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 زمانی که در زمستان 1377، اولین شماره حسابرس در میان اشتیاق همکاران سازمانی و حرفه ای منتشر شد، تعدادی از اساتید و پیشکسوتان 
حرفه مانند مرحوم اســمعیلعرفانی، حسنسجادینژاد و دیگرانی همچون ایشــان، دربین ما نبودند تا ثمره فعالیت دانشجویان شان را 

ببینند؛ که صدالبته یادشان در شماره های مختلف مجله گرامی داشته شد. 
چند ســالی بعد، هنگامی که پنجاهمین شــماره حسابرس در پائیز 1389 منتشر شد، عده ای از اســاتید به مناسبت، سخنرانی کردند، با آنها 
گفتگو شــد و مقاله هایی برای مجله نوشــتند که در آنها یاد کســانی که در این اثنا از دســت ما رفته بودند را گرامی داشــتند، مانند جناب دکتر 

فضلاهللاکبری استاد حبیباهللتیموری و دیگر عزیزان. 
و اینک که صدمین شماره مجله در بهار 1398 انتشار می یابد، شاهد کوچ عزیزان دیگری از این قافله هستیم که جایشان برای ما بسیار بسیار 
خالی اســت. کســانی که در مراسم پنجاهمین شماره انتشار مجله ســخنرانی کرده بودند و اینک به دیار باقی شتافته اند، همانند استاد مصطفی
علیمدد، دکتر غامرضااســامیبیدگلی، دکتراحمدزینی، و ویراستار ارزشمند مجله مرحوم جمشیدارجمند، و دیگر همکاران و اعضای 

حرفه که دوست دارم در این فرصت از آنها نام ببرم و یادشان کنم.
رفیق شــفیق، همکار درست کردار و ســخت کوش و اخالقی و حرفه ای، مرحوم سیامکجوانبخت، که سالها مسئولیت کمیته کنترل کیفیت را بر عهده 
داشــت. یادش به خیر باد؛ مرحوم محمدعلیبیکپور از اعضای جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای عالی مالیاتی و از خدمتگزاران شریف و درستکار 
وزارت امور اقتصادی ودارایی؛ هم حرفه ای خوش خلق و مردمدار و زحمت کش، مرحوم اصغرهشــیکه شــریک مؤسسه حسابرسی بهمند بود، و مرحوم 

ساسانمنوچهری از اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیرعامل اسبق بانکهای سپه و ملت و بعضی عزیزان دیگر که اینک بین ما نیستند. 
خداوند همه ایشان را رحمت فرماید؛انشاءاهلل.

 کســی چه می داند شاید وقتی صدوپنجاهمین شــماره مجله در دهه اول قرن پانزدهم هجری شمسی منتشر می شود من و تعداد دیگری از همکاران و 
هم حرفه ای ها نیز بار سفر بسته باشیم.

هم اینک و پیشــاپیش ازهمــه عزیزان، همکاران و هم حرفه ای هــای خود به دلیل قصور، کوتاهی هــا و تقصیرهایی که داشــته ام عذرخواهی کرده و حاللیت 
می طلبم. بسیاردوست دارم تا سنت پاسداشت پیشکسوتان و اساتید حسابداری برای تشویق جوانان و آینده سازان حرفه در این مجله وزین تداوم یابد؛ انشاءاهلل. 

اِحِمیَن اَفاْغِفْرَلَناَواْرَحْمَناَوَأنَتَخْیُرالرَّ َربََّناآَمنَّ
»آیه 109 سوره 23 مؤمنون«

پاسداشت پیشکسوتان و اساتید
مجله حســابرس ن  پایه گذارا با  گفتگو 

آقایسیدمحمدرضافاطمی
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. 


