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رفیقی از رفقای جان می گفت: “زندگی یعنی آدمی به دنیا می آید؛ چند نفر آدم درست و حسابی را می بیند و آنان را درک می کند و در پایان می رود؛ همین!”
اما من از آغازین روزهایی که فکر مقدماتی و اقدام ابتدایی برای انتشار مجله ای در سازمان حسابرسی، شکل گرفت تا زمان تولد )مجله( حسابرس 
و طی دوره همکاری با آن، گویا بارها و بارها زندگی کرده ام، چرا که با ده ها و بلکه بیش از این تعداد، انسانهایی آشنا شدم، و حضورشان را مستقیم و 

غیرمستقیم درک کردم، که هریک معنا و ارزش یک زندگی را داشته اند. 
به بهانه مبارک چاپ یکصدمین شماره مجله حسابرس، دوست دارم از این »زندگی«ها یاد کنم؛ چرا که این مرور و یاداوری، حس خوشایند زندگِی 

دوباره و بلکه چندباره ای را برایم به ارمغان می آورد. 
پیش از آن که به نوشتن آغاز کنم توجه خواننده گرامی این مطلب را به چند نکته ضروری جلب می کنم:

اول آن که؛ ممکن است افرادی از قلم افتاده باشند؛ همین جا از آنها پوزش می طلبم. 
دوم این که؛ تمامی عزیزانی که در این نوشتار از آنها یاد کرده ام، انتخاِب مِن نگارنده هستند؛ بنابراین مسئولیت انتخاب به تمامی با من است. 

ســوم آنکه؛ آدمی، آدم اســت، و زندگیش ماجرایی و فرازونشیبی و پسند و ناپســندی دارد. هرچند من در خاطره خود جز »یاد نیک« و »نکویی« از 
اینان که ذکرخیرشان را به قلم آورده ام، نسپرده ام اما در هر مورد تنها جنبه های مثبت را، به زعم خودم مطرح کرده ام. 

چهــارم آنکــه؛ برای ترتیب و نظم در یادکردن این عزیزان و این بهانه های زندگی، ســعی کرده ام به ترتیب موضوعاتی که در شــماره های 1 تا 99 
حسابرس درج شده است، ذکر خیری از ایشان بیاورم. گو این که همواره این گونه نبوده است؛ از اینرو از بابت تقدم و تأخر افراد نیز پوزش می طلبم. 

و آخر این که؛ برخی از افراد که نامشــان را در این نوشــتار آورده ام شاید در زندگی و صفحه های حسابرس اثر مستقیم کمی داشته اند، اما چون حقی 
خاص برگردن من دارند از آنان نیز یاد کرده ام.

مقدمه را کوتاه کنم و به سراغ اصل نوشتار بروم.

با پایه گذاران مجله حسابرس
آقای محمدجواد صفار

بهانه های زندگی؛ بهانه های جان!
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دوســت می دارم و می باید که از استاد دکتر فضل ا      هلل اکبری شروع کنم. او بزرِگ خاندان حسابداران است. جایی 
گفته ام او حجت بالغه خداوند برای حرفه ما بوده است. من و هر کس که او را یک بار دیده باشد، هرگز فراموشش 
نمی کند و نکرده اســت، از آنجا که شــخصیت واال و انسانیت کم نظیر او چنان بزرگ و درخور احترام بود که خاطر 
آدمی را ترک نخواهد کرد و به یادماندنی اســت. حســابرس در چند شــماره مطالبی به قلم ایشان دارد که بسیار 
خواندنی است. بهتر است که خود بخوانید و ببینید که جهان را از چه پنجره ای می نگریست، چگونه فکر می کرد، 

چگونه می نوشت و چگونه زیستن کرده است.
حضور و نام محمد شــلیله در نشریه های حرفه  حسابداری معنایی خاص و متفاوت با سمت معمول او یعنی 
»سردبیر« دارد. او اولین سردبیر حســابرس بود، برای دوره ای کوتاه در سازماندهی اولیه حسابرس؛ و بعدها 
همراهــی کاردان و همدلی همیشــه حاضر و قابــل اعتماد، چه در همفکری و چه در قلم زدن. او خواســته یا 
ناخواسته- که بهتر است بگوییم »تمام خواسته«- به مجله های حرفه ای وابسته است و نشریه های حرفه ای به 
او. آثار او هر از چندی در حسابرس و دیگر مجله های حرفه ای دیده می شود. شلیله از معدودکسانی است که 
برای نوشــتن در حرفه ما، »سبک« دارد. زاویه نگاه او و تحلیلش از مسائلی که به آنها می پردازد نشان دهنده 
احاطه و عمق حوزه دانش و مطالعه های او در حیطه دانش علوم انســانی است که بدان عالقه دارد. نثر فاخر 
و زیبای محمد شــلیله خاص اوســت و سبک وی، امضای کاماًل برجسته ای است که حتی اگر نامش در صدر 
مقاله و مطلب نیاید، بی درنگ متوجه خواهید شــد که این نوشــته، به قلم اوست. به نظر من سبک و سیاق و 
شــخصیت محمد شلیله، دوست داشتنی است و کسانی چون او در حرفه به اندازه انگشتان یک دست هستند؛ 

پایدار باشد.
برای یادکردن از اســماعیل عرفانی »ازیادرفته به یادماندنی«، بهتر است جمله ای از خود او را بیاورم: 
“اگر واقعًا سیستم حسابداری و حسابرسی درستی در مملکت نداشته باشیم، هیچ گاه اصالحات اقتصادی 

به جایی نمی رسد”.
دکتر موســی بزرگ اصل از اولین همکاران حســابرس اســت که مقاله هایش حسب مناســبتهای مربوط در 
جای جای حســابرس ارائه شده اســت. او اینک مدیرعامل سازمان حسابرسی اســت. امید دارم که همچنان 
بتوانیم از حوزه دانش و قلمش در حسابرس بهره ببریم. فرصتی نکوست که همراهی و همدلی حدود 20 ساله 

او در حسابرس را پاس بدارم.
گرچه مجله حســابرس، نشریه ای مربوط به حوزه حسابداری و حسابرسی است، اما مجله، گاه به مناسبتهایی 
از بزرگان حوزه علم و دانش کشــور یاد کرده است. یاد عالمه محمدتقی جعفری را با عبارت »توگویی پرگهر 

دریاستی« زنده می داریم.

بهانه های زندگی؛ بهانه های جان!
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 آخرین ذکر خیر بهانه های زندگی در نخســتین شماره حســابرس به جمشید ارجمند اختصاص دارد. 
ویراســتار متواضع و فروتن حســابرس که تا آخر عمر بابرکتش همراهیمان کرد. مصداق عینی “هرچه 
درخت پربارتر، شــاخه هایش افتاده تر”. گرچه گاهی در نوشتار کلمه ها، اختالف سلیقه هایی داشتیم، اما 
بــا بزرگواری کوتاه می آمد و تحمل مان می کرد. آرامش جمشــید ارجمند از پِس ســالها تجربه و به قول 
معروف دود چراغ خوردن حاصل آمده بود. از روزگار حروف ســربی چاپخانه ها تا عصر تکنولوژی فیلم و 

زینک لیتوگرافی ها؛ خدایش بیامرزد.
زندگی حسابرس و شــماره اول آن را نمی توان بدون نام بردن از اولین مدیرمسئول و درحقیقت بنیانگذارش 
ســیدمحمدرضا فاطمی به پایان برد. فاطمی عاشق کتاب است و این عشــق چندان در او قوی است که 
نمی شــود با او همکار بود و یا روزگار گذراند و از این حس خوشــایند دور ماند؛ او عشق به کتاب و کتابخوانی 
را به دیگران نیز انتقال می دهد. در این حوزه با بســیاری از نویسندگان بزرگ و نامی معاصر در ارتباط بوده و 
هســت. بدون اغراق می گویم که همین باعث شده تا با دانشی بیشتر و تجربه ای غنی تر، هم حسی شگرفی 
را با انســانها و محیط پیرامونش داشته باشــد. موتور ذهن او همواره ایده های شگرفی را برای بهینه سازی 
محیط کارش ارائه می دهد و کســانی که از نزدیک با او کار کرده اند می دانند که بارقه بســیاری از کارسازترین 
تصمیمهای زندگیش حاصل مطالعات گسترده او و دانش فکریش است. شاید آگاهی از این راز شگرف است 
که ســید مشــوق بزرگ کتاب وکتاب خوانی در خیل آشنایان من در مجله حسابرس و دوران کاریم در سازمان 
حسابرســی به شمار می آید. خدماتش در سازمان حسابرسی و هرجا که بوده و مسئولیتی را برعهده پذیرفته، 
چون شــخصیت خاص خودش فراموش ناشدنی اســت. عمرش دراز که یادش هر روز در یاد من به نیکی و 

نیکخواهی عزیز و گرامی است.
شــماره 2 حسابرس را با نام استاد حسن سجادی نژاد آغار می کنم. او در شمار بزرگانی است که سابقه 
شــاگردی مستقیم ایشان را داشته ام. عالمه دهر بود و افزون بر مباحث متنوع حسابداری و  حسابرسی، 
دســتی در ریاضیات، فیزیک، شیمی، ادبیات فارســی و انگلیسی، خوشنویسی و علوم اسالمی داشت. 
اســتاد عزیز مصطفی علی مدد او را “از پایه گذاران حســابداری نوین در ایران، اســتادی سخت کوش و 
پژوهشگری یگانه و خســتگی ناپذیر”  می دانست. آخرین کار ایشان، فرهنگ ناتمام حسابداری بود که 

به همت دکتر فضل ا    هلل اکبری واستاد علی مدد به اتمام رسید.
همکاری با نعمت ا     هلل نادری با ترجمه مقاله »قرن آغازین حســابدار رســمی« آغاز شــد که مقاله بسیار تأثیرگذاری است. من 
زمانی که فراز و نشــیب حســابداری را در امریکا و دراین مقاله دنبال می کردم، دریافتم که مسائل این حوزه نیز در این کشور، 
بســیار مشابه فرازونشیب و چالشی است که یانکی ها دهه ها با سرخپوستان بومی امریکا داشته اند. این مقاله و مرور دوباره آن 

را هنوز مفید می دانم.
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می خواهم شماره 3 حسابرس را با نام مصطفی علی مدد متبرک کنم. او برگزیده ای برای حرفه حسابداری بود. 
نثر فاخر و ســبک خاص آقای علی مدد نیز همانند جامع االطراف بودنش شهره عام و خاص است. آن قدر خود 
را در کار و کمکهایی که در مسیر حرفه و مسائل آن از او می خواستند غرق، و بهتر است بگویم محو، می کرد که 
خودش را نمی دیدی، دوست هم نمی داشت تا درباره  اش حرف زده شود. افتادگیش مثال زدنی  است. بی اندازه 
مهربان و نکته ســنج بود. خدایش بیامرزد، استاد گرانقدر مصطفی- که علی مدد بود- و به گردن خیل عظیمی از 
دانش آموختگان حســابداری در بازه ای طوالنی حق معلمی و استادی دارد. ثبت است بر جریده عالم نام او و او 

نیز فراموش ناشدنی است. 
 دکتر علی نیکخواه آزاد، معلمی آزاده اســت. به زعم نگارنده او تنها کسی است که شایستگی راهنمایی پایان نامه 
دکتری در مقوله های حسابرســی دارد. ســخت کوش، جدی، حرفه ای و صریح است. برای او نیز سالمتی و طول 

عمر آرزو دارم.
حسابرس شماره 3 دربرگیرنده مقاله »جامعه حسابداران رسمی ایران: گذشته، حال و آینده« به قلم دکتر نظام الدین 
رحیمیان اســت. نظام، که همیشه به همین مختصر به خودش اکتفا می کرد، از همراهان همیشگی حسابرس بوده 

و هست. موفقیت بیش ازپیش و روزافزونش را آرزومندم.
نام عباس ارباب ســلیمانی با ادبیات حسابرسی ایران عجین اســت. برای معرفی او باید بگویم که دو جلد کتاب 
حسابرســی او )ترجمه( سالها به عنوان منبع اصلی دروس حسابرسی در دانشــگاهها مورد استفاده قرار می گرفت. 
ارباب ســلیمانی از پژوهشگران ارشــد مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرســی بود. او نیز مهربانانه سالها در 
همســایگی دفترمجله حق همســایگی و همراهی را همه گونه به جا و درخور یاد، ادا کرد و اینک نیز جامعه حرفه ای 

کماکان از خدمات او بهره می برد.
عزیز عالیور، این »عزیز دوست داشــتنی« نیز از پژوهشــگران ارشــد مرکز آموزش تحقیقات تخصصی 
ســازمان حسابرسی بود که خوشــبختانه همکاریش با سازمان حسابرســی در تکمیل مجموعه سه جلدی 
حســابداری صنعتی کماکان ادامه دارد. عزیز، اهل خطه جنوب اســت، و خونگرمی مثال زدنی اش ویژگی 
جنوبیها. این خصلت دلنشین، نشست وبرخاست با او را بسیار لذت بخش می کند؛ وقتی با او باشی، گذشت 
زمان را حس نمی کنی. بیان  گیرا و صمیمی، نکته بینی و دقت او در مسائل حرفه ای، بخصوص حسابداری 
و حســابداری مدیریت، صورت جریان وجوه نقد و دیگر مســائلی که شــاید همگی در یکی از نشریه های 
سازمان به اجمال تبلور یافته باشد )نشریه شــماره 76 سازمان، صورتهای مالی اساسی( از ویژگیهای این 

عزیز صمیمی است.
اینک دوســت دارم یادی داشــته باشــم از چند بزرگواری که به گردن من )به طور خاص( و حرفه )به طور عام( حق دارند: 

بهروز وقتی، داود اقوامی، دکتر حسین عبده تبریزی و علی صاره راز. 
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• بهروز وقتی، عضو هیئت مدیره جامعه حســابداران و در میزگردهای اخالق حرفه ای حسابرس، پای ثابت بود. او 
اولین رئیس و استاد حسابرسی و اخالق حرفه ای نگارنده است. 

• داود اقوامی را با حسابداری دولتی و بخش عمومی و کتابهای زبان تخصصی می شناسیم. آرامش و صبوری او در 
تدریس، که نگارنده افتخار شاگردی او را داشته است، و نیز طیف گسترده معلومات و تواضع بی حدش به یادماندنی 

است. 
• نام دکتر عبده تبریزی با بورس و اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه ایران و این حوزه از عرصه دانش اقتصاد کشور 
گره خورده است. او نیز به اذعان تمامی کسانی که با او برخورد داشته و از نزدیک می شناسندش و یا با وی همکاری 
کرده اند، دارای شــخصیتی قوی و بیادماندنی است. نکته مهمتر این که این را نوشتم، تا دستکم در صدمین شماره 

مجله حسابرس ثبت و مکتوب شود که دکتر عبده را  بسیار انسان دوست یافته ام.
• علی صاره راز را بیشــتر با تهیه صورتهای مالی تلفیقی می شناسیم، اما با حضور و مشارکت بی ادعایش، در کمیته 
تجدیدنظر دستورالعمل حسابرسی، و بعد از آن در کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، خدمات شایسته ای را به 

جامعه حرفه ای ارائه کرده است. خدایش خیر دهد.
سیدابوالفضل فاطمی زاده، انسانی بسیار فروتن و متواضع و آرام است. چندانکه اگر او را بدون دانستن نامش مالقات 
کنی، برایت باورکردنی نیست که این انسان موقر و فروتن با عنوان خزانه دار کل کشور برای دوره ای بیست وچندساله و 
با دانشــی عمیق و درخورتحسین در جایگاهی خطیر و مورد شناخت همگان، عهده دار مسئولیتی حساس و تأثیرگذار 
بوده اســت. پاک دســتی، تسلط شگرف او به مبانی قانونی و مقرراتی حرفه حســابداری و دانشهای مرتبط، صراحت 
لهجه و هوش سرشــارش زبانزد همگان است. او اولین رئیس هیئت تشخیص حسابداران رسمی ایران نیز بوده است 
که در شکل گیـــری جامعه حسابداران رسمی ایران نقشی به ســـزا داشت. از آشنایــــی با او به خــود می بالـم؛ پایدار 

باشد.
شــماره های 4 و 5 حسابرس در یک مجلد ارائه شده اســت. دکتر کامبیر فرقاندست حقیقی، شیرین مشیرفاطمی، دکتر 
حســین کثیری و فریدون کشانی از کسانی بودند که در سامان گرفتن این شــماره از مجله، نقشی به سزا و درخور احترام و 
قدرشناســی برعهده گرفتند. به خصوص آقای کشانی که تا مدتها قسمت »بخشنامه های مالیاتی« را به همت ایشان در مجله 

به چاپ می رساندیم. حق همه ایشان را برگردن خود احساس می کنم.
حسابرس شماره 6 به نام دکتر رضا نظری مزین است؛ او که تا به امروز همکاری صمیمی و اتکاپذیر برای حسابرس بوده 
اســت. دکتر نظری همچون استادش دکتر رضا شباهنگ )که به نیکی یادش خواهم کرد( منظم است. اگر بگوید کاری را 
که بر عهده خواهم گرفت، خیال آدم راحت می شــود که کار به خوبی انجام خواهد شد و به سامان خواهد رسید. چنین است 
که می توانم بدون اغراق بگویم او در دوســتی و نیز کار حرفه ای، انســانی با درایت و همکاری قابل اتکا، دوست داشتنی و 

البته جدی است. خدایش حفظ کند.
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شماره 7 حسابرس، به حسابداری بخش عمومی می پردازد. اینجاست که نام بزرگانی چون دکتر جعفر باباجانی، 
حســین حســینی عراقی، دکتر غالمحســین مهدوی و بعدها دکتر بتول زارعی به میان می آید. خدایشــان 

به سالمت نگاه دارد.
• به حق یکی از تأثیرگذارترین شخصیتها از نظر حرفه ای و همچنین از جنبه نظری در رشته حسابداری بخش عمومی، 
دکتر جعفرباباجانی است. استادی که هنوز با مداد می نویسد؛ همچنان و طی بیش از 40 سال است که به رسم مألوفش 
و با 12 مداد همیشه تراشیده و آماده نگارش، در مسیری مستقیم قلم می زند و به جرأت می توانم بگویم که با صالبت 
این مســیر را پیموده اســت. حاصل عمر با برکت دکتر باباجانی را در تقدیم آثاری ارزشــمند به جامعه دانشــگاهی و 

حرفه ای، می توان مشاهده کرد.
• حسینی عراقی بسیار مهربان است و با همین خصلت برجسته و با صبر و تحمل، و همچنین بیش از همه، از بی ادعائیش، 

و با ارائه خدمات ارزشمندش در حرفه ما، می توان یاد کرد. 
• نام دکتر مهدوی را با ترجمه سه جلد کتاب حسابداری سازمانهای دولتی می توان شاخص دانست. 

• دکتر زارعی نیز از بانوان گرانقدری است که به طور تخصصی در زمینه حسابداری بخش عمومی تالش می کند. 
دکتر حامی امیراصالنی، جوانی که مدت زمان کوتاه، اما بسیار ارزشمند را با مجله حسابرس همکاری کرد. گرچه 
اینک دسترســی به او دشوار به نظر می رسد، اما امیدوارم موجباتی فراهم آید تا دوباره بتوانیم شاهد ارتباط بیشتر 
او با کشــور و حرفه حسابداری ایران باشیم. دکتر امیراصالنی استادی جوان و سخت کوش بود و این مسیر را در 

محیطی دیگر ادامه می دهد.
دکتر غالمرضا اســالمی بیدگلی به همراهی دکتر بتول زارعی »معرفی نام آوران حسابداری جهان« را در مجله 
حســابرس پایه گذاری کردند و تا شــماره های متوالــی آن را ادامه دادنــد. این کار باارزش بعدهــا و با همراهی 
عالقه مندانی دیگر و در مجله های حرفه ای غیر از حســابرس نیز دنبال شد. از جمله یادگارهای رفتاری زنده یاد 
دکتر اســالمی بیدگلی، شــوخ طبعی و البته ذکر مثالهای ناب از ادبیات فارسی چه در قالب شعر و یا تمثیل بود، که 
همه کســانی که با این مرد بزرگ آشنا بودند، از آن خاطره ها به یاد دارند. آخرین باری که ایشان را در بیمارستان 

دیدم باز لبخندی بر لب داشت که که هرگز از یاد نخواهم برد؛ بهشت جایگاهش باد.
دکتر علی وثوق چهره نام آشــنای نظام آموزش عالی حسابداری است. در معرفی او به ذکر خیری از قول دکتر ثقفی اشاره 
می کنم: “راه اندازی و برنامه ریزی دوره های کارشناســی ارشــد و دکترای  حسابداری و شناسایی این رشته در ستاد انقالب 
فرهنگی و شــورای عالی برنامه ریزی، مدیون زحمتها و تالش خســتگی ناپذیر شــادروان دکتر علی وثوق است”؛ خدایش 

بیامرزد. دکتر بزرگ اصل نیز او را آموزگاری وارسته می داند که معلمی را فدای مال دنیا نکرد. 
محمد شــریعتی، علی اکبر جابری، دکتر سعید جمشیدی فرد و فریدون کشانی از تأثیرگذاران در حسابرس شماره 8 

بوده اند که پیرامون مالیات و تغییرهای آن نظرهای سازنده ای ارائه کرده اند.



فروردین _ اردیبهشت 71398

دکتر علی ثقفی کم می نویسد، اما کارش بسیار تأثیرگذار است. آموزگاری به تمام معناست و برگردن قریب به اتفاق دانش آموختگان 
مقطع دکترای حســابداری )به ویژه نسل اولی ها( حق مســلم دارد. نقش دکتر ثقفی در گسترش تحصیالت تکمیلی حسابداری 
بر کســی پوشیده نیست. او به عنوان اولین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نقش مؤثری در شکل گیری آن داشت. دکتر 
ثقفی مطالعاتی جدی در مبانی نظری حســابداری و حســابداری مدیریت دارد و مقاله ایشــان )با مشــارکت دکتر امیراصالنی( 

باعنوان »مقدمه ای بر مبانی نظری حسابداری مدیریت« زینت  بخش حسابرس شماره 9 بوده است.
از همراهــان ارجمند مجله حســابرس، از اولین شــماره و قبل از آن تــا این روزها، توران اکوان بوده اســت که 
گاه گاهی قلمی هم در حســابرس می زند، و البته بیشــتر در مســائلی عمومی و اجتماعی. »یادی از پیشکســوتان 
حرفه حســابداری: علی اصغر آموخته«، از جمله کارهای اوســت که در روزهای تهیه آن شــاهد بودم که چگونه با 
کوشــش فراوان و مراجعات پیگیرانه به بانک ملی ایران و بررسی مدارک قدیمی، آن را تهیه و تنظیم کرد. اکوان را 
به واقع می توان یکی از پایه گذاران و همکاران دائمی حسابرس دانست. او سالهاست سمت مدیریت اجرایی مجله 

حسابرس را عهده دار است.
دکتر احمد مدرس و دکتر صابر شعری از استادانی هستند که با شماره 10 حسابرس همراه بوده اند.

مریم امین شانجانی از مدیران بخش سیستم سازمان حسابرســی بود. مقاله ترجمه شده او باعنوان »تدابیری برای امنیت 
شغلی در دوران پرتالطم« از جمله مطالب بسیار خواندنی است که نشان از درک عمیق او از مسائل مبتالبه حرفه دارد. 

آموزش حرفه ای حســابداری موضوعی اســت که همواره یکی از دغدغه های اصحاب حرفه بوده اســت. مقاله »آموزش حســابداری 
مدیریت: دیروز، امروز و فردا« تالشی از دکتر ویدا مجتهدزاده در تبیین چالشهای او درباره این موضوع در شماره 11 حسابرس است.
حرفه حسابداری بدون وجود دکتر رضا شباهنگ به طور حتم چیزی کم داشت. در جایی پیشاهنگی ایشان در بیان تئوریهای 
حســابداری، حسابداری مدیریت، تکنیکهای آماری در حسابرسی، حسابرسی عملکرد مدیریت و نظم و حسن رفتار معلمانه 
اســتاد را ستوده ام )اشاره به برخی آثار دکتر تا ســال 1375( که پس از آن نیز آثار ماندگار دیگری چون »راهنمای به کارگیری 
اصول پذیرفته شــده حسابداری، حســابداری مالی )جلد 1 و 2(، حســابداری پیشرفته )جلد 1 و2(، حســابداری مدیریت، 
تئوریهای حســابداری )جلد 1 و 2( و مدیریت مالی )جلد 1 و 2(« را به جامعه حرفه ای ارائه کرد. از ویژگیهای منحصر به فرد 
دکتر شــباهنگ نظم مثال زدنی اوســت؛ نظم در کار و نظم در رفتار! این که می گویند یکدیگــر را به نظم توصیه کنید، بیانی 
تئوریک اســت؛ آدمی باید دکتر شباهنگ را ببینید تا مفهوم و تأثیر نظم را در کار و زندگی درک کند. دکتر شباهنگ در شماره 

12 حسابرس نگاهی دارد به »ماهیت و تئوری حسابداری و فرایند تکامل تدریجی آن«. خدایش سالمت نگاه دارد.
محمود پوربهرامی از اولین همراهان حســابرس به عنوان عضو شــورای مدیریت و  به عنوان اولین رئیس شــورای عالی جامعه حسابداران 
رســمی ایران، فرد شناخته شده ای است. دقت نظر، شکیبائی، دوری از تظاهر، آرامش و بی طرفی از ویژگیهای پوربهرامی است. آرامش او 
همیشه می تواند کل محیط اطرافش را آرام   کند. بی طرفی او در نقشی که هم اکنون دارد )رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی 
ایران( بسیار اهمیت دارد. در مورد ویژگیهای منحصر به فرد پوربهرامی می  توان مطالب بسیاری گفت و نوشت که در این مختصر نمی گنجد.
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شــماره 13 حسابرس، طنازی از طنازان حرفه مالیات و حســابداری مالیاتی را پیش چشممان می آورد: محمدعلی 
بیک پور. او از معدود پایوران ارشــد مالیاتی بود که حسابداری را خوب می  فهمید. با طنز زیست و متأسفانه با نوعی 
طنز تلخ از میانمان رفت. کتاب »حسابرســی مالیاتی« او منحصر به فرد و خواندنی اســت. او در چند میزگرد مالیاتی 
حسابرسی حضور داشت و مقاله »بازنگری آئین نامه نحوه  تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی« ازجمله  کارهای 

به یادماندنی اوست. راهش پر رهرو باد.
دکتر محسن خوش طینت )پاک نیت( را تمام کسانی که دستی در آموزش حسابداری دارند، می شناسند. 
صرف نظر از نام بامســمای او، بیان شــیوایش در طرح مســائل پیچیده حســابداری از قبیل صورتهای 
تلفیقی زبانزد اســت. شــماره 14 حســابرس دربرگیرنده مقاله ای از او باعنوان »مبانی نظری صورتهای 

مالی تلفیقی« می باشد.
ابراهیم نعمت پژوه از اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی است که این مهم را کماکان در تدوین استانداردهای 
حسابرســی بر عهده دارد. »اولین گام« او، مسائلی پیرامون اســتانداردهای نوپای حسابداری ایران در آن زمان را مطرح 

می کند )بهار سال 1381(. خدایش به سالمت دارد.
ناصر آریا را صرف نظر از مســئولیت او در بخش کامپیوتر ســازمان حسابرســی، با کامپیوتر و حسابرسی کامپیوتری 
می شناسیم. حدود 10 اثر )تألیف و ترجمه( او در این زمینه گویای تالشهای جهت دار وی است. شماره 15 حسابرس 
به مقاله »نقش حســابرس در راهبری فناوری اطالعات« او مزین اســت. نشریه 83 سازمان حسابرسی که از اولین و 

اصلی ترین کارهای اوست، هنوز متنی معتبر و درخوراستفاده در دانشگاه ها و حسابرسی کامپیوتری است.
دکتر یدا     هلل مکرمی را باید زودتر از اینها یاد می کردم. دکتر مکرمی از شــماره 4 حســابرس در ســمت »ســردبیر« 
نه تنها همراهی صمیمی، جدی و البته خونگرم )که ویژگی عزیزان خطه جنوب است(، که به واقع طالیه دار حرکت 
رو به جلوی حسابرس بوده است. دکتر مکرمی را می توان تنها سردبیر مجله های حرفه ای ما دانست که پیشینه اش 
در این جایگاه از همه پیشــتر و بیشتر است. بســیاری از سرمقاله ها و مقاالت حسابرس بانام و بعضًا بی نام، دیدگاه 
و زاویه نگاه و جهتگیری به روز او را که حاصل مطالعات بدون اغراق هر روزه او در حوزه مســائل حرفه حسابداری و 
مطالب جدید و نوی مطرح در جهان اســت، نشان می دهد. موضوعات محوری مجله حسابرس، حاصل مطالعه، 
جســتجو و کنکاش گســترده و دقیق او در تمامی مسائل روز اســت. یک نمونه از مقاله های او »آشنایی با برخی از 

مفاهیم حسابداری مدیریت« است. همکاری با او طی این حدود 20 سال از افتخارات من است. پایا باشد.
عبدالرســول رحیمی، اولین بار جدول کلمه های متقاطع مخصوص حســابداری را پیشــنهاد کرد که مورد پذیرش قرار 
گرفت. او بعدها مطالبی در مورد تنی چند از اندیشــمندان ایران که قرنها پیش مباحث حســابداری را مطرح کرده بودند 
را گرداوری و تنظیم کرد که در شــماره های مختلف حســابرس )از جمله بوزجانی- شماره 28، و خوارزمی و آیین دبیری- 

شماره 35( چاپ شده است. خدایش بسالمت دارد.
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دکتر محمد عبداله پور را با تســلط او بر زبان انگلیســی می شناسم. او ستون »فرازهایی ماندگار از گنجینه حسابداری« را که 
)ترجمه بخشهایی از مجموعه ای به همین نام بود( پایه گذاری کرد که از سوی حمیده صفار دنبال شد. 

دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی، از خوشــنامان دو نسل دانشگاه هستند که مقاله »برتریهای سیستم 
تولید بموقع« ایشان در حسابرس شماره 15 به چاپ رسیده است.

»ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی« اثری از دکتر علی رحمانی است. ُحسن رفتار این استاد خراسانی، از او چهره ای به یادماندنی ساخته است. 
او اولین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران بود. ادامه فعالیتهای آموزشی و حرفه ای او در دانشگاه و بازار سرمایه چشمگیر است.

دکتر کیهان مهام چهره ای نام آشنا در حرفه حسابرسی و حسابداری و دانشگاه است. مقاله وی باعنوان »برگ امتیاز متوازن 
و رابطه آن با تحقق راهبرد« در شــماره 17 حسابرس به چاپ رســیده است. او افزون بر عضویت در کمیته های تخصصی 
ســازمان حسابرســی و جامعه حسابداران، نقشــی مؤثر نیز در ادبیات حسابرســی دارد. تدوین پیش نویس استانداردهای 
حسابرســی دولتی )با همکاری نگارنده( که به ســفارش دیوان محاسبات کشــور انجام شده، بخشی از تالشهای او در این 

زمینه است.
اصغر طاهری اگر چه کمتر شناخته شده می باشــد، اما برای اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
با نقشــی مؤثری که در ویرایش فنی اســتانداردها دارد، چهره ای کاماًل شناخته شــده و به نام است. همگی از تسلط او به 
اســتانداردها و دقت نظر او آگاهی دارند و شــاید به جرأت بتوان گفت به اندازه بیشتر از ده ها نفر در این امر مهم ایفای نقش 
کرده است. به نظر می رسد هیچ استاندارد حسابداری و حسابرسی را نیابید که از نقطه نظرهای او بی بهره باشد؛ بدین لحاظ 
اســت که حقی جدی برگردن استانداردهای حسابداری و حسابرســی دارد. مؤثربودن همکاری ایشان طی دوره طوالنی 
حدود 20 ســال اخیر، با صفت مشخص و برجسته بی ادعابودن و تواضع، شاخصه اصلی معرفی اصغر طاهری است. از 

جمله کارهای تحقیقاتی مقاله تخصصی»صورت جریان وجوه نقد در گزارشگری مالی قبل از بهره برداری« است.
هوشنگ نادریان از افراد شناخته شده در حرفه حسابداری است. او سالها )در دو مقطع( مدیرعامل سازمان حسابرسی، عضو 
هیئت تشخیص حسابداران رسمی، عضو شورای عالی جامعه و ...، و مدیر مسئول مجله حسابرس بوده است.  گرچه نادریان 
کمتر می نویسد، اما برخی مقاله ها و سرمقاله هایی که او در حسابرس به رشته تحریر درآورده ، همگی گویای دقت نظر و وسعت 

دانش علمی اوست. حسابرس شماره 18 دربرگیرنده مقاله  او با عنوان »نقش حسابداران رسمی در حسابرسی مالیاتی« است.
از پرچالش ترین موضوعها در حرفه حســابداری، مقوله مالیات اســت. از ســویی، نقش حسابرسان نیز در تشخیص 
مالیات در کشــور با فرازونشیبی همراه بوده اســت. مقاله »نقش اجمالی مالیات بر دارایی و درامد در قانون مالیاتهای 
مســتقیم« به قلم دکتر جواد بستانیان در حسابرس شماره 19 به چاپ رســیده است. دکتر بستانیان همواره به عنوان 
صاحبنظری آگاه و در عین حال همراه و باحوصله و نیز با رویی گشــاده، دعوتهای مجله حســابرس را برای شرکت در 
میزگردها و مصاحبه ها اجابت کرده است که جای دارد به نوبه خود از این همراهی سپاسگزاری کنم. جدیت در کارهای 

حرفه ای از دیگر ویژگیهای شمردنی دکتر بستانیان است.
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سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی را با مقاله هایی درباره حسابرسی عملیاتی می شناسیم. حسابرس شماره 20 مقاله ای از او به 
عنوان »آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی« را در خود جای داده که این همکاری بعدها نیز ادامه داشته است.
حســابرس شــماره 22 مقارن با 6 سالگی حســابرس اســت؛ هرچند این شــماره با رویدادی غم انگیز همراه بود. اینجا، اما 
می خواهم یاد همکاری جوان اما وظیفه شــناس و دقیقی را گرامی بدارم، با ابراز احترام به همه کسانی که کاری شبیه او انجام 
می دهند؛ ســیما حاجی آخوندی را می گویم، همکار ماشین نویس یا بهتراست بگویم حروفچین حسابرس. به بهانه رفتن او 
نوشــته بودم: “حدود 30ســال کار، همواره با عزیرانی سروکار داشته ام که نتیجه کار ما )حسابرسان(، این گزارشهای خشک و 
بــی روح را بــا دقت، ظرافت و هنر خود تلطیف و قابل ارائه کرده اند. حرفه ای گری، صمیمیت در کار و متانت در برخوردهایش 

بسیار خانمانه تر از سن وسالش بود. او هم برای حسابرس فراموش ناشدنی است.” یادش سبز.
وظیفه خود می دانم از فاطمه دستمزد به عنوان حرفه ای ترین ماشین نویسی که تاکنون برخورد داشته ام، یاد کنم. در اثرگذاری 
او همین بس که مرحوم مهندس مدنی در یادداشــتی، او را در شــمار یکی از سه پدیدآورنده نشــریه شماره 125 )مفاهیم و 

روشهای اساسی آمار ...(، همراه با خود و حبیب اله تیموری محسوب کرده است. خدایش بیش از پیش موفق بدارد.
آموزش حســابداری در سطح عمومی از دیرباز وام دار کتابهای حســابداری دکتر عزیز نبوی می باشد که تاکنون بیش از ده ها 
بار تجدید چاپ شده است. با وجود خیل عظیم کتابهای حسابداری، به نظر می رسد استفاده از کتابهای دکتر نبوی هنوز ادامه 
دارد. راز ماندگاری مجموعه های او را شاید بتوان در کالم مصطفی علی مدد خالصه کرد که: “در تألیفات دکتر نبوی، تمامی 
نکته هایی که در یک تحقیق کتابخانه ای باید رعایت شود، مراعات شده، از منابع مختلف استفاده شده، منابع به دقت معرفی 
گردیده و باالخره در زیرنویس صفحات مختلف کتابها، منابعی ذکر شــده است که می تواند برای مطالعات بعدی مورد استفاده 
قرار گیرد.” علی مدد برخی خصایص ویژه دکتر نبوی و آثار او را ابتکار و جســارت، برنامه ریزی جامع، ســادگی سبک و شیوه 
نگارش و به کارگیری کامل، و نیز تحقیق و توجه به مسائل کشور، ذکر می کند. محمد شلیله نیز به بهانه درگذشت دکتر نبوی، 

مقاله ای به عنوان »دهه 1340: دکتر عزیز نبوی و دیگران« نگاشته که بسیار خواندنی است.
شماره 28 حسابرس به بزرگداشت و گرامیداشت دکتر فضل ا    هلل اکبری اختصاص دارد. از نزدیکان او نظام الدین ملک آرایی است 
که خود پژوهشگری واالست. او به عنوان نقاط محوری سیره دکتر اکبری به برخی حقوق او به ما و حرفه اشاره می کند، ازجمله: 

• بر ما حق داشت که عمری را برای شناساندن حسابداری به عنوان حرفه ای تخصصی تالش کرد؛
• بر ما حق داشت که محققی بود آشنا با علوم مختلف، و اوضاع و احوال جامعه را می شناخت؛

• برما، جامعه ما و فرهنگ، حق داشت و دارد که انسانی شریف، معلمی بزرگ و پژوهشگری خستگی ناپذیر بود.
و در ادای این حق، توصیه هایی می کند که خواندنی است و فراگرفتنی. نظام الدین ملك آرایی، سالها مدیر آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی بود.
حســابرس شماره 30 یاد سیامک جوانبخت را گرامی داشته اســت. او اولین مدیر کنترل کیفیت و به گونه ای بنیانگذار کمیته 
کنترل کیفیت ســازمان حسابرســی و نیز عضو کمیته کنترل کیفیت جامعه حسابداران رســمی ایران در اولین دوره فعالیت آن 
بود. ویژگی کار او ایجاب می کرد از استقالل رأی ویژه ای برخودار باشد که این طور بود؛ استقاللی که گاه دوستان نزدیک او را 

متعجب و گاه مکدر می کرد. او دوستی مهربان، صمیمی و متعهد به کارش بود؛ یادش گرامی باشد.
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دکتر زهرا لشگری از بهار 1387 )شماره40 حسابرس( مسئولیت سردبیری حسابرس را برعهده گرفت. او به همراه مرحوم دکتر 
نجفی علمی )مدیرمســئول(، دکتر شهناز مشایخ، مرتضی اسدی، محمود شالی، ولی ساجدی و نگارنده، شورای مدیریت 
آن زمان حســابرس را شکل دادند. مقاله های چاپ شــده طی این دوران، از افزایش گرایشهای آکادمیک حسابرس خبر می داد. 

موفقیت او را از خداوند خواستارم.
حسابرس شماره 42 مقاله ای از دکتر رضوان حجازی )با همکاری محبوبه فاطمی( را دربردارد: »سهام ارزشی و سهام رشدی«. 
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه کشورها، انتخاب بهترین نوع سرمایه گذاری موضوعی دارای اهمیت، چه از ُبعد فردی 
و چه از ُبعد اجتماعی اســت. مقاله با تأکید بر تنوع ســازی، از آن به عنوان عاملی در کاهش ریســک یاد می کند. دکتر حجازی را 

می توان اولین بانوی دارای تحصیالت دکتری حسابداری در کشور دانست.
ســخنرانی دکتر کاظم نجفی علمی در شــماره 43 حســابرس، با موضوع محوری »بازخوانی مجدد تاریخچه و نقش ســازمان 
حسابرســی«، به عنوان مدیرعامل سازمان حسابرسی، بر قانون مالیات برارزش افزوده، مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی تأکید 
داشــت. او با اشــاره به نیروی ورودی و خروجی سازمان حسابرسی- که یکی از ویژگیهای محیط حسابرسی است- آن را به رودی 

زالل تشبیه کرده است؛ خدایش بیامرزد.
خانم پروانه سیروس، همســر مرحوم دکتر اکبری است که شماره 47 حسابرس، گزارش گونه ای از دیدار با اوست. روی خوش 
و چهره گشــاده او، یاداور خلق خوشــی بود که پیشتر با دکتر اکبری تجربه کرده بودیم. چندباری پیش و پس از این دیدار، افتخار 
مصاحبت با این بانوی هنرمند را داشــته ام، و متأســفم که در سالهای اخیر کمتر شده اســت. همواره حسرت چنین دیدارهایی را 
داشته ام. بانویی باکمال، یار و همراهی صمیمی برای دکتر اکبری و مادری چون دیگر گوهرمادران، کمترین ویژگیهایی است که 

می توان از او برشمرد. زمانی دکتر اکبری در مورد او می گفت: من بی او هیچم.” خدایش به سالمت دارد.
گفتگو با اکبر سهیلی پور، به بهانه انتصاب او به سمت مدیر عامل سازمان حسابرسی، دربرگیرنده دیدگاه ها و نگرشهای اوست. 
متنوع کردن خدمات ســازمان )با توجه به کاهش مشــتریان به دلیل خصوصی ســازی( و انجام حسابرسی عملیاتی و حسابرسی با 
تأکید بر مدیریت ریســک از جمله مواردی اســت که بر نقش مؤثر سازمان در آینده تأکید داشــت. موفقیت او را در تمامی شئون 

زندگی از خداوند بزرگ خواستارم.
عبدالرســول دری اصفهانی از استادان نگارنده و بسیاری از دوستان حرفه ای در سالهای دور و نزدیک بوده است. حسابرس با 
او گفتگویی پیرامون اســتانداردهای حســابداری ایران داشته است. او ضمن تأکید بر این که ظرفیت وتوانایی سازمان حسابرسی، 
برای تدوین اصول حســابداری مناسب تر از هر سازمان دیگری است، بر استفاده از استانداردهای بین المللی اشاره دارد. او برای 
ســازمان مالیاتی، جایگاهی در تدوین اســتانداردهای حسابداری متصور نیســت و برعکس، مشارکت بورس در این خصوص را 

ضروری می داند. عبدالرسول دری اصفهانی معلم من در درس و اخالق بوده است و خواهد بود.
سال 1388 می رفت که پایان پذیرد، اما پایان خوشی نداشت؛ پایان خوشی نداشت، چون حبیب را از ما گرفت. حبیب ا     هلل تیموری 
ماسوله برای حرفه یك استثنا بود. به قولی، گفتن در باره او سهل و ممتنع است؛ سهل است،  از آنرو که، چون دیگر پژوهشگران 
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سازمان می نوشت و ترجمه می کرد و...؛  و ممتنع است چون شخصیتی چندالیه داشت؛ عاشق طبیعت بود و فردوسی و ادبیات 
فاخر پارســی و نوشتن؛  عاشق نوشــتن بود و خوب نوشتن؛ سبك خاص خود را داشت با حساســیتی منحصربه خودش. زندگی 
ســختی را پشــت ســر گذارده بود که آگاهی از چندوچون و نشیب وفرازهای آن ممکن است برای داســتانی خواندنی و صدالبته 
پندآموز باشد.  حبیب در عین حال به شدت پایبند اصول بود. افزون بر اصول حسابداری و حسابرسی، اقتصاد را خوب می دانست 
و  فارســی و انگلیسی را نیز.  مترجمی زبردســت بود و در انتخاب متن برای ترجمه،  حساس و مسئولیت پذیر و در ترجمه دقتی 
وصف ناپذیر داشــت و باالخره در کارهای تخصصی، همکاری دوست داشــتنی و مهربان برای حسابرس. بخشی از شماره 48 
حســابرس، به مناســبت درگذشت حبیب به او پرداخته است که با توجه به مشــارکت اکبر سهیلی پور، اقدس قاسمیان )همسر 
مرحوم تیموری(، مصطفی علی مدد، محمد شلیله، یداله مکرمی، توران اکوان و دکتر مهدی تقوی بسیار خواندنی تر شده است. 

همکاران حسابرس و سازمان حسابرسی ذکر خیرهایی از مرحوم تیموری داشتند که به تعدادی از آنها اشاره می کنم.
• جدیتی مثال زدنی داشت )دکتر خدارحمی(،

• همیشه برای همه وقت داشت )فاطمه دستمزد(،
• انسانیت را می شناخت )بهناز عابدی(،

• از عمق جان هواه خواه و طالب حقیقت بود )علی کمالی زارع(،
• با انگیزه ترین انسانی بود که در عمر خود دیدم )دکتر امین ناظمی(.

خدایش بیامرزد.
مجتبی علیمیرزایی دوســت چهل وچندســاله ای است که همواره مصاحبت با او برایم لذت بخش اســت. شماره 49 حسابرس، شامل 
گفتگویی با او پیرامون »مســئولیت حســابرس در برخورد با تقلب« است. علیمیرزایی فردی حرفه ای و دقیق و دوستی درخور اتکاست. 
در بحث تقلب، قاچاق، رشوه خواری، فرار مالیاتی )از طریق نگهداری دفاتر دوگانه، صورتحساب سازی صوری، و ایجاد بدهکاران غیر 
واقعی(، زمین خواری، رانت خواری، دریافت تســهیالت مالی و صرف آن در موارد غیرمجاز و مســتردنکردن آن، پولشــویی و دریافت 
کمیســیون را از مصادیق عمده تقلب می داند. به گزارشــگری متقلبانه به عنوان یکی از دو نوع تقلب اشــاره دارد که ممکن است موجب 
کســب ثروتهای نامشروع از طریق بورس گردد. او با عضویت در کارگروه های تخصصی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، 

و سازمان بورس، به ویژه مشارکت مؤثرش در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، در واقع از ذخایر حرفه ما محسوب می شود.
فریده تذهیبی را با کارهای او در زمینه مبارزه با پولشــویی می شناســیم. او کارشــناس ارشــد حقوق بین المللی است و سوابق 
ارزنــده ای در زمینه هــای مختلف مبارزه با پولشــویی دارد. گفتگو با او در رابطه با مبارزه با پولشــویی حــاوی نکته های ارزنده 

می باشد. او از جمله براین باور است که: 
• آثار پولشویی نه تنها جنبه های اقتصاد کالن و خرد، بلکه دارای جنبه های اجتماعی، اخالقی و سیاسی است.

• مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر شفافیت اطالعات استوار است.
• یکی از الزامهای مبارزه با پولشویی آموزش است.
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به مناســبت شماره 50 حســابرس، گفتگوهایی با سیدمحمدرضا فاطمی، گارو هوانســیان فر، دکتر مهدی تقوی، جمشید 
ارجمند، منصور شمس احمدی، اکبر سهیلی پور، هوشنگ نادریان، مصطفی علی مدد، دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی و دکتر 

جعفر باباجانی انجام شده است که خواندنی است.
حسابرس شــماره 52 به مقوله حسابرســی عملیاتی می پردازد که از همکاریهای پژوهشــگران ارجمندی چون دکتر محمود 
لنگری، دکتر نظام الدین رحیمیان، هادی فاوچی، دکتر محمــد عبداله پور، مهدی افخمی، حمیدرضا ارجمندی، دکتر 

حسین کثیری و سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی برخوردار بوده است.
آموزش یکی از دغدغه های حســابرس و جامعه حرفه ای بوده اســت. حسابرس شــماره 53 برای چندمین بار به مقوله آموزش حرفه ای 
می پردازد که از همکاریهای رضا مستأجران، استاد ارجمند دکتر محمدعلی اکباتانی، همایون مشیرزاده، دکتر فرزام زمانی، علیرضا 
جم، غالمحسین دوانی، مهدی مدرسی نیا یزدی، مهربان پروز، کاظم وادی زاده، مصطفی جان نثاری، کیوان اسکندری و دکتر 
محسن غالمرضایی بهره برده است. به دلیل اهمیت موضوع به برخی از نکته ها که صاحب نظران بر آن تأکید داشته اند اشاره می کنم: 

• ارائه خدمات حرفه ای باکیفیت جز با آموزش حرفه ای مستمر میسر نیست.
• در دانشگاه ها باید به دانشجویان بیاموزند که چگونه بیاموزند.

• در زمینه حسابداری مدیریت خالء جدی داریم؛ نیاز به آموزش در این زمینه آشکارتر و حیاتی تر است.
• آموزش حرفه ای مستمر از ضروریات حیات و ماندگاری حرفه به شمار می رود.

در شــماره 53 حســابرس به مناســبت چاپ »دیباچه ای بر حقوق مدنی« اثر فرزانه روزگار دکتر محمدعلی موحد ذکر خیری 
از ایشــان شــده اســت. دکتر موحد نیز به واقع از عالمه های دهر اســت و نابغه ای بی اندازه تأثیرگذار. حتی نگاه به چهره او 
آرامش بخش است؛ در کالم استاد، و در نوشتن استادتر است. او با سن حدود 95 سال، روحیه جوانی دارد و بیش از هر جوانی 

فعال. خدای مهربان این استاد جامع االطراف را برایمان نگاه دارد.
موضوع محوری حسابرس شماره 55 استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که دربرگیرنده گفتاری با دکتر فریدون رهنمای 
رودپشتی است. دکتر رهنما از استادان فعال در دانشــگاه آزاد اسالمی است و حق عظیمی بر گردن دانش آموختگان حسابداری 
دارد. او از جملــه برایــن باور اســت که تغییر رویکرد دولت و نهادهای دولتی در پاســخگویی و شــفافیت اطالعات یک ضرورت 

می باشد.
ابوالقاسم فخاریان از چهره های نام آشنای حسابداری و حسابداری مدیریت است. حسابرس شماره 57 دربرگیرنده گفتگو با 

او در مورد بنگاه های »کوچک ومتوسط« به مثابه ستون فقرات اقتصاد است.
علی فرزین بیلندی را آنان که باید می شناســند؛ از طریق فعالیتهای او در حســابداری موجودیهای زنده و کشاورزی و به طور 
تخصصی تر در مباحث حســابداری بیمه ای. علی فرزین سالها شــاگرد و همنشین زنده یاد استاد علی مدد بود و خاطراتی که از 
این شــاگردی و همنشــینی دارد او را فردی متمایز ساخته اســت. او اکنون از مدیران بیمه است. ذکر خیر مصطفی علی مدد با 

عنوان »آئینه دالن و نکته گذاران همه رفتند« به قلم او و به مناسبت درگذشت استاد زینت بخش حسابرس شماره 59 است.



14 فروردین _ اردیبهشت 1398

غالمرضا ســالمی از خوشنام ترین حســابداران حرفه ای امروز ماست. تسلط ایشــان به قوانین و مقررات، سعه صدر او و نیز 
تالشــهای او با تنی چند از همراهان در پاســداری از انجمن حسابداران خبره ایران، از او چهره ای بیادماندنی ساخته است. او 

مشاوری درخور اتکا در زمینه های مختلف حرفه ای است؛ خدایش حفظ کند.
اســتاد احمد زینی هم زمان هم معلم زبان انگلیســی تخصصی بود و هم معلم اخالق. اگر بتوان به استاد »جنتلمن« اتالق کرد، 
بی شــک برازنده اوســت. او به همراه مرحوم عبدالحسین دانشپور استاد زبان انگلیســی نگارنده و بسیاری از دانش آموختگان 
دانشــکده حسابداری شــرکت نفت بود. آرام بود و دوست داشتنی و دانشــجویان را همچون فرزندان خود می دانست. در مجامع 
خصوصی گاه بســیار بذله گو و البته نکته سنج ظاهر می شد. سیدمحمدرضا فاطمی در حسابرس شماره 71 از او به عنوان استادی 
با فضلیت و انســانی شــریف، آزاد، متواضع، خیرخواه و مهربان یاد می کند. گاه می اندیشــم آرامشــی که بعضًا دارم، شاید تقلید 
کورکورانه ای از چنین استادانی است. بیمار شد، بیماری سخت؛ از او پوستی ماند و استخوانی و فقط همین را باخود برد. خدایش 

بیامرزد.
 از همراهان جوان ما فاطمه یاری اســت که به تازگی همکاری با حســابرس را آغاز کرده اســت. موفقیت او را نیز از خداوند 

خواستارم.
از دیگر همراهان حســابرس باید از لطفعلی لطفعلیان نام ببرم؛ عضو شــورای مدیریت حســابرس که آرام و بی ادعا کار 
می کند و دوست و همکاری درخور اتکاست. گرچه کم می گوید، اما به قول معروف گزیده گوی است و روی حرف او می شود 
حســاب کرد. حضور او در شورای مدیریت مجله حســابرس مایه دلگرمی و آرامش دیگر دوستان است. خدایش بیش از 

پیش موفق بدارد.
این داســتان اما پایان نمی پذیرد جز به ذکر خیر از همکار خاص مجله حســابرس، محمود مجدی دوست داشــتنی که 
عضو ثابت، آرام و پرکار حســابرس اســت. در مورد شخصیت خاص و مثال زدنی محمودآقای مجدی باید بسیار مفصل 
نوشــت. اما در این نوشــتار که به مختصر است، بســنده می کنم در حد بضاعت قلم! از جمله صفات برجسته او می توان 
به وظیفه شناســی دقیق و فوق العاده، ادب مثال زدنی و همراهی ویژه اش در شــرایط سخت کاری یاد کرد. او از ارکان و 
پایه های بسیار مهِم کاری حسابرس است. حافظه ای دقیق و به روز دارد که می توان سابقه همکاری یا اطالعات مربوط 
به همه صاحبنظرانی که با مجله همکاری داشــته اند و یا حتی سابقه خوانندگانی که با مجله در تماس بوده و هستند را از 
او سراغ گرفت. در کنار همه اوصاف نیک او، برخورد خوش و روی گشاده محمود مجدی همراه با خط زیبا و آراسته اش 
از وی شخصیتی منحصر به فرد و فراموش نشدنی ساخته است. او در ِسمت »مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی ها«،  
نقش خودرا بدین عنوان و بیش از اینها، به خوبی ایفا کرده است. آقای مجدی برای تمام کسانی که حتی یك بار مراجعه ای 

به حسابرس داشته اند، چهره ای به یادماندنی است.
اکنون هنگام عرض ارادت ویژه ام به محمد حضرتی اســت. او نیز مانند همه همکاران حســابرس که هریک ویژگیهای 
خاص شــخصیتی خــود را دارند، دارای شــخصیتی منحصر بفرد اســت: اهل کرمان اســت، و با همــان روحیه ای که 
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سهراب سپهری سرود »اهل کاشانم«. او هنگام عکاسی چنان به ثبت لحظه ها می پردازد که بعدها با روحیه خاصش وقتی 
برای شما به تعریف بنشیند، در می یابید که چون نقاشی ماهر لحظه به لحظه رویداد را دیده و ضبط کرده است. اهل کتاب، 
فیلم، تئاتر، موسیقی، تاریخ و مهمتر از همه اهل انسانیت و جوانمردی است. آثار ماندگار ضبط و ثبت شده ای که او طی 
این دودهه برایمان فراهم آورده، از جلسه های میزگرد گرفته تا مصاحبه ها و مراسم افطاری که در آنها زنده یادان عزیزمان 

حضور داشتند، نشان می دهد که اعضای خانواده حسابرس در جمع خوش همکاری خود چه روحیه ای داشته و دارند.
چه می توانم بنویسم در وصف احساسم نسبت به این جمع بزرگ؛ جز این که صمیمانه از خداوند مهربان بخواهم که همه 

این مهربانان را سالیان سال به سالمت بدارد.
داســتان بیست سال و خاطره های فراوان آن را سعی کردم در مختصری به رشته تحریر بیاورم؛ تا چه اندازه موفق بودم، 

به قضاوت خواننده بستگی دارد.
مجله حســابرس، اما پیشــینه ای نیز دارد؛ هفت شماره حسابرس )مجموعه مقاله ها( طی ســالهای 1372 تا 1377 به مناسبتهایی و 
به تدریج چاپ و منتشر شده است. وظیفه خود می دانم  ذکر خیری از دست اندرکاران این هفت شماره که پیشتر نامشان برده نشده، داشته 
باشــم. احمد حمیدی راوری و علی ناهید )شماره1- ســال 1372(؛ کامران بحرینی )شماره 2- سال 1373(؛ سیدرضا مدرسی نیا 
یزدی )شــماره 3- ســال 1374(؛ سیروس شمس )شماره4- سال 1375(؛ دکتر احمد عزیزی )شــماره 6- بهار سال 1376( و لیلی 
جلیلی، حسن کرمی و حمید افسردیر )شماره 7- تابستان سال 1377( که شماره اخیر، ره آورد دهمین کنفرانس فدراسیون حسابداران 
آســیا در مالزی، شــامل تعدادی مقاله های منتخب ارائه شده می باشد، که از سوی ایشــان و دکتر موسی بزرگ اصل، محمدعلی قوامی 
و نگارنده به فارســی برگردانده شــده اســت. همچنین مجموعه مقاله های شماره 5 شامل 2 اســتاندارد بین المللی حسابرسی و 5 بیانیه 
بین المللی رویه های حسابرســی مربوط به »حسابرســی کامپیوتری« است که به وســیله دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی )با استفاده از 
نظرهای دکتر بزرگ اصل و نگارنده( ترجمه و بعدتر به عنوان نشریه شماره 148 سازمان حسابرسی باعنوان »حسابرسی کامپیوتری« چاپ 

و منتشر شده است.
• احمد حمیدی راوری از پژوهشــگران تدوین اســتانداردها بود که پیشــتر در کمیته تدوین دستورالعمل حسابرسی نیز نقش 

مؤثری داشت.
• علی ناهید سالها عضو هیئت عامل و رئیس کمیته فنی سازمان بود.

• کامران بحرینی از مدیران ارشد و مدتی مدیر تدوین استانداردهای سازمان بود.
• سیدرضا مدرسی نیا یزدی از مدیران بخش سیستم سازمان بود.

• ســیروس شمس از ابتدای تأسیس سازمان حسابرســی عضو هیئت عامل و رئیس کمیته ترفیعات سازمان و نیز از اعضای 
مؤثر کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی بود.

• دکتر احمد عزیزی همکاریهای مؤثری با سازمان داشته که ترجمه دو کتاب تجزیه وتحلیل سیستمها و هزینه یابی بر مبنای 
فعالیت )با مشارکت دکتر احمد مدرس( از جمله خدمات اوست.
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• لیلی جلیلی از کارشناســان تدوین استانداردهاست که در نهایی کردن نشــریه شماره 186 سازمان )استانداردهای حسابرسی با 
ساختار آموزشی( نقش مؤثری داشته است.

• حسن کرمی از مدیران ارشد سازمان بود که در تدوین استانداردهای بخش عمومی نیز نقش مؤثری ایفا کرد.
• حمید افســردیر از پژوهشــگران آموزش و تحقیقات بود که نقش بســیار مؤثری در کمیته تدوین تجدیدنظر در دستورالعمل 

حسابرسی با تأکید بر مدیریت ریسک داشت. خدایش بیامرزد.
من تمامی این عزیزان را در به بار نشستن ریشه »حسابرس« مؤثر می دانم.

 دوســت دارم و باید که نام دیگر همکاران مجله و نیز همکاران مرکز اطالع رســانی اینترنتی حســابرس اینجا آورده شود. باشد 
که ٌمهر یادگاری باشــد بر همه صفحه های این صد شــماره منتشرشده حســابرس با عنوان: »خسته نباشید؛ دستتون درد نکنه و 

خیلی ممنون« برای یک یک عزیزانی که بدون وجودشان چنین »حسابرس«ی نیز نخواهد بود.
دکتر رافیک باغومیان ویراستار فنی  

مریم نجفی مدیر مرکز اطالع رسانی 
مهناز زریو همکار مرکز اطالع رسانی 

معصومه امیری مقدم – هادی معنوی مقدم دبیران اخبار و پژوهشگر و محقق 
فاطمه عابدینی طراح و صفحه آرا  

ساجده مالطایفه همکار ویراستار  
آذین رستمی طراح جلد و طرح مقاله ها 

خدیجه خادم حقیقت حروفچینی  
امیدوارم این نوشتار همچون برگ سبزی به آستان این عزیزان مورد پذیرش قرار گیرد. 

البته چنانچه بخواهم با ذکر جزئیاتی بســیار بســیار دقیق از آغاز پای گرفتن حســابرس تا به امروز آن یاد کنم باز تعداد بیشــتری را 
به خاطر خواهم آورد که در این مســیر، برعهده من و ما حق دارند. در اینجا از تمامی عزیزانی که ذکر خیر مســتقیم یا غیرمستقیمی از 
ایشــان نشده اســت، پوزش می طلبم. امیدوارم در فرصت یا مناسبتی دیگر این مهم فراهم شود. در عین حال از همه کاستیهای این 
مختصــر صمیمانه پوزش می طلبم و امیدوارم این چند صفحه که برایم مروری بر زندگی 20 ســاله زندگی کاریم در حســابرس بود، 
گوشــه ای از خدمات این عزیزان و حقی که بر گردن نگارنده دارند را نمایان ســاخته باشــد. بار دیگر می گویم که من با آنان زندگیها 
کرده ام و این خود حق ویژه دیگری اســت که بر گردن من دارند. یاد همگی، اعم از آنان که در قید حیات هســتند یا دارفانی را وداع 

گفته اند، به خیر و نیکی باد. 
این فراز و نشیب زندگی اما با همراهی دوست و غمخواری خاص میسر شده است که باید از او به خاطر صمیمیت و تحمل نه تنها 
20 ســاله حسابرس که بخاطر همراهی چهل وچندســاله  سپاسگزارش باشم. خانم طوبی نوشادها که در نشریه شماره 148 سازمان 

حسابرسی )حسابرسی کامپیوتری(، نقش ویراستاری را عهده دار بوده است. خدایش بسالمت دارد.
محمدجواد صفار- فروردین 1398


