكانات اندک چاپ می كردیم. 25 ســال 
پيش پروانه ی انتشــار آن را گرفتيــم. و از آن زمان، 

حســابدار به عنوان ارگان انجمن نقش به سزایی در 
اعتالی دانش و حرفه ی حسابداری ایفا كرده است. 

فعالیت هایي که قصد داشتید انجام بدهید ولي 
موفق نشدید؟

خيلي عالقه   مندم اگــر فرصتي پيش بياید كتاب 
حسابداري براي افراد غيرحسابدار و مدیران غيرمالي  
را بنویســم، البته چنين كتاب هایي در ایران منتشر 
شــده اســت  ولي هنوز در ایران احساس نياز وجود 
دارد كه از زاویه   ی دیگــری چنين كتاب هایي چاپ 
شــوند تا مدیران بخش هاي مختلف، با حسابداري و 
حسابرســي بيشتر آشتي كنند و اهميت آن را درک 
كنند. ابهام ها برطرف شــود و به علت بي اطالعي از 
این مفاهيم فاصله نگيرند. براي از بين بردن فاصله ها 
عالقه   مندم این كتاب را بنویســم. ساختار كتاب در 
ذهنم آماده اســت، به اميــد آن   روز كه این كتاب را 

بنویسم.
تــا به امروز به دليل اقتصــاد دولتي و غيررقابتي 
كه در كشــور ما حاكم بوده است، مدیران احساس 
نياز نمي كردند با مقوله   ی حســابداري و كاركردهاي 
اقتصاد غيررقابتي  رشته حسابداري آشــنا شــوند، 
فضــاي خاص ایجــاد مي كند كه نياز به حســاب و 
كتــاب وجود ندارد. زماني كه اقتصاد رقابتي شــود، 
حســابداري مفهوم پيدا مي كند و در اقتصاد رقابتي 
ســود به راحتي به دست نمي آید و مـــدیران بدون 
رعایت فنون و روش هاي مدیریت نـوین در واقع قادر 

به كســب سود مانند گذشـته نيسـتند.
حسابدار باید با قوانين و بازار رقابتي دنيا آشنایي 
كامل داشته باشد. یكي از مهم ترین ابزارها اطالعات 
حســابداري اســت. در حقيقت ابزار مدیریت براي 
تصميم گيري و سنجش عملكرد مدیریت، حسابداري 
اســت، در شرایط رقابتی كامل توليدكنندگان كشور 
قادر به رقابت بــا توليدكنندگان كشــورهاي دیگر 
نيســتند. به نظر مدیران فعلي در اقتصاد غيررقابتي 
اطالعــات حســابداري اطالعاتــي كســل كننده و 
خسته كننده هســتند. در مدیریت نوین، مدیران به 
این نكته پي مي برند كه نه تنها حسابداري و مدیریت 
براي آنان ترمز نيســت بلكه براي كارایي و اثربخشي 
مدیریت راهگشا است. مدیران با استفاده از اطالعات 
توليدشــده توســـط سامانه   ی حسابداري مي توانند 
بهتر تصميم بگيرنــد و اثربخش تر عمل كنند. بدون 
این اطالعات و حسابداري مالی و حسابداري مدیریت 

نوین نمی   تواند در بازار رقابتي باقي   ماند.
در بخش حسـابرسي، صورت   های مالي حسابرسی 
شــده موجب جذب و نگه داشت سرمایه، و عالقه   مند 
كردن بانک ها به دادن اعتبارات می شــود. هم چنين 
ایجاد اعتماد مســئوالن و مردم به شركت ها در گرو 
صورت   هــای مالي شــفاف و قابل اعتماد اســت. به 
همين دليل است كه حسابرسي و حسابداري در دنيا 

این   قدر مطرح است. 

در ایــران باید آشــنایی مدیران با حســابداری 
جنبه   ی الزامي داشته باشــد. مدیرانی كه عالقه   مند 
باشــند صورت های مالي شفاف داشته باشند به نفع 
بنگاه اقتصادي عمل می كنند. حسابداران و مدیران 
مالي مي توانند اقتصاد ما را به جایگاه واقعي خودش 

برسانند.

آیــا اقتصــاد غیررقابتي موجب فروپاشــي 
کشورهایي شــد که داراي این اقتصاد بودند 
و کشــورهایي که روش اقتصاد رقابتي دارند 
دولتي  ســامانه   ی  از  مجبورند  بخش هایي  در 
اســتفاده کنند. آیا این کشورها در بخش هاي 
دولتي با این مشکل که گفتید، روبرو هستند؟

كشــورهاي سوسياليستي كه ســامانه   ی دولتي 
داشــتند با فروپاشــي اقتصاد و در نهایت فروپاشي 
اجتماعي مواجه شــدند و براي ورود به دنياي مدرن 
از نو شــروع كردند. از دهه ي 1970 به بعد كشورها 
روند خصوصي ســازي را تســریع كردند و به نوعي 
اداره ی شــركت هاي متوســط یا نهادهاي دولتي را 
به بخش خصوصــي واگذار كردند. در بخش آموزش 
همگاني و بهداشت در كشور هاي پيشـــرفته و آزاد 
هنوز سامانه   ی دولتي فعال است و مــي توان كاهلي 
و تنبلــي را در این بخش مشــاهده كرد. دولت هاي 
غربي و پيشرفته متوجه شــــدند كه در یک اقتصاد 
رقابتي اســت كه پيشرفت اقتصادي و اجتماعــــي 
حاصل مي شــود. مدیریت امروزي كاماًل با مدیریت 

100 ســال گذشته فرق كرده اســت.

نهایت آمال شما در انجمن و الگوهــاي شما؟
استادان حسابداري كه در ایران فعال بودند اكثراً 
تحصيلكرده   ی انگلســتان بودند، سميعي، رئيس كل 
بانک مركزي كه در بخش عمومي فعاليت داشت. در 
بخش خصوصي نيز حسابداران خبره وجود داشتند 
که به عنوان الگوي موفق به نسل بعد از خود معرفي 
شدند. اســتادان حسابداري دهه   های 1330 و 1340 
در رشــته   ی حسابداري بسيار تأثيرگذار بودند. الگوي 
ما این حســابداران موفق بودند. بسياري از مؤسسات 
حسابرسی بزرگ مدیون بنگاه هاي اقتصادي بودند كه 
در دهه   های 1330 و 1340 شــروع به رشد كردند و 

بعدها حســابداري نوین را در ایران نهادینه كـردند.
بعد از انقالب تعداد بنگاه ها زیادتر شد، ایران جزو 
كشورهایي است كـه در زمينه   ی حسـابداري خيلي 
پيشرفت كرده است و جزو كشورهاي متوســـط به 

باال از نظر حسـابداري اسـت.
البته براي این   كه از نظر اقتصادي فاصله بســياري 
با كشورهاي پيشــرفته داریم حسابداري ما نيز شاید 
داراي چنين فاصله اي باشد. ولی فاصله ما با كشورهاي 
پيشــرفته از نظر حســابداري كم   تــر از فاصله هاي 
اقتصادي كشور با آن كشورها است. خوشبختانه بعد 

از انقالب تعداد زیادی حسابدارحاذق تربيت شـدند.
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