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سرمقاله

این  و  
حسابدار 
است 
که می ماند

مجله ی حســابدار پیشــینه ای به درازا و پرباری تاریخ 
انجمن حسابداران خبره ی ایران دارد. بخش بزرگی از 
خدمات انجمن، در راستای توسعه ی دانش و حرفه ی 
حسابداری در ایران طی بیش از چهار دهه ی گذشته، از 
راه انتشار این نشریه به انجام رسیده است. افزون بر این، 
در اثر اهتمام هوشمندانه ی مسئوالن انجمن و مجله، 
بخش قابل توجه و ارزشمندی از تاریخ انجمن، و بالتبع 
تاریخ حرفه ی حســابداری ایران، در این مجله مستند 
شــده است. از این حیث، جایگاه حسابدار در انجمن و 
حرفه ی حسابداری ایران فراتر از یک نشریه ی تخصصی 

است.

پاییز 1355، اندکی بیش از دو سال از آغاز فعالیت های 
انجمن )پس از ثبت در روز سه شــنبه، 24 اردیبهشت 
1353( نمی گذشت، که "نشریه ی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران" با پشــتیبانی شــورای عالــی وقت و 
بنیانگذاران انجمن، و با تقبل مســئولیت سردبیری از 
ســوی بانوی پرتالش سال های نخست انجمن، فریده 
خلعت بــری، متولد شــد. خلعت بری در ســرمقاله ی 
نخســتین شــماره ی مجله، از دشــواری آغاز گفت و 
موجودیت یافتن آن چه آغاز می شــود. از ایده آل گرایی 
همه ی آغاز نشده ها، و تحمیل امکانات و واقعیت ها بر 
آن چه آغاز می شــود. او نشــریه ی انجمن را به درستی 
وسیله ای برای تحقق بخشــیدن به آرمان های انجمن 
و تحکیم و گســترش هر چه بیشــتر مبنای حرفه ی 

حسابداری و حسابرسی می دانست.

نشــریه ی خلعت بری، که به صورت دوماهنامه منتشر 
می شد، دوازده شماره بیشتر نپایید. انتشار دوازدهمین 
شماره ی آن نشریه ی وزین، در بهمن و اسفند 1357، 
با وقوع انقالب در ایران هم زمان شد. در پی آن، فعالیت 
انجمن و نشریه ی خاطره انگیزش نیز چند سالی معلّق 
ماند. تا این که ســرانجام، در آذر 1363، "حســابدار" 
هم چون ققنوس از خاکستر نشریه ی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران بر آمد. این بار قرعه ی فال به نام، مهدی 
تقوی، یکی دیگر از شــیفتگان و فرهیختگان انجمن 
زده شــد. این اقتصادداِن حســابدار، تا شهریور 1364 
مســئولیت مدیرمسئولی و سردبیری مجله را بر عهده 
داشــت. تقوی جانی دوباره در کالبــد مجله دمید. تا 
بیــش از آن، غم این خفته ی چند، خواب در چشــم 
تر دوستداران انجمن و نشــریه نشکند. او تا به امروز، 
قریب به سی و چهار است که همچنان در کسوت مدیر 

محسن قاسمی

مسئولی حســابدار باقی مانده است؛ و از این حیث، از 
رکوردداران عرصه ی قلم در ایران به شمار می آید.

از مهــر 1364 تا مهر 1371، حســابدار با مشــارکت 
گروهی از اعضای عالقه مند و مســئوالن انجمن، تحت 
عنوان "هیئت تحریریه" منتشــر شــد. تــا این که از 
شماره ی دی 1371، نام محمد شلیله به عنوان سومین 
سردبیر نشــریه ی انجمن به شناســنامه ی حسابدار 
افزوده شــد. البته پیش از آن، شــلیله به همراه مجید 
میراسکندری، دبیرکل خوش فکر آن سال های انجمن، 
از شــماره ی بهمن 1369، با جلب موافقت شــورای 
عالی انجمن طرحی نــو درانداخته بودند؛ و در اقدامی 
ارزشــمند، ُفرم چاپ مجله را از قطع کوچک و ساده ی 
ســال های آغازین، به قطع بزرگ فعلی درآورده بودند. 
بدین ترتیب، گامی بلند در راستای تبدیل اُرگان رسمی 
انجمن به یک مجله ی کاماًل حرفه ای برداشته شده بود.

نام محمد شــلیله، به عنوان سردبیر، تا شماره ی مرداد 
1374 بر شناسنامه ی حسابدار مستدام بود. تا این که 
از شماره ی آبان 1374، در یادداشتی کوتاه از زحمات او 
قدردانی شد؛ و برای دومین بار، مسئولیت انتشار مجله 
به هیئت تحریریه ای متشــکل از اعضای عالقه مند و 

مسئوالن انجمن واگذار شد.

یداهلل مکرمی، به عنوان چهارمین سردبیر، از شماره ی 
شــهریور 1375 تا شماره ی شهریور 1378 مسئولیت 
تهیه ی مجله را بر عهده گرفت. پس از او، بر خالف دو 
مقطع قبلی، صرفاً شــماره ی آذر 1378 تحت نظارت 
هیئت تحریریه منتشــر شد؛ و از شماره ی دی 1378، 
غالمحسین دوانی، به عنوان پنجمین سردبیر، مسئولیت 
تحریریه ی مجله را تا انتشار شماره ی اردیبهشت 1384 
بــر عهده گرفت. پس از او، محســن خوش طینت نیز 
بالفاصله، به عنوان ششــمین سردبیر، از شماره ی تیر 
1384 تا شــماره ی آبان 1387 مسئولیت تحریریه ی 

مجله را بر عهده داشت.

رافیک باغومیان، از شــماره ی آذر 1387 تا شــماره ی 
فروردین 1388، بــا عنوان "هماهنگ کننــده"، و از 
شماره ی اردیبهشــت 1388 تا شماره ی مهر 1388 با 
عنوان "دبیر فنی"، مســئولیت تحریریه ی مجله را بر 
عهده گرفت. تا این که پس از انتشــار دو شماره، امیر 
پوریانسب از شــماره ی دی 1388 به عنوان هفتمین 
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سردبیر مجله برگزیده شــد، و تا انتشار شماره ی آذر 
1393 این مســئولیت را بر عهده داشــت. این بار نیز 
پس از انتشار یک شماره، که مسئولیت تهیه ی مجله 
به عنوان "ویراســتار فنی" به نگارنده واگذار شده بود، 
ســردبیر جدید مجله بالفاصله از ســوی شورای عالی 

برگزیده و منصوب شد.

پرویز صداقت، به عنوان هشــتمین سردبیر حسابدار، 
از شــماره ی نوروز 1394 تا شــماره ی نــوروز 1397، 
مســئولیت تحریریه ی مجله را بر عهده داشــت. او که 
سابقه ی سردبیری روزنامه ی سرمایه، ماهنامه ی بورس، 
و فصلنامه ی حسابدار رســمی را نیز در کارنامه ی خود 
دارد، به عنوان یک فرد حرفه ای در عرصه ی رسانه های 
نوشتاری، طی سه سال گذشته خدمات ارزنده ای را در 
قالب انتشار سی مجلد از ماهنامه ی حسابدار به انجمن و 
اعضای گرانمایه ی آن ارائه کرد. از این رو، شورای عالی و 
دبیرخانه ی انجمن به نمایندگی از اعضای گرانمایه مراتب 
سپاســگزاری صمیمانه ی خود را از بابت خدمت گزاری 
صادقانه ی ایشان و همکارانشان طی این مدت، به ترتیب 
الفبا، آرش اسدی، نرجس رحمانی، حوریه رضایی زاده، 
علی سالم، سمانه سیمره، سمانه صادقی، فاطمه قاسمی، 
علی قاصدی، فاطمه قشــقایی، نیما کوچک شوشتری، 
محمد مالجو، حسن مرتضوی، امیرهادی معنوی مقدم، 

و مهرداد ملک تاجی، ابراز می دارد.

شــورای عالی انجمــن، پیرو مباحث مطرح شــده در 
جلســه ی مورخ 26 دی 1396 مجمع عمومی عادی 
ســاالنه ی اعضاء، به منظور تدبیراندیشی برای کاهش 
هزینه های انتشار مجله و توقف فوری روند زیاندهی رو 
به افزایش آن، ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه ی ابعاد 
مختلــف موضوع و با در نظر داشــتن خط قرمز حفظ 
مجله ی حسابدار، سرانجام به این جمع بندی رسید که 
ضمن قدردانی از خدمات ارزنده ی سردبیر پیشین مجله 
و همکاران ایشان، از شماره ی اردیبهشت 1397 ضمن 
اعمــال تغییراتی در صفحه آرایی، نوع چاپ، و کاغذ، از 
ظرفیت های نیروی انســانی دبیرخانه ی انجمن برای 

تهیه ی مجله استفاده شود.

امید است با اعمال این اصالحات روند انتشار حسابدار، 
به عنوان قدیمی ترین، پرخواننده ترین، و تنها ماهنامه ی 
حســابداری ایران، بدون کوچکترین اُفتی در محتوا و 

کیفیت مطالب آن پربارتر از پیش مستدام باشد.

فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وسیله از اعضای انجمن حسابداران خبره ی ایران، و 
دیگر خوانندگان مجله درخواست می شود با ارسال مقاالت 
حرفه ای خود به ارتقای کیفیت محتوای حسابدار به عنوان 

صدای حرفه ی حسابداری ایران کمک کنند.

انجمن حســابداران خبره ی ایران، به عنوان یک انجمن 
»حرفه ای« مأموریت های زیر را دنبال می کند:

رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی ترین سرمایه ی   
انجمن،

کمک به اعتالی حرفه ی حســابداری از راه آموزش،   
پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه،

کمک به ســازمان ها و ارزش آفرینی برای آن ها از راه   
اعضاء، و

اعطای معتبرترین گواهینامه های حرفه ای حسابداری   
در ایران.

در این ارتباط، مقاالت، یادداشت ها، میزگردها، گزارش ها، 
اخبار، و دیگر مطالبی که در حسابدار )به عنوان ارگان رسمی 
انجمن ( منتشر می شوند، جملگی باید در ارتباط با تحقق 
مأموریت های فوق باشــند. از این رو، از اعضای گرانمایه ی 
انجمن و دیگر خوانندگان مجله درخواســت می شود در 

ارسال مقاالت خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

الف( مقاالت زیر در اولویت انتشار در حسابدار قرار دارند:
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز حسابداری   
ایران می پردازند. منظور از "حســابداری" در این جا 
زمینه های تخصصی مختلف، از جمله، حســابداری 
مالی، حسابداری بها، حسابداری مدیریت، و حسابرسی 

)مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/ ...( است.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز قوانین و   
مقررات حاکم بر حسابداری ایران می پردازند. از جمله، 
قوانین و مقررات مالیاتــی، قوانین و مقررات تجاری، 

قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، و سایر.
مقــاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط   
با حســابداری ایران می پردازند. از جمله، راهبری 
شرکتی، کنترل داخلی، ضدتقلب، ضدفساد مالی، 

تأمین مالی، و سایر.
ترجمه ی مقاالت منتشر شده در مجالت "حرفه ای"   
معتبر جهان که به یکی از مســائل روز حســابداری 
جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با حسابداری جهان 
می پردازند؛ و برای حســابداران حرفه ای ایران واجد 

جنبه های آموزشی کاربردی )نه صرفاً نظری( هستند.

ب( حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است:
مقاالت "علمی-پژوهشی" )تألیفی یا ترجمه( که به   
تبیین مراحل انجام و گزارش یافته های پایان نامه های 

دانشگاهی می پردازند.
مقــاالت "مروری" )تألیفی یا ترجمــه( که به مرور   
پیشینه ی پژوهش های دانشگاهی در ارتباط با یکی 

از مفاهیم حسابداری می پردازد.
مقاالتــی که با گــردآوری آثار نوشــتاری دیگران   
)فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده اند و هیچ ایده ی 

ارزنده ای به آن ها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصه ســازی و جــرح و تعدیل آثار   
نوشــتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شده 

باشند.

پ( رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشار هرگونه مطلب 
در  حسابدار است. از این رو، چنان چه در مقاالت تألیفی 
خود از آثار نوشتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( بهره 
برده اید؛ ضروری است که به دقت به منابع مورد استفاده 

ارجاع دهید.

ت( اصــول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت تألیفی 
خود رعایت فرمایید. از جمله، انتخاب تیتر مناسب، 
پیکربندی مقاله )مقدمه/ بدنه/ نتیجه(، و استفاده از 

تیترهای میانی )بخش بندی بدنه ی مقاله(.

ث( اصول اولیه ی دستور خّط فارسی و دستور زبان فارسی 
را در مقاالت تألیفی و ترجمه های خود رعایت فرمایید.

در پایان الزم به تأکید است، با توجه به این که اولویت اصلی 
حسابدار مطرح کردن مسائل روز حسابداری ایران، مسائل 
روز قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری ایران، و مسائل 
روز مرتبط با حســابداری ایران است؛ بنابراین، چنان چه 
مقاالت تألیفی ارسالی دربردارنده ی مطالبی ارزنده برای 
حسابداران حرفه ای ایران باشد، ویراستان مجله ی حسابدار 
نقایص موجــود در این قبیل مقــاالت برطرف خواهند 
کرد. به عبارت دیگر، امید اســت افراد حرفه ای شاغل در 
حسابداری ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کاماًل 
درست، خوانندگان حسابدار را از دانش و تجربیات ارزنده ی 

خود محروم نسازند.  
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