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کناریقلم: 7ه oمحمد غوا  
، راز ?ا)داری توسعه EFاcی حسابر. داخ�ی حرفهمشارکت هم  

ـــــت كه Rهســـــــازی حســـــــابر=� داخ�� در بن¢اەاســـــــتقرار و پ�ادە � اســ
ـــــادي دير زما�5 عنوان ¶�� از ار<ان هاي اقتصــ

ــه قرار   � مورد توجـ
DMــاد م°·ـــت رقـــاب ــDE ا¶جـ ـــــــــــ � و تمركز ب¸شــ

DMك Oi ي �Eوم راهHش مف DEـــــــ ـــــت. Rـــا گســــــــ ـــــــــــ گرفتـــه اســ
، ºميتـههيئـت �

Dـهمـديرە بر ا¶فـاي نقش نظـار�R �=ـهی حســــــــــــــــابرR ـت و?kــ�� تق ــ ـــ ي نظـام  عنوان ركن اصــــــــ �Eـارگº
ل DEكتهاي داخ�� و اطمينانكن Oi 5 اهداف د و تام � �Eه پ¸شـــR ســـ~تA �

Oــ ی ها مط#ح شـــدە اســـت. <میتهRخ�ـ
گ، Rه حســــــــــابر= داخ�  ین وظ�فهمنظور تحقق احســــــــــابر= Rه DEا ی ســــــــــfات  Jرو، حســــــــــابر= کند. از این
ەداخ� از حلقــه �Eــــــــــ� زنج ـــ ، نقش مH` در ی ارزشهــای اصــ DMک Oi ی �Eــــــــت کــه در چــارچوب راه ـــ آف#?5M اســـــ

کتتوسعه Oi ها، سازمانی {ا�دارJ کند. ها و واحدهای اقتصادی ا�فا 
5 است. حسابرس داخ� Rه <ارهای متفاو�D م:ادرت Jبراای ½س�ار ه�جانحسابر= داخ�، حرفه �Eورزد  نگ

کت Rه ارمغان Jهای جد�دی را برای ذیو هر روز فرصـــــــــــــت Oi ــــــــودآوری ـــ آورد.  نفعان و بHبود عمل�ات و ســ
J الت جد�د مواجهfا افراد و مشــــــــR هحســــــــابرس داخ� هموارەR برای وی �fه معما�� شــــــــود. هر مشــــــــRمثا

ــــ درســــــDM حل کند. وی Jاســــــت که Rا�د آن را Rه کت را برر= کردە و Rا هر ک�ــ Oi تواند واحدهای مختلف
J ه گفتکهR خواهدJ دازد. حسـابرس داخ� ÁEکت شـود  وگوی انتقادی ب Oi سـ�` تازە واردA تواند همانند

ــــان نورافکن بر رو?ه 5 بردە و ½ســــــــ ، اتالف منابع و عدم اث#8خ�ــــــــــــO را از ب � ای ناÄارآمد هو تار عنکبوِت ناÄارآ��
کت در تعامل بودە و از  Oi رســـــتان، مدیران و معاونانÅi ،ا <ارکنانR ،د. عالوە بر این، حســـــابرس داخ�Rبتا

  کند. خاطر انجام مناسب <ارهای درست قدردا�J 5اeشان Rه
ی حســابر= داخ� در کشــور ع°?زمان ایران، تاســbس ی حرفههای صــورت گرفته برای توســعه�� از تالش

ای، ت#?ن وظا�ف این انجمن حرفهبودە اســـــت. �� از مHم  ۱۳۹۱جمن حســـــابرســـــان داخ� ایران در ســـــال  ان
ÆاÇو ارائهآ Oخ�ــــRو تخصــــ²ــــ و ترو?ــــج آموزش حرفهی آخ#?ن �افته Oــ ای مســــتمر در های عل`، پژوه�ــ

ــا اســــت که در این راســــتا، اقدام Rه ت�Hه و ان_شــــار دوماە � نمودە اســــت و ی حســــابرســــان داخنامهم�ان اعضــ
5 شمارە از دورە    هس_�م.  ۱۴۰۰ی چHارم آن در روزهای آغاز?ن سال ا¤نون شاهد اول �

?ه OـــPـA ــار ــای حرفهنامهی دو ماەتداوم ان_شــ ــابر= ی حســــابرســــان داخ� Rدون مشــــارکت تماJ اعضــ ی حســ
ـــــــگران و عالقــه ـــ ــ¢ــاه�ــان، پژوهشـــــ ـــــ ــــــ م امfــانداخ�، داAشــ DEــــــــــمــا  {ــذیر نخواهــد بود.  منــدان مح ـــ در ن_�جــه، از شــ

J ــال مقـالـهبزرگواران دعوت ــود Rـا ارســـــــــــــ امون «فرآینـد اجرای حرفـهشـــــــــــــ �Eــابر= داخ�  هـای خود پ ای حســـــــــــــ
ی پ�ادە(برنامه �Eــــــــــگری و پ�گ ــ�هر?زی، اجرای <ار، گزارشــ ــازی توصــــــــــ ــ ی ســــــــ �Eســــــــــــک»، «راهjها)»، «مدی#?ت ر

ــان مســــتقل»، «<میته ــابرســــان داخ� Rا حســــابرســ »، «تعامل حســ DMک Oi ابر=»، «تجارب عم� در ی حســــ
مح�ط ایران»، «کشف تقلب»، «سازو<ارهای برر= رو?دادهای نامطلوب گزارش شدە از سوی <ارکنان» 

?ه و Rه ت:ع�ت از آن، اعتالی حرفه OــــPـA ـــکوفا�� ی حســـــابر= و ســـــایر موارد مرت:ط Rه اســـــتمرار ان_شـــــار و شــ
م سـه دورەهدانم از تالشی خود Jداخ� <مک کن�د.در {ا�ان وظ�فه DEان مح �Eدبi ی گذشـته، ا و زحماِت

ــــگران ارجمند   » و پژوهشــــــــ DMوح�د من» DEو آقای دک « 5Éــــا� ــــداقت»، خانم دکDE «بÊتا مشــــــــ آقای «پرو?ز صــــــــ
ـــــنگ نادر?ان»، آقای «ع:اس ار8اب 5 آقای «هوشــ ـــــ � »، آقای «مرت²ـــــــ5 اســـــــدی»، آقای دکDE «حســ ســـــــل�ما�5

ی»  �Eــا ســــــــل�ما�5 ام ی»، آقای دکDE «غالمرضــــــ �Eت ارائهکثRاR ــــــایر ع°?زان پژوهشــــــــگر ی مقاله و مطالب و ســ
ــمنـد قـدردا�5 نمـا�م. هم 5 ارزشـــــــــــــ ــــــــــئول�ـت مـدیر   ،چن � » کـه مســـــ از زحمـات و خـدمـات آقـای دکDE «ع� رحمـا�5

?ه را بر عHدە  OPA ¡داشته و دارند،مسئو J 5کنم. صم�مانه قدردا�   
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