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حسابرسان داخلی

فرهنگ های پارســی برای »حرفه«، پیشــه و صنعت )صناعت( و برای »حرفه ای«، چیره دســت را برابر گذاری 
کرده اند. پس هر کس با هر پیشــه، حرفه ای دارد؛ اما لزوما در آن پیشــه، چیره دســت نیســت. چیره دســت 
کســی را گوینــد که پیشــه خود را بــا اندک ترین انرژی و در اندک ترین زمان اما با بیشــترین بازدهی ســرانجام 
می دهــد. الزمــه چیره دســتی، فکــر کردن اســت؛ فکــر کردن دربــاره موضــوع، یافتن همــه راه های انجــام کار، 
شناســایی مزایا و معایب هر راه کار، ســنجش و انتخاب مناســب ترین - نه لزوما کوتاه ترین - راه کار و انجام 
دادن آن. انجام دادن هر کار با چیره دســتی مســتلزم آگاهی و به کارگیری اصول و قواعد ویژه آن پیشه است. 
»حسابرســی« در معنای عام آن، یک حرفه اســت و»حســابرس« کســی است که شــناخت الزم از کار را دارد، 
در انجــام دادن کار، فکــرش را بــه کار می گیــرد و درنتیجــه، کار را بــا بهتریــن شــیوه بــه پایان می رســاند؛ یعنی 
»حرفه ای« اســت. حســابرس داخلی با شناختی که از همه گوشه و کنارسازمانش دارد با حفظ استقالل رأی، 
به سازمان خود خدمت می کند. چنانچه این حسابرس داخلی، چیره دست و کارشناس باشد، یعنی در همه 

حال به اصول اخالقی و حرفه ای پایبند باشد، به او »حسابرس داخلی خبره« گویند.
چهارشــنبه 24 تیــر 1394 نخســتین گــروه از اعضای انجمن حسابرســان داخلــی ایران در ســالن دکتر تورانی 
دانشــگاه الزهرا گرد هم آمدند تا با رهبری آقای نظام الدین ملک آرایی ســوگند ســقراط حسابداری را بخورند. 
سوگند بخورند تا استانداردهای حرفه ای حسابرسی داخلی را همیشه رعایت کنند؛ سوگند بخورند به اصول 
اخالقی به ویژه درستکاری و رازداری، پای بند باشند و سوگند بخورند منافع جمعی را بر منافع شخصی مقدم 
دارنــد. ما دســتیابی این گــروه را به عنوان »خبره« در حسابرســی داخلی، تبریک می گوییم و برایشــان عمری 

باعزت، شرف، پاک دامنی و خدمت رسانی آرزومندیم.
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