سرمقاله

 ،1393سال تاریخی و نوزایی انجمن
امیر پوریانسب
ســرمقالهی این شــماره در اصل به عنوان متنی
برای ارائه در مراسم گرامیداشت چهلامین سالروز
تأســیس انجمن حسابداران خبرهی ایران تهیه شده
بود .چون به دلیل فشــردگی جشــن چهل سالگی
مجالــی برای عرضــهی آن پیش نیامد بهجا اســت
در این ویژهنامهی چهلامین ســال تأسیس انجمن،
ویرایشی خالصه شــده و بازنویسی شده از آن متن
آورده شود.
گذشته

 ،1393ســال تاریخی برای انجمن ما است ،از آن

که در  23تیر  1393چهلامین ســال تاسیساش و
38امین ســال انتشار مجلهی حســابدار را با برپایی
مراسمی باشکوه جشن گرفتیم .افزون بر این در کنار
جشن چهل سالگی توانستیم اساسنامهی جدید را با

خدمات حسابداران خبره و حرفهای همواره فزاینده
بوده اســت .بنیادهای محکم و استواری که در چهل
سال گذشته ســاختهایم و ارزشهایی که اعضای ما
برای حرفهی حسابداری آفریدهاند حرفه را در مسیر
موفقیتهــای آینده به پیش خواهد برد .پایبندی و
کارهای یکایک اعضاء فرصتی را فراهم کرده است تا
همهی ما سهمی از این افتخار بلندمدت و چهل ساله
داشته باشیم و به آن ببالـیم.
در ایــن ســالها انجمن ما با همــهی توان خود
کوشــیده است حرفهی حســابداری ایران را اعتال و
ارتقا بخشــد و سخنگوی همهی حســابداران ایران
باشد .افزون بر سفری که انجمن تا به امسال داشته
اســت ،ما با تصویب اساســنامهی جدید به آیندهی
حرفهی حسابداری با افقی بلندمدت توجه کردهایم و
بر آن هستیم تا با اعطای عناوین خبره و عضوگیری
فعاالنهتــر بــه اعضایمان کمک کنیم تا در مســیر
شغلیشان بالندهتر شوند و در حوزههای حسابرسی
داخلی ،حســابداری مدیریت ،مدیریت مالی ،و مانند

تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به تصویب برسانیم.

اینها از عنوان "خبره" برخوردار شوند.

مرحلهای مهــم از تاریخ حســابداری و حتی تاریخ

نوزایی

برای انجمــن ما در مقام یک حرفه ،چهل ســالگی
انجمنگردانی در ایران به شــمار میرود .زیرا کمتر
ســازمان حرفهای توانسته است به این مرحله برسد.
این دستآورد بیتردید مرهون و محصول پایبندی
اعضایمان ،روسای شورایعالی ،دبیران کل ،و دیگر
کارکنــان دبیرخانهی انجمــن در طول چهار دههی
گذشته به آرمانها و اهداف انجمن است.
انجمن در دورانی زاده شد که جامعهی اقتصادی
ایــران در حال گذار از اقتصاد ســنتی زمینداری به
اقتصاد مدرن بود و نیاز به درســتکاری و شــفافیت

 1393از طرف دیگر به خاطر تصویب اساسنامه

نقطهی عطف و مرحلهی نوزایی انجمنمان نیز است.
بیتردید همهی ما بخشی از خیل اعضاء هستیم که
به دنبال بالندگی حرفه در آینده هستیم و آمادهایم
تا بــر دنیای اقتصادی پرچالــش و پیچیدهی آینده
چیره شــویم و به دنبال فرصتهای آن برای ارائهی
خدمات بهتر به صاحبکاران و مشتریانمان هستیم.
در عینحال همواره از رسالت انجمن مبنی بر یافتن
راهحلهــای اخالقی برای صاحبکاران و کســب و

در دنیای کســبوکار به ویژه سازمانها ،شرکتها،

کارها پیروی میکنیم.

مــا تا به امروز همواره به این رســالت انجمن وفادار

تعهد

و نهادهای نوپدید آن زمان احساس میشد .اعضای
ماندهانــد و تا به امروز شــاهدیم تقاضــای بازار به
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تعهــد انجمن به اعضــایاش و تعهــد اعضاء به

صاحبکاران و کارفرمایان تزلزلناپذیر است و اثبات
کرده اســت آنچه حرفهی حسابداری انجام میدهد
مبتنی بر ارزشهای واال و نیرومند اســت که انجمن
آنها را اشــاعه میدهد .حرفهی حسابداری با گذر
زمان ،جایپایاش را در اقتصاد ایران محکمتر کرده
اســت ،و خدماتــی را ارائه میدهد کــه رکن رکین
بازارهای سرمایه هستند .به عالوه حرفهی ما همواره
راهحلهای خالقانهی مالی و گزارشگری را به کسبو
کارها میدهد.
نمانام

انجمــن حســابداران خبرهی ایران پــس از 40

ســال از شــهرت و نمانام در میان تصمیمســازان
شرکتها ،ســرمایهگذاران ،و عموم جامعه برخوردار
اســت و اعضای ما از این نمانام بهــره میبرند .این
شــهرت با حضور انجمن در عرصهی قانونگذاری و
مقرراتگذاری ،برپایی ســمینارها ،اجرای دورههای
آموزشــی ،چاپ مستمر مجلهی حســابدار ،و تعامل
با ســایر نهادهای حسابداری ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،مجلس شورای اسالمی ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی به دست آمده است.
آینده

در چهل و یکامین ســال و ســالهای آینده در

انتظار افتخارات پرشــمارتر و باشکوهتر برای انجمن
هســتیم .بر اســاس پتانســیل اساســنامهی جدید
انتظار میرود تا بــرای اولین بار در  1394بیشترین
عضوگیری را داشــته باشــیم .همچنین انتظار داریم
اعطای گواهینامههای خبــره به اعضا کنونی و اعضاء
بالقوه ما را به ارگانی یگانه در حسابداری ایران تبدیل
کند .این آیندهای است که شما اعضـــا برای آیندگان
حســابداری ایران رقم زدهاید و در آینده بیتردید از
 1393و چهل سالگی انجمن به عنوان سال تاریخی و
نوزایی در حیات انجمن یاد خواهد شد.

حسابدار /تیر 1393

