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 یکی از روزها در ازمنه قدیم، نه البته از نظر تقویمی، بلکه از نظر تغییراتی که در همه جنبه ها طی همین ســالهای انتشــار حســابرس 
)1377( تا این زمان )1397( اتفاق افتاده اســت، مثل گســترش و نفوذ پیش بینی ناپذیر تکنولوژی در همه ارکان کاروزندگی؛ یا بزرگی 
ارقام اختالس که تورم دررفته در مقایسه، اختالسهای پیشین را می شود دله دزدی به حساب آورد؛ و یا با تأسف درگذشت شماری از آنها 
که با تأسیس و توسعه حسابرس همراهی داشتند، دکترفضلاهللاکبری، حبیباهللتیموری و مصطفیعلیمدد و پدید آورنده متنهای 
معتبر و مستند برای انتشار در مجله بودند و راهنمای ما در کار انتشار و ترسیم خط مشی های آن؛ و این اواخر درگذشت جمشیدارجمند، 

ویراستار نامور همکار نشریه از آغاز انتشار؛ و سرانجام همکار فداکار و پرکار نشریه، خانم سیماحاجیآخوندی. 

مجله حســابرس ن  پایه گذارا با  گفتگو 
آقای محمد شلیله

اولین سردبیر حسابرس

انتشار               اینگونه آغاز شد!
انتشار نشریه ها مانند انجام هرکاردیگری، نیازمنِد وجوِد شرایِط مناسب و امکاناِت موردنیاز است؛ و به قاعده محتاج جمعی، که 

درهمکاری بایکدیگر، کار را آغاز کنند و به انجام رسانند. 
اگر زمانهایی در آینده، بتوان شرایط و امکاناتِ زمان انجام کار را، درمیان مدارک ومستندات جستجو کرد؛ انگیزه های فردی و 

جمعی که انجام کار را، تحقق بخشیدند؛ تنها می شود در خاطرات آنها که در انجام کار مشارکت داشته اند، جستجو کرد . 
از همین رو بود که از جمعی که در آغاز نشریه را سر و سامان دادند، خواستیم تا از انگیزه شان برای انتشارحسابرس بنویسند؛ 

از مدیرعامل و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی، تا آنها که در تدارک نیازمندیها و طراحی مجله، نقش داشته اند و آنها 
که کارنشِر آن را پیش برده اند و ادامه داده اند. 
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تــازه خود مــن هم، همین ســال قبــل بود کــه کارم به 
بیمارســتان قلب و آنژیو کشــید، وگرچه تاکنون سرم به دنیا 
بــوده، اما به اندازه یک اقیانوس رفتم آنورتر؛ به کانادا. منتها 
رفتن مــن چیزی از وزن حســابرس نکاســت؛ چون وزنی 
نداشــتم. از طرف دیگر تاریخ گواهی داده اســت که هر گاه 
من، سردبیری نشــریه ای را وابگذارم، دکتر یداهللمکرمی 
کار را ادامه می دهند؛ چنانکه همین اتفاق در حسابدار نشریه 
انجمن حســابداران خبره ایران افتاد که فرض تکرار تاریخ را 

به یاد می آورد؛ منتها در مقیاسی ذره ای. 
اما خوشبختانه شــانس آوردیم همکار و همراه همیشگی 
حســابرس در همه این ســالها، خانم تــوراناکوان که از 
نخســتین روز اقدامات مربوط به تأســیس حسابرس، با این 
مجلــه همکاری کردند، تاکنون همکاریشــان ادامه داشــته 
اســت. همین جا فرصت را غنیمت می شــمارم و در محضر 
مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده و حروفچین و صفحه پرداز 
و مســئول امور مشترکین و توزیع کنندگان و مخاطبان نشریه 
شــهادت می دهــم تــوران خانم اکــوان در تداوم و توســعه 

حسابرس سهم چشمگیر داشته اند. 
اندر احواالت خانــم اکوان گفتن دارد که در همان روزهای 
نخســت که تقال می کردیم نخستین شــماره را در بیاوریم و 
زمســتان بود و دفتر طــراح و صفحه پرداز نخستین شــماره 
مجله، در یکــی از خیابانهای فرعی خیابــان ولی عصر قرار 
داشت و داشــتند توی آن هوای سرد و یخبندان، آن خیابان 
را هم جدول کشــی و آســفالت می کردند؛ و چه گل و ِشــلی 
بود، وقتــی من آخر شــبی رفتم ببینــم صفحه بندی مجله 
چه صورتــی پیدا کرده؛ و از قضا قرار بــود آقای محمدرضا
فاطمی مدیرعامل وقت و پشــتیبان پروپــا قرص مجله، و 
آقای محمدجوادصفارسفالیی عضو هیئت عامل و حامی 
قســم خورده آن هم بیایند آنجـــا مجله آماده شده را ببینند، 

دیــدم ِرنوی خانم اکوان یه وری مانده کنارکوچه. گفتم به من 
چه؛ البد رانندگی شان خوب نیست انداختند توی چاله و قرار 
است روز بعد کســی را بیاورند ماشــین مدیر داخلی را از آن 
چاله در بیاورد. به راهم ادامــه دادم رفتم دفتر طراح مجله. 
چون آخر شــب بود در دفتر بسته بود. در لحظه ای بر اعتماد 
به نفس پایین خویش غلبه کردم و زنگ زدم. باور می کنید؟! 
خانم اکــوان در را باز کردند؛ در حالی که آن وقت شــب نفس 
آقای... و همکارانشــان را گرفته بودند که این مجله باید تا 
فالن وقت حاضر شود. همین شد که من فهمیدم با چه مدیر 

داخلی سرسختی طرفم. 
باری خیلی حرف داشــتم بزنم. اصاًل داشتم می گفتم در ازمنه 
قدیــم، روزی از روزها و می خواســتم ادامه دهم کــه؛ رفته بودم 
مرکزآمــوزش و تحقیقــات حسابداری وحسابرســی، درخیابــان 
زرتشــت به دیدار آقای نظامالدیــنملکآرایی مدیر وقت آن 
مرکز، که در جریان صحبتهایمان گفتند ســازمان حسابرســی در 
نظر دارد که نشریه ای در بیاورد و به نظر من این کار، کار شماست 
که این نشریه را راه بیندازید. خیلی این حرف آقای ملک آرایی که 
گفتند این کار، کار توســت به دلم نشست. یعنی من  که تا آن زمان 
مطمئن بودم عددی نیســتم؛ فکر کردم آنطور هم نیســتم. عدد 

نیستم، اما صفر هم نیستم. 
اما ترجیح می دهم همینجا یادداشتم را به پایان برسانم. به 
خیلی چیزها فکر کرده بودم که بنویســم؛ اما مناســب تر است 
که به همین یک صفحه برای صدمین شــماره اکتفا کنم. بقیه 
بماند برای دویستمین شــماره. منتها توصیه می کنم اگر این 
یادداشت را نخواندید، یادداشــت مرا در شماره دویست حتمًا 

بخوانید.
آتاوا- کانادا، آذر 1397


