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ــدار،  ــده در حسـابـ ــای درج شـ ــا و نـظرهـ • مـقاله هـ
انجمــن  رســمی  نظـــر  بازتـــاب دهنده ی 
شــود. قيــد  كــه  مــواردی  در  مگــر  نيســت؛ 
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت.

• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله هــا، یادداشــت ها 
صاحب نظــران  و  اعضــا  كليــه ی  دیدگاه هــای  و 
حســابداری، مالــی و اقتصــادی اســتقبال می كنــد.
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ماهنامــه ی حســابدار، فراگيرترین، پرشــمارترین و نيز قدیمی ترین 
نشــریه ی تخصصی حســابداری در ایران است. »حســابدار« عالوه بر 
این ها، احتماالً دیرپاترین نشریه ی تخصصی غيردولتی در كشور ماست. 
استمرار و جایگاه كنونی این نشریه مرهون تالش و زحمات خبرگان 
كارآمدی اســت كه به ویژه در دو دهه ی نخست فعاليت آن خميرمایه 
و سرشــتی را بنيان نهادند كه امکان حيات مســتمر و پویای نشــریه ی 

حسابدار را فراهم كرد. 
هدف مهم انجمن در ماهنامه حسابدار، از همان ابتدا، كمك به رشد 
و بالندگــی حرفــه ای اعضای جامعه و بدین ترتيــب كمك به اعتالی 
حرفه ی حسابداری در ایران بوده است. هدف اصلی ما در شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره ایران نيز، ضمن حفظ و ارتقای جایگاه انجمن، 
به مثابه فراگيرترین تشــکل حرفه ی حسابداری در كشور، آن است كه 
انجمــن را در مقام صدای تأثيرگذار حرفه ی حســابداری در جامعه  ی 

مدنی ایران تثبيت كنيم. 
طبيعی اســت با این استراتژی نشریه ی حسابدار نيز وظيفه ی سنگينی 
برای ترویج دیدگاه های حرفه ای و ارتقای جایگاه حرفه برعهده دارد. 
همان طــور كه امروز انجمن حســابداران خبره ایــران محل پيوند و 

تالقی گاه ســه نسل حســابداران حرفه ای در كشور اســت، ماهنامه ی 
حسابدار نيز به مثابه ارگان اصلی انجمن، چتر فراگيری است كه تمامی 
اهل حرفه از نســل پيش كسوت تا نســل جوان حاضر را دربرمی گيرد. 
و تالقی گاه و محل پيوند ســه نســل حرفه ای حسابداران، نسل متقدم و 

پيش كسوتان ما، نسل ميانی و نسل متأخر و جوانان است.
از یك سو، تجربه و شعوِر نسل متقدم حسابداران حرفه ای چراغ راه 
ما است و از دیگر سو به شور و پویایی نسل جدید حسابداران حرفه ای 
نياز داریم. طبيعی است كه گره زدن این تجربه و شعور با پویایی و شور 

وظيفه ی اصلی ماست. 
پيــران حرفــه ی حســابداری در ایران در مقــام استراتژیســت ها و 
سياســت گذارانی هســتند كه چشــم اندازها را برای ما ترســيم و به ما 
یادآوری می كنند و جوانان نيز نيروی محركی  اند كه انجمن را به سوی 
این چشم انداز رهنمون می سازند. اميدواریم حاصل و برنهاد این پيوند 

مبارك را در پویش مداوم انجمن و ماهنامه حسابدار شاهد باشيم. 
با این راهبرد كلی، ماهنامه ی حسابدار نيازمند ارتقای كّمی و كيفی، 
هر دو اســت. هم اكنون شــمارگان )تيراژ( ساالنه ی حســابدار بيش از 
یك صدهزار نسخه اســت كه عالوه بر اعضای انجمن برای مقامات و 

پيشخوان

صدای تأثیرگذار
حرفه ی حسابداری
در جامعه  ی مدنی ایران

رحمت اله صادقيان
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نهادهای تأثيرگذار در سرنوشت اقتصادی و حرفه ای نيز ارسال می شود. 
بدین ترتيب، بدیهی اســت كه در ميان نشــریات حســابداری جایگاه 
كنونی ماهنامه حسابدار كاماًل متمایز است. اما می دانيم كه برای پاسخ 
دادن به نيازهای كشور ما و نيازهای انبوه دانش آموختگان و كارشناسان 
حرفه  ای مالی و حسابداری این شمارگان كافی نيست. طبيعی است كه 
با توجه به محدودیت های مالی، برای افزایش بيشــتر شــمارگان دست 
ما بســته اســت. به این دليل تالش كرده ایم كه ماهنامه   ی حســابدار به 
شکل الکترونيکی تحت اینترنت نيز ارائه شود تا محل مراجعه ی همه ی 
عالقه مندان به مباحث حرفه ای باشد. به این ترتيب، همه ی فارسی زبانان 

از تمامــی نقاط جهــان از 
به  آن الین  دسترسی  امکان 
برخوردار  ماهنامــه  مطالب 

خواهند بود.
نکته  ی دیگر و چه بســا 
مهم تر ارتقای كيفی ماهنامه 
اســت. ماهنامــه حســابدار 
صرفــاً نبایــد مقــاالت یــا 
گزارش های خوب داشــته 
باشــد، ایــن ماهنامــه باید 
تالش كند خوراك فکری 
الزم را بــرای حرفــه ای در 
حال پویایــی و ارتقا فراهم 
ماهنامــه  مطالــب  ســازد. 
باید مرتبــط با نيــاز امروز 
و چشــم  انداز فردای حرفه 
باشــد. یعنی باید مشکالت 

امروز را آسيب شناســی كند، نقاط قوت و ضعف كنونی را بشناســد و 
ســناریوهای آتی از چشم اندازهای فردا را ترسيم كند و راه غلبه بر این 

مشکالت و دسترسی به چشم اندازهای مطلوب را نشان دهد.
ماهنامه ی حســابدار ماهنامه ی حرفه ای به معنای دقيق كلمه اســت. 
موضوعــات در ماهنامه ی حســابدار در مقام پژوهش  های دانشــگاهی 
مطرح نمی شوند، بلکه ما نيازها و ضرورت ها را در قالب و زبان حرفه ای 
بيان می كنيم. این همه البته به معنای این نيست كه از پژوهش دانشگاهی 
بهره نمی بریم. پژوهش در دانشــگاه ها آموزه های فکری ما را می سازد 

امــا ما این آموزه ها را با نيازهای حســابداری امروز ایران پيوند می زنيم 
تا كاركردی حرفــه ای به آن ها بدهيم و آن ها را پاســخ گوی نيازهای 

حرفه  ای بسازیم.
ماهنامه ی حسابدار چندصدایی است. به یك صدای خاص در حرفه 
تعلق ندارد. پژواك تمامی صداهاست و موظف است تمامی صداهای 
اعضــای انجمــن را بازتــاب می دهد. در مســایل تخصصــی می توان 
دیدگاه هایی متنوع داشــت، ایــن الزمه ی هر حرفه ی پویــا و در حال 
رشدی اســت. ما نيز باید تمامی این دیدگاه ها را منعکس كنيم چراكه 
همه در نهایت یك هدف را دنبال می كنيم ارتقای حسابداری حرفه ای 
در كشــورمان؛ هدفــی كه 
ذی نفع مســتقيم آن تمامی 
حســابداری  متخصصــان 
و ذی نفــع غيرمســتقيم آن 
تماميــت نظــام اقتصادی و 

اجتماعی كشور است. 

از هنگام برگزاری مجمع 
حسابداران  انجمن  مؤسس 
روز  در  ایــران  خبــره 
چهارشــنبه دوم اســفندماه 
1351، از زمانی كه بزرگان 
در  حســابداری  حرفــه ی 
ایــران بنيان هــای انجمن را 
اعضای  تعداد  و  پی ریختند 
انجمن انگشت شمار بود، تا 
امروز كه انجمن با نزدیك 
به هشــت هزار عضو فراگيرترین تشکل حرفه ی حسابداری ایران شده 
اســت، روزهای پرفراز و نشــيبی را طــی كرده ایم. امــا در تمامی این 
ســال ها چراغ انجمن به همت بزرگان و پيش كسوتان و یاران ما  روشن 
نگاه داشته شد و انتشار حســابدار نيز استمرار یافت. اكنون به چهلمين 
سالگرد انتشار نشریه حسابدار رسيده ایم و ماهنامه نيز در آستانه ی انتشار 
سيصدمين شماره ی خود قرار دارد، به عنوان منتخبان اعضای انجمن در 
شورای عالی با گوش جان انتقادهای اعضا را می شنویم و تالش می كنيم 

ماهنامه را بيش از پيش به صدای پویای اهل حرفه در ایران بدل كنيم. 
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نماي نزديك
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• ایده ی انتشــار حســابدار چه گونه 
شکل گرفت؟ 

سال 1355 بود. تازه تحصيالتم در انگلستان 
تمام شــده بود و برگشــته بــودم ایــران. فکر 
می كــردم همه چيــز مثل خارج بایــد مرتب و 
منظم باشــد. اولين فکری كه كردم این بود كه 
باید در انجمن یك نشــریه داشته باشيم كه هم 
خبرهای انجمن را پوشش بدهيم و هم این كه به 
هر حال مقاله ها و توضيحات جدید به خصوص 
آن چيزهایــی كــه در ایران اتفــاق می افتاد را 
بررســی كنيم و نشریه ای مشــابه نشریه ی آن ها 
در انگلســتان منتشــر كنيم. با دوســتان مطرح 
كردم. آن موقــع آقای مهدی ســميعی رئيس 
شــورای عالی بود. قرار شــد برویم دنبال كار. 
رفتيم وزارت اطالعات و جهانگردی آن زمان، 
كه به اصطالح مجوز بگيریم. پيش خودمان هم 
فکر كــرده بودیم به محض این كه برویم آن جا 
و بگویيم می خواهيم یك نشریه ی حرفه ای راه 
بيندازیم سریع به ما مجوز می دهند و كار خيلی 
راحت است. اگر یادم باشد با مدیر كل آن موقع 
آقای تدین صحبت كردیم كه انســانی فهميده 

وفرهنگی بود. گفت اگر نشریه ی حرفه ای هم 
باشــد، ما نمی توانيم ابتدابه ســاكن به آن مجوز 
بدهيم. مجــوز را شــماره ای و نوبتی می دهيم، 
یك مدتــی كه كار كردید اگر مشــکلی نبود 
مجوز دائــم می دهيم، چون ما نمی دانيم شــما 
دقيقا چه می خواهيد. البته حق هم داشتند چون 
تجربه ی اول بود و شفاهی نمی توانستند اعتماد 
كننــد. خالصه گفتند شــروع كنيــد ببينيم چه 
می شــود. آمدیم و كار را راه انداختيم و شروع 
بــه برنامه ریزی كردیــم. من هم هميشــه فکر 
می كردم كه برنامه ریزی باید بلند مدت باشــد. 
از اولين كارهایی كــه كردم این بود كه كاغذ 
به اندازه ی كافی برای 2-3 سال خریدم. گفتم 
بگذار اول كاغذ و مقوای مان درســت باشــد. 
بعــد به یکی از دوســتانم به نام خانــم گيليارد 
عرفان كه طراح و گرافيســت بود و كارش هم 
خوب بــود گفتم بيا طراحی مجله را انجام بده. 
بعد با همه ی دوســتانی كــه آن موقع بودند، از 
خود آقای مهدی ســيعی بگيرید تا آقای مختار 
و آقای ســجادی نژاد، با همــه صحبت كردم و 
تأكيد كردم كه بایــد مقاله بدهيد. اجباری هم 

بــود و گفتم از این حرف ها هم كه مقاله ندارم 
و اینهــا نداریــم. )خنده( خالصــه تعدادی هم 
مقاله ی خوب جمع كــردم و با خودم گفتم ما 
هميشه باید برای حداقل دو شماره ی آینده مان 
مقاله داشــته باشــيم. بقيه چيزهایی كه در مجله 
می گذاشــتيم خبرهــای روز بــود و بحث های 

مختلف. 
• مقاالت بیشتر ترجمه  بود یا تألیف؟

بيش تــر ســعی می كردیــم تأليفی باشــد. با 
كمك عزیزانی مثل آقای ســجادی نژاد، آقای 
مختــار و آقای ســميعی، همه ی ایــن عزیزان 
مقاله هــای تأليفــی می دادنــد. خيلــی زحمت 
می كشــيدند و واقعاً مقاله هــای خوبی برای مان 
می نوشــتند. كارها را مرتب كــردم و از اولين 
شــماره هم برنامه ریزی كرده بودم و می دانستم 
دقيقاً جلد نشــریه چه شــکلی باید باشــد و بعد 
بــه چه ترتيبی چه چيزهایــی را در آن بگذارم. 
برنامه ریزی مشــخص وجود داشــت. مثاًل اگر 
دقت كرده باشيد در آن شماره ها ما یك بخش 
زنگ تفریح گذاشــته بودیــم. در یك صفحه 
ســؤال و معما طرح می كردیــم و در صفحه ی 

فریده خلعت بری
نهالی نازک که درختی تناور شد

گفت و گو با فریده خلعت بری
پایه گذار و نخستین سردبیر ماهنامه ی حسابدار
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دیگــری پاســخ آن را می گفتيــم. یك ســری 
طنز های قشــنگ را هم به تصویر می كشيدیم. 
آن هــا خيلی خوب بود، برای این كه هم مفهوم 
عميقی داشت و هم قشنگ بود. چون به هرحال 
حرفه ی ما حرفه ی خشــکی است و مطالبی كه 
به حرفه مربوط می شود به تنهایی خيلی سنگين 
است. ولی به این شکل حتی یك غيرحرفه آی 

هم وقتی بخواند، برایش جذابيت دارد. 

یکــی از كارهای دیگری كه قرار گذاشــته 
بودیم حتماً انجام بشــود این بود كه هر شماره 
با یــك نفر مصاحبه داشــته باشــيم و یك نفر 
از اعضــای انجمــن را به عنوان یــك چهره، به 
بقيه بشناســانيم. دو صفحه را به این مصاحبه ها 
اختصــاص داده بودیم كه اطالعات مختلفی به 
خواننده می داد. همه ی چيزها را مرتب كردیم 
و شــماره ی اول را برداشــتم و رفتــم مجوزش 

را گرفتــم. در شــماره های اول و دوم، اگــر 
یادتان باشــد یا دیده باشيد، اولش می نوشتيم با 
مجوز شــماره ی فالن در تاریخ فالن. در داخل 
جلد می نوشــتند. چــون آن زمــان فقط مجوز 
تك شــماره می دادند و با این مجــوز و تاریخ 
منتشر می شد. بعد كه آمدیم مجوز دائم بگيریم 
به ما گفتند باید اســم ســردبير را به دبير ارشد 
تغيير دهيــد. آن موقع استداللشــان این بود كه 
ســردبير اصطالحی اســت كه برای روزنامه ها 
اســتفاده می شــود. آن را اســتفاده نکنيــد. از 
شماره ی سوم در شناســنامه  نوشتيم دبير ارشد. 
تيــراژ مجله آن موقع 1200 نســخه بــود. برای 
اعضــای انجمــن می فرســتادیم. قــرار بود 50 
نسخه آرشــيو نگه داریم. دست آخر این  و  آن 
می گرفتند ولی حداقل 20 نسخه را من شخصاً 

در هفت سوراخ انجمن قایم می كردم. 
ما تمــام ضوابط و معيارهــا را كاماًل در نظر 
گرفته بودیم و مقاله های خيلی خوب و وزینی 
داشــتيم. برنامه هــای انجمن را كامــاًل معرفی 
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می كردیــم، مثــال مجامعی كه برگزار می شــد 
گزارش آن را منتشــر می كردیم. حســاب های 
مالــی را كاماًل شــفاف می گذاشــتيم كه همه 
ببينند. چون چيز پنهان كردنی ای وجود نداشت 
و می خواستيم خيلی شفاف عمل كنيم. شما آن 
12 شــماره ما را كه ورق بزنيد، قشنگ می بينيد 
كه چه قدر با دقت و مرتب و با استاندارد كامل 
حرفــه ای در می آوردیــم كه این بــا همکاری 
همــه ی اعضای انجمن بود و همه هم دوســت 

این كار را داشتند.
• به جز دوســتانی که نام بردید چه 

افراد دیگری همکاری داشتند؟
همه بودند. حتی دكتر مهدی تقوی كه بعدها 

خودش آمد و سردبير شد. كسی بود كه از اول 
بــا ما همکاری می كرد. همان شــماره های اول 
را هم كه نگاه كنيد، هم مقاله می نوشــت، هم 
مقاله ترجمه می كرد. یعنی همه با هم بودند. من 
ســعی می كردم كار، كار درستی باشد و حتی 
آن موقع ها خودم هم ـ مِن تنبل كه هيچ وقت از 
این كارها نمی كنم! ـ وقت می گذاشتم و خودم 
هم مقاله می نوشتم و دو سه مقاله ی نسبتاً مفصل 
در آن شــماره ها دارم. آن شماره ها دقيقا نشان 
می دهد اعضای شورای عالی چه كسانی بودند؛ 
بازرس ها چه كسانی بودند؛ در كارگروه ها چه 

كســانی عضو بودند؛ هركدام چــه می كردند؛ 
همه چيز كاماًل مشــخص اســت. همه چيز سر 
جایــش اســت. در شــماره های مختلف مجله 
دوستانی مثل آقای دهدشــتی، آقای فخاریان، 
آقای الماســيان، آقای ابریشمی، آقای فاطمی، 
آقای طباطبایی و بسياری دیگر مقاله می نوشتند.  
• همکاری شــما تا چه زمانی با مجله 

ادامه داشت؟
مــا تا آخر ســال 1357 بودیم و 12 شــماره 
منتشــر كردیم. آخرین شــماره ای كه در سال 
1357 درآوردیم شــماره ی بهمن و اسفند بود. 
مجوز ما دوماهه بود. دو شماره ی اول كه مجوز 
موردی داشــت و بعــد هم كه مجــوز گرفتيم 
دوماهنامه بود كه ســر موعد و تاریخ مشخص 
منتشر می شد. چون آن موقع آن قدر اتفاق های 
عجيب و غریــب نمی افتاد كه هر مــاه بخواهيم 
نشــریه ای داشته باشــيم و دو ماه یك بار كافی 
بود. اسم اعضای جدید را می نوشتيم. اگر به آن 
شــماره ها نگاه كنيد خيلی از عزیزانی كه االن 
هستندآن موقع اصاًل نبودند و سال ها بعد آمدند 
و به تدریج اضافه شدند. مثاًل فکر می كنم آقای 
هشــی چند ســال بعد آمد. به طور كلی همه را 
می نوشــتيم و توضيح می دادیم. صفحه ی یك 
چهــره خيلی خوب بود. معرفــی یکی از اعضا 
بود. بعد همه یــك مقداری فکر می كردند كه 
آقا چرا فالنی را گذاشتی اول و ما را نگذاشتی. 
گفتم صبر كنيد نوبت به همه می رســد)خنده( 
فرقــی نمی كند و مــن به صــورت تصادفی و 
رندوم انتخــاب می كنم. البته بيش تر از اعضای 
شــورای عالی شروع كرده بودیم. آقای شركا ، 
آقای احمد فاطمی، آقای ســجادی نژاد، آقای 
زینی بود كه روحش شــاد. او هــم جزو اولين 
كســانی بود كــه با آن ها صحبت كــرده بودم. 
بعــد آقــای خردجو كــه او هم بين ما نيســت. 
خيلی هاشان نيستند، از خيلی هاشان خبر نداریم. 
مثال من هيچ وقت از آقای انصاری خبر نداشتم 
و نمی دانم كجا هستند. صفحه ی یك چهره را 

آقای نجفيان آماده می كردند. 
همــه چيز خوب بود. خيلــی روح همکاری 
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خوبی وجود داشــت یعنی مــن واقعاً هيچ وقت 
فشــاری رویــم نبود. ایــن را واقعــا می گویم. 
درست اســت كه هميشه حواســم شش دانگ 
جمع بود كه به موقع برســيم اما فشــاری رویم 
نبــود. گــروه هيأت تحریریــه مرتــب دور هم 
هر هفته جمع می شــدیم. كارگروه داشــتيم و 
آیين نامه نوشــته بودیم. برای همــه ی گروه ها 
آیين نامه داشــتيم. همه شفاف در آن 12 شماره 
وجــود دارد. آن 12 شــماره تاریــخ مکتــوب 
انجمن است از ابتدا تا سال 1357. بعد از انقالب 
یك مدت مجله نداشــتيم. شــلوغ  شــده بود و 
 یك ســری از برو بچه ها، ژ3 به دست و با لباس 
كميتــه می آمدنــد در جلســات. كســی نبود 
بگوید این جا جلســه ی انجمن است اسلحه چه 

می گوید؟! 
• نکتــه و جذابیتــی که بــرای یک 
مخاطــب معمولی فارغ از حســابدار 
بودنش در این مجله مهم است و ارزش 
انجمن است  معروف  هنری دارد، آرم 
که مرتضی ممیز طراحی کرده اســت. 

نظرتان در این باره چیست؟
آقــای مرتضی مميــز یکی از قشــنگ ترین 
آرم های این مملکت را برای ما طراحی كرد و 
این كار یکی از زیباترین كارهای آقای مميز و 
از زیباترین آرم هایی است كه در كشور وجود 
دارد. این مورد از آن مواردی بود كه ما هميشه 
خيلی بــه آن افتخــار می كردیم. روی نشــریه 
مخصوصــاً ما فقط از آرم اســتفاده می كردیم. 
معتقــد بودیم حيف اســت یك چنيــن تزیينی 
دیده نشــود و اصاًل هر چيز دیگری اضافی ست 
و وقتی خــودش می آید كفایت می كند. خيلی 
زیبا بود. به نظرم این آرم یك شــاهکار است. 
در كارهــای مميز هم هيچ كدام به پای این كار 
نرســيد. در عين سادگی زیباســت. پيچيدگی 
نــدارد. فقط حــروف اول انجمن حســابداران 
خبــره ایران. ولی چيدمــان و آن حالت ح و خ 

پشت سر هم واقعا شاهکار است. 
اول  مسأله ای که در شــماره های   •
حسابدار به چشم می آید اهمیت دادن 

به مسأله ی فرم و شکل انتشار است.
بلــه، در مورد طراحــی پيش بينی های خوب 
و اقدامــات متفاوتی انجام دادیــم. حتی رنگ 
جلــدی كه انتخــاب كــرده بودیــم كاماًل در 
شــأن مجله بــود؛ یك نــوع بنفش كه ســير و 
روشــن می شــد. همه از جلد معمولی استفاده 
می كردند ولی مقوای مورداســتفاده ی  ما یك 
مقدار كلفت تر بود، به اضافه ی این كه جلدمان 
لب برگردان داشت كه این خودش وزن باالتری 
به نشــریه از نظر طراحی و گرافيکی می داد كه 
تاریــخ و عنوان مطالب ذكر می شــد. صفحه ی 
ســفيدی به اول و آخر مجله اضافه می كردیم. 
چيزهای خاصی برایش در نظــر گرفته بودیم. 
ما كاغذ خيلی ســفيد استفاده نمی كردیم چون 
كاغــذ ســفيد چشــم را آزار می دهــد. كاغذ 
باید یك مقداری كرم رنگ باشــد تا چشــم را 

آزار ندهــد. بنابراین مــا از اول كاغذ و مقوای 
مناســب گرفتيــم. قطــع را مخصوصاً كوچك 
نگه داشــته بودیم برای این كه راحت تر بتواند 
در دســت قرار بگيرد و خوانده بشــود و حمل 
آن هم آســان باشــد. آن هایی كه بزرگ است 
فقط بــه درد این می خورد كــه روی ميز نگاه 
كنی و بگذاری كنار. می خواســتيم دم  دســت 
همه باشد و مثل كتاب بتوان آن را در كتابخانه 
نگاه داشت. شما اگر به آن شماره ها نگاه كنيد 
نه غلــط ویراســتاری دارد نه غلــط امالیی. با 
وجــود این كه می دانيد در آن موقع كامپيوتری 
وجود نداشــت و سال ها بعد بود كه IBM چند 
دســتگاه كامپيوتر وارد كرد و همه چيز دســتی 
بود. تازه آن اواخر بود كه لتراست آمده بود و 
ما می توانستيم از آن برای تزیين استفاده كنيم. 
لتراست چيزی شــبيه عکس برگردان است كه 
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برای كارهای حرفه ای و طراحی درســت شده 
است. مدیر چاپ پارت آدمی است كه بهترین 
عکاس ایران اســت و فوق ليسانس در این كار 
دارد و كامــاًل كار هنــری می كنــد، آن زمان 
برای اولين بار آن را درســت كرد و ما استفاده 
كردیــم. بعضــی طرح ها و حروف را درســت 
كــرده بود و ما در برخی موارد به جای دســت 
از لتراســت اســتفاده می كردیم. به جز لتراست 
بقيه همه كار دســت بود و طراحی می كردیم، 
بعد می دادیم كليشه اش را درست می كردیم و 
ماكت می كردیم.كاغذ ماكت داشــتيم. كاغذ 
ماكت كاغذهای گالسه ای بود كه روی آن با 
خط خيلی كم رنگ آبی فيروزه ای خط كشــی 
شــده بود كه در فيلمی كه می خواســتند از آن 
بگيرنــد خط ها نمی افتاد. همه بچه هایی كه كار 
می كردند از این پنس های پزشــکی داشتند كه 
خيلی نوك ظریف و باریکی دارد. بعد حروف 

را با آن بر می داشــتند چســب می زدند و روی 
كاغذ و صفحه ماكت می چسباندند كه ته بندی 
آن درست باشــد. چون خودشان نمی توانستند 
در كار ته بنــدی كننــد. بــرای ته بنــدی این ها 

دانه دانه چيده می شد بغل هم. 
• االن بــا وجــود کامپیوتــر تصور 
این نوع کار بســیار سخت است. پس 
برای تصحیح غلط ها کلی به دردســر 

می افتادید؟ 
بله. یك  سيســتم عهد حجــری بود)خنده( 
مثــاًل فرض كنيــد یك جا غلط داشــت. خب 
می خواستيم غلط را اصالح كنيم نمی توانستيم 
آن را مثل كامپيوتر كات كنيم. باید آن حرف 
اشــتباه را می بریدیم و با پنس بر می داشــتيم و 
حرف درست را به جای آن می زدیم و طوری 

بایــد می زدیــم كه درســت و دقيق بيفتد ســر 
جایــش وگاهی اگر یك سر ســوزن بين این ها 
فاصلــه می افتاد این فاصله دركار دیده می شــد 
و همه چيز خراب می شــد. تــوی فيلم هم البته 
روتــوش می كردیم ولی این جا هم با راپيدهای 
خيلــی نازك درســت می كردیم. غيــر از این 
كارهایی كه گرافيســت های ما می كردند؛ من 
خودم هم كاماًل یــاد گرفته بودم و خيلی جاها 
دقــت می كــردم كه مثــاًل اگر یــك ذره كج 
چسبانده شــده بود، خودم فورا می بریدم و در 
دقيقه ی آخر درســتش می كردم. حروف چينی 
كه می شد می خواندیم و غلط گيری می كردیم 
و دوبــاره می رفــت و می آمد. كســی كه كار 
ليتوگرافــی ما را انجام می داد یکی از بهترین ها 
بود. كاًل بهترین ها را انتخاب كرده بودیم، مثل 
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چاپخانه ی سپهر.  من در انتشارات خودم هنوز 
هنوز با امين گرافيك كار می كنم.

• همین انتخاب ها بود که حسابدار را 
حتی نسبت به دیگر مجله های حرفه ای 

متمایز می کرد. 
بله. دلم می خواست حســابدار بهترین باشد. 
هميشه و هنوز هم دنبال این هستم كه هر كاری 
می خواهم بکنم، بهترین باشــد. دوســتم خانم 
عرفان هم گرافيســت درجه یك این مملکت 
بــود. هــركاری هم می كــرد من هــم حضور 
داشتم و هميشــه هم تإكيدم این بود كه: »ببين 
گيلی جــان! می خوام بهترین باشــه« یعنی روی 

این بهترین بودن خيلی دقت می كردیم. 
یك شــکل،  و  مرتــب  شــماره ها  همــه ی 
و  تر و تميــز  خيلــی  و  و یك قــد  یك انــدازه 
قشــنگ بود. نشــریه ی ما طوری شروع شد كه 
هر كســی امروز بعد از 40 ســال نگاه كند مو 
الی درزش نمی رود. یعنی بعد از 40 سال هيچ 
كسی حتی امروز نمی تواند ایراد صفحه بندی یا 
صفحه آرایــی بگيرد. همه ی اعداد و حروف ما 
فارسی بودند. جدول كشيدن و نوشتن اعداد در 
آن زمان كار راحتی نبود. نمودارها همه دستی 
رسم می شد. هاشورها همه دستی بود. صحافی 
هم خوب بود. بعد از این همه سال می بينيد كه 
این نســخه ها سالم مانده است. این كافی نيست 
كه بگویيم ما اولين نشریه حسابداری را داشتيم 
و كار حرفــه ای را شــروع كردیم و 40 ســال 
است تداوم دارد. نه! ما قدمی برداشتيم كه همه 
ماندند تــوی آن. همه ی كارش كامال حرفه ای 
و بــا امکانات در حد صفــر آن زمان بود. حتی 
كتاب هایی كه آن موقع در می آمد این قدر كار 
حرفه ای نداشت. امکانات خيلی كم بود. همه ی 
كســانی كه آن موقع بودند همين جور با عشق 
كار می كردند. من یادم هســت كه خود آقای 
مهدی سميعی با تمام گرفتاری هایی كه داشت 
ولی چقدر وقت می گذاشت. مقاله ها حتماً باید 
ســه تا رای مثبت می آورد. آقای ســجادی نژاد 
را همه قبول داشــتند. آقای مختار واقعاً دركار 
خود حرف داشــت. آقای مهدی سليمی مقاله 

می داد. همــه در عين این كه تخصص داشــتند 
و حرفــه ای بودند و مســئوليت های مختلف در 
انجمن داشــتند ولی واقعاً عالقه مند بودند. یادم 
است كه در شماره ی اول دوم یك سرمقاله ای 
نوشته بودم كه در آن نوشته بودم ما قدم اول را 
برداشــتيم و نهالی را كاشتيم كه اميدارم روزی 
وقتــی یك درخــت خيلی تناوری بشــود همه 
بتوانيم از آن اســتفاده كنيم. و االن واقعاً شــده 
اســت. چه قدر ســال های زیادی گذشته است. 

آن شب در جشــن بچه ها می گفتند این جوری 
كه می گویند مجله 40 ســاله شــده سن تو پير 

می شود )خنده( 
یــادم اســت یــك موقــع ریيــس انجمــن 
حســابداران انگلســتان به همراه همســرش به 
دعوت انجمــن آمده بودند ایــران. در انجمن 
یك مهمانی برای شان گرفته بودیم كه مهمانی 

خيلی خوب و قشنگی بود. این قدر خاطره های 
خوب از ساختمان انجمن در خيابان ویال دارم. 
همه می آمدند. بعدازظهر كه می شــد همه دور 
هم جمع بودند. گاهی ناهار و گاهی كه جلسه 
طول می كشــيد، شــام را با هم می رفتيم بيرون. 
مــا خودمان یك تعــدادی از بچه هــا تا همين 
االن هنوز هم گاهی برنامــه ی ناهارها را حفظ 

كرده ایــم. آقای زینــی تا وقتی بــود، می آمد. 
آقای فاطمی می آید. آقای شركا می آید. آقای 
گلســتانه می آید. آقای منوچهــر بيات می آید. 
به قول بچه هــا، پير پاتال های این زمان هنوز هم 
گاهی دور هم جمع می شویم و به یاد روزهای 
گذشــته با هم دیدار داریم. ولی آن موقع بيشتر 

بود. 
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تازه به عضویــت انجمن حســابداران خبره 
ایران درآمده بودم؛ سال های نيمه ی دوم دهه ی 
شــصت بود انگار. چندی كه گذشــت نامه ای 
از انجمن دریافت كــردم مبنی براین كه اگر به 
مشاركت در فعاليت های انجمن عالقمند باشم، 
می توانم بــرای عضویت در یکی از كميته های 
انجمــن اعــالم آمادگــی كنــم و در صورت 
تصویــب شــورای عالی انجمــن بــه عضویت 
آن درآیــم. همکاری با كميته ی انتشــارات را 
برگزیدم، مورد قبول شــورای عالی انجمن قرار 
گرفت و به كميته ی نام برده پيوستم، كه همزمان 
بــود با دوره ای كــه فعاليت هــای انجمن رو به 
كاهش گذاشته بود و با مشکالت مالی روبه رو 
بود؛ »حسابدار«، نشریه ی انجمن هم كه با همت 
آن ها كه پيش تر آن را تأســيس كرده بودند و 
در ميان اعضــا و خوانندگانــش موقعيتی یافته 
بود، به دليل شرایِط مبهمی كه بر وضعيت حرفه 
حاكم شــده بود، كم تر مورد توجه قرار داشت 
و به نــدرت مطلــب و مقاله به مجله می رســيد؛ 
تعــداد اعضای خود انجمن هم با تعداد اعضای 
آن در ایــن زمــان قابل قياس نبــود؛ یك مدیر 

مســئول داشــت و یکی ـ دو همکار پاره وقت. 
در چنين شرایطی دو گزینه ی گریزناپذیر پيش 
روی انجمن قرار داشــت: »تعطيل« یا »توسعه«. 
كه تنها احســاس مسئوليت تنی چند از اعضای 
شــورای عالی و دیگر اعضــا و یکیـ  دو نفر از 
همــان همــکاران پاره وقت بود كه نگذاشــتند 
چراغ انجمن خاموش شود و تعليق ناخواسته ی 
فعاليت های انجمن، سرچشمه گرفته از شرایط 
آن دوره را، تاب آوردند. با این كه قصد ندارم 
در این نوشته از آن اعضا و كاركنان نام بََرم، اما 
دریغ است ناِم پرویز افتخار جواهری، حسابداِر 
هنرمنِد ادیب و خطاط چيره دســت و ســخنوِر 
اثرگذار و شــخصيِت آراســته به فضيلت های 
اخالقــی مثال زدنی و وســعت نظــر را، كه آن 
زمان ریاســت شــورای عالی )به تسامح ریاست 
تسخيری( انجمن را پذیرفته بود، نياورم. به ویژه 
از آن كــه، كم تر كســی را آن روزها می شــد 
یافت كه مســئوليت انجمنی در چنان شرایطی 

را بپذیرد. 
با گذشت زمان، گزینه ی »توسعه«ی انجمن 
بــر »تعطيل« آن برتری یافــت و انگيزه ی باالی 

كسانی كه مشاركت شــان به بازسازی ساختار 
فعاليت هــا و طراحی برنامه های آینده ی انجمن 
انجاميــد، از توســعه ی آن پشــتيبانی می كرد؛ 
گرچــه ممکن بود درك و تحليل و نظرو حتی 
هدف هركس در آن جمع بــا دیگری تفاوت 
داشــت؛ هر چه بــود به ســامان گرفتن جمع و 
كاری جمعی منتهی شــد و هــر یك از ما كار 
و وظيفــه ای را كــه هــر یــك پيچيدگی های 
خودش را داشــت عهده دارشــدیم و من شدم 
ســردبيِر »حســابدار« و نزدیك به  یك دهه در 
آن كار مانــدم. كامپيوتــر كه نداشــتيم هيچ، 
ماشــين تایپ درســت و حســابی هم نداشتيم. 
یك ماشــين تایپ در انجمن بــود كه اگر كاِر 
نامه نگاری هــا و تنظيم مکاتبات را جوابگو بود 
خيلی خوشــحال می شدیم. اما همان ماشين هم 
بارهــا عيب و ایــراد پيدا می كرد. مثــاًل پایه ی 
حــرف ِ »ض« كه بــه گمانم حــرِف »ص« هم 
روی همان پایه قرار داشــت می شکست یا كار 
نمی كــرد كه در اثــر آن حرف هــای »ض« و 
»ص« را نمی شــد تایپ كرد. مقاله هم كه پيش 
از این گفتم نداشــتيم، اگر هم مقاله ای به مجله 

محمد شليله 
سردبير

پيشين »حسابدار«

خودکاری در یک دست

حشره کشی در دست دیگر
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می رسيد اغلب با دست نوشته شده بود؛ بعد هم 
شــماری از آن ها به ویرایــش محتوایی معمول 
تا مبرم نياز داشــت و اگر هم خِط نویســنده ی 
گران قــدر به قدر كافــی خوانا نبــود، افزون بر 
كار ویرایش محتوایی، اول می باید می توانستی 
حرف هــا و واژه های ناخوانا را شناســایی كنی 
و در درون متِن با خودكار نوشــته شــده ی گاه 
شــتاب زده، صــورت صحيــح اش را دریابی و 
بنویسی كه بعد و در پایان، ماشين نویِس دفتری 
كه خدمات تایپ به انجمن ارائه می داد، بتواند 
آن را بخواند اگر كه به آسانی به تشخيص آن ها 
توفيق می یافتی. كار پيچيده تر شد وقتی كه از 
خدمات ویرســتاری ادبی هم بهره مند شــدیم 
كــه اصالح و تصحيح روی هم و ویرایِش متن 
دستنویس در بين ســطرها و در حاشيه ی متن، 
كار خوانــدن را برای ماشــين نویس دشــوارتر 
می ســاخت و بارهــا درمتن هــای ماشين شــده 
اشــتباهات تایپی اتفاق می افتــاد؛ می آمد دفتر 
مجله، باید تصحيح می شــد، برمی گشــت دفتر 
ماشين نویســی. یا خودم باید می رفتم می نشستم 
كنار دست ماشين نویس، متن مقاله را بخوانم و 
او ماشــين كند. طراحی صفحه ها و متن مقاله ها 
خود حکایت دیگری داشت. هنوز حروفچينی 
مجلــه به صــورت دســتی و با حروف ســربی 
انجام می شــد. صفحه آرای مجله این كار را در 
آشــپزخانه ی خانه اش انجام می داد. پس بارها 
تا انتشــار یك شــماره باید می رفتی به خانه ی 
او كار را نــگاه كنــی، پرســش های احتمالــی 
طراح را پاســخ بگویی و برخــی دقت ها را در 
مورد صفحه ها به كار بندی و با طراح مشــورت 
كنــی و راهنمایی بگيری. تا اینکه اوزاليد مجله 
آماده شــود و برای چاپ به دبيرخانه ی انجمن 
بسپاری كه البته به قاعده، مجله باید فرد مسئولی 
برای این كار داشــت كه نداشــت و چون پول 
كافی در بســاط نبــود این بخــش از كارهای 
انتشــار مجله را دبيرخانــه پذیرفته بــود. تا دو 
ـ ســه ســالی یا بيش تر و كم تر شــاید، سردبير 
هم كســی را بــرای انجام این كارها نداشــت؛ 
مثال كســی كه كار آوردن و بــردن مقاله ها را 

به دفتر ماشين نویســی یا به خانه ی صفحه آرای 
مجله یا بــه خانه یا محل كار ویراســتار ببرد و 
بيــاورد، یــا نمونه خوانی كه متن هــای پيش از 
چــاپ را با اصل آن ها و دقایق مورد نظر طراح 
صفحه هــا، تطبيق دهــد؛ محدودیت هایی كه با 
كار مضاعِف هر یك از ما  جبران می شــد. باید 
تا آخر شب در محل انجمن می ماندی تا آن كه 
سرایدار ساختمان بياید و هشدار دهد كه وقت 
خوابش شــده و می خواهد دِر پایين را ببندد. یا 
اگر صبح زوِد روِز تعطيل باید آنجا بودی و در 
بســته بود ناگزیر باید منتظــر می ماندی تا وقتی 
ســرایدار می آمد پایين، در را باز می كرد برود 
نــان بخرد و تو بتوانی خودت را به طبقه ی دوم 

دفتر انجمن و اُتاقك یا انباری كه محل استقرار 
سردبير بود برسانی؛ جایی كه سوسك ها از در 
و دیوار و روی كالســور مقاله های در دســت 
ویرایش یا آماده ی چاپ در رفت وآمد بودند و 
سردبير كه ناگزیر بود با خودكاری در یکدست 
و حشره كشی در دست دیگر كارهای تحریری 
را بــه انجام برســاند. با وجود این، »حســابدار« 
رونقی نســبی یافت؛ شــکل و محتــوای آن به 
صورت چشــمگيری تغييركرد كه بــا مراجعه 
بــه آن می شــد از رویدادهــای حســابداری و 
حسابداری حرفه ای در ایران آگاه شد؛ مستند 
چگونگــی برخی رویدادهــا و تحوالت تعيين 

كننده ی حســابداری ایران شــد؛ شــمارگانش 
افزایش قابل توجه یافت؛ محلی شــد برای نشر 
و تبادل آرا و دیدگاه های طيف های گوناگون 
از دانشــگاهيان و پژوهش گران تا حســابداران 
حرفه ای و هركس كه با حسابداری آشنا بود و 
قلمرو تخصصی اش با حسابداری پيوند داشت. 
مشّوق شماری از حسابداران در زمينه ی انتشار 
دیدگاه هایشان شد. خریده شد، خوانده شد، و 
نقد و تحسين شد؛ اگرچه تا آخرین روزی كه 

من آن جا بودم سوسك ها هم آنجا بودند.
حاصل كار هر چه بود دســتاورد كار جمعی 
بــود. مجموعــه ی كارهای پشــتيبانی انتشــار  
»حســابدار« از تأمين مالی و تأمين كاغذ گرفته 
تا ده ها نيــاز و هماهنگی دیگــر آن قدر متعدد 
و بــا پيچيدگی هــای كم وبيش همــراه بود كه 
اگرهمــکاری دیگــران در ميان نبود، انتشــار 
مجله سرانجام نمی گرفت یا به آن چه رسيدیم، 
هرچه بود، نمی رســيدیم و ای بسا انتشارش در 
آن شــرایط به كلی ناممکن می شد؛ منتها این را 
هم می توان در نظر آورد كه اگر كس دیگری 
ســردبير آن دوره ی »حســابدار« بود ســبك و 

محتوای نشریه با آن چه بود متفاوت می شد.
در پایان از فرصت مغتنمی كه سردبير كنونی 
انجمن در چهلمين ســالگرد تاسيس »حسابدار« 
بــرای شــرح خاطــرات آن دوره به مــن اعطا 
كرده اند، بهره می گيرم و ادای احترام می كنم به 
همه ی آنها كه در آن دوره یاریگر انتشار نشریه 
بودنــد؛ ازاعضای شــورای عالی در آن دوره، از 
پژوهشــگران و نویســندگان مقاله ها گرفته و از 
اعضای دیگر كميته هــای انجمن، از آنها كه از 
مشورت ها و راهنمایی های اثر گذارشان بهره مند 
بودیم، ازصفحه آرا و ویراستار و ماشين نویس و 
مسئوالن چاپخانه ها و توزیع كنندگان حسابدار و 
ســپاس ویژه از همه ی كاركنان و همکاران آن 
زماِن انجمن كه بی دریغ به ما یاری می دادند و از 
حاجی مســئول آبدارخانه كه دم به دم چای لب 

سوز به سردبير می رساند. 
آذر 1395
آتاوا - كانادا
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قبل از انتشار مجله ی حسابدار درسال 1355، 
كوشــش های متفرقــه ای بــرای انتشــار نوعی 
نشریه ی حســابداری انجام شــده بود، ازجمله 
چند شــماره از جــزوه ای به نام چرتکــه، اما با 
فعال شدن نسبی انجمن كه چهارسال قبل از آن 
تشــکيل شــده بود، در پایيز 1355، حسابدار با 
سردبيری فریده خلعتبری منتشر شد و تا قبل از 
انقالب 12 شماره از آن بيرون آمد كه درموقع 

خود بی نظير بود1. 
بــه   1363 آذر  از  آن  جدیــد  دوره ی  امــا 
ســردبيری دكتــر مهدی تقــوی كــه از همان 
هنگام مدیر مســئول مجله بود، منتشــر شد كه 
تاكنون و بدون وقفه همچنان منتشــر می شــود. 
فکر می كنــم دكتر تقوی، ركورد پيوســتگی 
مدیر مســئولی مجله را در ایران دراختيار داشته 
باشــد. به نظرم هيــچ مجله ای نداریــم كه مدیر 
مســئول خود را این قــدر تحمل كرده باشــد، 
درتاریخچه ی وزارت ارشــاد هم نداریم كه به 
مدیر مسئول نشــریه ای دراین مدت طوالنی به 
اصطالح »گير« نداده باشد، بگير و ببند و زندان 
كه پيشــکش! البته ســعی كردیم كه تند و تيز 

بنویســيم كه بگيرندش ولی خوشبختانه معلوم 
شــد اهل بگير و ببند، حســابدار نمــی خوانند! 
از شوخی گذشــته، مهدی تقوی نازنين انسانی 
اســت كه اميدوارم حداقل چهل سال دیگر هم 

مدیر مسئول باشد.
 می خواهــم بيش تر بــه دوره ای بپردازم كه 
دبيركل انجمن و مدیر اجرایی مجله بودم یعنی 
از ســال 1365 تا 1374، به ویژه سال 1369 كه 

تحوالت خوبی در مجله صورت گرفت. 
مجله دوره جدید به قطع و فرم سابق از سال 
63 تا ســال 69 منتشر شد كه تا پایان سال ششم 
)شماره 72( را دربرمی گرفت. آن موقع عموماً 

مجله دو شماره بود.
شــماره 68-67 مربوط به خــرداد و تير 69، 
آخریــن شــماره ای بــود كه به صورت ســياه 
وســفيد و بدون آگهــی تبليغاتی بيــرون آمد. 
آن موقــع آقایان محمد شــليله، دكتر حســين 
عبده تبریزی، حيدرمستخدمين حسينی، مسعود 
دادگر، كورش پرتوی، اینجانب و ناصر غالمی 
كــه به نظرم اعضای كميته ی انتشــارات بودیم، 
شــروع كردیم به فکر درمورد بهتر كردن فرم 

چــاپ مجله، ازجمله این كــه روی جلد رنگی 
باشد، آگهی بگيرد و خالصه بفروشد. 

با طرح مســئله، اختالف نظرها شــروع شد، 
بيش تر از این باب كه محافظه كاری سنگينی بر 
انجمن و طبعاً مجله ی آن حاكم بود، سال هایی 
بود كه موجودیت انجمن درخطر بود واعضای 
شورای عالی نمی خواستند این مسئله، اشکاالت 
را بيش تر كند ضمن اینکه تبليغات در حرفه به 
نوعی »تابو« بود. اما نمی شــد جلو نرفت، كلی 
جلســه گذاشــتيم تا چه گونه شــورای عالی را 
درجریــان بگذاریم تا مخالفــت نکند. خالصه 
با گرو گذاشــتن ریشی كه نداشــتيم، به همراه 
بعضی از اعضای كميته ی انتشــارات خصوصاً 
محمــد شــليله در یکــی از جلســات تاریك 
شورا، توانستيم ضمن گرفتن پنجاه هزار تومان 
بودجــه، اجازه ی چاپ آگهی های البته بســيار 
محدود از لحــاظ موضوع وشــکل، )از جمله 
در اوایل كار فقط نرم افزارهای حســابداری و 
حداكثر ســخت افزارهایی كه برای اســتفاده از 
آن نرم افزارهــا الزم باشــد( مصوبــه ی الزم را 

بگيریم.

مجيد ميراسکندری

ماجراهای

ماهنامه ی حسابدار
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گفتم جلسه ی تاریك شورا، دليلش این بود 
كــه تا ســال ها پس از جنگ، برق بــه اندازه ی 
كافی نبود واكثراً خاموشــی وجود داشت، آن 
شــب را خوب خاطرم هست كه جلسه زیر نور 

شمع برگزار می شد.
در مــورد آگهی، حتی ســال ها بعــد، برای 
چــاپ آگهــی مؤسســات حسابرســی عضــو 
انجمــن در مجلــه هــم كش و قوس بســياری 
پيــش آمد، بعضی آقایــان كاتوليك تر از پاپ 
با آن مخالفت و حتی آنرا مســخره می كردند؛ 

مصداق »مارادونا را ول كن، غضنفر را بگير«.
البته چون می خواستيم اندازه وفرم جدید را 
از ابتدای ســال هفتم تغييــر بدهيم، دو مجله ی 
دیگــر هــم به صورت كوچــك ولی بــا جلد 

رنگی منتشــر كردیم، اولی برای نخســتين بار 
تصویراستاد حسن سجادی نژاد، كه تازه مرحوم 
شــده بودند را داشــت، البته تصویر مناسبی از 
اســتاد نداشــتيم كه بگذاریم روی مجله، خانم 
سوســن حقيقی كــه گرافيك خوانــده و یادم 
نيســت چه گونه به مجله معرفی شده بود، روی 
یکی از عکس های اســتاد كه سيگاری هم بين 
انگشتان شــان بــود، كار كرد و البتــه با حذف 
ســيگار طرحی تهيه كرد كه روی جلد مجله ی 
70-69 مربــوط به مرداد وشــهریور ســال 69 
چاپ كردیم و شد سرآغاز تصویر رنگی روی 
جلد مجله. آخرین شماره ی قطع كوچك 72-

71 بــود مربوط به مهر و آبان 1369 كه در آذر 
همان سال منتشر شد. این سه ـ چهار ماه فرصتی 

بــود تا به فکــر طراح صفحــات، تهيه ی كاغذ 
برای قطع بزرگ، كاغذ كالسه برای روی جلد 

و بقيه ی لوازم كار باشيم. 
شــانس خوبــی كــه آوردیــم این بــود كه 
مرحوم پرویز خوانســاری را برای طراحی پيدا 
كردیم، پرویز خان، اولين طراح و صفحه آرای 
مجله در ایران بــود كه قبل از انقالب از طرف 
روزنامه ی كيهان به فرانســه فرستاده شده بود تا 
دوره ی آموزشــی این كار را بگذراند و الحق 
كه استعداد غریبی داشت و آن هایی كه حداقل 
به انــدازه ی من ســن دارند، به یــاد می آورند 
كــه مجله ی زن روز )از انتشــارات كيهان( چه 
وزن وابهت و شــکوه و جاللی داشت و اعتقاد 
همــگان این بود كه صفحه آرایی زن روز دليل 
موفقيت آن است؛ چون اطالعات بانوان نيز كه 
در آن زمان ها منتشر می شــد، به هيچ وجه بُرد 

زن روز را پيدا نکرد.
اولين شماره ی اندازه ی جدید، آغاز هفتمين 
ســال مجله با شــماره ی 74-73 بود كه خب با 
سابقه ی كار خيلی متفاوت بود. یادم هست كه 
قبل از ارســال ماكت مجله بــه ليتوگرافی چند 
شــب پياپی با آقای محمد شليله می رفتيم منزل 
مرحوم خوانســاری كه درجریان قرار بگيریم. 
مثــل بچه هایــی كه یــك توپ پالســتيکی نو 
برایشان خریده باشی، شاید آن مجله را صد بار 

خوانده بودیم! 
قيمــت مجلــه 400 ریال بــود، بــه اندازه ی 
قيمت مجله ی ســابق، حروف چينی آن را خانم 
مژگان بنی هاشمی، همکار آن زمان دكتر عبده 
در انتشــارات پاپيروس، انجــام داد، روی جلد 
را خانم سوســن حقيقی درســت كرد و هيأت 
تحریریه كه آن موقع تحــت عنوان »همکاران 
ایــن شــماره« معرفی شــدند عبــارت بودند از 

همان ها كه قباًل نام بردم.
ویراســتار مجله، از چند ماه قبل از آن پرویز 
شــمس بود كــه بعداً بــه علــت معذوریتی كه 
برایشــان پيش آمد مجله را ترك كرد. ســپس 
بــا معرفــی پرویزخان خوانســاری، بــا مرحوم 
جمشيد ارجمند آشــنا شدیم كه شرح ماجرا و 
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خصوصيات ایشان را آقای شليله همين اواخر و 
به مناسب فوت آن بزرگوار، به شرح و تفصيل 

بازگو كرده است. 
صحبت روی جلد شــد، خانم حقيقی بعد از 
یکی دو شــماره دیگر نيامــد و روی جلدهای 
مجله را با استفاده از طرح های مجالت خارجی 
و به مناســبت موضوع اصلی هر مجله، خودمان 
در دفترمجله با همکاری پرویز خان خوانساری 
تهيه می كردیــم. روی جلدهای بســيار بحث 
برانگيزی درست شد مثاًل چرخ لنگ دوچرخه 
برای مجله ی مخصوص »حسابداری دولتی« یا 
كفش های پاره برای مجله ی مربوط به »حرفه ی 
حســابداری« كه مورد ســؤال مقامــات دولتی 
و بعضــی حرفه ای ها و انجمنی هــای قدیمی و 

دیگران قرار می گرفت. بگذریم. 
نکته ای كه شــاید جالب باشد، »حسابداری« 
مجلــه ی حســابدار، قيمــت تمام شــده ی آن و 
همچنيــن این فکر پيــش آمد كه آیــا مجله ی 
حســابدار می توانــد درداخل انجمــن به نوعی 
مستقل باشد، یا دست كم این كه بهای تمام شده ی 

مجله را برای اعضا چه گونه باید حساب كرد. 
تــا قبــل از این كــه مجلــه پرخرج شــود و 
آگهــی بپذیرد، مســئله ای نبود، مجلــه درواقع 
بــرای اعضا چاپ می شــد و هزینــه ی آن هم 
یکــی از هزینه های انجمن بود، غير از ارســال 
رایگان بــرای اعضا، تعدادی هم برای اســاتيد 
و كتابخانه های دانشــگاه ها، و بعضی اشخاص 
مهم پســت می شــد و فروش روی كيوسك ها 
فقــط هزینه ی توزیــع آن ها را، آن هم شــاید، 
می پوشــاند. امــا از زمانی كــه انــدازه ی مجله 
بزرگ شد، مصرف كاغذ باال رفت، هزینه های 
ليتوگرافــی و چــاپ و صحافــی ســر به فلك 
كشــيد، هزینه ی طراحی و صفحه بندی اساســاً 
ایجاد شد و از طرف دیگر آگهی فروختيم كه 
مقــداری از هزینه ها را جبران می كرد و درعين 
حــال فــروش مجله هــم یا روی كيوســك ها 

ویــا مســتقيم از طریــق دفتر مجله بــاال رفت، 
حساب ها كمی پيچيده تر شد و در موقع تهيه ی 
گزارش های مالی به این موضوع پرداخته شــد 
كه خوب است حساب های مجله را از هزینه و 

درآمدهای انجمن جدا كنيم. 
محاســبات را این گونــه ســامان دادیــم كه 
هزینه های هر مجله را جمع كنيم و پس از كسر 
درآمــد آگهی ها، خالص را به تعداد مجله های 

منتشــره تقســيم كنيم تا هزینه ی قابل محاســبه 
بــرای انجمن به نســبت تعداد ارســالی مجانی 
برای اعضای آن، مشــخص شود، این هزینه ای 
بــود كه درواقع به انجمن تحميل می شــد، چرا 
كــه آن مجله ها را با تصميــم انجمن به صورت 
رایگان ارســال می كردیم. بقيه ی هزینه ها پس 
از كســر درآمد آگهی ها و فروش، سود وزیان 
)درآمد وهزینه( مجله ی حســابدار را تشــکيل 
می داد. حاال حتماً اوضاع فرق كرده و احتماالً 

ترتيبات دیگری دارد.
همين جا خوب اســت یادی بکنــم از آقایان 
نيك نژاد و محمود قــدس كه به نظرم آن موقع 
اعضای رابط شــورا در هيــأت تحریریه بودند 
و بســيار زحمت می كشــيدند و لطف داشتند.

هــم مقاله می دادند هم غصه ی انتشــار مجله را 
می خوردنــد. اميدوارم هر كجا هســتند شــاد 

وخوش و سرحال باشند.  
ناگفته پيداســت، مجله چه درشکل وچه در 
محتوا، از اول تا آخر مدیون سالمی، خستویی، 

شمس احمدی و دوانی است.
درسایت انجمن، نام سردبيران مجله را به این 

شرح آورده اند: 
فریــده خلعتبری از ســال 55 تــا 57، دكتر 
مهدی تقوی تا 1371، محمد شــليله تا 1375، 
یداله مکرمــی تا 1378، غالمحســين دوانی تا 
1384، محسن خوش طينت تا 1387، امير پوریا 

نسب تا 1393 و پس از آن پرویز صداقت.
از لحاظ اجرایی نيــز معموالً دبير كل، مدیر 
اجرایی بوده است كه بعد از این جانب، آقایان 
غالمی به مــدت كوتاه، آقای منيــری به مدت 
طوالنی و آقای قاســمی در مدتی كه می دانيد، 
زحمت این كار را كشيده اند و فاصله ی سردبير 

تا خواننده را پر كرده اند. 
ببخشــيد كه مطالب قــدری پاره پــاره بود، 
دليل اش شــاید كوتاهــی زمــان در اختيار بوده 

باشد. 
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مــن دربــاره ی چشــم اندازهای آتی  بحث 
ماهنامه اســت.1 از جمله ی كليــدی كه جناب 
آقــای صادقيان به نقل از آقای دكتر علی ثقفی 
ارائــه كردنــد، آغــاز می كنم: امــروز، فردای 

دیروز است. 
انجمن حســابداران خبره ایران تشکلی است 
در جامعــه ی مدنــی ایــران. یعنی تشــکلی كه 
حســابداران شــکل داده اند به منظور آن كه در 
سپهر عمومی بتوانند صدای خود، یعنی صدای 
حرفــه ی حســابداری و حسابرســی را بازتاب 
بدهنــد و در برابــر قــدرت سياســی و كليت 
جامعــه، منافع حرفه ای حســابداران را مطرح و 
از آن دفــاع كنند. با چنين اســتراتژی كلی ای، 
ماهنامه ی حسابدار هم چيزی نيست مگر ارگان 
انجمن و چيزی كه باید بازتاب صداهای متکثر 
درون انجمن حسابداران خبره و درون جامعه ی 

حرفه ای حسابداری ایران باشد. 
آن چيزی كه امروز بر ما الزام شــده اســت، 
به رغــم هر انتقــادی كه بــه آن وارد باشــد یا 
نباشــد، در روزهای گذشــته یك انتظار بوده 
اســت. مثال در بحث اســتانداردهای بين المللی 
گزارشــگری مالی IFRS، به هر حال با توجه به 

روند اقتصادی موجود، با توجه به تحوالتی كه 
در سطح جهانی رخ داده، با توجه به ویژگی ها 
و مختصــات نظام اقتصادی مبتنــی بر بازار كه 
هيچ مرز و محدودیتــی را برنمی تابد، گذار به 
این استاندارد های و انطباق استاندارد های بومی 
با استانداردهای بين المللی، امری اجتناب ناپذیر 
به نظر می رســد. چراكــه صاحبــان بنگاه های 
اقتصــادی و صاحبــان كســب وكار بــه ارقام 
صورت های مالی و نسبت های مالی قابل قياس با 
صورت های مالی در فراسوی مرزها نياز دارند. 
این كه زمانی IFRS الزامی می شود، پيش از این 
قابل پيش بينی بود. بنابراین تشکل های حرفه ای 
باید پيشاپيش نيازهای آموزشی اعضا را در این 
خصوص تشــخيص می دادند تــا آموزش های 
حرفه ای متناســب در قالب مقاالت، ميزگردها، 
گزارش هــا، كارهــای ترویجــی مختلف مثل 

برگزاری سمينار و ... انجام شود. 
آن چيزهایــی كــه در چشــم انداز فــردای 
ماست و انتظار می رود به الزام های جدید برای 
حسابداران ما تبدیل شود چيز هایی است كه ما 
بایــد امروز در جهت ترویــج آن در ماهنامه ی 

حسابدار تالش كنيم.

مواردی وجود داردكــه گاهی به نظر خيلی 
فانتزی یا لوكس به نظر می رسد، مثاًل حسابداری 
زیســت محيطی. امــروز گاهــی پایان نامه های 
دانشــجویی را در این زمينه می بينيم كه عمدتاً 
هم متکی اســت بــه تعاریــف، ترمينولوژی یا 
نگاهــی به تجــارب كشــورهای دیگــر. ولی 
همين حســابداری زیست محيطی طی سال های 
آینده بــدون هيچ گونه اغراقــی تبدیل به یك 
الزام بزرگ برای حســابداران ما خواهد شــد. 
بر اســاس مطالعاتی كه در ســطح جهانی انجام 
شــده، ایران در منطقه ای واقع است كه تا سال 
2040 یعنی ظرف 23 ســال آینده شــدیدترین 
بحران خشکسالی جهانی را تجربه خواهدكرد. 
بنابراین كليه ی اقالم زیســت محيطی ارزشــی 
به مراتب بيشتر در ســال های آتی پيدا می كند. 
ســميناری سال گذشــته در مدرسه ی مطالعات  
شــرقی و افریقایــی SOAS لنــدن در مــورد 
بحران زیســت محيطی خاورميانه برگزار شــد. 
تمامی این مطالعات نشــان می دهد كشور های 
خاورميانــه و شــمال آفریقا )به اســتثنای مصر 
به خاطــر وجــود رود نيــل(، بدتریــن بحران 
خشکسالی را در سال های آینده تجربه خواهند 

پرویز صداقت

باید پوسته ی

محافظه کاری را شکست
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كرد. بخش عمده ی ایران به اســتثنای دو استان 
شمالی حاشــيه ی جنوبی دریای خزر متأسفانه 
عمدتــاً به بيابان لم یزرع تبدیل می شــود و آب 
گران بهاترین كاال در این منطقه خواهد شد. در 
این سمينار ازجمله پيش بينی شد كه جنگ های 
آتی خاورميانه دیگر نه جنگ بر ســر نفت كه 
جنگ بر ســر منابع آب خواهد بود. بر اســاس 
این واقعيت ها چه پيش بينی ای می توان كرد؟ به 
هر حال دیر یــا زود در برنامه های اقتصادی ما 
توجه دقيق تر به عوامل زیســت محيطی خواهد 
شــد و دیر یــا زود حسابرســان و حســابداران 
ناگزیر خواهند بود عوامل زیست محيطی را هم 

در محاسبات  و گزارش هایشان ارائه كنند. 
بســياری از آن چيز هایــی كــه ما 
در ســال های قبل تجملی محســوب 
الزامات  از  مثــل خيلــی  می كردیم، 
راهبری شــركت ها، اكنون به تدریج 
در حــال تبدیل شــدن بــه الزام های 
قانونی است. پس ما باید در سال های 
پيش تالش می كردیــم كه فرهنگ 
مربــوط به ایــن مفاهيــم جدید بين 
حرفه جا بيفتــد. مثاًل آن الزاماتی كه 
بورس در زمينه ی حسابرسی داخلی 
یــا كنترل هــای داخلی ارائــه كرده، 
مربوط به مجموعه آموزه هایی است 

كــه از بحث های مربوط به راهبری شــركت ها 
یــاد می گيریــم و ایــن بحث هــای مربــوط به 
راهبــری، بحث هایــی اســت كه كشــور های 
پيشــرفته ی اقتصــادی از دهــه 1980 به بعد در 
سيســتم مدیریــت شــركت های خــود به آن 
ســمت حركت كردند. آنان برخالف دیدگاه 
كالسيك از دهه ی 1980 به این نتيجه رسيدند 
كه به حداكثر رساندن ارزش سهام سهام داران 
در ســطح واحد اقتصادی و بنــگاه، به حداكثر 
منافع در ســطح عمومی منجر نمی  شــود و باید 
تمامــی ذی نفعــان كســب و كار و فعاليت های 
اقتصــادی را در نظر گرفــت و آنچه منافع گاه 
متضــاد ذی نفعان مختلــف بنگاه های اقتصادی 

اســت، مورد توجه قرار گرفته شــود. وظيفه ی 
حســابداران و حسابرســان این است كه به این 
عوامل توجــه كنند. امروز بحث هــای مربوط 
بــه كنتــرل داخلــی و كميته های حسابرســی 
مطرح شــده و فردا  الزامــات دیگری مربوط به 
راهبری شــركت ها به تدریج در شــركت های 
مختلف الزامی می شود. بنابراین اعضای انجمن 
و حســابدران مســتقل بایــد از هم اكنــون، در 
این زمينــه مهارت ها و توان كافــی را در خود 

پرورش دهند. 
بحــث دیگــر مبحــث مربــوط به فنــاوری 
اطالعات IT است. انقالب فناوری اطالعات و 
پيشــرفت های مربوط به IT از دهه های 1980 و 

1990 به بعد در جهان شکل گرفت. اما روندی 
كه از ســال های گذشته تا امروز  آغاز شده این 
است كه بسياری از كارهای متعارف و متداول 
حســابداری به مدد كامپيوتر، توسط یك كاربر 
غيرمتخصص هم می تواند انجام شــود. بنابراین 
اگر حســابداران مــا بخواهند در ســطح یك 
حسابدار سنتی بمانند، در دنيای فردا )در این جا 
صحبت از 2025 اســت نه حتی 2040، یعنی 8 
سال دیگر( حسابدار یا باید تبدیل به تحليل گر 
مالی بشــود یا بایســتی شــاهد بيــکاری بخش 
عمده ای از حسابداران شویم. بنابراین توجه ما 
در ماهنامه باید این باشــد كه تکنيك ها و فنون 
تحليل گری را با استفاده از توان و دانش باالیی 

كه در ميان اهل حرفه وجود دارد به حسابدارن 
بياموزیم. 

مثال هــای متعــدد دیگری هم می تــوان زد، 
مســائلی كــه در حقيقــت انتظار مــی رود طی 
ســال های آتی رخ بدهد و در آینده ی نزدیك 
بــرای جامعــه ی حرفه ای  الزام هــای جدیدی 
تعریف می كند؛ اگرچه شــاید اكنــون دور از 

ذهن به نظر می رسد. 
حضور من در این جا و صحبت برای شما به 
خاطر این بود كه دیگر ســردبيرانی كه در این 
دوره ی طوالنی با ماهنامه ی حسابدار همکاری 
كردند، در این جا حضور نداشتند وگرنه همه ی 
آن ها نســبت به من اولی بودند. از همه ی آنها، 
از تك تك اعضای انجمن، صميمانه 
تشــکر می كنم و از تك تــك آنان 
برای همــکاری حرفه ای با ماهنامه ی 
حســابدار دعوت می كنم. ما شاید به 
طور ماهانه و ســاالنه، ده ها و صد ها 
مقالــه دریافت می كنيم، بســياری از 
آن ها مثــاًل در مورد رابطــه ی متغير 
الــف با متغيــر ب در بــورس اوراق 
بهادار تهران اســت كــه در آن یك 
مدل ریاضی را اجرا كرده اند و نهایتاً 
هم یك نتيجه ی گاه بدیهی گرفته اند 
كه چندان موضوعيــت و ارتباطی با 

مسائل حرفه ندارد. 
ما اكنون بحران های متعددی  دركشــورمان 
داریــم و بحران هــای متعــددی هــم در آینده 
خواهيــم داشــت. حرفــه ی حســابداری برای 
این كه جایگاه بایســته خود را پيدا كند بایستی 
پاســخگوی این بحران هــا و چالش های آینده 
باشــد و برای این موضوع بایســتی ســرش را 
از الك خــود در بيــاورد؛ نياز بــه كنش گری 
دارد، نيــاز به حضور دارد، نياز به داشــتن صدا 
در جامعــه ی مدنی دارد، و نياز به شــهامت در 
ابراز نظراتش. ازاین رو، نياز دارد این پوســته ی 
محافظه كاری را بشکند چراكه فردای حرفه در 

خطر است. 
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