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مجله حسابرس در آغاز سال 1398 و با انتشار یکصدمین شماره خود، با یاری خداوند خالق و مهربان، و با همراهی پایدار دانشوران، 
صاحب نظران و دست اندرکاران حرفه، دور جدیدی از فعالیت رسانه ای خود را پی خواهد گرفت.

زندگی مکتوب مجله حســابرس با عزم و پشتیبانی جناب عالی، در دوران تصدی شما در سازمان حسابرسی، آغاز شد و شما »بانی« 
و »اولین مدیرمسئول« این نشریه بودید.

نشریه حسابرس در نظر دارد در نشریه ای که به مناسبت یکصدمین شماره منتشر می شود، دیدگاه و نظرات شما را منعکس سازد. در 
این فرصت مغتنم، اجازه می خواهیم پرسشهایمان را برای جشن تداوم فعالیت »حسابرس؛ تا صد شماره«، با شما در میان بگذاریم.

آقای سیدمحمدرضا فاطمی

مدیرعامل بانک بین المللی سپه

مجله حسابرس مســئول  مدیر  اولین 

گفـتـگـو با

تالش بیشتر برای ممتازشدن
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ابتدا بفرمایید که ایده داشــتن یک مجله در کنار انتشارات سازمان 
حسابرســی که همگی به صورت کتاب منتشر می شدند، از چه سالی و 

چگونه شکل گرفت؟

فاطمی
از این کــه فرصتی را به عنوان اولین مدیرمســئول مجله حســابرس در 
اختیــار اینجانب قرار دادیــد تا بتوانم با مخاطبان محتــرم گفتگو کنم، 

سپاسگزارم. 
ابتدا اجازه می خواهم تا انتشــار یکصدمین شماره مجله وزین حسابرس 
را خدمت شــما عزیزان و همه اســتادان و محققان محترم و پژوهندگان و 
دست اندرکاران تهیه  و انتشار مجله، تبریک و تهنیت عرض کنم و همچنان 
که مرحوم اســتاد جمشید ارجمند، ویراستار ارزشــمند مجله »حسابدار« 
و »حســابرس« و بســیاری متون دیگر، به هنگام انتشار پنجاهمین شماره 
مجله فرموده بود، آرزوی انتشــار پانصدمین شماره مجله را بهتر و پربارتر 
داشته باشم. همچنین از بزرگان، پیشکسوتان و استادانی که بر گردن حرفه 
و اعضای حرفه حســابداری و حسابرسی کشــور حق داشته و دارند و اینک 
در بین ما نیستند، یادی کرده باشیم و غفران و رحمت واسعه الهی را برای 

آنها مسئلت نماییم.
اما برای پاســخ به پرســش شــما باید بگویم کــه؛ از همــان اوان دوران 
دانشــجویی و اشــتغال به کار حرفــه ای، همواره مجله های بســیار محدود 
حرفــه ای را که منتشــر می شــد، مطالعه می کردم و همیشــه آرزو داشــتم 
ماهــم همچون دیگر کشــورهای پیشــرفته، مجله های حرفــه ای منظمی 
داشته باشــیم. به محض قبول مسئولیت درســازمان حسابرسی، این آرزو و 
نظر را با همکاران محترم درسازمان و استـــادان و محققـان مرکز تحقیقـات 
تخصصی حسابداری وحسابرســی در میان گذاشــتم که خوشــبختانه مورد 
اســتقبال قرار گرفــت. در ضمن در جامعه حرفه ای هم،  این نیاز به شــدت 
احســاس می شد و از سویی، در زمره وظایف و هدفهای سازمان حسابرسی 
نیز قرار داشــت و من این مهم را یکــی از مأموریتهای خود تلقی کردم ) بند 

»ط« ماده 7 قانون اساسنامه سازمان(. 
مــا بــرای اشــاعه، ارتقــا و انتشــار هدفهای حرفــه ای، و تبادل نظــر با 

آرزوی 

انتشار

پانصدمین شماره

مجله

را بهتر و 

پربارتر

داشته باشیم
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دســت اندرکاران حرفه، و نظرخواهی و مشــارکت دادن ایشان، و 
درنهایت، افزایش مستمرســطح دانش تخصصی اعضای حرفه، 
به یک وسیله ارتباطی مؤثر نیاز داشتیم و به همین دالیل، دریافت 
مجوز و انتشــار مجله علمی حرفه ای را در دســتورکار قرار دادیم؛ 
به خصوص آن که در آن روزها تدوین اســتانداردهای حسابداری 
و حسابرســی ملی به صورت جدی در ســازمان پیگیری و نیاز به 

این وسیله ارتباطی بیش ازپیش احساس می شد.
بحمدالّلــه پس ازماه ها، بلکه ســالها تالش مســتمر و پیگیر، 
موفق به دریافت مجوز فصلنامه حسابرس شدیم. در شماره های 
اولیــه مجلــه، بــه بســیاری از هدفهــا، اقدامهــا و پیگیریهای 
به عمل آمده اشــاره شده اســت، که برای جلوگیری از اطاله کالم 
از تکرار مجــدد آنها پرهیز می کنم. فقط یادآور شــوم که حاصل 
تالش پیگیرمان، این شــد که مکاتبــات اولیه برای گرفتن مجوز 
از دی ماه 1371 آغاز شود و سرانجام پس از قریب به هفت سال، 
در مردادماه 1377موفق به دریافت پروانه انتشــار شویم که اولین 

شماره فصلنامه در زمستان 1377 منتشر گردید.

قدری برایمان از بزرگان پژوهشــگری صحبت بفرمایید که 
در آستانه انتشار مجله حسابرس و اولین شماره ها، توجه، 
عالقه و همکاری آنها را برای قلم زدن و ارائه مقاله و مطلب 
در این مجله جلب کردیــد. می دانیم که آن روزها، روزهای 
خاصی در زندگی شماست. خاطره شاخصی اگر با طرح این 
پرسش به یادتان آمده است، خوشحال خواهیم شد که آن 

را برای ما و خوانندگان مجله نقل کنید.

فاطمی
همه خوشــحال بودیم و نشاط خاصی در ســازمان و به خصوص 
درمرکز تحقیقات حاکم بود. از همه عزیزان و استادان و محققان 
و پژوهشگران داخل و خارج از سازمان، به خصوص دانشکده های 
حسابداری، اســتمداد کردیم تا با ارسال مقاله به بارورشدن مجله 

کمک کننــد و بحمدالّله این کمک و مســاعدت تاکنون نیز تداوم 
یافته است.

در هیئت تحریریه قرار گذاشــتیم، بخشی را نیز به تاریخچه 
حرفه در ایران و جهان و همچنین آشنایی با پیشکسوتان حرفه 
اختصاص دهیم. طبیعی بود که بعضی ازایشان به رحمت ایزدی 
رفتــه بودند و بر مــا بود که با تهیه مقاله هایی یادشــان را زنده 
نگهداریــم. بعضی از بزرگان در قید حیــات بودند، اما از طرح 
تدوین مطلبی در مورد خودشــان امتناع می کردند. به هرحال 
کار ساده ای نبود. ولی بحمدالّله اگر نگاهی به شماره های مجله 
انداخته شــود، دوســتان تصدیق خواهند فرمود که تا حدودی 

موفق بوده ایم. 
به هرحــال همان گونه که پرســیدید، به چنــد خاطره به طور 
مختصر اشــاره می کنم. استاد حســن سجادی نژاد رئیس و 
بنیانگذار دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، 
که حقیقتًا حقی فراموش ناشــدنی بر گردن حرفه دارند، همواره 
ما را به داشــتن جامعه و تشــکل حرفه ای ترغیــب و تحریص 
می کردنــد و می فرمودنــد کــه حرفه بدون داشــتن تشــکل و 
جایگاه حرفه ای در جامعه پیشرفت نمی کند و قوام نمی یابد. هم 
ایشان بود که به  داشتن مجله های حرفه ای تأکید می فرمود، و 
خود ایشــان هم در تمامی زمینه های آموزشی، تألیف و تدوین 

کتابها و مقاله های حرفه ای پیشقدم و کوشا بودند. 
خداوند رحمتشــان کند. متأسفانه ایشــان در بین ما نبود تا 
ثمره توصیه های خود را مشاهده کند و نتیجه تالش شاگردانش 
را درتمامی زمینه ها، ازجمله انتشــار مجله، ببیند. بحمدالّله در 

شماره دوم مجله یاد و نام ایشان گرامی داشته شد.
در اولین شــماره مجله نیز یاد اســتاد اســماعیل عرفانی، 
پیشکســوت حرفه حسابداری وحسابرســی، و مؤلف کتابهای 
حسابرســی و حسابداری مدیریت در سه جلد، و همچنین 
واضـــع بسیــاری از اصطالحـات حسـابـداری و حسـابرسی از 
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جملـه، کلمه»حسابرس« و »حسابرسی« گرامی داشته شد.
از دیگر استادان و پیشکسوتانی که عالقه مند به درج بزرگداشت ایشان در 
مجلــه بودم، جناب آقای دکترفضل الّله اکبری بودند که بر همه فضل تقدم و 
مقام اســتادی داشتند. ایشان برای هر شــماره مقاله هایی را به »حسابرس« 
ارائه می فرمودند که زینت بخش شماره های مختلف مجله شد. لکن هرچه از 
ایشان خواهش می کردیم که مطلبی نیز در مورد خودشان بنویسند و یا اجازه 
مصاحبــه بدهند، با بزرگواری و متانت و تواضع امتناع می کردند. ســرانجام 
اصرار بیش ازحد و خواهشــهای مکرر من مثمرثمر واقع شــد و چون به بنده 
لطف داشــتند، پذیرفتند و مطلبی را باعنوان »اکنون نوبت من نیست«، برای 
چاپ درمجله ارائه فرمودند که در شماره سوم چاپ شد و مورد استقبال وسیع 

قرار گرفت. روحشان شاد و یادشان سبز باد. 
از دیگــر عزیزانی که بر گردن مجله حق مضاعف دارند، باید از مرحوم اســتاد 
مصطفی علیمدد نام ببرم. من مطلبی را در مورد ایشــان نوشتم که در سرمقاله 
شماره 59 مجله چاپ شد. ایشان هم در کارها بسیار دقیق، پرکار، خوش قلب، 
کمک کار و یار همه بود. بیشتر اهل عمل بود و به همه کمک می کرد. یادونامش 

گرامی باد.
مرحوم دکتر غالمرضا اســالمی بیگدلی هم در چندین شماره از مجله، 
مسئولیت تدوین و ترجمه مقاله های پیشکسوتان و نام آوران بین المللی حرفه 

را به عهده گرفت و الحق در این کار موفق بود، خداوند رحمتش کناد.
از جمله دیگر پژوهشگران، باید از مرحوم  حبیب الّله تیموری، دکتر احمد زینی 
و استادان و محققانی یاد کرد که اینک در بین ما نیستند و نام و یادشان زنده است. 
همچنین باید برای ســالمتی و موفقیت روزافــزون عزیزانی که درحال حاضر 
با صرف وقت و تالش فراوان به بارورشــدن حرفــه و مجله کمک می کنند، دعا 
کــرد. به خصوص شــورای مدیریت، اعضای هیئت تحریریه، ســردبیر محترم و 
مدیراجرایــی پرکار و دلســوز مجله که خداوند همه آنهــا را در پرتو توجه خویش 

قرار دهد.
در خاتمه باید از مرحوم آقای جمشــید ارجمند که ســالها ویراســتاری 
مجله های »حســابدار« و »حسابرس« را به عهده داشــت، یاد کنم و از درگاه 
ایزد متعال برای شــادی روح ایشــان که بر گردن حرفــه ما حق دارد، طلب 

مکاتبات اولیه برای

گرفتن مجوز

از دی ماه 1371 آغاز

و

سرانجام در

مردادماه 1377

پروانه انتشار صادر

و

اولین شماره فصلنامه

در زمستان 1377

منتشر شد
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آمرزش و رحمت نمایم.
اکنــون که فکر می کنم، اگر بخواهم از تمامی پیشکســوتان 
و گذشــتگان و استادان و پژوهشــگراِن در قیدحیات نام ببرم، 
به تعبیری مثنوی هفتادمن خواهد شــد و این مختصر کفایت 
نخواهد کرد. از این رو، از همه کســانی که نامشان را نبرده ام، 
پوزش می خواهم و برایشان سالمتی، تندرستی و توفیق ادامه 

خدمت آرزو می کنم. 
امــا چگونــه می توانــم از استاداالســاتید جنــاب دکتر 
محمدعلی موحد نام نبرم و یاد او را یاداور نشوم که سخت 
تحت تأثیر شــخصیت، منــش، رفتار، نوشــتار و افاضات 
ایشان هســتم. خداوند ایشــان را به ســالمت نگاه دارد؛ 

 انشاءالّله. دوم خرداد سالروز مبارک تولد ایشان است.

اجازه دهید در مورد موضوع مهمی پرسشــمان را با شما در 
میان بگذاریم و آن موضوع وقت و زمانی اســت که اصحاب 
حرفه حســابداری و حسابرسی، برای مطالعه در حوزه های 
تخصصی و عمومی تخصیص می دهند. این موضوعیســت 
که همواره مورد پرســش دست اندرکاران حوزه چاپ و نشر 

است. 
مــا می دانیم که مطالعــه، به خصوص مطالعــه کاغذی، 
جـزو عالیـق و خصوصیـــات شخصی شمـاست. چگونه 
این خصلت را در خود ایجاد کرده اید و با وجود حجم فراوان 
مشغله های کاری و مسئولیتهای شغلی خود، آن را حفظ کرده 

و ارتقا داده اید؟

فاطمی
برای پاســخ به این پرسش شما، می خواهم بگویم که در مورد 
تخصیــص وقت و زمان بــرای مطالعه، نمی تــوان به صورت 
عمومی قضـاوت کرد. چه بسـا بیشتـر دست اندرکاران حـرفه، 
اهل مطالعه هستند ولی ممکن است به صورت مرتب، هدفمند 

و سازمان یافته نباشد. برای مثال، افراد  این روزها ممکن است 
وقــت زیادی را در فضای مجازی صرف کنند که درگذشــته ها 
این مدت زمــان را صرف مطالعــه روزنامه هــا و مجالت و یا 
تماشــای فیلم و سینما و تلویزیون می کردند که هر یک، تأثیر 

خاص خود را داشته است.
اما این کــه فرمودید عالقه من بــه مطالعه چگونه ایجاد 
شد؛ این به گذشته هـــای دور و دوران دانـــش آموزی من 
برمی گردد. همان گونه که مـــی دانید، بدون شــک محیط 
خانــواده و تحصیــل و اجتمــاع، تأثیر غیـــرقابل انکاری 
درشــکل گیری آموزه های تربیتی هر فردی دارد و در مورد 

من نیز استثنا نبوده است. 
در دوران کودکی من، وسایل ارتباط جمعی امروزی وجود 
نداشــت و یا بســیار محدود بود. خانواده هــا، به خصوص 
شــبها، دور هــم جمــع بودند و بیشــتر از امــروزه، با هم 
معاشرت می کردند. فضای خانه ها هم به صورت کنونی جدا 

از هم نبود.
هنوز به روشــنی به یاد می آورم که چگونــه مرحوم پدرم در 
شبهای طوالنی زمستان، شــاهنامه و در مناسبتهای مختلف 
کتابهــای دیگــر را برایمــان می خواندنــد و همــه اهل  منزل 
گوش می ســپردند. دیــوان حافظ به تقریب در بیشــتر خانه ها 
به همراه قرآن و مفاتیح الجنان وجود داشــت و در بیشتر مواقع 
خوانده می شــد، و گرفتن فال حافظ مرســوم بود. داستانهای 
هزارویکشــب و یــا دیگــر کتابهــای تاریخــی و روایــی هم 
به مناسبت، خوانده می شدند. در ماه محرم هم به طور معمول 

مختارنامه و یا مقتل می خواندند. 
البته حســاب ماه رمضــان جدا بــود. در این مــاه، اوقات 
اهل خانه و به خصوص بزرگان، بیشــتر صرف خواندن قرآن و 
دعا می شــد. در منازل قدیمی، طاقچه هایی در اطراف اتاقها 
وجود داشت که وسایل ارزشمند را در آنجا می گذاشتند. ما دو 
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طاقچه داشتیم که مخصوص کتاب بود، و البته در دسترس همه قرار داشت 
کــه این هم، خود نوعی تشــویق به مطالعه و  کتابخوانی بــود. مرحوم دایی 
مــن که از این  جهت بر من تأثیر خاصی داشــتند، اهل ذوق و هنر و مطالعه 
بودند. ایشان بیشتر از اندازه معمول کتاب داشتند. دو اشکاف را به کتابخانه 
اختصاص داده بود، و چون خود گاهی نیز شــعر می سرود، بعضی دیوانهای 
شــعرا را هم در کتابخانه خود داشــتند که ما هم از ایشان امانت می گرفتیم و 

مطالعه می کردیم. 
این الگوی زندگی باعث شد که من از همان ابتدای دوره دانش آموزی، 
کتابخانه کوچکی برای خود درست کنم و بعضی کتابهای داستانی و غیره 
را که می توانســتم و در دســترس بود، خریداری و نگهداری کنم. بعدها 
که به دبیرســتان رفتم، این تأثیر بیشتر شــد، و این به خاطر دبیرادبیات 
بســیار ارزشــمندی بود که داشتیم. ایشــان ما را به مطالعه بیشتر و بهتر 
راهنمایی و تشــویق می کــرد. این دبیر گرانقدر اســتاد، مــورخ و ادیب 
عالیقدر، مرحــوم علی اصغر فقیهی بودند که خداوند رحمتشــان کند و 
اعالءعلیین جایگاهشــان باد. از اســتاد فقیهی افزون بر کتابهای درسی، 
مانند دستورزبان فارسی و دستورانشای فارسی و غیره، کتابهای ارزشمند 
دیگری هم برجای مانده اســت که جای دارد به ســبب حق اســتادی که 
برگردن من دارند، بعضی از آنها را نام ببرم: »شاهنشــاهی عضدالدوله«، 
»تاریخ آل بویه«، »تاریخ و عقاید وهابیان«، »تاریخ و جغرافیای اسالمی«، 
و آخرین اثر بی نظیر ایشــان ترجمه »نهج البالغه با شــرح محمد عبده« 

است که بارها به چاپ رسیده است.
باری، غرضم نشــان دادن تأثیر اســتاد در الگوپذیری شاگردان است که 
به آن اشاره کردم و البته در دوران دانشجویی هم از موهبت استادانی به نام، 
برخوردار بوده ام که بیشترین تأثیر را در زمینه مطالعات فراحرفه ای، مدیون 
آقای دکتــر محمدعلی موحد و دکتر صمد موحد اســتادان حقوق و ادبیات 

دانشگاه هستم. خداوند حافظشان باشد. 
اینها بعضی از عوامل شــکل گیری شــخصیت من بوده است، و وقتی در 
چنین شــرایطی توفیق رشد داشــتید، دیگر کار و چاره  و تفریحی مفرح تر از 

صرف وقت، برای مطالعه ندارید.

نباید از

پیشرفتها و

اقدامهای منطقه ای

غافل ماند

چه بسا

موجب رقابت سالم

و

پیشرفت حرفه

در کشور شود
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کارنامه فعلــی فعالیت مجله حســابرس را در حوزه 
مطبوعات تخصصی حسابداری و حسابرسی، چگونه 
می بینید؟ آیا به عنوان بانی و اولین مدیرمســئول این 
را کســب می کند؟ پیشنهادهای  مجله، رضایت شما 

شما برای رفع کاستیها و بهبود آنها چیست؟

فاطمی
کارنامه مجله حســابرس بی هیچ تردیدی، قبولی اســت! 
لکــن این بدان معنی نیســت که باید بــه آن رضایت داد؛ 
بلکه باید همواره برای ارتقای آن و ممتازشــدنش کوشید. 
البتــه مجله ای بــا خصوصیات حســابرس، خــود دارای 
محدودیتهایی نیز هســت کــه ارزیابــی آن  را باید در این 

چارچوب در نظر گرفت.

بی گمان اجازه خواهید داد به عنوان »بانی« مجله حسابرس، 
از شما بخواهیم که ایده های خود را برای داشتن طرحهای 
نو در ســالی که مجله یکصدویکمین شــماره حسابرس را 

منتشر خواهد کرد، با ما درمیان بگذارید.

فاطمی
من خــود را در جایگاهی نمی بینم کــه بخواهم به عزیزان و 
دســت اندرکاران و دانشــوران گرامی توصیه ای داشته باشم. 
اما به طور کلی پیشــنهاد می کنم، هر کاری که موجب و باعث 
تشدید عالقه همکاران حرفه ای به مطالعه شود، انجام گیرد 
و فضــا برای جوانان و دانشــجویان عزیزی که آینده حرفه را 
تشکیل می دهند بازتر شود. از جمله، با الگوهای موفق حرفه 
گفتگو شود و ایشان به جامعه حرفه ای معرفی شوند تا موجب 
ترغیب و تشــویق جوانان قرار گیرند. البته از بزرگان همواره 
باید یاد کرد چون ســبب قدرشناسی وحرمت ایشان و تشویق 

آیندگان خواهد بود. 

پیشــنهاد دارم با استفاده از مطالب شماره های گذشته، ذکر 
جمیل پیش آهنگان و پیشکسوتان حرفه در شماره های آینده 
هم تکرار و یادآوری شــود تا نسل جوان که فرصت یا امکان 
دسترســی و مراجعه به شــماره های پیشــین را ندارند، از آن 
آگاه شوند. این رســم در جوامع دیگر نیز رایج است، و تکرار 

محسوب نمی شود.
گاهی ضروری است برای تنوع و کاستن از خشکی فضای 
مجله به نوشتار و تحقیقات تاریخی حرفه ای نیز پرداخته شود 
و صد البتــه از اخبار بین المللی حرفه در ســطح بین المللی و 

به خصوص منطقه ای نیز غفلت نگردد.
بــا وجودی که یک بــار دیگر نیــز در زمینــه همکاریهای 
منطقــه ای و آگاهــی از فعالیتهای حرفــه ای در اطراف خود 
پیشــنهاد داشتم، کمتر دیدم که پژوهشــگران بدین موضوع 
عالقه نشان داده باشــند. البته طبیعی است چون این حرفه 
از غرب شــروع شده و در آن بســتر و محیط نیز بالیده است، 
بیشــتر به آن ســمت توجه شــود، لکن نباید از پیشــرفتها و 
اقدامهــای منطقه ای غافل ماند؛ چه بســا که این امر موجب 
رقابت ســالم و پیشرفت حرفه در کشور شــود. بهتر است از 
اقدامهای همســایه های خود مثل هند و پاکســتان و ترکیه و 
دیگر کشورهای اسالمی آگاه باشیم و اطالع به دست آوریم و 

مطالبی در این زمینه ها در مجله درج شود.

توجه دقیق و نکته ســنجی شما به همه موضوعها و مسائل 
مجله چنان اســت که گویا هنوز مدیر مســئول مجله اید. 
می پذیریم که به تذکر شــما درباره طرح مسائل منطقه ای 
کم توجه بوده ایم و کوشــش می کنیم که ایــن بار چیزی از 
رهنمودها و توصیه های ارزنده شما را از قلم نیندازیم. برای 

شما آرزوی سالمتی داریم. 


