نگاهی از درون

انجمن حسابداران خبرهي ایران:
رضا میرآفتابزاده
چنــد روز پیــش ،بهمنظــور تمدیــد اعتبــار
عضویت خود ،راهی محل قدیمی انجمن شــدم.
اینجانب کــه از اردیبهشــتماه 1345به دعوت
استاد ارجمند ،شادروان حســن سجادینژاد ،در
مؤسســهی حسابرســی دقیق ،کار حرفهای خود
را شــروع کردم و در حال حاضر از قدیمیترین
حسابرسان مســتقل کشور هستم ،در بدو ورود به
طبقهی دوم ســاختمان ،به یاد خاطرات سالهای
 1345تا  1351خورشــیدی افتــادم .درآن دوران
قانــون جدید مالیاتهای مســتقیم در اســفندماه
 1345بــه تصویب رســیده بــود کــه در مواد و
تبصرههــای فصــل هفتم قانــون مزبور ،شــرایط
انتخاب حسابداران رسمی ،وظایف ،اختیارات و
مســئولیتهای آنها پیشبینی شده بود ،همچنین
چگونگی تشــکیل کانون حســابداران رسمی با
مشــارکت کلیهی افراد واجد شرایط که بهعنوان
حســابداران رســمی انتخــاب میشــوند ،بهطور
صریح پیشبینی شده بود.
قبل از تصویب قانون مالیاتهای مســتقیم در
اســفندماه  ،1345فعالیتهای حرفــهای بهعنوان
حسابرســی مســتقل ،منحصر به دفتر حسابرســی

چند دههی پر فرازوفرود
شــادروان فواد مجذوب (از اوایل ســال )1342
و همچنین تأســیس مؤسســهی حسابرســی دقیق
(اردیبهشــت ماه  ،)1345توســط اســتاد ارجمند
شادروان حسن سجادینژاد به همراه یک شریک
انگلیســی بهنام ترنس جانگروو و نیز شــادروان
شــاهرخ بهنام بود (هر ســه نفر شرکای مؤسسه و
دارای عنوان  A,Cبودند).
شــادروان شــاهرخ بهنام و همچنین شادروان
حســن ســجادینژاد ،در زمان تأسیس مؤسسهی
حسابرسی دقیق ،هنوز در شرکت ملی نفت ایران
شــاغل بود و بهصورت پارهوقت در مؤسســهی
دقیق حضور مییافتند .اینجانب که در آن زمان
در ســازمان بیمههای اجتماعی شاغل بودم و قب ً
ال
در آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت
ایران ،شــاگردی استاد ارجمند شــادروان حسن
سجادینژاد را داشــتم ،بنا بهدعوت آن بزرگوار
کــه بهحق به پدر حســابداری در ایران شــهرت
یافته بود ،بهعنوان اولین عضو مؤسســهی دقیق به
صورت تماموقت ،مشغول به کار شدم (با استفاده
از مرخصــی بــدون حقــوق از ســازمان بیمهی
اجتماعی) و این شانس بزرگ را بهدست آوردم

تا با یک حســابرس باتجربــه و کام ً
ال حرفهای ب ه
نــام ترنس جانگروو همکاری خــود را بهعنوان
کاراموز حسابرسی شروع کنم و درسهای بسیار
زیادی از وی بیاموزم.
قانــون مالیاتهــای مســتقیم کــه بیشتــر از
قوانین کشــورهای پیشــرفتهی بلژیک و فرانســه
الهام گرفته بود و توسط اســتادان مالیاتی بهنامی
چون شــادروان محســن هــادوی (معــاون وقت
درآمدهــای مالیاتی وزارت دارایی) ،شــادروان
نــوری رضــوی (ملقــب به قانــون متحــرک)،
شــادروان دکتر یزدانبخش (مدیر کل دفتر فنی
مالیاتی) و همچنین دکتر حسنعلی رجایی که بعدا ً
به عنوان معــاون وزیر در امــور مالیاتی منصوب
شــد ،تهیه و تدوین شــده بود به تصویب رسید.
از اوایل ســال  ،1346تالش گســتردهای توسط
فارغالتحصیالن حســابداری در خارج از شرکت
(عمدتاً کشــور انگلســتان) ،شروع شــد تا عنوان
حســابدار رســمی منحصــرا ً بــه فارغالتحصیالن
خارج از کشــور داده شــود و کانون حسابداران
رسمی که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی
شــده بود ،منحصــرا ً از فارغالتحصیــان خارج
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از کشــور تشــکیل شــود .این تــاش بیوقفهی
فارغالتحصیــان خــارج ،با عکسالعمل شــدید
عدهی انگشتشمار فارغالتحصیالن داخل کشور
(فوق لیسانسهای حسابداری از آموزشگاه عالی
حســابداری شــرکت ملی نفت ایران که بهعنوان
حســابرس مستقل مشــغول به کار بودند) ،مواجه
شــد و در نهایت موضوع بهاندازهای جدی شد تا
اینجانب بههمراه دوســتان عزیزم آقایان بهروز
وقتی و محمدصادق بهشتیزاده ،مرحوم عزیزاله
اعلمیان ،داوود خمارلو ،حسن حیاطشاهی ،علی
ابریشــمیان و با همیــاری و همصدایی تنی چند
از فارغالتحصیالن رشــتهی حســابداری از جمله
آقایان طغرل آذر ،اردشیر بینش اقولی ،شادروان
احمــد زینی و دیگــران ،مبارزهی خــود را برای
احقاق حقوق فارغالتحصیالن داخل کشور آغاز
کردیم که نهایتــاً کار بهجایی انجامید که در اثر
تماسها و تالشهای جمعی ما با مقامات وزارت
دارایــی ،باالخــره با درخواســت مصرانــه ما از
طرف وزارت دارایی از انســتیتو ( C.P.Aانجمن
حسابداران رســمی آمریکا) درخواست شد تا با
اعزام نمایندگان واجد شــرایط بــه ایران ،اوضاع
و احوال حرفه و وضعیت مؤسســههای حسابرسی
بهوجــود آمده توســط فارغالتحصیــان ایران و
خارج مورد بررســی و ارزشــیابی قرار گیرد .در
نتیجــه ،در گــزارش نهایــی نماینــدگان اعزامی
هرگونه اقــدام حرفهای از جمله تأســیس کانون
یــا انجمن حرفهای در ایران ،باید با مشــارکت و
مباشــرت گروه فارغالتحصیالن ایران و خارج از
کشور ،صورت گیرد.
بــا توجه به مطالبی که در بــاال به اختصار بیان
شد ،در سال( 1350در آنزمان تعداد حسابداران
رسمی در طول ســالهای  1347تا 1350به بیش
از  30نفر بالغ میشــد) ،با مشارکت افراد واجد،
شــرایط کانون حســابداران رســمی تشکیل شد
و اولین هیأت مدیرهی آن به ریاســت شــادروان
ابوالقاســم خردجو (ریاست هیأت مدیره و مدیر
عامــل وقت بانک توســعهی صنعتــی) و با نایب
رئیسه شادروان ضیاءالدین شهیدی (معاون وقت
بانک مرکــزی ایران و اســتاد ارجمند رشــتهی

محمد مهدی سمیعی
حســابداری) و با دبیری آقای بهــروز وقتی و نیز
مشــارکت دو تن از حســابداران رسمی به عنوان
اعضای هیأت مدیره ،تشــکیل شد و کار خود را
آغاز کرد که تا اواســط ســال  1358فعالیت آن
ادامه یافت.
باید بــه این امر مهــم توجه داشــت که چون
امر حسابرســی مالیاتــی (تعیین درآمد مشــمول
مالیات اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بهموجب
مــواد فصــل هفتــم قانــون مالیاتهای مســتقیم
مصوب اســفندماه  )1345از جملــه اختیارات و
وظایف حســابداران رســمی شناخته شــده بود،
از ابتدای تشــکیل کانون حســابداران رســمی و
آغاز بهکار حســابداران رسمی ،این امر مأموران
تشــخیص مالیاتی را ناخشــنود و اکثرا ً ناراحت و
عصبانــی ســاخت .در نتیجه از همــان اوایل کار

مخالفتهــا و ســنگاندازیها توســط مأموران
تشــخیص مالیاتی بر علیه حسابداران رسمی آغاز
شد؛ بهطوریکه شــادروان فواد مجذوب که در
صراحت لهجــه برای ابراز عقایــد حرفهای خود
مشــهور و در امر حسابرسی استاد کمنظیری بود،
شــروع به اعتراضهای مستدل ،منطقی ،قانونی و
حرفهای بــر علیه تعدادی از ممیزان کل و ســایر
مأمــوران تشــخیص مالیاتــی کرد که بــا ایرادها
و بهانهجوییهــای غیراصولــی ،گزارشهــای
حســابداران رســمی را زیر ســؤال میبردند .این
اعتراضهــا و نیــز مناقشــات بین شــادروان فواد
مجــذوب از یک طرف با تعدادی از ممیزان کل
از طرف دیگر تا جایی پیش رفت که وزیر وقت
دارایــی درصــدد حمایت از مأموران تشــخیص
برآمــد و چــون شــادروان مجذوب بــا توجه به
خصوصیات اخالقی که داشت ،هیچگاه خود را
عضو کانون حســابداران رسمی تلقی نکرده بود،
لذا کانون نیز عم ً
ال قادر بــه دفاع از نامبرده نبود.
این امر موجب شــد تا شادروان فواد مجذوب در
نهایت ســامت رفتار و کردار حرفهای ،عم ً
ال بار
همهی مســئولیتها را شخصاً و بهتنهایی بر عهده
بگیرد و در نتیجه امر حسابرســی مالیاتی را کنار
بگذارد و بــه این ترتیب برداشــتهای مغرضانه
و ناصواب تعدادی از مأمورین تشــخیص برعلیه
حسابداران رسمی قوت بیشتری گرفت و هر روز
ایرادهای بی اساس به اعضای کانون شدت یافت.
بعد از پیروزی انقالب اســامی ،گروه کثیری
از مأمــوران تشــخیص مالیاتی بــه راهبری یکی
از صاحبمنصبــان مالیاتــی بــه اتفــاق دو نفر از
حســابداران رســمی و با مشــارکت تنی چند از
کارکنان وقت شرکت حسابرسی وزارت دارایی
که همگی به همراه گروه دیگر ،از اعضای انجمن
اســامی حســابداران بودند (که همزمان با وقوع
انقالب اسالمی تشــکیل شده بود) ،از موقعیت و
شور حاکم بر جامعه ،در یک فضای خالی (ودر
حقیقت خالء حرفهای) بر علیه حسابداران رسمی
بهپا خاستند و بدون هیچگونه بررسی و مطالعهی
قبلی در خصوص نحوهی کار حسابداران رسمی
و نیز روشهای اعمال نظــارت کانون بر رفتار و

کردار اعضــای خود ...،موفق شــدند با تصویب
مصوبهای خاص ،فصل هفتــم قانون مالیاتهای
مســتقیم را بهطــور کامل از قانــون مزبور حذف
کننــد و بهاین ترتیب امور مربوط به تعیین درآمد
مشمول مالیات توسط حســابدار رسمی را که از
طریق انجــام مراحل مختلف حسابرســی مالیاتی
حاصل میشــد عمــ ً
ا به روشهای ســنتی تعیین
مالیــات بــر درآمد مؤدیــان مالیاتی (کــه قبل از
تصویب و اجرای قانون ســال  1345اجرا میشد)
برگرداندند و این امر مهم و اساس را بار دیگر بر
عهدهی مأموران تشخیص مالیاتی گذاشتند.
گفتنی است افراد مذکور که با هدف خدمت
بــه انقالب اســامی به چنیــن اقدامــی مبادرت
کردند ،میتوانســتند با کمی بررســی و آشنایی
با مقــررات و ضوابط داخلی کانون حســابداران
رســمی و مالحظــهی پروندههــا و تصمیمهــای
گرفتهشــده در کمیتههــای مربــوط بــه کانون،
درصورتیکه نقصانــی در اجرای ضوابط حاکم
مالحظه میکردند درصدد رفع آنها برآمده و با
تقویت کانون حســابداران رسمی و انطباق آن با
شرایط انقالبی ،این کانون را که نهادی قانونی و
متکی به استانداردها و ضوابط حرفهای بود ،مورد
حمایــت قرار دهنــد؛ نه اینکه بــدون هیچگونه
تحقیق و بررســی ،بهیکباره تیشــه به ریشــهی
کانون بزنند.
اقدام شتابزده و احساسی فوق موجب شد تا
کانون حسابداران رسمی عم ً
ال منحل وحسابداران
رســمی نیز از اختیارها و وظایف و عنوان قانونی
خود محروم شوند .نگارنده اطمینان دارد ،افرادی
که در باال به آنها اشــاره شــد ،صرفاً تحت تاثیر
احساسهای ناشــی از وقوع انقالب اسالمی و با
قصــد و نیت خدمت ،مبادرت به چنین بیعدالتی
در حق حســابداران رســمی کــه اکثریت آنها
معتقد به رعایت اصول و اســتانداردهای حرفهای
بوده و هســتند ،نمودند و برای حدود بیست سال
بهطــور کامل بخشهــای دولتــی ،خصوصی و
نهادهای انقالبی را از خدمت حرفهای مســتقل و
کارآمد محروم ساختند.
نگارنده که از زمان تشکیل کانون حسابداران

ن سجادی نژاد
حس 
رسمی با ســمت رئیس کمیتهی انضباطی بهطور
مســتقیم و غیرمســتقیم در جریــان تخلفهــا،
اهمالکاریها و بی اعتناعی برخی از حسابداران
رسمی به رعایت آیین رفتار حرفهای قرار داشتم،
الزم میدانم تا در مورد شکایتها و گزارشهای
دریافتی دربارهی شــماری از حسابداران رسمی
توضیحــات الزم را بهاطــاع اعضــای حرفــه و
مقامهــای مربوط دولتی برســانم .در ســالهای
آخــر قبــل از انقالب اســامی حــدود  30فقره
گزارش درمورد تخلفات تعدادی از حســابداران
رســمی به کانون منعکس شــده بود که بر اساس
مقررات حاکــم در کانون ،ایــن گزارشها ابتدا
در کمیتهی رسیدگی به شکایتها که به ریاست
آقای داوود خمارلو تشکیل میشد ،مورد بررسی
دقیق واقع میشــد و درنتیجه حــدود  20فقره از

آرای کمیتــهی مذکــور بر اســاس اعتراضهای
وارده به کمیتــهی انضباطی کانون ارجاع شــده
بــود که پس از بررســیهای کافی و مشــاهدهی
پروندههــای حسابرســی و توضیح حســابداران
رســمی مربوط ،کمیتهی انضباطی رأی کمیتهی
رســیدگی به شــکایات را در مورد  17حسابدار
رسمی وارد دانســت و مورد تأیید قرار داد .الزم
به توضیح اســت در مورد نتایــج آرای کمیتهی
انضباطی ،اینجانب شخصا با شادروان ابوالقاسم
خردجو ریاســت وقت کانون مالقــات کردم و
توضیحهای مفصلی به ایشان دادم ،که وی ضمن
قدردانی از کمیتههای رســیدگی به شــکایت با
تأکید فراوان خواســتار ارسال آرا به شورایعالی
کانــون بهمنظور صــدور آرای قطعی شــدند .اما
بهعلت همزمــان بودن این اقدامات با ج ّو انقالبی
ماههای آخر قبل از انقالب اســامی جلســههای
شــورایعالی کانون تشکیل نشد و بعد از انقالب
نیز همانطور که در باال توضیح داده شد ،کانون
حســابداران رسمی عم ً
ال منحل و عنوان حسابدار
رسمی نیز نقض گردید.
ضربهای که به سبب انحالل کانون حسابداران
رســمی به حرفهی حسابرسی مســتقل ایران وارد
شد و برای حدود  20سال بهطور کامل بخشهای
دولتی و خصوصی را از خدمات حرفهای مستقل
محروم کرد ،هیــچگاه برای اعضای واقعی حرفه
و عالقهمنــدان به اســتفاده از خدمــات حرفهای
مســتقل ،قابــل بخشــش نخواهــد بود .زیــرا به
وجود آمدن نهادهایی چون ســازمان حسابرسی
صنایع ملی ،ســازمان حسابرسی بنیاد مستضعفان،
ســازمان حسابرســی بنیــاد شــهید و بعــدا ً ادغام
آنها در یکدیگر و تشــکیل سازمان حسابرسی،
یکایک ســازمانهای وابسته به دولت و نهادهای
انقالبی بــوده و هیــچگاه از اســتقالل کامل که
مهمترین اصل در امر حسابرســی حرفهای است،
برخــوردار نبوده و نخواهند بــود .گرچه میتوان
از اینگونه ســازمانها بهعنوان حسابرس داخلی
دولت و با نهادهــای ذیربط نام برد که در جای
خــود میتواننــد در تصمیمهای گرفته شــده و
برنامهریزیهای مربوط در ســازمانهای دولتی و
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نهادهای انقالبی بسیار مفید و مؤثر باشند.
امــا در مــورد تشــکیل و تأســیس انجمــن
حســابداران خبره بایــد توضیح داد کــه پس از
تأســیس کانــون حســابداران رســمی و تبعیت
فارغالتحصیالن خــارج ،از تصمیمهای مقامهای
وزارت دارایــی ،ایــن فارغالتحصیــان درصدد
تأســیس یک انجمن حرفهای مستقل برآمدند تا
بهطور موازی و همپای کانون حسابداران رسمی
به پیش برود .اما از آنجا که تجربهی مناســبی را
مورد ایجاد کانون بهدســت آورده بودند از همان
ابتدای فعالیت برای تشکیل انجمن حرفهای بر آن
شــدند تا برای کســب موفقیت انجمن با قبول و
مشارکت چند تن از فارغالتحصیالن داخل کشور
موضوع را پیش ببرند.
بــه این دلیل بود که در اواخر بهمن ماه ،1351
شــادروانان پرویز نبوی و شــاهرخ بهنــام به دفتر
اینجانب (مؤسسهی حسابرسی خبره) آمده و از
بنده خواســتند تا به اتفاق ایشان به دفتر شادروان
مهدی ســمیعی رفته و در مورد تأســیس انجمن
حرفــهای جدید به بحــث بپردازیم .ضمن اینکه
دعوت آقایان باعث خوشحال من شد ،اما نگرانی
شــدید در من ایجاد شــد چون بهعنوان تنها فرد
تحصیلکردهی داخل کشــور میبایست با تعداد
زیــادی از فارغالتحصیــان خارج از کشــور به
بحث و جدل بپردازم .بههرحــال اینجانب با نام
شــادروان مهدی سمیعی آشــنایی داشتم و آگاه
بودم که ایشــان در گذشــته چندین ســال مدیر
ســازمان برنامه و چند ســال نیز رئیسکل بانک
مرکزی ایران بودند .از این رو بسیار مشتاق دیدار
با ایشان بودم ،وقتی در مقابل خود ایشان را دیدم،
بیاختیار مجــذوب برخورد متواضعانه و چهرهی
مهربان و دوستانهی وی شدم و بعد از مدتی کوتاه
زمانی که با عقاید و باورهای ایشــان اشنا شدم ،با
احساس رضایت از افتخاری که نصیبم شده بود،
ایشان را مدیری مدبر ،انسانی آزاد و عادل و فردی
شایسته و بیطرف در مورد مسائل حرفه و بهویژه
مساوی شــناختن حقوق فارغالتحصیالن داخل و
خارج ،یافتم .به این دلیل ضمن سپاســگزاری از
حسن نیت ایشان برای مشارکت دادن تعدادی از

رسول محمدی سالک
فارغالتحصیالن ایران در تأسیس انجمن حرفهای
و مستقل مطابق با اســتانداردهای پذیرفته شدهی
بینالمللی ،و در اعتالی کیفی خدمات حسابرسی
و حســابداری در ایــران و تربیــت و پــرورش
حســابداران متعهــد و صــادق به انجــام وظایف
حرفهای ،از ایشان درخواســت کردم تا چند نفر
دیگــر از فارغالتحصیــان داخل کشــور که در
آنموقع به کار حرفهای اشــتغال داشتند و مورد
تأییــد همگان بودنــد ،به جمع اعضــای انجمن،
اضافه شــود .این موضوع بالفاصله مورد موافقت
ایشان قرار گرفت و با این ترتیب افراد پیشنهادی
اینجانب به شــرح زیر با تأیید شــادروانان پرویز
نبــوی و شــاهرخ بهنام بهعنوان اعضای مؤســس
مورد موافقت واقع شد:
 -1شــادروان عزیزاهلل اعلمیــان و آقای داوود

خمارلــو (شــرکای اینجانــب در مؤسســهی
حسابرسی خبره)،
 -2آقای بهروز وقتی و آقای رســول محمدی
سالک (شرکای مؤسسهی حسابرسی رازدار)،
 -3آقای سیدمحمد صادق بهشتیزاده (دارای
سابقهی کار مفید در مؤسسهی حسابرسی دقیق).
با توجه به مطالب یادشــده ،تصمیم گرفته شد
تا مجمع اعضای مؤسس انجمن ،شامل  13نفر از
فارغالتحصیالن خارج و  6نفر از فارغالتحصیالن
داخل به زودی برگزار شود و مراحل قانونی ثبت
انجمن در زمانی معقول به انجام برسد.
بــا فرارســیدن روز مجمــع ،اعضای مؤســس
انجمــن که در محل ســالن اجتماعات ســازمان
مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد .چــون تعداد
فارغالتحصیالن خــارج به  23نفــر افزایش یافته
بود ،این امر مورد اعتراض فارغالتحصیالن داخل
واقع شــد و پس از بحــث و گفتوگوهای زیاد
و عنوان شــدن برخی مطالب غیرحرفهای توسط
تنــی چنــد از فارغالتحصیالن جــوان و تازهوارد
خارجــی (در اینجا از ذکــر جزییات صرفنظر
میکنــم) با خــروج اعتراضآمیز آقایــان بهروز
وقتی و ســید محمد صادق بهشتیزاده از جلسه،
جمــع فارغالتحصیــان داخل بــه  4نفر کاهش
یافــت که با تالش و بحثهای مســتدل از طرف
اینجانب و حمایت کامل سه یار و همکار حاضر
در جلســه ،موفق شــدیم تعداد اعضای مؤســس
فارغالتحصیالن ایــران را به  13نفر افزایش دهیم
و در نتیجه تعداد کل اعضای مؤســس به  36نفر
بالغ شد .در ادامهی جلسه ،انتخاب اولین اعضای
شــورایعالی انجام شــد که چون فقط یک نفر
از اعضــای فارغالتحصیــل ایران امــکان حضور
در ترکیب شــورای عالی را داشــت ،برای آرام
شــدن ج ّو جلســه و ایجاد آرامش در جلسههای
آتی شورا ،آقای رســول محمدی سالک (فردی
بردبــار و با حوصلــه) از طــرف فارغالتحصیالن
داخل انتخاب شــد و در ترکیب اولین شــورای
انجمن قرار گرفــت .باالخره در اردیبهشــتماه
سال  ،1352مراحل ثبت انجمن تکمیل شد و این
انجمن بهطور قانونی فعالیت خود را آغاز کرد و

بهتدریج با توجه به ضوابط و مقررات تعیینشــده
به شمار اعضای آن افزوده شد.
اما نکتهی مهم این بود که با توجه به همســانی
کامل و اهداف مشــترکی که بین اعضای مؤثر و
کاردان انجمــن با افراد شایســته و قدیمی که در
کانون حسابداران رسمی وجود داشتند (شادروان
ابولقاســم خردجو رئیس هیأت مدیره ،شادروان
ضیاءالدین شــهیدی نایب رئیس هیــأت مدیره،
آقای بهــروز وقتی دبیرکل کانون) موجب شــد
تا تعدادی از حســابداران رســمی که به رعایت
آییــن رفتــار حرفــهای بیاعتنا بودند یــا به طور
جــدی از رعایت کامل ضوابط حرفهای در انجام
وظایف و مســئولیتهای خود بهرمند نبودند ،از
ادامــهی کار در حرفه محروم شــوند و در مورد
تعداد قابلتوجهی از حســابداران رسمی نیز پس
از رســیدگی و اظهارنظــر کمیتهی رســیدگی به
شــکایتها ،پروندهی آنهــا در کمیته انضباطی
(اینجانب در تمام مدت عمر کانون حســابداران
رســمی بــه عنــوان رئیس کمیتــه انجــام وظیفه
میکــردم) مطرح و برای  17نفر از آنها به علت
قصور و بیاعتنایی به ضوابط و مقررات حرفهای
و یــا به علت عــدم آگاهی و نداشــتن اطالعات
کافــی بهطور خالصه عدم آشــنایی بــه نحوهی
کار حرفــهای و عدم صالحیــت کافی ،تقاضای
تعلیق آنها به شــورای عالی کانون تســلیم شــد
که با وقوع انقالب اســامی ،فرصت کافی برای
کنارگــذاردن آنهــا فراهم نشــد .همانطور که
قب ً
ال به آن اشــاره شد ،به علت حذف فصل هفتم
قانون مالیاتهای مســتقیم توسط شورای انقالب
اســامی ،کانون حسابداران رسمی عم ً
ال منحل و
حسابداران رســمی و به تبع آن اکثر مؤسسههای
حسابرســی به حالت نیمه تعطیل درآمدند و یا با
انحالل کامل مواجه شدند.
انجمن حســابداران خبره نیز از عوارض ناشی
از انحالل کانون حسابداران رسمی بیبهره نبود،
زیرا اکثریت اعضای شــورای عالی انجمن و نیز
اعضــای مؤثر آن از فعالیت در حرفه کنارهگیری
و بیشتر آنها به خارج از کشور عزیمت کردند
و عم ً
ال فعالیت هــای حرفهای انجمن برای مدت

زمــان طوالنی به حالت تعلیــق درآمد .تا این که
بعضی افراد که غالباً با حرفهی مستقل حسابداری
و حسابرسی آشنایی نداشــتند ،مسئولیت ادارهی
انجمــن را برعهــده گرفتند و به اســتثنای آقایان
پرویــز جواهی و علی روســتا که بهحــق توانایی
ادارهی انجمــن را دارا بودنــد و بــرای دورهای
کوتاه ســعی در احیای انجمن داشتند (البته آقای
جواهری به خارج از کشور مهاجرت کرد و برای
مدت زمان کوتاه نیز علی روســتا که فردی مطلع
در امور حرفه بود و ریاســت انجمن را عهدهدار
شــد ،بنا به دالیل شخصی خیلی زود از انجمن و
بهطور کلی از حرفه خارج شد) و در نتیجهی نبود
مدیریت باثبات و کارآمد و نیز فشارهای وزارت
کشور مبنی بر عدم شناسایی انجمن به عنوان یک
نهــاد حرفــهای ،خطر انحالل و از بیــن رفتن این

تشکل حرفهای و مستقل تشدید شده بود .با ورود
آقایان غالمرضا ســامی و هوشنگ خستوئی به
شورایعالی و تالش قابل توجه آنها در چندین
دورهی متوالی بهعنوان رئیس شــورا و خزانهدار،
باالخره فعالیت انجمن از طرف وزارت کشور به
رسمیت شناخته شد و به تدریج به تعداد افراد آن
افزوده شــد تا جاییکه در شرایط کنونی ،تعداد
اعضا به حدود  7500نفر رســیده است که از نظر
ک ّمی ،پتانسیل بسیار مهمی برای انجمن محسوب
میشود اما آنچه در خور اهمیت است ،موضوع
نظــارت بر اعضا اســت .در این مــورد هیچگونه
راهکاری اندیشــیده نشده اســت و به همین دلیل
عملکــرد تعداد زیــادی از اعضا که در سراســر
کشــور به عنوان عضو انجمن حســابداران خبره
و با یدک کشــیدن عنوان حسابدار مستقل وابسته
به انجمــن فعالیت میکنند ،اشــکالهای زیادی
را فراهم آورده اســت که بایــد هرچه زودتر در
اجرای مواد هشــتم و نهم اساسنامهی انجمن در
جهــت ارتقای کیفــی اعضا و همچنیــن نظارت
مســتمر و مؤثر بر نحوهی فعالیت آنها ،اقدامات
الزم و جدی صورت بپذیرد .البته مرکز آموزش
انجمن که گویا بهصورت مســتقل عمل میکند،
در برنامههــای آموزشــی خود بــرای کارمندان
سازمانهای مختلف که عمدتاً به صورت تئوری
انجام میشــود ،موفقیتهای زیاد کسب کرده و
زحمت دســتاندرکاران و مدرســان مرکز قابل
تقدیر و ســپاسگزاری اســت .اما همانطور که
در باال اشــاره شــد ،باید با تشــکیل کارگاههای
آموزشی برای اکثریت اعضا ،تدابیر الزم در نظر
گرفته شــود و هرچه زودتر مورد اجرا گذاشــته
شود.
امید اســت انجمن حســابداران خبرهی ایران
که یک انجمن مســتقل حرفهای در کشور است،
بتوانــد در آینــدهی نزدیک در جهــت اهداف
و نیتهــای بزرگوارانــی کــه آن را بنــا نهادند،
گامهــای مؤثــری در اعتالی کیفــی و منطبق بر
اســتانداردهای بینالمللی بردارد و در راه کمک
بــه دولت جمهوری اســامی ایران بــا تمام توان
خود موفق باشد.
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