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بهاریه

خوشتر زعیش و صحبت باغ و بهار چیست؟                         ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟
 معــــنی آب زنــــدگی و روضــه ارم                          جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ 
هر وقـت خوش که دست دهد مغتـنم شمار                        کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیــوند عــمر بسته به موییست، هوش دار                        غمخوار خویش باش! غم روزگار چیست 

در آسـتانه طليعـه بهـار و شـروع سـال 1395، بـراي اعضـاي محترم جامعه حسـابداران رسـمي ايران سـالي 
سرشـار از سـامت و موفقيـت آرزومنديم.

در دو سـال گذشـته، اقدامـات مختلفـی صـورت گرفـت. ارتقـای پاسـخگويی بـه اعضـای جامعـه بـا ايجـاد 
سـاختارهای مالـی و اداری مناسـب، ارتقـای مشـارکت اعضای جامعه با برگـزاری همايش ها و سـمينارها، بهبود 
نظـام نظـارت و کنتـرل کيفيـت، تصويـب کليـه آيين نامه هـای پيش بينـی شـده در اساسـنامه جامعـه و رفـع 
تنش هـای موجـود در جامعـه حرفـه ای و بهبود روابط با اسـتفاده کنندگان از خدمات جامعه حسـابداران رسـمی 

ايـران، بخشـی از فعاليت هـای انجام شـده اسـت. 
حرفـه حسابرسـي، در سـال 1395، چالش هـاي بسـياري در پيـش رو دارد. چالـش مقررات و قوانيـن در اجرا، 
ارتقـاي کيفيـت خدمـات حسابرسـي، لـزوم آموزش حرفه اي مسـتمر، عـدم ثبات درآمد مؤسسـات حسابرسـي 
و رتبه بنـدي، به کارگيـري اسـتانداردهاي بين المللـي گزارشـگري مالـي، کاربـرد فناوري هـاي نويـن در خدمات، 
ارتقـاي اسـتقال در خدمـات اطمينان بخشـي، رقابـت غيرحرفـه اي، فاصلـه انتظـارات از خدمـات حسابرسـي و 
اعتباردهـي، لـزوم ارتقـاي شـفافيت و فرهنـگ پاسـخگويي و...، برخي از چالش هاي حرفه حسابرسـي اسـت که 

تـاش جمعـي را بـراي بهبـود مي طلبد.
و امـا در سـال پيـش رو، شـاهد برگـزاري دوره ششـم انتخابات شـوراي  عالي جامعه حسـابداران رسـمي ايران 

خواهيـم بـود کـه انشـااهلل پرشـور و با حضـور اعضاي محتـرم، بهتر از گذشـته برگزار خواهد شـد.
اميدواريـم در سـال 1395، کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری، سـال »اقتصـاد مقاومتـی؛ اقـدام و عمـل« 
نام گـذاری شـده، در سـايه الطـاف خداونـد بزرگ و توجه مسـئوالن اقتصادي و همبسـتگي، همدلي و مشـارکت 
و انسـجام هرچـه بيشـتر اعضـاي فرهيختـه جامعـه بزرگ حسـابداران رسـمي ايران، شـاهد پيشـرفت و اعتاي 

روزافـزون حرفه حسـابداري و حسابرسـي در کشـور باشـيم.

                     اعضاي شوراي عالي 
                     و هیأت مدیره 
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محمدتقي شيرخواني 
دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران

افتتاحيه   سخنراني 
دبيركل  توسط  خيرمقدم  و 

آسـتان  بـر  بی پايـان  ثنـای  و  سـپاس 
نهايـت  و  رأفـت  کمـال  در  کـه  پـروردگار 
همايـش  ايـن  برگـزاری  نعمـت  عطوفـت، 
را بـه مـا عطـا فرمـود. در 29 بهمـن سـال 
قبـل نيـز بـه يـاری خداونـد متعـال همايش 
حرفه ای جامعه حسـابداران رسـمی ايران نيز 

در هميـن محـل توسـط جامعه حسـابداران 
تـاش  نشـانگر  کـه  گرديـد  رسـمی برگزار 
هيـات مديره برای مشـارکت بيشـتر اعضا در 

امـور جامعـه اسـت.
بـا سـام و عـرض ادب و احتـرام خدمـت 
همـه مهمانان بزرگوار و حسـابداران رسـمی، 
رسـمی ايران،  حسـابداران  جامعـه  اعضـای 
تشـريف فرمايـی جنـاب آقـای دکتـر طيـب 
نيـا وزيـر محتـرم امـور اقتصـادی و دارايـی 
را کـه بـه رغـم ضيـق وقـت و مشـغله زيـاد 

و حضـور در جلسـه هيـات محتـرم دولـت، 
در  اسـت  قـرار  و  پذيرفتنـد  را  مـا  دعـوت 
سـاعت يـازده پـس از خاتمـه جلسـه هيـات 
همچنيـن  باشـيم،  خدمتشـان  در  دولـت 
رياسـت  تقوی نـژاد  دکتـر  آقـای  جنـاب 
جنـاب  مالياتـی،  امـور  سـازمان  محتـرم 
آقـای دکتـر نصيـری اقـدم دبير کميسـيون 
اقتصـادی دولـت، و سـاير مسـئوالن محترم 
و  مديـران  شـرکا،  مالياتـی،  امـور  سـازمان 
همـکاران عزيـز در مؤسسـات حسابرسـی و 

گزارش همایش

هانگرش چالشوها

برگزاري همایش

در روز چهارشـنبه پنجم اسـفند سـال جاري، شـاهد برگزاري موفـق همایش »اصالح 
قانـون مالیات  هـاي مسـتقیم، نگرش هـا و چالش هـا«، توسـط جامعـه حسـابداران 
رسـمي ایـران بودیم. در ایـن همایش که بـا حضور جنـاب آقاي دکتر علـي طیب نیا، 
وزیـر محتـرم امور اقتصـادي و دارایي، جنـاب آقاي دکتـر تقوي نژاد ریاسـت محترم 
سـازمان امور مالیاتـي، اعضاي شـوراي عالي، هیئت  مدیـره و جمع کثیـري از اعضاي 
جامعه حسـابداران رسـمي ایران برگزار شـد، گروهي از اسـاتید و برگزیـدگان حرفه 
و آشـنا بـه موضوعات مالیاتـي، جنبه هـاي مختلفـي از مالیات سـتاني، مالیات ها و به 
ویـژه قانـون مالیات هاي مسـتقیم و تغییراتي که اخیـراً در آن صورت گرفته اسـت را 
مـورد بحث و بررسـي قـرار دادند. مقرر شـده اسـت قانـون اصالح شـده مالیات هاي 

مسـتقیم از ابتداي سـال 1395 در کشـور اجرایي شود.


