چشمانداز
میزگرد

انجمن حســـابداران خــبرهی ایران:
در گذار از چهار دههی پر فراز و نشیب

چهارشــنبه  2اسفند  ،1351ســی و چهار تن از

دو دورهی نخســت شورای عالی) ،و محسن قاسمی

رسول محمدی سالک :من شــمارهی فروردین

عملکــرد انجمن در چهار دههی پر فراز و نشــیب

قاسمی (دبیرکل) مطالب بسیار خوبی را در بهاریه خود

پیش از برگزاری این نشســت مقرر شده بود که

تاسیس آن مطالب درستی را بیان کردهاند .در 1351

پیش تعیین شده اداره شود ولی با شروع نشست اساس ًا

ایران انجمن حســابداران تاســیس کنند .یک گروه،

تاریخ انجمن تبدیل شد .این نشست به دو بخش قابل

و ولز) بودند که تعدادشــان خیلی زیاد شده بود .آنان

به حضور خود میپردازند و در بخــش دوم دربارهی

بودند یا در جاهای دولتی مشغول به کار شده بودند و

بزرگان حرفهی هنوز نوپای حســابداری ایران گرد

(دبیرکل) نشســت و دیدگاههای آنــان را دربارهی

ایران را در مقام یک نهاد حرفهای نادولتی مســتقل

گذشته جویا شد.

هم میآیند و اساسنامهی انجمن حسابداران خبرهی
تصویب میکنند؛ و کمتر از یک ســال و سه ماه پس

 1393مجلهی حســابدار را که میخواندم دیدم آقای
نوشــتهاند و دربارهی تاریخ انجمن و رویدادهای زمان

نشســت به صورت یک میزگرد با طرح پرسشهای از

و شــاید قبلتر از آن بود که دو گروه میخواستند در

ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت میرسد و به

به یک گفتوگوی تعاملی و تبادلنظر به ویژه پیرامون

چارتردها (اعضای انجمن حسابداران خبرهی انگلستان

چهل و دومین بهار انجمن و  24اردیبهشــت 1393

تفکیک تقسیم میشود .در بخش اول شرکتکنندگان

وارد ایران شــده بودند یا موسســهی حسابرسی زده

از آن ،در روز سهشنبه  24اردیبهشت  1353انجمن
حسابداران خبرهی ایران زیر شمارهی  1500در ادارهی

طور قانونی فعالیت خــود را آغاز میکند .بهار 1393

چهلمین سالروز ثبت انجمن حسابداران خبرهی ایران
است.

گزارشــگر حســابدار ،مجتبی آزادیان ،به همین

مناسبت در نشســتی صمیمی در محل انجمن پای

تأثیرگذارترین افراد انجمن بحث میکنند.
بخش اول .پیشینهی انجمن

میخواستند انجمنی به نام انجمن حسابداران خبرهی
ایران را راهاندازی کنند.

همزمــان ،مــا دانشآموختــگان ایرانی رشــتهی

در آغاز این نشست ،حاضران به ترتیب از خاطرات

حســابداری که حدود  30نفر میشدیم و اطالعی هم

بنیانگذاران ،و از رئیســان پیشین شــورای عالی)،

نیز ســیر تحوالت انجمن در آستانهی  40سالگیاش

کنند ،نیز به فکر تاسیس یک انجمن افتاده بودیم .آن

منصور شــمس احمدی (عضو چندین دوره شوری

دوران حضور خــود در انجمن پرداختند .متن کامل

دارایی) و ،قبل از آن ،انجمن حســابداران قسمخورده

گفتوگوی هوشنگ خســتویی (از رئیسان پیشین
شــورای عالی) ،الهویــردی رجایی سلماســی (از

غالمرضا سالمی (از رئیســان پیشین شورای عالی)،
عالی) ،رسول محمدی سالک (از بنیانگذاران ،و عضو
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حضور خود در انجمن ،موانع و مشــکالت پیش رو ،و

نداشــتیم که آن گروه میخواهنــد انجمن راهاندازی

گفتند و به یادآوری و مرور خاطرات تلخ و شــیرین

زمان ،کانون حســابداران رسمی ایران (زیر نظر وزارت

این نشست را در زیر میخوانیم.

(زیر نظــر وزارت دارایی) هم بود؛ که همین چارتردها
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تشــکیل داده بودند .ولی متاسفانه به نتیجه نرسیده

کنیــم و بپذیریــم .خــب متقاضیان از موسســات و

که انجمن لیسانســههای حسابداری ایران را تاسیس

شدند .واقعا تالش شد آنانی که شایسته بودند و در کار

بود .ما هم در ســالهای حــدود  1345تا  1346بود
کردیم؛ که اعضای آن دانشآموختگان آموزشگاهها و

رسول محمدی سالک

سلماسی

از بنیانگذاران انجمن ،عضو دو از بنیانگــذاران انجمن ،رئیس

دورهی نخست شــورایعالی ،اسبق شورایعالی
حســابدار مســتقل ،حسابدار
رسمی

موسسات عالی حسابداری آن دوران بودند .این انجمن
بیشتر ما شاغالن حسابداری بودیم که به این فکر

نپذیرفتیم .اگر به فهرست آن  174نفر اعضای اولیهی

افتادیم یک انجمنی تاسیس کنیم .خدا عمرش بدهد
آقای احمد فاطمی و زندهیاد شاهرخ بهنام که متوجه

شدند ما مشــغول این کار هســتیم .آنها خودشان

موسســه داشــتند و واقعا کار هم میکردند .ما هم با
آقای داود خمارلو موسســه داشتیم .آنها ما را دعوت

سیاستگذاری مجله حسابدار ،سیاستگذاری مجله حسابدار،
حســابدار مســتقل ،حسابدار رئیــس کمیتــه ســمینارها،
رسمی

حســابدار مســتقل ،حسابدار
رسمی

حســابدار خبــره ( ،)PACTحسابدار خبره

عضو فعال کمیتههای مختلف،
حســابدار مستقل ،حســابدار
رسمی

4

همیــن محل کنونی انجمن را هم در  1353با یک

جلســات مختلفی داشــتیم .دســت آخر به این

حســابداران خبرهی ایران" تاسیس شود .حدود یک

شمشــیر را از رو بســته بودند که از بیخ و بن انجمن

ســاالنه 250تومان بود که به نظــرم به ارزش کنونی

ادامــه دادیم که انقالب شــد .آن اوایــل بعضی افراد

سالی طول کشید تا سرانجام  2اسفند  1351با همین

را بزنند .ولی خوشبختانه انجمن پابرجا ماند و افرادی

توافقات الزم را انجام دادیم .صحبت زیادی نمانده بود.

بهروز وقتی ،غالمرضا ســامی ،هوشــنگ خستویی،

تعداد نامهایــی که در بایگانی انجمن موجود اســت

بنابراین ،این گروه سی و چهار نفری موسسان انجمن
شدند .همان جا یک صورتجلسهای را امضا کردیم .بعد

اساسنامهی انجمن هم تنظیم و تصویب شد .بالفاصله

مثل آقای رجایی سلماســی ،پرویــز افتخار جواهری،
 ...چراغ انجمن را روشــن نگه داشتند .االن هم باعث

افتخار اســت که این انجمن برای خود اسم و رسمی

پیدا کرده است.

غالمرضا سالمی :انجمن بعد از انقالب آن چنان

محمدمهدی ســمیعی (رئیس) ،جلیل شرکاء ،رسول

دشمنی نداشت .البته کانون حسابداران رسمی ایران به

هنرمند (خزانهدار) انتخاب شــد .در این شورای عالی

اینگونه بود .انجمن خود به خود به خاطر این که بعد

هم آن گروهبندی اولیه به چشم میخورد .در واقع ،این

اجرایی اســبق مرکــز آموزش و ویراستار فنی مجله حسابدار،

خلعتبری سردبیر آن بود .تا شمارهی آذر و دی ،1357

حدود یک میلیون تومان باشــد .تا  1357به کارمان

محمدی سالک ،پرویز نبوی (نایب رئیس) ،و حسین

عضو شورایعالی انجمن ،مدیر دبیر کل انجمن ،مدیر اجرایی

انتخاب شــدند .در آن سال ،بالفاصله نشریهی انجمن

فاطمی واقعا خیلی کمک کردند و واســطه شدند که

ترتیب الفبا ،محمدحسن ابریشمی ،حسن سجادینژاد،

منصورشمساحمدی

شد نیز همان اعضای شورایعالی قبلی توسط مجمع

حداقــل مبلغی اجاره کردیــم .آن موقع حق عضویت

هم نخســتین شورای عالی شامل هفت نفر اصلی (به

محسن قاسمی

در دومین دورهی شورایعالی که در  1355انتخاب

کردیم .حقیقت این است که عدهای مخالف و عدهای

نتیجه رســیدیم که یک انجمن با همین نام "انجمن

انجمــن ،عضــو شــورای انجمــن ،عضــو شــورای

و شاغالن در حرفه بودند.

مجموعا یازده شماره از این نشریه منتشر شد.

این دو گروه با هم باشند.

رئیس اســبق شــورایعالی رئیــس اســبق شــورایعالی

انجمن نگاه کنید همه آنان دانشآموختگان حسابداری

کردند و گفتند چرا ما با هم انجمن تاســیس نکنیم؟

موافق بودند .ولی زندهیاد شــاهرخ بهنام و آقای احمد

هوشنگ خستویی

چون تحصیالت و شغلشــان چیز دیگری بود آنان را

هــم راه افتاد .خدا عمرش بدهد ســرکار خانم فریده

ما در جمع خودمان دربارهی این پیشــنهاد صحبت

غالمرضا سالمی

حرفه نیز مشغول بودند انتخاب شوند .یادم میآید که
مثال افراد سرشناســی هم متقاضی عضویت بودند که

یکی دو سال فعالیت داشت ولی سرانجامی نداشت.

الهویــردی رجایــی

دانشکدههای مختلف زیاد بودند .خیلی از آنان انتخاب

خاطر وابستگی که به دولت وقت (وزارت دارایی) داشت
از انقالب در سکوت فرو رفته بود کسی به آن صورت با

هفت نفر از گروههای مختلف بودند که انتخاب شدند.

آن کاری نداشت .یک دوران درازی در آن رفت و آمد

این کار هم حدود یک سال و چند ماه به درازا کشید.

حتی آقای احمدعلی اقبال (نخستین دبیرکل انجمن)

به هر حال ،شورایعالی شــروع به ثبت انجمن کرد.
دردسرهای زیادی داشتیم .حتی خود من را شهربانی
آن موقع و ساواک خواســتند .باالخره هفت خوان را

هم نمیشــد .هیچ فعالیتی نبود .یادم است یک مدتی

هم نمیآمد .آن روزها ،آقای علی مســتاجران حدود
هفت هشــت ماه چراغ انجمن را روشــن نگه داشت.

گذراندیم و ســرانجام انجمن را با شمارهی رند 1500

هرچند خیلی زحمت کشید ولی موفق نشد ادامه دهد.

اولین کار این بود که متقاضیان عضویت را بررسی

ســه بار آگهی دادن 30 ،نفر را در همین محل کنونی

به ثبت رساندیم و شروع به فعالیت کردیم.

تا این که در  1359عدهای پیشقدم شــدند و ،بعد از
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دفتر انجمن جمع کردند .چون طبق اساســنامه ،در

گذاشتن در اینجا نصیبشان نمیشد .به هر حال ،یاد

نمییافت .در آن جلسه  9نفر برای عضویت در شورای

کردند که انجمن بتواند روی پای خودش بایستد.

نوبت ســوم ،مجمع با حضور کمتر از  30نفر رسمیت

همهی آنان بخیر باشد .همهی افراد شورا خیلی کمک

عالــی انتخاب شــدند (الهویردی رجایی سلماســی،

از آذر  1363نیز نشریهی انجمن با نام "حسابدار"

مجید میراســکندری و  .)...یادم میآید انجمن تنها

همین مجله کمک بســیار زیادی به شــناخته شدن

نیکنژاد ،محمدمهدی ســمیعی ،غالمرضا ســامی،
چهار هزار تومان پول داشــت .چیزی حدود شش ماه

هــم اجارهی دفتر انجمن را بدهــکار بودیم .خالصه،

ولی با همان قطع و اندازهی قبلی دوباره منتشر شد.
انجمن کرد .آن موقع تعداد اعضا خیلی خیلی اندک

بود .به طور کلی ،دوران سخت انجمن در همان دوران

پولی در بســاط نبود و هیچ کســی هم رغبتی برای

بود .آن زمان حسابرســی کامال دولتی شده بود .چند

درصد دســتاندرکاران انجمن خارج از کشور بودند.

اکثر افراد برجستهی حرفه هم جذب آنها شده بودند.

آمدن به انجمن از خود نشــان نمــیداد .حدود 90
آن زمان ،آقای رجایی سلماســی معاون بانک مرکزی

بود .در آن موقعیت ،پذیرش مسئولیت رئیس شورای
عالی انجمن کاری بسیار شجاعانه بود که آقای رجایی

سلماسی انجام داد.

باالخره بعد از حدود دو ســال کــه انجمن کامال

منفعل بود و عمال هیچ فعالیتی نداشت ،بعد از تشکیل
آن شــورا انجمن دوباره به راه افتاد؛ مثل یک ماشین

زنــگزده کــه راه انداختناش خیلی خیلی ســخت
است .کار حقیقتا دشــواری بود .از این موقع بود که

دشــمنیها آغاز شد .آنانی که مدعی همه چیز بودند
شــروع کردند به اذیت کردن؛ کــه در این جا مجال

گفتن آن دشمنیها نیست.

در آن ســالها کسانی که عضو شورای عالی بودند

واقعا ســنگ تمام گذاشتند .اعضای شورا فقط و فقط

بــه خاطر حرفه میآمدند .هیچ نــوع منافعی از وقت
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موسسهی حسابرســی دولتی راهاندازی شده بود که
اوایل ،عمال حرفهای وجود نداشــت .بیشتر موسسات
بزرگ قبل از انقالب از بین رفته بودند .امیدی هم به

آیندهی حرفهی خصوصی اصال وجود نداشت .انجمن
را هم که حرفهایها بنای آن را گذاشــته بودند ،دیگر

انگیزهی الزم را برای آمدن و کمک کردن نداشتند .تا
این که به دوران ریاســت آقای پرویز افتخار جواهری

در شورای عالی رسیدیم.

الهویردی رجایی سلماسی :ورود من به انجمن

از همان  2اسفند  1351و حضور در مجمع موسسان
بود .ولی چون در حرفه شاغل نبودم و در نظام بانکی

در جلســاتی هم که تشــکیل میشد اعضا خیلی کم
میآمدند .تا  ،1359که در انتخابات آن دورهی شورای

عالی دکتر روســتا گفت که من دیگر نامزد نمیشوم.
آن زمان ،من چون معاون بانک مرکزی بودم ارتباطات

زیادی با سازمانهای مختلف و وزارت دارایی داشتم.

بنابراین ،به من گفتند که مقام رئیس شــورای عالی
انجمن را بپذیرم.

یادم است ،در  1364که برای ثبت دوبارهی انجمن

اقــدام کرده بودیم ،گفته بودند پــس از مدتی جواب

درخواســتتان میآید .میآمدند و تحقیق میکردند.
یک روز همســایهی ما آمد در خانهی ما را زد و گفت

که آمده بودند دربارهی شــما میپرسیدند .گفتم چی
پرســیدند؟ گفت به من گفتند تو میخواهی رئیس
انجمن حسابداران "خَ َبر" بشوی!
به هر حال ،درخواســت ثبت دوبــارهی انجمن با

دردسرهای بســیار تایید شد .من دو دوره (تا )1364

رئیس شورای عالی انجمن بودم .در آن دوران ،به مرور

کمیتههای انجمن راه افتاد .حدود دو سال آخر دوران

مسئولیت من اوضاع خوب شده بود .جلسات تشکیل
میشد؛ کمیتهها فعالیت میکردند؛ و تعداد متقاضیان
زیادتر شده بود.

کار میکــردم پیش از انقالب خیلــی کم به انجمن

غالمرضا ســامی :یکی از نقــاط عطف انجمن

دکتر روســتا رئیس شــورای عالی انجمن شد .البته،

انقالب در  1359انتخاب شد .تا آن زمان عمال انجمنی

میرفتم .تا اینکه انقالب شــد .پــس از انقالب ابتدا

انجمن از  1357تا  1359عمال تعطیل بود .یادم است

همین دورهای بود که شــورای عالــی انجمن بعد از
وجود نداشت .در دوران آقای رجایی سلماسی انجمن
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جنگ تحمیلی بود و در تهران موشــک میانداختند.

بار اولی که این فهرست را منتشر کردیم باز هم از

یک قوامی گرفت .البته آن چه که مدنظر بود ،نشد.

پنجرهها با اصابت موشــک میلرزیدند .یادم اســت

شــکایت کردند و گفتند که اینها دارند حســابدار و

شــد و آقای مجید میراسکندری آمد که خیلی فعال

بود  -گفت دســتور دادهاند شما را منحل کنیم .برای

که در آن نوشــته بودند ''به تازگــی انجمنی  .''...آن

وقت میگذاشتیم .در آن زمان ،انجمن دورهی خوبی

مختلفی بین ما رد و بدل شد .سرانجام ،ایشان گفت

انجمن کملطفی میشــد .البته آقای جواهری خیلی

نقطــهی عطف بعدی ،دوران ریاســت آقای پرویز

ما در ســاختمان وزارت کشــور که نشســته بودیم

سازمان حسابرســی رفتند و این بار به وزارت دارایی

خودشان خیلی انرژی گذاشتند ،و هم دبیرکل عوض

آقایــی به نام ایراننژاد  -کــه واقعا هم نژادش ایرانی

حسابرس معرفی میکنند .همان اعالمیهی معروفی

افتخــار جواهری در شــورای عالی بود .هم ایشــان

بود .ما هم که در شورای عالی بودیم بیشتر از گذشته

را طی کــرد .در واقع ،این دومیــن دوران تحول در

انجمن بود.

البته در این دوران هم سختیهای بسیاری تحمل

شــد .هم دوران جنگ تحمیلی بود ،و هم فشار روی

چی استاندارد مینویسید؟ در آن نشست ،صحبتهای

زمان از ســوی سازمان حسابرســی خیلی نسبت به

من حیفام میآید این انجمن منحل شود .گفت ،شما

مالحظه و تدبیــر میکردند .حتی یک بار که من در

استانداردگذاری در آن نباشــد؛ به عالوه چند تغییر

صریح بود ،آقای جواهری گفتند که نباید منتشر شود

اساسنامه را بیاورید و یک جوری تغییرش بدهید که

مجله حســابدار سرمقالهای نوشــتم که خیلی تند و

دیگر .ما اساســنامه را تغییر دادیم و این شــد که از

و نسخههای مجله را جمع کردند .االن فکر میکنم که
کار درســتی کردند .چون در آن فضا و شرایط ممکن

بود حتی به انحالل انجمن منجر شود.

به هر حال ،آن دوران دوران پرباری بود .تا این که

یکباره آقای جواهری تصمیم گرفت از ایران برود.

هوشنگ خســتویی :در ســالهای  ،1360و

 1361موضــوع انجمنداری تقریبا تابو بود .اساســا

مفاهیــم تغییر کرده بود .آن روزهــا به هر چیز غیر
دولتی مثل یک باند برانداز یا جنایتکار نگاه میشــد.

به همین دلیل ،اصال نگاهی خوبی به انجمن نمیشد.
دوران خیلی سخت و بدی بود .جا دارد این جا یادی

کنم از عزیز تازه درگذشــته ،زندهیاد احمد زینی ،که

رواناش شاد باشد .ایشان زیر فشارهای بسیار سختی
بود و به او توهینهایی شــده بــود که در روحیهاش
تاثیر بسیاری گذاشــته بود .یادی هم بکنیم از آقای

ایرج نجفیان (دبیرکل اســبق انجمن) که یک عشق
افالطونی به حرفه داشت؛ و با همان حقوق کم ،و پولی

که نبود ،میساخت.

ما وقتی بعد از انقــاب انجمن را تحویل گرفتیم

دفتر انجمن درست مثل قهوهخانههای بین راهی بود.
انجمن زیادتر شــده بود .آن زمان ،آقای جواهری که

انحالل انجمن جلوگیری شد.

انجمن راه انداخت ،بعضی افراد از سازمان حسابرسی

"حسابداران مستقل" نیز از سوی انجمن معرفی شد.

کمیتههای استانداردهای حسابداری و حسابرسی را در
رفته بودند در وزارت کشــور شکایت کرده بودند که

در انجمن دارند استاندارد مینویسند .میگفتند ،طبق

در دوران آقــای جواهــری نخســتین فهرســت

طبق اساســنامهی انجمن ،که البته در دورهی آقای

رجایی سلماســی تغییر پیدا کرده بود ،حســابداران

قانون ،استانداردگذاری حق سازمان حسابرسی است.

مســتقل را به رسمیت شــناختیم .طبق اساسنامه،

را کرده بودند.

حسابرسی را امضا کنند .طبق همان اساسنامه ،سالی

به همین دلیل ،از وزارت کشور تقاضای انحالل انجمن
من و آقای بهروز وقتی و یک شخص دیگر که یادم

نمیآید به وزارت کشــور رفتیم .آن روزها در دورهی
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حســابداران مســتقل اجازه پیدا کردند گزارشهای
یک بار از طریق آگهی فهرست حسابداران مستقل را

منتشر میکردیم.

یادش به خیر آقای منصور هنــدی این جا را با پول

خیلی کمی سر و سامان داد .خودمان اینجا را شبانه

موکت میکردیــم و رنگ میکردیم .به هر حال ،این

جا یک رونق و ســر و شــکلی گرفت .ولی میخواهم
این را بگویم که انجمن طی آن ســالها خنجرهای

نامردمی بســیار زیادی خورد؛ و زخمهای بسیاری بر

پیکرش تحمل کرد .هنوز هم جای آن زخمها بر پیکر
انجمن مانده است.

خوشــبختانه ،به مــرور در انجمــن کمیتههایی

راهاندازی شــد کــه به بســیاری از مســائل حرفه
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ســامان داد .مثال ،باید با افتخار بگویم که نخســتین

این جا آمدند .ایشــان با این که منافعاش در آنجا

منصور شــمساحمدی :من در دوران سخت

در ایران نبود ،توسط انجمن منتشر شد.

و ســازمان حسابرســی خیلی موثر بود ،برقرار شد و

سخت به انجمن آمدم .آن زمان ،در موسسهی آقای

آییننامــهی اخالق حرفهای ،که پیش از آن هیچ گاه

بود ولی از آنها گذشــت و رابطهای که برای انجمن

آن دوران ،مــن در بخــش دولتــی کار میکردم.

بســیاری از کارکنان سازمان حسابرسی عضو انجمن

میرفت که اصال مگر میشــود حسابرسی خصوصی

یکی دیگــر از اتفاقهای تاثیرگذار در دوران آقای

چهار موسســهی بزرگ حسابرســی آن زمان (یعنی

مجلهی حسابدار بود .آقای شلیله قطع مجله را عوض

ســازمان صنایع ملی و ســازمان برنامه ،موسســهی

در واقع ،مجله را از آن حالت خشــک قبلی درآورد،

شــاهد) درآمده بودند؛ که بعدها با هم ادغام شدند و

مسئلهی دیگر این که در آن دوران با همت و ابتکار

از موسســات خصوصی نیز راهاندازی یا احیا شــدند.

تــا آن زمان ،به دلیل بار مالی ،مســئوالن انجمن از

داریم؛ دولتــی و خصوصی .ولی ،ما بر این باور بودیم

ابتکارش نخستین سمینارهای انجمن را برگزار کرد.

''خاک"! همهی ما حســابداران همتباریم .به همین

انجمن را بشناســانیم .در واقع ،راهبرد ما شناساندن

از بچههای سازمان حسابرسی را وارد انجمن کردیم.

پشت سر گذاشتیم.

همه چیز دولتی شــده بود .افکار داشت به این سمت

شدند.

باشــد؟ اوایل ،بســیاری از افراد حرفه به اســتخدام

خستویی حضور آقای محمد شلیله به عنوان سردبیر

شرکت ســهامی حسابرسی ،موسســهی حسابرسی

کرد و در مجله ابتکارات بسیار ارزشمندی انجام داد.

حسابرسی بنیاد مستضعفان ،و موسسهی حسابرسی

و مجله زیباتر و پرمحتواتر شــد .همچنین ،مهمترین

سازمان حسابرسی تاسیس شد .البته به مرور بعضی

آقای شلیله برگزاری ســمینارهای انجمن آغاز شد.

بعضی افراد این باور را داشــتند که دو جور حسابرس

برگزاری ســمینار ابا داشــتند .ولی آقای شــلیله با

گرفتن ناسیونالیتی در حســابداری "خون" است نه

ما اسم آن دوران را گذاشــته بودیم دورانی که باید

دلیل ،یک کوشــش مضاعفی به عمل آمد تا بسیاری

هرچه بیشــتر انجمن بود و ایــن دوران را با افتخار

در ایــن جا ،باید دوباره یادی کنیم از آقای افتخار

جواهری که واقعــا افتخار حرفه بود .همچنین ،آقای

هوشنگ خستویی :نکتــهی بســیار مهم دیگر

احمــد زینی عزیــز و گرامی ،آقای نجفیــان ،پرویز

پرداختــن انجمن بــه مفاهیم نوین حســابداری و

ســالها واقعا هیچ کدام از دوســتان برای هیچ گونه

االن کــه در حرفــه و دانشــگاهها از مضامین نوین

مایه میگذاشــتند .انجمن تنها موسسهی غیر دولتی

هرگونــه تعصب یــا بزرگنمایی بایــد بگویم پایهی

گلســتانی ،و  . ...این را باید بگویم که در همهی این

شناســاندن و ترویج آنها در حرفه و دانشــگاه است.

انتفاعی به انجمن نیامدند .همهی این بزرگان از جان

حســابداری یا حتی مدیریت بحث میشــود؛ بدون

بود که همیشــه روی پای خودش ایســتاد و از هیچ

بسیاری از این مفاهیم و موضوعات نوین در مجلهی

سازمان واحدی هم کمک نگرفت.

حسابدار و ســمینارهای انجمن و دورههای آموزشی
انجمن گذاشــته شده اســت .مثال ،اولین سمیناری

غالمرضا سالمی :ســومین نقطهی عطف حضور

که در دانشــگاه شهید بهشــتی برگزار کردیم .یادم

حرفه و بچههای ســازمان حسابرسی برقرار شد .این

اولین سمینار را بعد از فتح خرمشهر در اهواز برگزار

حسابرســی مدیر بود ،و در عین حال عالقهی بسیار

میگذاشــتند .ولــی پس از آن این شــجاعت در ما

را حــل کند .ما هم قبال بســیار تالش کرده بودیم تا

ناگهانــی به وجود آمد یکی از یــاران نیک ما یعنی

آن جــا کار میکرد باالخره توانســتیم این رابطه را

قبول میکنم اجرا کنم؛ و با آن بیان بســیار بســیار

حسابرســی که منع شــده بودند به انجمن بیایند به

پیدا کرد.

خود آقای هوشــنگ خستویی بود که یک آشتی بین

نمیرود ،با آقای ســامی و آقــای وقتی در 1368

خیلــی مهم بود .آقای خســتویی چون در ســازمان

کردیــم .در آن زمان دولتیها به شــدت ما را کنار

زیادی هم به انجمن داشــت ،موفق شــد این قضیه

بیشتر شد .حتی در یکی از سمینارها که یک مشکل

رابطه برقرار کنیم .ولی چون آقای خستویی خودش

منصور شــمس احمدی یک شبه گفت که فردا من

برقرار کنیم .پس از آن بســیاری از کارکنان سازمان

شیوا جایگاه خودش را در اجرای سمینارهای انجمن

حسابدار /خرداد 1393

انجمن نبودم و تنها در ســالهای پایانی این دوران
توانا کار میکردم .ایشان به من گفت بیا عضو انجمن

بشــو .من هم فرم پر کردم و فرســتادم .بعدا که از

ایشــان پیگیری کردم عضویت ما چه شــد؟ ایشان

گفت کار تو خیلی ســخت اســت چون پروندهات با
خانم طاهره خدادوست با هم به انجمن رفته است!

باالخره عضو انجمن شــدم؛ و سپس ،به عضویت

کمیتهی اســتانداردهای حســابداری ،و پس از آن،
کمیتهی آمــوزش درآمــدم .یادم اســت در زمان
بمباران تهران با آقای پرویز گلســتانی و دوســتان
دیگر مــواد درســی دورههای آموزشــی انجمن را

تنظیم میکردیم .خاطــرهی خوب من از آن دوران
این اســت که نخســتین کالس آموزشی انجمن را

که یک کالس "اصول حســابداری ( ")1بود برگزار

کردیم .همان کالسها و دورههای آموزشــی پایهای
شــد برای راهانــدازی "مرکز آموزش حســابداران

خبره ( ")PACTکه االن بزرگترین مرکز آموزشــی

حرفهای حسابداری در ایران است؛ و در آن ،دورههای

کاربردی و حرفهای و حتی بینالمللی (مثلCIMA ،
و  )ACCAبرگزار میشود.

اولین ورود من به شــورای عالی انجمن هم این

گونــه بود که آقای خســتویی یک بــار در یکی از
جلســات به من گفت تو هم نامزد شو و به شــــورا

برو .خوشبختانه رای آوردم و وارد شورای عالــــی

شـــدم.

غالمرضا ســامی :حاال نوبت گفتن از دورهی

چهارم انجمن اســت .ما در دورههــای قبلی خیلی

بیاعتنایــی و بیمحلــی و بدرفتاری از مســئوالن
دیدیــم .مثال ،حتی وقتی ما را با اکراه به جلســات

دعوت میکردند نهایت کممحلی را میکردند .خیلی

بد رفتار میکردند .افرادی که االن اگر یادشان بیاید
فکــر کنم از کارهــا و رفتارهــای آن موقع خجالت

بکشند.

مهمترین اتفاق دورهی چهارم پیوســتن افرادی

مثــل آقایــان منصور شــمساحمدی ،ابوالقاســم
فخاریــان ،یداهلل مکرمــی ،امیر پوریانســب و  ...به

انجمن بــود .اوایل ،ما فقط حــدود  8-7نفر بودیم

که برای مجله مقاله مینوشتیم .ولی بعد این آقایان
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آمدند تنوع نویسندگان و نوشتههای مجله بیشتر و

بهتر شد.

در ایــن دوران دو تحــول اساســی دیگر نیز رخ

داد .یکی عضویت انجمن در "فدراسیون بینالمللی

حســابداران" ( .)IFACدر واقع ،انجمن نخســتین
نهــاد و انجمن ایرانی اســت که بــه عضویت آیفک
درآمد .دومین رویداد مهم ،راهاندازی "مرکز آموزش

حسابداران خبره ( ")PACTاســت .البته دورههای
آموزشــی انجمــن از زمان آقای رجایی سلماســی
شروع شد و آقای پرویز گلستانی هم بسیار برای این

دورهها زحمت کشیدند.

در ایــن دوره مــا شــروع به فعالیت در ســطح

بینالمللی کردیم .دورهای بود که دولت اصالحات بر
ســر کار آمده بود و مسئوالن دولتی به مقدار زیادی

هم انجمن را میشــناختند و هم خیلی آن را قبول

داشــتند .در این دوران دولتمردان حقیقتا رابطهی
خوبی با انجمن داشــتند .مثال ،من بــه نمایندگی
از انجمــن در کمیتــهی اصالح قانــون مالیاتهای

مســتقیم حضور داشــتم .در حالی که پیش از آن
اصال اینگونــه نبود .در واقع ،مــا را نمیپذیرفتند.

آن دوره ،دورانــی بود کــه انجمــن از نظر دولت،
مردم ،و دســتاندرکاران به عنوان یک نهاد ســالم
و مستقل شــناخته شــده بود .نهادی حرفهای که
واقعا تثبیت شــده بود .ضمن این که ما فعالیت در

عرصــهی بینالمللی را هم آغــاز کردیم .در این جا
باید از زحمات آقایان منصور شــمس احمدی ،رضا

مســتاجران ،ابوالقاســم فخاریان ،و امیر پوریانسب

قدردانــی کنیم .این افراد باعث شــدند که ما مرکز
آموزش حســابداران خبره ( )PACTرا راه بیندازیم.
این مرکز که پانزده ســال پیش (در ســال )1377

تاســیس شد االن بزرگترین مرکز آموزش حرفهای
حســابداری در ایران اســت و هنوز هم پتانســیل

بســیار زیادی برای پیشرفت دارد .االن چند دورهی
بینالمللی در این مرکز آموزش برگزار میشــود .در
واقع ،این دورهها تنها دورههای آموزشی بینالمللی

حسابداری هســتند که در ایران برگزار میشوند ،و

حســابداران ایرانی میتوانند با گذراندن این دورهها

داخل ایران و شرکت در آزمونهای آنها داخل ایران

گواهینامههای حرفهای دو انجمن معتبر بینالمللی
( CIMAو  )ACCAرا بگیرند .حتی اوایل صحبت

بود که دانشــجویان این دورهها بروند مثال در دبی
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امتحان بدهند .ولی ما همهی تالشمان را کردیم تا

یک تصمیم قاطع بگیرد .البته بعدها تصمیم گرفته

ملی اســت .یکی از افتخارات من و آقای خستویی

ورود کند .به هر حال ،ظرف این  40ســال انجمن

آزمونها هم در ایران برگزار شــود .این یک افتخار
این است که حتی یک ریال هم برای راهاندازی این
مرکز آموزش از دولت یا جای دیگری نگرفتیم؛ حتی

از شــرکتهای دولتی و خصوصی و  . ...انجمن فقط
با همین حق عضویت اعضا ،درآمد ســمینارها ،و ....

اداره میشــد .مرکز آموزش هم با همان منابع مازاد
مختصر انجمن راهاندازی شــد .از آن زمان هم هیچ

منابعی از مرکز آموزش برداشت نشده است .همهی
منابع مرکز آموزش صرف توسعهاش شده است.

منصور شمس احمدی :یکی از رسالتهایی که

انجمن در تحقق آنها تا حدود بســیاری موفق بوده
است؛ پر کردن خالء و فاصلهی بین دانشگاه و حرفه

با تاسیس مرکز آموزش است .این خالء همیشه بوده

است .یعنی دانشجویی که از دانشگاه دانشآموخته

میشود ،مباحث نظری خوانده است ولی عملی کار

نکرده اســت .اگر هم ســر کار رفته است و مشکل

داشــته است ،ما سعی کردهایم با برگزاری دورههای
کاربردی این کمبودها برطرف شــود .عالوه بر این،

دورههای بینالمللی  ACCAو  CIMAنیز بســیار
ارزشــمند هســتند؛ و دورههایی که برای کارکنان
موسســات میگذاریم نیز بیشتر دورههای کاربردی

هستند.

بخش دوم :تأثیرگذارترین اعضای انجمن

شد انجمن یک آییننامه تنظیم کند و در این موارد
پیشرفت بسیار خوبی داشته است .بهویژه ،االن اصال

قابل مقایســه با سالهای گذشــته نیست .هر سال
که به جلــو میرویم انجمن هم چنــد قدم جلوتر

میرود .این باعث امیدواری است .امیدوارم سالیان
سال پیشــرفتها و ترقیهای بیشتری را در انجمن

شاهد باشیم.

افراد بسیاری بودهاند که در اعتالی انجمن نقش

داشتهاند .همه بودهاند .به نظرم نام بردن از شخص
خاصی درست نیست .همهی اعضا از رئیس شورای

عالــی گرفته تا عضــو عادی انجمــن واقعا زحمت

کشیدهاند .االن که عملکرد انجمن را میبینم واقعا
نقد مشــخصی به انجمن ندارم .در این جا دوســت

دارم تاکید کنم تاســیس مرکز آموزش حسابداران

خبره واقعــــا کار بسیار بزرگی بوده اســـــت که
انجمن برای حســـــابداری ایران انجـــــام داده

اســــت.

الهویردی رجایی سلماسی :ما باید ببینیم کجا

بودیم و به کجا رســیدهایم .واقعا ما از صفر شــروع

کردیــم .اگر به تاریخ حســابداری ایران نگاه کنیم؛
میبینیم یک عده در زمان رضاشاه رفتند انگلستان
و حســابدار شــدند .ولی فقط چند نفر دست تنها

بودند .مگر میتوانســتند تحولــی در نظام حرفهای
ایران ایجاد کنند؟ تحول از هنگامی شــروع شــد

در ادامه ،حاضران در این نشســت به اختصار

که حســابداران از مراکز آموزش عالی داخل ایران

در انجمن ،جایگاه انجمن در ایران پس از  40سال،

انــدک بود ولی کارهای بســیار بزرگی به آنان داده

دیدگاههای خود را دربــارهی تاثیرگذارترین فرد

نقاط ضعف و قوت انجمن ،نقش انجمن در توسعهی

دانش و حرفهی حســابداری ،و بزرگترین میراث
بنیانگذاران انجمن بیان کردند.

دانشآموخته شدند .شمار این افراد هر چند خیلی
شد .زندهیادان حسن سجادینژاد ،اسمعیل عرفانی،
محمدمهدی ســمیعی ... ،تعدادشان آن قدر اندک

بود که نمیتوانستند دست تنها تحولی ایجاد کنند.

ولی وقتی دانشآموختگان داخل ایران تعدادشــان

رسول محمدی سالک :به نظرم واقعا در دوران

زیاد شد این بزرگان توانســتند مثال همین انجمن

از انقالب انجمن فعالیت چندانی نداشــت .پیش از

به هر حــال ،انجمن از نظر ایجاد تحول در نظام

پس از انقالب در انجمن خیلی کار شده است .پیش
انقالب هم حسابداران رسمی بودند ولی انصافا هیچ

اصطکاکــی بین وزارت دارایــی و انجمن نبود .یادم
میآید حتی یکی دو مورد که حسابداران رسمی در

وزارت دارایی مسائلی مطرح کردند انجمن نتوانست

را راهاندازی کنند.

حسابداری ایران نقش بســیار موثری داشته است.

همهی اعضای شــورای عالی و ،به ویژه ،رئیســان
شــورای عالی تاکنون بســیار زحمت کشــیدهاند.

دوران پیش از دههی  1370سالهای بسیار سختی
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بود .پــس از آن نیز چند انجمــن و نهاد حرفهای و

و یــک بچه هم پایین درخت دارد گریه میکند .به

دیوانساالری حاکم بوده است؛ و همیشه تشکلهای

انجمن هنوز مرکزیت و تاثیرگذاری خود را دارد .من

میخــوای تو رو هم کمک کنم بری باالی درخت؟

پیش از انقــاب و چه پس از انقالب وضع کمابیش

دانشــگاهی دیگر تاسیس شــدند .ولی خوشبختانه
شــخصا فکر میکنم با توجه به تحوالتی که در نظام

اقتصادی و سیاســی ایران در حال تکوین است ،روز

به روز تاثیرگذاری انجمن به عنوان یک نهاد حرفهای

مستقل بیشتر شود.

هوشنگ خســتویی :تاریخ چهل و دو سالهی

انجمن حدود ســی و چند ســالاش در دوران پس

از انقالب بوده اســت و ســالهای آغازیــن آن نیز

پیش از انقالب بوده اســت .میخواهم اشــارهای به
تاثیرگذارترین افراد در دورهی آغازین پیش از انقالب

که انجمن بنیانگذاری شــد کنم .آقایان پرویز نبوی

و حسن ســجادینژاد یک چیزی را تحویل ما دادند
که انشــاءاهلل آمرزیده هستیم و خیانت به افکارشان
نداشته باشیم.

رانندهاش گفت نگهدار .پیاده شــد و از بچه پرسید:
بچــه به گریه کردن ادامه داد .بهــار گفت :چرا باز
گریه میکنی؟ بچه گفت :مــن نمیخوام برم باال؛
اونا رو بیار پایین! متاســفانه ،طی آن دوران سخت

هم با انجمن خیلیها همین کار را کردند .خودشان
نمیخواستند باال بروند فقط میخواستند انجمن را
به زیر بکشند.

مردمنهــاد کمتر در آن جایی داشــته اســت .چه
همین طور بوده اســت .پیش از انقالب هم ما کانون

حســابداران رســمی ایران را داشــتیم .کانون مثل

همین جامعهی حســابداران رسمی ایران امروز بود.
خود من هم عضوش بودم .کســانی که عضو کانون

بودند ،صاحب امضا بودند .درآمد خوبی هم داشتند.

بنابرایــن ،وقتی با وجود آن کانــون ،افرادی به فکر

بیتردید در جایگاه خودم ممکن است گلههایی

تاســیس انجمن میافتند؛ به عنوان یک نهاد مدنی،

خیانت بــه آرمانمان نکردیــم .میتوانم به جرات

حرفه بیندیشد نه به درآمد صرف؛ آن یک فکر عالی

هم از خودمان داشــته باشــم .ولی خوشحالام که

بگویــم ،هیچ کدام از اعضا از پایینترین ســطح تا
رئیس شورای عالی ،به هیچ عنوان آرمانمان را زیر

پا نگذاشــتیم .اگر هم اختالف نظری بین ما بود در
عالم دوستی و به خاطر انجمن بود .ما نظریهفروشی

نکردیم .هیچ کدام برای پول به اینجا نیامدیم.

یک نهاد مردمی ،نهــادی که به آرمانها و ایدههای

و بکر بوده است .پیگیری زنده نگه داشتن این آرمان

در شــرایط دولتی پس از انقالب نیز بسیار ارزشمند
است و واقعا شایستهی قدردانی است.

در انجمــن فقط و فقط یک هــدف اصلی وجود

دارد؛ و آن اعتالی حرفه اســت .مــا این اعتال را در

ولی دربارهی آن ســی و چند سال پس از انقالب؛

نقدی هم که دارم این اســت مبــادا مبادا مبادا

دو چیــز میبینیم؛ یکی از نظر تعالی اخالقی و یکی

مقالهای میگفت "اگر تاریخ بشریت را در  24ساعت

باعث افتخارمان اســت ،منحرف شویم .مبادا دست

بکنیم .در زمینهی تعالی علمی حسابداری در ایران

بگذارید یادی کنم از دکتر اســامی بیدگلی که در
در نظر بگیریم 17-16 ،ســاعت آن در غارنشــینی

گذشــت و سالیان بعد پیشــرفت بشریت به سرعت
انجام شــد" .در انجمن نیز این سی و چند سال پس

از انقالب ،دوســوم آن به دفع حمالت غیر اصولی و

ناجوانمردانه به انجمن گذشت .دوران درازی که ما
اصال قادر به انجام کاری نبودیم.

میگویند وقتی ملکالشعراء بهار وزیر فرهنگ بود،

روزی با ماشین از شــمیران به سمت پایین میآمد

کــه یک جایی دید چند بچه باالی درخت هســتند
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از این مســیری که ما را به خاطر آن میشناسند و
به کارهای نادرســتی بزنیم .مثال در مجامع انجمن
مدیریت انتخاباتی شود و  . ...اینها واقعا آفت انجمن
است .آن کســی که به اینجا میآید باید با جان و

دل و اخالص خــودش را در اختیار انجمن بگذارد.

کسی که اهل این راه سخت نیست نباید بیاید.

تعالی علمی .ما در هر دو زمینه تالش کردیم کاری
انجمن بیشــترین سهم را داشــته است؛ و در آینده

نیز خواهد داشت .دورههای آموزشی و سمینارهایی

کــه انجمن در طــول چهار دههی گذشــته برگزار

کرده است .مجلهی حرفهای "حســابدار" که شاید
پرمخاطبتریــن مجلــهی حرفهای ایران باشــد .با

این کــه این مجله امکانات مجــات دیگر را ندارد.

غالمرضا ســامی :از نظر من افراد تاثیرگذار

همچنیــن ،در زمینــهی آمــوزش نیــز انجمن به

کشــوری مطرح و پیاده کردند که همیشــه در آن

تماما رسیده است .مثال ،کســانی که االن در مرکز

کســانی بودهاند که ایدهی تشــکیل انجمن را در

آرمانهای خودش نزدیک شــده اســت .نمیگویم
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آموزش دارنــد دورههای مختلــف را میخوانند اگر
ظرف چند ســال آینده دانشآموخته شــوند از کل

چارتردهایی که از ابتدای تاریخ حسابداری در ایران

بودهاند بیشتر خواهند شد .این خودش افتخار بزرگی
برای انجمن است.

البته آن چه مســلم است؛ کا ٍر نکرده بسیار مانده

است .یعنی انجمن برای اعتالی حرفهی حسابداری

خیلی جا دارد .به نظرم با این که کمی هم دیر شده
است باید به وسیلهی جوانها کارها ادامه یابد .ما هم

که ســنی را گذراندهایم باید در کنار انجمن باشیم.

ولی فعالیــت ،نوآوری ،و خالقیت دیگر در دســتان

جوانترها است.

بعضــی مواقع میگویند کســانی که تصدیگری

منصور شمس احمدی :انجمن در دو زمینهی

استقالل و آموزش بســیار موفق عمل کرده است،

انجمن را طی این سالها بر عهده داشتهاند اجازهی

خب ایراداتی هم به ما وارد اســت .به نظر میرسد

وارد باشــد .ولی افرادی که به اعتالی حســابداری

دچار یک رکود شدهایم .ارتباط ما با اعضا و نهادهای

ورود به جوانها ندادهاند .شاید این انتقاد در مواردی
در ایــران عالقه دارنــد باید همهی تــاش خود را
انجــام دهند .ما همه که جوان بودیــم از رو نرفتیم
(با خنده) .آن موقع که مــا جوان بودیم هرچه با ما

دشــمنی بیخود کردند و از پــا نیفتادیم و پایداری

کردیم .بنابراین ،اگر کســانی به انجمن اعتقاد داشته
باشــند نباید این بهانــه را بیاورند که جلویمان مانع

اســت .باالخره میشــود زمانی این موانع را برطرف

کرد .اگر امروز ما با افتخار از انجمن صحبت میکنیم
این به خاطر مبارزههایی اســت که برای رفع موانع

شــده اســت .اگر این کارها در انگلیس یا در آمریکا
شــده بود ،که شده اســت ،کار خارقالعادهای در آن

کشورها نیســت .زیرا زمینهی انجام چنین اقداماتی
در آنجاها هســت .ولــی برای ما در ایــران به این

سادگی نبوده اســت .متاسفانه دیدید آقای محمدی
سالک گفتند که برای راهاندازی انجمن چه مشکالتی

داشتند .حتی به ســاواک هم رفتهاند .همهی اینها
برای تشــکیل یک انجمن حرفهای بوده است! بعد از
انقالب هم ما تا مدتها اصال پروانه فعالیت نداشتیم.

اولین پروانهی فعالیت را در دههی  1370به نام من
گرفتیم.

چند سالی است بعد از آن سختیهایی که گذراندیم
داخلی ضعیف است .ما متاسفانه با نهادهای مرتبط

حســابداری مثل ســازمان بــورس و اوراق بهادار،
سازمان امور مالیاتی کشور ،دیوان محاسبات کشور،

 ...ارتبــاط پویا و تعریفشــدهای نداریم .ارتباط ما

بهویژه با نهادهای بینالمللی مثل آیفک هم ضعیف

اســت .البته به طور کلی ارتباط حرفهی ما با جهان
ضعیف اســت .ولی جا دارد انجمن به عنوان پیشتاز

حرفــهی حســابداری در ایران ایــن روابط داخلی

و بینالمللــی را تقویت کند .ما ایــن توان را داریم
که بعد از نزدیک به چهل ســمینار ملی که برگزار

کردهایم؛ حاال برای نخستین بار در حسابداری یک
سمینار و کنفرانس بینالمللی در ایران برگزار کنیم.

انجمــن این توانایی را دارد .منظــورم از بینالمللی
در آغاز این نیســت که مثال با کل نهادهای آیفک

برگــزار کنیم؛ ولی یک کنفرانس آبرومند منطقهای
که میتوانیم برگزار کنیــم .همین گردهماییهایی

که در دبــی ،بحرین ،اســتانبول و  ....دارند برگزار

میکنند.

ما نتوانســتهایم بعضی از نیازهای اعضایمان را

هم به خوبی شناســایی کنیم و به آنها پاسخ دهیم.

به هر حال ،به شــخصه به عنوان یک عضو کوچک

مثــا ،فرض کنید من االن بخواهــم بروم دربارهی

کشیدند و تک تک اعضا تشکر میکنم .چرا که اتکای

انجمن جســتوجو کنم .میبینم کــه در بعضی از

انجمن از تالش همهی کســانی کــه این جا زحمت
انجمن به حدود  7هزار عضوی است که دارد؛ و اعضای

بالقوهای که در آینده به انجمـــن میپیوندند.
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یک مطلــب یا یک موضوع حســابداری در وبگاه
وبگاههای غیرحرفهای مطالبی پیدا میشــود ولی

نمیتــوان این مطلب را در وبگاه انجمن پیدا کرد.

مربوطترین جا برای این مطالب وبگاه ما باید باشد.
ولی در بسیاری از موارد چیزی در وبگاهمان یافت

نمیشــود .بعضی از اعضای ما هم متاســفانه فقط
میآیند عضو میشوند و میروند.

هوشــنگ خســتویی :در این جا میخواهم

فروتنانه ســپاس خودم را به یکایک اعضای انجمن

ابــراز کنم؛ که اگر نبودند و پشــتیبانی نمیکردند،
انجمن ،انجمن نمیشــد .باز هــم تقاضا کنم که از

پشــتیبانی انجمن لحظهای دریغ نکنند .همین که
یک عضــو انجمن که در شهرســتان دوری زندگی

میکند هنگام برگزاری سمینار خودش را با گرفتاری
میرســاند ،اینها ارزشمند است .این موهبتی است

کــه خدا در این مملکت به ما داده اســت .این اعضا
موهبت هســتند .ما از آنان صمیمانه سپاســگزاری
میکنیم .مجلهی حسابدار نیز در این سالهای اخیر

بســیار خوب و پربار شده اســت و حقیقتا در شان
انجمن حسابداران خبرهی ایران است.

محسن قاســمی :من به نوبهی خود از یکایک

عزیزان و بزرگانی که در این نشســت به یادماندنی

شرکت کردند و مطالب ارزشــمند و خاطرهانگیزی
را بــرای ثبت در تاریخ انجمن و حســابداری ایران

بیان کردند سپاســگزارم .انجمن حسابداران خبرهی
ایران با همــهی فرازها و نشــیبهایی که در طول
تاریخ چهل و دوسالهاش به خود دیده است حقیقتا

میتواند نماد تشــکلگرایی حرفهای و مســتقل و

نادولتی در ایران باشد .هوشمندی و ایدهی درست و
اصولی بنیانگذاران انجمن در بیش از چهل و چند
ســال پیش در ایران که عمال حرفهی حسابداری به
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معنی امروزی وجود نداشــت واقعا مایهی شگفتی اســت .مراجعه به سوابق و
مدارکی که از آن روزها و ســالهای نخستین راهاندازی انجمن بر جای مانده

اســت عمق درک درســت بنیانگذاران و مســئوالن انجمن در آن دوران را

به خوبی نشــان میدهد .به عنوان مثال ،برنامــهی کامال مدون و مفصلی که

کمیتهی آموزش و امتحانات انجمن به ریاست زندهیاد حسن سجادینژاد برای
برگزاری آزمونهای پذیرش اعضای پیوســته به شــورای عالی وقت پیشنهاد
میدهد مایهی حیرت من اســت .هرچند این برنامه هیچ وقت اجرا نشد .ولی

دلیل آن ناتوانی انجمن نبود .بلکه جامعه و حرفهی حســابداری آن زمان توان

و پتانسیل اجرای چنین برنامـــهای را نداشـت .در واقع ،انجمن حســـابداران

خبرهی ایـــــران ،در زمـان راهاندازی ،حقیقتا سالهـا از دوران خود پیـــش
بود.

اگر نگاهی گذرا به تاریخ چهل و چند سالهی انجمن داشته باشیم میبینیم

کــه انجمن تمام مولفههای مورد نیاز و تعریفشــدهی یک انجمن حرفهای را
داشــته است؛ عضوگیری گســترده ،اعطا و ترویج عنوان حرفهای ،آموزشهای
حرفهای و کاربردی ،برگزاری سمینارهای تخصصی ،و انتشارات.

امروزه انجمن بزرگترین تشــکل حرفهای حسابداری ایران است .هر چند

حســابداری ایران پتانسیل جذب اعضای پرشمارتری را دارد؛ ولی با این حال،
انجمن در حال حاضر بزرگترین تشــکل حسابداری ایران از حیث شمار اعضا
است .عنوان "حسابدار مستقل" که در طول سالیان دراز گذشته توسط انجمن
اعطا و ترویج شده است ،امروزه یکی از شناختهشدهترین و معتبرترین عناوین

حرفهای در ایران است .کارنامهی انجمن در زمینهی آموزش نیز درخشان است.

دورههای کاربردی مشــترک برگزار شده توسط انجمن و موسسهی آموزشی و
پژوهشی اتاق بازرگانی قدمتی بسیار طوالنی دارد و شاید ماندگارترین دورههای
کاربردی و تخصصی حسابداری در ایران باشد .مرکز آموزش حسابداران خبره
( )PACTهم که مایهی افتخار حرفهی حســابداری ایران است و امروز در این

میزگرد به خوبی دربارهی آن صحبت شــد .در زمینهی برگزاری ســمینارهای

تخصصی هم انجمن سربلند است .قریب به چهل سمینار در دو دههی گذشته
توسط انجمن برگزار شــده است (میانگین دو سمینار در هر سال) .ضمن این

که وقتی به موضوعات این ســمینارها و ســالهای برگزاری آنها نگاه میکنیم

میبینیم که بانی ترویج بســیاری از مفاهیم نوین حســابداری در ایران همین
ســمینارهای انجمن بوده اســت .و دست آخر ،انتشــارات انجمن ،و در کانون
آنها ،انتشــار پیوســتهی مجلهی "حســابدار" از نیمهی دوم  1355تا به حال

که تاثیرگذاری و مشــارکت انکارناپذیری در اعتال و پیشرفت دانش و حرفهی
حسابداری در ایران داشته است.

امروز انجمن حســابداران خبرهی ایران سربلند گذشتن از گردنههای پرپیچ

و خم تاریخ چهل و چند ســال گذشــتهی ایران اســت ،و نگاه به اقتدار ایران
فردا دارد .جناب ســامی خوب گفتند ،کارهای نکرده بســیار است .نه این که
کمکاری شــده باشد .بلکه در راه پیشرفت ایران عزیز نقش حرفهی ارزشمند و
تاثیرگذار حسابداری بسیار پررنگ و برجسته است .ما حسابداران عضو انجمن

باید به واقع از جان مایه بگذاریم تا بتوانیم چهل سال بعد هم در برابر قضاوت
و دیدگاه آیندگان همچون امروز انجمن سربلند باشیم.
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