بــا خوبیهــا و بدیهــا و هــر آنچــه کــه بــود؛

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک

شاهخ اهی شسته ،باران خورده ،اپک
آسمان آبی و ارب سپید
ربگهای سبز بید

رنم رنمک می رسد اینک بهار

رحمت اله صادقیان
رئیس شورای عالی

خوش هب حال روزگار

برگــی دیگــر از دفتــر روزگار ورق خــورد ،برگ
دیگــری از درخــت زمــان بــر زمیــن افتــاد،
ســالی دیگــر گذشــت و بهــار طبیعــت از راه
میرســد و صحنــه جهــان آیینــه تمامنمــای
قــدرت خداونــدی میشــود و بــاز نســیم
گــوارای گیســوان مشــک؛ بــوی بتههــای
گالب را بــا آهنــگ مــوزون تــکان میدهــد
تــا بــا اللــۀ خــوش عــذار و نرگــس و ریحــان و
گلهــای دشــتی همزمــان جوانــه زننــد و ترانۀ
عشــق را بــه گوش عشــاق برســانند و آنــگاه در
چمنهــا و دشــت و دمــن طوفــان برپــا کننــد
و بــاز گرمــای مالیــم و فرحبخــش روزهــای
آفتابــی بهــار در بــاغ و راغ و کشــتزارها بــه
ســبزه و گلهــا و درختــان بشــارت میدهــد
تــا از خــواب ســنگین زمســتان بیــدار شــوند و
روح تــازه بــه خــود گیرنــد و آنــگاه ایــن نــوای
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جانبخــش را ســاز بدارنــد .پایــان ماجــرای

در ســال گذشــته در کنــار تمــام ســختیها

بهــاران و حیــات دوبــارۀ زمیــن را که نشــانهای از

ســرد و ســفید زمســتان ،همیشــه سرســبزی

در انجمــن حســابداران خبــره ایــران تــاش

قــدرت و رحمــت الهــی اســت ،بــه حضــور شــما

بهــاران خواهــد بــود .تــا رســیدن ســال نــو،

کردیــم تــا بــا تمــام قــوا در راســتای انجــام

اعضــای گرامــی و خانــواده محترمتــان تبریــک و

تنهــا یــک ســام خورشــید باقــی اســت ،بنگــر

خدمــت بــه اعضــای محتــرم انجمــن اتفاقــات

تهنیــت عــرض میکنیــم .دلهــای پــر مهرمــان را

بــه رســتاخیز طبیعــت کــه چــه زیباســت و هر

خوبــی را رقــم زنیــم ،از برگــزاری وبینارهــا و

بــه روزهــای ســبز و زیبــای بهــار پیونــد میزنیم

ســال رســتاخیزی دیگــر را تجربــه میکنیــم

دوره هــا و آمــوزش هــای رایــگان در جهــت

و شــادی را بــرای یکدیگــر بــه ارمغــان میآوریــم

و چــه زیباتــر رســتاخیز انســان در ایــن عصــر

توانمنــد ســازی اعضــا تــا برگــزاری آزمــون هــا

و بــه یــاد داریــم کــه پیــام نــوروز ایــن اســت:

آهــن و تباهــی.

و دوره هــای حســابدار مالــی خبــره ،حســابدار

دوســت داشــته باشــید و زندگــی کنیــد؛ زمــان

بــا خوبیهــا و بدیهــا ،هرآنچــه کــه بــود؛

مدیریــت خبــره ،مدیــر مالــی خبــره و مدیــر

همیشــه از ان شــما نیســت....

ســالی دیگــر گذشــت ،و در حرفــۀ حســابداری

ریســک خبــره و  ...فــرا رســیدن ســال نــو

در کنــار همــکاران و همراهــان ،شــادیها و

همیشــه نویــد بخــش افــکار نــو ،کــردار نــو و

تلخیهــای بســیاری را بــه نظــاره نشســتیم،

تصمیمهــای نــو بــرای آینــده اســت ،آینــدهای

از لحظههــای تلــخ دیــدن کــوچ یــاران و از

کــه همــه امیــد داریــم بهتــر از گذشــته باشــد و

دســت دادن دوســتان در ایــن ســال ســخت

بایــد تــاش کنیــم تــا در ایــن مســیر بــا قــدرت

و درگیــر بــا بیمــاری کرونــا تــا شــادیهای

بیشــتری پیــش برویــم.

اتفاقــات نــو و تــازه در حرفــۀ حســابداری.

ط آور
فــرا رســیدن فصــل شــادیبخش و نشــا 
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ُــوب َو ْالَبْ َصــا ِر یَــا
ِّــب الْ ُقل ِ
یَــا ُم َقل َ
ُم َدبِّــ َر اللَّ ْیــلِ َو ال َّن َهــا ِر یَــا ُم َحــ ِّو َل
الْ َحــ ْو ِل َو ْالَ ْحــ َوا ِل َحــ ِّو ْل َحالَ َنــا
إِلَــی أَ ْح َســنِ الْ َحــا ِل
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