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انتشار مجله حسابدار؛

تصمیم جسورانه
انتشــار یکصدمین شماره مجله حســابرس، فرصت خوبی 
پیش آورده اســت که خوانندگان ما، با تاریخ قدیمی ترین و 
مؤثرترین نشریه حســابداری کشور آشنا شوند. جناب عالی 
عالوه بر ســردبیری نشــریه حســابدار، به عنــوان دبیرکل 
انجمن حســابداران خبره ایران نیز خدمــت می کنید، و بینش 
وسیعتر و جامعتری نسبت به تحوالت محیطی مرتبط با مجله 
و ســیر تطور آن دارید. تا آن جا که مــن در ذهن دارم، مجله 
حسابدار، تاریخ حسابداری کشور است؛ دقایق آن را از زبان 

شما بشنویم.   

دکتر قاسمی
تـأسیـــس  بـه تـاریـــخ  مجلــه حسـابـــدار  انتشــار  خــاستگـــاه 
انجمن حســابداران خبره ایران در روز چهارشــنبه، 2 اســفند 1351 
برمی گــردد. عصــرگاه آن روز، 34 تــن از کنشــگران حرفه نوپای 
حســابداری آن روزهای ایــران، در تاالر اجتماعــات مرکز آموزش 
ســازمان مدیریت صنعتــی گردهم آمدند و ایــن انجمن را در قامت 
یک انجمن حرفه ای )نه دانشــگاهی و نه صنفی( راه اندازی کردند. 
مســعود عرفانی، در نخســتین مقاله مجله حســابدار )شماره 1، 
پاییــز 1355( باعنــوان »تاریخچه انجمنهای حســابداری«، پس از 

 گفتگو با
آقای دکتر محسن قاسمی

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

و
                                     سـردبیر ماهنامـه
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مــروری گذرا به ســه تالش ناموفــق قبلی- بــرای راه اندازی 
جامعــه حســابداران ایــران در ســال 1325، انجمــن قانونی 
محاســبین قســم خورده و کارشناسان حســاب ایران در سال 
1342، و انجمن حســابداران ایران در سال 1343- از تأسیس 
انجمن حســابداران خبره ایران در سال 1351 به عنوان نخستین 
تالش موفقیت آمیز انجمن گردانی در حرفه حســابداری ایران 

یاد کرده است.
به استناد گزارشهای مکتوب، و نیز قرائن، شواهد و اظهارات 
انجمن حسابداران خبره ایران،  اعضا و دست اندرکاران  نخستین 
ســالهای نخست راه اندازی انجمن، عمدتًا به پیگیری اقدامات 
الزم برای استقرار آن سپری شد. با این حال، یکی از نخستین 
اقدامــات دوران پسااســتقرار انجمن، راه اندازی یک نشــریه 
حرفه ای باعنوان »نشــریه انجمن حسابداران خبره ایران« 
)دوره قدیــم مجله حســابدار( بود. این نشــریه از پاییز 1355 
تا زمســتان 1357 )طی حدود 27ماه( در 12شــماره پی درپی، 
تقریبًا هر دو ماه یک بار، منتشــر شد. مسئولیت سردبیری این 
نشــریه برعهده خانــم فریده خلعت بری، یکــی از چهار زن 
عضو نخســتین فهرســت )174 نفری( اعضای انجمن، بود. 
خلعت بری که در آن ســالها مســئولیت حسابرســی مستقل و 
بازرســی انجمن را نیز برعهده داشــت و نام وی در گزارشهای 
حسابرســی صورتهای مالی آن ســالهای انجمن نیز به چشــم 
می خورد، با همکاری کمیته انتشــارات انجمن، این مسئولیت 

مهــم و تاثیرگذار را ایفا می کرد. وی در گفت وگویی در شــماره 
297 مجله حســابدار، که به مناســبت چهلمین ســال انتشــار 
مجله، در دی 1395 منتشــر شــد، به بیان خاطراتی خواندنی 
از آن دوران پرداختــه که خواندن آن برای عالقه مندان خالی از 

لطف نخواهد بود.
با نگاهی گذرا به 12 شماره نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، 
مطالب منتشرشــده در آن را می توان به پنج گروه زیر تقســیم 

کرد:
1- اخبــار و اطالعات مربوط به انجمن، که شــامل متن کامل 
اساســنامه و آیین نامه هــای مصــوب شــورای عالی، گزارش 
برگــزاری مجامع عمومی اعضــا، متن کامــل صورتهای مالی 
به همراه گزارش حســابرس، و فهرست اعضای انجمن است. 
این گروه از مطالب که در ســالهای بعد نیز انتشار آنها در مجله 
حســابدار )دوره جدید نشریه انجمن( اســتمرار یافت، در زمره 
باارزش ترین اسناد تاریخ انجمن و حتی تاریخ حرفه حسابداری 

ایران هستند.
2- گفت وگو با شماری از اعضای شورای عالی انجمن و تنی چند 
از بزرگان حرفه حسابداری آن سالها )به ترتیب؛ محمدمهدی 
سجادی نژاد،  حسن  ابریشــمی،  محمدحسن  سمیعی، 
رسول محمدی ســالک، جلیل شرکاء، احمد زینی، حیدر 
خوئی، احمــد فاطمی، اکبر انصاری، فرزین طباطبائی، و 
ابوالقاســم خردجو(، که در قالب ســتون ثابت »یک چهره«، 

مهمترین چالش پیش روی

رسانه های حرفه ای حسابداری ایران

چالش تأمین محتوای مناسب است
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از شــماره 2 نشریه )زمســتان 1355( به همت ناهید مظفریان 
)4شــماره(، هما امامی )2شــماره(، و ایرج نجفیان )5شماره( 
تهیه و منتشــر شــدند. این بخش از مطالب نشــریه نیز در زمره 
ارزشــمندترین اســناد تاریخ شــفاهی انجمن و حرفه حسابداری 

ایران به شمار می آیند.
3- مقــاالت تألیفی، کــه به قلم اعضای انجمــن در موضوعهای 
متنوع حســابداری، مالیاتی، قوانین و مقــررات تجاری، و دیگر 
موضوعهای مرتبط نوشــته شــده اند؛ و بعضًا نمونه های جالبی از 
سطح به روز دانش حســابداری نزد اهالی حرفه حسابداری ایران 

در حدود نیم قرن پیش هستند.
4- مقاالت ترجمه، که توسط اعضای انجمن و دیگر عالقه مندان 
در موضوعهای حسابداری و حتی موضوعهایی همچون اقتصاد، 

آمار، مدیریت، و سیستم های اطالعاتی تهیه شده اند.
5- گزارش رویدادها، کــه عالوه بر گزارش مجامع عمومی )عادی 
و فوق العاده( اعضای انجمن، شــامل گزارشــهای جالب توجهی 
از بازدیــد رئیس انجمن حســابداران خبره بریتانیا- احتمااًل رئیس 
انجمـن حسابداران خبـــره و رسمی )ACCA(- از ایران و 
مالقات با مســئوالن انجمن حسابداران خبره ایران )مهر 1355(، 
افتتــاح کتابخانــه انجمــن )آبــان 1355(، برگزاری نخســتین 
سمپوزیوم حســابداری ایران )7 و 8 اسفند 1355(، و یازدهمین 
کنگره جهانی حسابداران )11 تا 14 اکتبر 1977، مونیخ( است که 

در نوع خود بسیارخواندنی هستند.
از چندمــاه پیش از پیروزی انقالب اســالمی در بهمن 1357، 
به مرور فضای رادیکالی بر حرفه حســابداری ایران حاکم شــد. 
جلوه هایی از این فضای رادیکال را می توان به وضوح در تیتر مطالب 
نشریه »حسابرس«1 آن دوران دید . وقتی عنوانهای مطالب آن 
نشریه از نیمه دوم سال 1357 به بعد را مالحظه می کنیم، آشکارا 
می بینیم که چه فضای خشــم آلودی نســبت به کانون حسابداران 

رســمی )بــا شدت بیشــتر( وانجمن حســابداران خبره ایران )بــا 
شــدت کمتر( در بین اهالی حرفه حســابداری ترویج می شــد. در 
چنین فضایی که حســابداران حرفه ای پیــش از انقالب، از جمله 
مســئوالن کانون و انجمن، به همدســتی با حکومت طاغوت در 
چپاول منابع کشور متهم می شدند، کانون به دلیل وابستگی کامل 
بــه وزارت دارایی دوران پهلوی بالفاصله منحل شــد، و انجمن 
به دلیل استقاللی که از نهادهای حکومتی داشت، جان سالم به در 

برد. 
با این حــال، فعالیتهــای انجمن ازجمله انتشــار نشــریه آن، 
چندســال به حالت تعلیــق درآمد. تا این که از آذر 1363، چشــم 
اعضای انجمن و حســابداران حرفه ای و حتی دانشگاهیان ایران 
به دیدن نخستین شماره دوره جدید نشریه انجمن، باعنوان جدید 
»حســابدار«، روشن شد. ســرمقاله آن شماره حســابدار به نام 
»شــورای عالی انجمن« انتشــار یافت. ولی در شناسنامه مجله، 
نــام دکتــر مهدی تقوی به عنوان مدیرمســئول و ســردبیر درج 
شده بود. به این ترتیب، این حســابدار اقتصاددان عضو انجمن، 
به عنوان دومین ســردبیر نشــریه انجمن، کار خود را آغاز کرد و تا 
شهریور1364، در 10شماره نخست حسابدار، نام ایشان به عنوان 
ســردبیر در شناسنامه مجله درج می شــد. البته نام مهدی تقوی 
به عنوان مدیرمســئول حســابدار، نه تنها پس از آن تاریخ، بلکه 
تاکنون نیز همچنان بر تارک شناســنامه حســابدار مســتدام بوده 
اســت. ایشــان از این حیث، یکی از رکوردداران عرصه رسانه در 
ایران به شمار می آیند. چرا که تا به امروز بیش از 34 سال است که 
مدیرمســئولی این نشریه را برعهده دارند، و شخصًا امیدوارم این 
عضوارزشــمندانجمن، ســالهای درازی نیز پس از این، تندرست 

باشند و در این جایگاه نیز از برکت وجودشان بهره مند باشیم.
تقوی، همچون ســلف خود، فریده خلعت بری، ســردبیر دوره 
پاگرفتن نشریه بود. اگرچه باتوجه به فضای دولتی ترشده اقتصاد 
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کشــور پس از انقالب، که حرفه حسابداری را به شدت تحت تأثیر 
قرار داده بود، تقوی و انجمن شــاید شــرایط ســخت تری را نیز 
تجربه کرده باشــند. زیرا پس از انقالب، بخش درخورتوجهی از 
شــرکتهای خصوصی توســط دولت یا نهادهای انقالبی مصادره 
شــدند. به تبع آن، منطق دولتی نیز بر حســابداری این شــرکتها 
چیره شــد. حسابرســی آنهــا نیز از مؤسســه های حسابرســی 
بخش خصوصی به مؤسسه های حسابرســی دولتی و شبه دولتی 
واگذار شــد؛ از جمله، شرکت ســهامی حسابرسی، مؤسسه 
حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه 
مؤسسه حسابرسی شاهد  حسابرسی بنیاد مستضعفان، و 
که چندســال بعد، درهم ادغام شــدند و سازمان حسابرسی را 

پدید آوردند. 
در چنین شــرایطی که انجمن بخش بزرگــی از حامیان اصلی 
خود، یعنی حســابداران حرفه ای شاغل در بخش خصوصی، را از 
دســت داده بود، و حتی از سوی بخش دولتی و نوظهور حرفه نیز 
مورد تهدید قرار می گرفت، تصمیم به انتشار یک ماهنامه باتحمل 
هزینه ها و تقبل گرفتاریهای خاص آن، انصافًا تصمیم جسورانه ای 
بود. من شخصًا به احترام کســانی که در آن سالها چنین تصمیم 

جسورانه ای گرفتند، تمام قد می ایستم و کاله از سر برمی دارم.
هــم نشــریه انجمن )دوره قدیــم( و هم شــماره های آغازین 
حســابدار )دوره جدید( تا شماره 71 و 72، مهر و آبان 1369، در 
قطع کوچک )وزیری( و به صورت تک رنگ چاپ می شد. ولی از 
شــماره 73 و 74 که در بهمن 1369، هم زمان با ایام گرامیداشت 
دوازدهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی منتشر شد، اعضای 
انجمن و دیگر خوانندگان مجله با شکل و شمایل جدیدی روبه رو 
شدند. این شماره حســابدار، به قطع بزرگ )رحلی( چاپ شد، و 
جلــد آن نیز چهاررنگ و منقش به تصویر چرتکه و حروف مقطع 
و برجسته اصطالح انگلیسی اســتاندارد )Standard( بود. در 

صفحه پشت جلد آن، پوستر رنگی »22بهمن دهه فجر مبارک باد« 
دیده می شــد. چند صفحه ای هم آگهــی تبلیغاتی در آن گنجانده 
شــده بود؛ از تبلیغ کامپیوترهای کیفی شــارپ )لپ تاپ( همراه با 
کاربرگ فارسی کواترو )که کلید حل مشکالت در زمینه محاسبات 
پیچیده آمــاری، حســابداری و حسابرســی در کوتاه ترین زمان 
ممکن معرفی شــده بود(، تا پرینتر سیکوشا، نرم افزار حسابداری 
امیــن، یوپــی اس تولیمات، شــرکت همکاران سیســتم، و حتی 
پفک نمکی و آدامس شیک و بیسکوئیت های برند ترد و پتی بور و 
تک تک و اسمارتیز های شرکت مینو، و تبلیغ پشت جلد که متعلق 
به محصوالت مبلیــران بود. در واقع، مســئوالن انجمن به این 
جمع بندی رسیده بودند که، حق عضویت اعضای حرفه  که نسبت 
به سالهای پیشین نحیف ترشــده بود، نمی توانست کفاف مخارج 
نشریه حرفه ای را بدهد. به همین دلیل، منبع درآمد جدیدی باید 

برای تداوم این کار ارزشمند دست وپا می شد.
از شــماره 11، مهــر 1364، تا شــماره 89 و 90، مهر و آبان 
1371، نام ســردبیر مشخصی در شناسنامه حســابدار به چشم 
نمی خــورد. ولی به اســتناد اظهــارات مســئوالن و اعضای آن 
سالهای انجمن، در آن سالها، مسئولیت انتشار حسابدار برعهده 
دبیرکل خوش فکر و ارزشــمند انجمــن، مجید میراسکندری، 
و یکــی از ارزشــمندترین قلم به دســتان تاریخ انجمــن و مجله 
حســابدار، محمد شلیله، بوده است. در واقع، همین دو تن نیز 
طرح توجیهی تغییرشکل وشــمایل مجله با تأمیــن مالی، از راه 
گرفتن آگهــی تبلیغاتی را، تنظیم کرده و موافقت اصولی اعضای 
شــورای عالی انجمن را نیز دریافت کرده بودنــد. البته نام محمد 
شــلیله، از شــماره 91 و 92، آذر و دی 1371، به عنوان سومین 
ســردبیر حسابدار،به طور رسمی به شناســنامه آن افزوده شد و تا 

شماره 109، مرداد 1374، نیز مستدام بود.
طی آن سالها، مجله حسابدار از هیئت یک نشریه آماتور 
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و بعضًا درون تشــکیالتی سالهای پیشــین، به جایگاه یک  
نشــریه کاماًل حرفــه ای و پرمحتوا و دارای اســتانداردهای 
باالی کیفی، در میان دیگر نشریات جدی کشور مبدل شد. 
حتی تعداد صفحات مجله نیز عمدتًا بیش از 100 صفحه )تا 
130 صفحه( و دربردارنده مطالب تألیفی و تولیدی متنوعی 

بود.
 از این رو، آن دوران را می توان دوران شــکوفایی شتابنده 
مجله حســابدار، به عنوان جلوه گاه بالندگی حسابداران ایران 
نامید. البته باید درنظر داشــت که اقتصاد ایران از جمله حرفه 
حسابداری نیز در دهه 1370 شرایط متفاوتی را تجربه می کرد. 
جنگ تحمیلی با تمام خسارتها و گرفتاریهایی که برای کشور 
داشت پایان یافته بود. افراطی گریهای اقتصادی دهه 1360 
فروکش کرده بود. از سوی دولت مستقر، سیاستهای اقتصادی 
موسوم به تعدیالت اقتصادی با جهت گیری آزادسازی اقتصاد 
ایران اعمال می شــد. بورس اوراق بهادار تهران دوباره رونق 
گرفته بود، و حضور نمادین و تاریخی شــخص دوم مملکت 
)رئیس جمهور وقت( در تــاالر معامالت بورس برای افتتاح 
ســامانه الکترونیکــی معامــالت )خــرداد 1373( یکــی از 
روشــن ترین جلوه های تغییر نگاه دولت بــه اقتصاد بود. در 
چنین فضایی، قانون اســتفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای 
حســابداران ذیصالح به عنوان حســابدار رسمی نیز در جلسه 
روز سه شنبه 21 دی 1372 مجلس شورای اسالمی تصویب 
شــد و در 29 دی 1372 به تأیید شورای نگهبان رسید. همه 
این اتفاقات برای حســابداران ایران در آن سالها، این مصرع 
از غــزل حضرت حافــظ را در ذهن تداعــی می کرد که: بوی 

بهبود ز اوضاع جهان می شنوم.
پــس از محمــد شــلیله، به ترتیــب، نام یــداهلل مکرمی از 
شهریور1375 تا شهریور1378، غالمحسین دوانی از دی1378 

تــا اردیبهشــت1384، محســن خوش طینت از تیــر1384 تا 
آبان1387، امیر پوریانسب از دی1388 تا بهمن1393، پرویز 
روح صداقت از فروردین1394 تا فروردین1397، و اینجانب از 
اردیبهشت1397 تاکنون، به عنوان سردبیر در شناسنامه حسابدار 
درج شــده اســت. در فواصل بین دوران تصدی مســئولیت این 
افراد نیز نام فرد مشــخصی باعنوان ســردبیر در شناسنامه مجله 
ذکر نشده اســت. درواقع، در این فواصل، فرد یا گروهی از افراد 
به صورت انفرادی یا گروهی این مسئولیت را با عنوانهای دیگری 

به عهده داشته اند. 
طی این مدت، هریک از این سردبیران یا هیئت های تحریریه، 
عملکرد متمایزی را از خود به نمایش گذاشــته اند، که به وضوح در 
مطالب نشــریه طی آن دوره ها قابل تشخیص است. ولی به دلیل 
پرهیز از اطاله کالم از ذکر جزئیات آنها پرهیز می کنم. فقط اجازه 
بدهیــد به یک نکته از نظر تغییر نوع چــاپ مجله، طی این دوره 
اشاره کنم. خوانندگان مجله حسابدار حتمًا به خاطر دارند که پس از 
تغییر قطع )اندازه( مجله از وزیــری )کوچک( به رحلی )بزرگ(، 
متــن آن- به جز جلــد و صفحات آگهی هــای تبلیغاتی- همچنان 
تک رنگ و در مقاطعی به صورت دورنگ چاپ می شد. این روند 
تا شــماره227، بهمن1389، ادامه داشت. ولی از شماره نوروزی  
ســال1390، متن مجله نیز به صــورت چهاررنگ و بر روی کاغذ 
گالســه چاپ شد. این روند تا شــماره نوروز1397 تداوم داشت. 
ولی طی ســال جاری درپی تغییر ناگهانی قیمــت دالر و افزایش 
حیرت انگیز قیمت کاغذ )به ویژه، کاغذ گالســه( براساس تصمیم 
شــورای عالی انجمن، از شــماره اردیبهشــت1397، متن مجله 
مجدداً به صورت تک رنگ و بر روی کاغذ تحریر چاپ می شــود. 
ازاین طریــق بود که، باتوجه به صرفه جویــی قابل توجهی که در 
هزینه های چاپ وکاغذ مجله اعمال شد، مجله حسابدار در شرایط 

بسیار دشوار کنونی، امکان بقا پیدا کرد.
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درباره رسالت نشــریه برایمان بگویید.مخاطبان نشریه، 
چه کسانی هستند؟ نحوه تأمین مطلب، و میزان عالقه مندی 
مخاطبان در برداشت از نشــریه، چگونه است؟ مشارکت 
صاحبان اندیشه و قلم برای رساندن پیام خود به مخاطبان 
نشــریه را چگونه ارزیابی می کنید؟ خالصه، چه چالشها و 

پیچیدگیهای درمیان است؟

دکتر قاسمی
همانطــور که در پرســش قبلی اشــاره کردم، خاســتگاه انتشــار 
مجله حسابدار به تاسیس انجمن حسابداران خبره ایران برمی گردد. 
درواقع، رسالت مجله حســابدار را باید در ساختار و بافت هدفها و 
مأموریتهای انجمن، جست وجو کرد.انجمن حسابداران خبره ایران 
از روز تأســیس تاکنــون همــواره یــک انجمن »حرفــه ای« )نه 
دانشــگاهی و نه صنفی( بوده اســت. باتوجه به اهمیت راهبردی 
این موضوع، و از آن جا که در موارد متعدد و گســترده ای، حدومرز 
بین این ســه نــوع انجمن تخصصی، از ســوی اهالــی حرفه و 
دانشگاه خلط می شود، من در قالب مقاله »انجمن دانشگاهی، 
صنفی یا حرفه ای؟ مســئله این است!« )شماره 287 و 288، 
اســفند 1394 و فروردیــن 1395، مجله حســابدار( این ویژگیها 
و حدومرزهای متمایز را تشــریح کردم. همچنیــن، در آن مقاله 
اســتدالل کردم که انجمن حســابداران خبره ایران از روزتأســیس 
تاکنون همواره یک انجمن »حرفه ای« )نه دانشگاهی و نه صنفی( 

بوده است. 
خب! حاال شــاید در ذهن بعضــی از خوانندگان این پرســش 
پدیــد آید که این موضوع چه اهمیتــی دارد؟ اهمیت این موضوع 
در این اســت که، رســالت اصلی هریک از این ســه نوع انجمن، 
با یکدیگــر تفاوت ماهوی دارد. از این رو، نشــریاتی که توســط 
آنها منتشــر می شــوند نیز تبعًا رســالت متفاوتی خواهند داشت. 

اگر خالصه بخواهم بگویم، رســالت اصلــی انجمنهای حرفه ای 
ارائــه خدمات حرفــه ای  از راه  »خدمت به عمــوم )public(« و 
به جامعه است. در حالی که رســالت اصلی انجمنهای دانشگاهی 
ارتقای دانشــی اســت که آن را نمایندگی می کنند. رسالت اصلی 
انجمنهای صنفی نیز دفاع از حقوق صنفی اعضا )اغلب بدون توجه 

به منافع عموم( است.
دوســتان و همکاران توجه داشــته باشــند که حســابداران در 
تمــام کشــورهای جهان، خــود را افــراد حرفه ای )نــه صنفی( 
معرفــی می کنند. آنــان به جامعــه می گویند که هدف مــا، ارائه 
خدمات حرفــه ای ارزش آفرین ومفیــد به شماســت. تفاوت این 
رویکــرد با رویکردصنفی، که متأســفانه بعضی از همکاران عزیز 
)اغلب ناآگاهانه( درپی آن هســتند، از آســمان تا زمین اســت. 
اصناف تالش می کنند که با تشکیل گروه و تشّکل صنفی به دنبال 
گرفتن منافع هر چه بیشتر از نهادهای قدرت و کل جامعه باشند؛ 
ولی افراد حرفــه ای به عموم می گویند که، ما می توانیم به شــما 

خدمات حرفه ای ارزش آفرین ومفید ارائه کنیم. 
من بارهــا و بارها، بــه دوســتان و همکاران عزیز حســابدار 
عرض کرده ام که شــأن حسابداران را تا حّد نازل اهالی یک صنف 
پایین نیاوریم. اگــر ما به دنبال ســهم خواهی صنفی از نهادهای 
قدرت باشــیم، این یک خطای استراتژیک اســت. کافی است ما 
خدمات ارزش آفریــن حســابداران حرفه ای را به درســتی به عموم 
)ازجملــه، نهادهای قــدرت( معرفی کنیــم. به تبــع آن، منافع 
مادی ومعنــوی حســابداران حرفــه ای نیز، تأمین خواهد شــد. 
برای مثــال، چندســالی اســت که در کشــورهای توســعه یافته، 
یک زمینــه شــغلی جدیــد باعنوان »مالــی شــخصی )فردی(« 
توسعه یافته اســت. اغلب افرادی که این خدمت را ارائه می کنند، 
حسابداران حرفه ای هســتند. این متخصصان به افراد )اشخاص 
حقیقی( مشــاوره می دهند که امور مالی زندگی شــخصی خود را 
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چه طور ســامان بدهند تا زندگی بهتری داشــته باشند؛ یا چه طور 
برنامه ریزی مالی کنند که به هدفهای مشــخص خود دست یابند. 
ایــن تفاوت حرفه با صنف اســت. وقتــی چنین خدمتی به جامعه 
معرفی شــود، این جامعه است که به دنبال افراد حرفه ای می آید. 

به تبع آن، منافع مادی ومعنوی آنان نیز تأمین خواهد شد.
در چنین چارچوبــی، هدف اصلی مجله حســابدار نیز خدمت 
به عموم )جامعه( تعریف شــده است. حســابدار به دنبال آن است 
که دانــش کاربردی ومهارتهای حســابداران حرفــه ای ایرانی را 
به منظــور ارائه خدمــات حرفه ای بــه عموم ارتقا بخشــد؛ و در 
عین حال، خدمات ارزش آفرین حســابداران حرفه ای را به عموم 
معرفــی کند. در این راســتا، مطالب منتشرشــده در حســابدار، 
هم شــامل دانش روزحســابداری جهان )ترجمه متــون باکیفیت 
منتشرشده در نشــریات معتبر جهان( و هم شامل مطالب تألیفی 
توسط حســابداران ایرانی اســت. البته عالوه براین، اخبار حرفه 
حسابداری ایران وجهان نیز به صورت مستمر در حسابدار، پوشش 
داده می شود؛ و به طور ویژه، همه رویدادهای حرفه ای برگزارشده 
توسط انجمن )همایشها، آیینهای گرامیداشت، و مجامع عمومی 
اعضا( نیز در طول پنج دهه گذشــته در شمارگان مختلف حسابدار 

گزارش شده اند.
در ارتبــاط با میــزان عالقه مندی مخاطبان مجله حســابدار، 
برداشت شخصی من این است که حسابدار جایگاه ویژه ای در بین 
اعضای انجمن و نخبگان حرفه حسابداری ایران دارد. با این حال، 
شــخصًا معتقدم که دامنــه نفوذ این مجله می توانســت به مراتب 
بیشتر از وضعیت فعلی باشد. البته محدودیتهای انجمن به عنوان 
یک انجمن کاماًل مردم نهاد و بدون وابســتگی به هیچ نهاد دولتی 
و غیردولتی را نیز باید در نظر داشــت. مجله حسابدار همانند خوِد 
انجمــن، همواره متکی بــه منابع ُخرد گردآوری شــده از اعضا و 

مشترکان بوده است.

شــمارگان فعلی مجله )ده هزار جلد( در فضای کشــور ما، که 
به دالیــل متعدد، اقبــال چندانــی به مطالعه وجود نــدارد، یک 
شمارگان قابل قبول است. ولی وقتی آن را با جمعیت چندمیلیونی 
حســابداران ایــران و جامعــه چهارصدهزار نفری دانشــجویان 
حســابداری کشــور )به عنوان بزرگترین جامعه دانشجویی ایران( 
مقایسه می کنیم، می بینیم که این شمارگان می توانست به مراتب 
بیشتر از این باشد. فقط به یک نکته ظریف هم باید توجه کرد. این 
که شمار خوانندگان مطالب حسابدار )و دیگر مجالت حسابداری 
حرفــه ای( به مراتب بیشــتر از شــمارگان چاپ آن اســت. چون 
یک جلد مجلــه را اغلب چندین نفر مطالعه می کنند. عالوه براین، 
طی سالهای اخیر گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 
این امکان را پدید آورده اســت که نسخه های الکترونیکی مجله 
حســابدار )که با یک ماه تاخیر بر روی مرکزاطالع رسانی اینترنتی 
مجله منتشر می شود( در دســترس گروه گسترده ای از مخاطبان 

قرار داشته باشد.
امــا درباره بخــش پایانی پرســش تان، باید اشــاره کنم که در 
نخستین شماره نشریه انجمن حسابداران خبره ایران )پاییز 1355( 
بالفاصله پس از ســرمقاله )به قلم محمدمهدی سمیعی، رئیس 
انجمن در تمام ســالهای پیش از انقالب( و مقاله مسعود عرفانی 
)تاریخچــه انجمنهــای حســابداری(، فراخوان جالــب توجهی 
باعنــوان »دعوت به همکاری« از ســوی هیئت تحریریه نشــریه 
به چشم می خورد. در این فراخوان، ضمن درخواست از خوانندگان 
برای ارائه پیشنهادها و دیدگاه های خود، از تعیین مبلغ400 ریال 
حق الزحمه برای هر صفحه مقاله ترجمه و تعیین مبلغی بین500 
تا 700 ریال حق التألیف برای مقاله های تالیفی اطالع داده شــده 
اســت، که می تواند حاکی از دغدغه گردانندگان آن زمان نشریه، 
برای تأمین محتوای آن باشد، دغدغه ای که در تمام سالهای بعد 
)تا کنون( نیز همواره وجود داشــته است. به عبارت دیگر، به رغم 
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تصــوری که کمابیش نــزد خوانندگان مجله حســابدار وجود دارد 
)مبنی بر این که چاپ مقاله در مجله دشوار است(، مجله حسابدار 
همواره با کمبود مقاله مناســب روبرو بوده اســت. یعنی هیچ گاه 
این طور نبوده اســت که مقاله مناســبی به تحریریه مجله ارسال 
شــود و از چاپ آن استقبال نشــود. تا جایی که من اطالع دارم، 
این چالش همواره پیش روی دو نشریه حسابداری حرفه ای دیگر 

ایران )حسابرس و حسابدار رسمی( نیز بوده است.
در این ارتبــاط چند نکته بااهمیت وجود دارد که تالش می کنم 
به اختصــار مطرح کنم. نخســتین نکتــه به مطلبــی برمی گردد 
کــه ابتدای گفتگو به آن اشــاره کردم. یعنی باید توجه داشــت که 
مجالت حسابدار، حسابرس و حسابدار رسمی، هر سه، مجالت 
»حرفه ای« )نه دانشگاهی و نه صنفی( هستند. پس ضرورتًا باید 
مطالب »حرفه ای« )نه دانشگاهی و نه صنفی( در آنها منتشر شود. 
یک معضل بسیار بزرگ که به ویژه طی سالهای اخیر گریبانگیر این 
سه نشریه شده است، سیل مقاله های علمی- پژوهشی )گزارش 
پایان نامه های دانشــگاهی( اســت که طی ســالهای اخیر روانه 
تحریریه این مجالت می شــوند؛ و بدیهی اســت که هر سه این 
مجالت از چاپ این قبیل مقاله ها معذور هســتند. زیرا این قبیل 
مقاله ها ضرورتًا باید در مجالت علمی- پژوهشی که زیر نظر یک 

هیئت علمی دانشگاهی اداره می شوند، ارزیابی و منتشر شوند. 
البته در گذشــته های دور که شــمار مجالت علمی- پژوهشی 
حســابداری و شــمار دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی 
)کارشناسی ارشد و دکتری( در کشور انگشت شمار بود، بعضًا این 
قبیل مقاله ها در مجله حســابدار چاپ می شــد. ولی در سالهای 
اخیــر، از پذیرش همگی این قبیل مقاله ها عذرخواهی می شــود. 
البتــه همچنان، تقریبًا روزی نیســت که چندین مــورد از آنها به 
تحریریه مجله ارســال نشود. اغلب نویســندگان این مقاله  ها نیز 
از پذیرش نشــدن مقاله شــان دلخور و گله مند می شوند. شخصًا 

بارها با این گله و دلخوری از ســوی اعضای انجمن مواجه شده ام 
کــه به عنوان عضو انجمــن انتظار دارند مقاله پایان نامه  شــان در 
مجله حســابدار چاپ شــود. این در حالی است که حدود 30درصد 
از ده هزار عضو انجمن، دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشد 
یا دکتری هســتند. یعنی اگر قرار بود، مقالــه پایان نامه همه این 
عزیزان در مجله حسابدار چاپ شود، تعداد این حدود سه هزارمقاله 
از کل مقاالت چاپ شده در مجله )از 1355 تاکنون( بیشتر می شد. 
از ســوی دیگر، با توجه به ســهولت حیرت انگیــز ادامه تحصیل 
متقاضیان تحصیالت تکمیلی طی ســالهای اخیر، این نســبت، 
به طور فزاینده ای در حال افزایش اســت. پس اگر قرارباشد مقاله 
پایان نامه دانشــگاهی این عزیزان در حســابدار چاپ شود، دیگر 
فضایی بــرای چاپ مقاله های حرفه ای )که رســالت اصلی مجله 
است(، باقی نخواهد ماند. مخلص کالم این که؛ حتی اگر رسالت 
اصلی مجله حسابدار را نیز در نظر نگیریم، اساسًا امکان چاپ این 

حجم گسترده از مقاالت علمی- پژوهشی در مجله وجود ندارد.
از ســوی دیگر، حســابداران حرفــه ای شــاغل در زمینه های 
مختلف حســابداری کشــور، که اغلب از دانش و تجربیات بسیار 
ارزشــمندی برخوردار هســتند، عمدتــًا یا عالقه ای به نوشــتن 
مقاله های حرفه ای و انتقال تجربیات خود ندارند، یا اگر عالقه مند 
هستند، به دلیل مشغله زیاد یا دالیل دیگر، بسیار کم کارند. البته 
تعداد بســیار محدودی از بزرگواران هم در این بین هستند که در 
تمام سالیان گذشته به رغم همه مشغله های فراوانی که داشته اند، 
همیشــه بخشــی از وقت خود را به نوشــتن مقاله های حرفه ای 
ارزشــمند اختصاص داده انــد، و حیات این ســه مجله حرفه ای 

حسابداری ایران تمامًا وامدار قلم این بزرگواران بوده است.

تحلیل شــما از وضعیت ادبیات حسابداری حرفه ای کشور 
چیســت؟ حرفه حســابداری از نظر دانــش، مهارتها، و 
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ارزشــهای حرفه ای چــه نقاط ضعف و قوتــی دارد و نیاز 
وتقاضای حسابداران حرفه ای به اطالعات و مطالب مرتبط 
با دانش، مهارتها، و ارزشهای حرفه ای را چگونه می بینید؟  

دکتر قاسمی 
اگر صریح و بدون مالحظات معمول بخواهم پاســخ بدهم، باید 
بگویــم وضعیــت ادبیات حســابداری ایران )چــه حرفه ای و چه 
دانشــگاهی( وخیم است. اوضاع به قدری نامناسب است که حتی 
از صفت »بد« نمی شــود بــرای توصیف آن، اســتفاده کرد. حتمًا 
باید از صفتهای شــدیدتری اســتفاده کرد تا بتوان وخامت اوضاع 
را نشــان داد. در ایــن بحث، مــن به بخش دانشــگاهی ادبیات 
حســابداری نمی پــردازم. فقــط همین قدر می گویــم که وخامت 
اوضاع در آن بخش بیشــتر و در حدّی فاجعه بار اســت. بسیاری 
از معضالتی که گریبانگیر ادبیات حرفه ای شــده است، ریشه اش 
به ضعفهای بنیادین دانشگاه ها برمی گردد. ولی اجازه بدهید، فعاًل 

از این بحث بگذریم.
به نظرم بزرگترین مســئله ای که در ادبیات حسابداری ایران 
از ابتــدای ورود حســابداری مــدرن )اواســط دوران قاجار( تا 
به حال وجود داشــته، و طی این قریب به 150ســال گذشته، 
تــالش نظام مندی بــرای مرتفع کــردن آن نشــده، نبود یک 
نظام اصطالح شناســی تخصصــی پذیرفته شــده همگانی در 
حسابداری ایران، بوده است. توجه داشته باشیم که حسابداری، 

دانش و حرفه وارداتی و در عین حال جهان شمول است. مفاهیم 
حســابداری بیرون از مرزهای کشــور ما ایجاد شده  و پرورش 
پیــدا کرده اند. امیدوارم این بحث با اشــاره برخــی عزیزان به 
سابقه چندصدساله و حتی چندهزارساله مظاهر سیاق نویسی، 
انبــارداری، مالیات ســتانی، بازرســی، ...، در ایران باســتان 
به انحراف کشــیده نشــود. همه این پیشــینه ارزشمند درست 
اســت؛ ولی دانش و حرفه ای که ما امروز به عنوان حسابداری 
می شناســیم هیچ پیشینه ای در ایران نداشــته و تمامًا وارداتی 
اســت. از این رو، بــرای این که ما در حســابداری ایران موفق 
شویم و عینًا همان مفاهیم توسعه یافته در حسابداری کشورهای 
خاستگاه حســابداری )عمدتًا انگلســتان و امریکا( را به داخل 
کشــور منتقل کنیم، ضرورتًا باید یک نظام اصطالح شناســی 
تخصصــی پذیرفته همگانی را در حســابداری ایــران )به زبان 
فارسی( مســتقر کنیم. این اقدام در همان کشورهای خاستگاه 
حســابداری نیز انجام شده اســت. فقط کافیست ما نیز از تمام 
اجزای آن به درســتی الگوبرداری کنیــم، و از دخل وتصرفهای 

عمدتًا مخرب بپرهیزیم.
در ارتباط با این نظام اصطالح شناســی دو نکته بنیادی وجود 
دارد کــه تــالش می کنم به اختصار به آنها اشــاره کنم. نخســت 
این که، مســئولیت اســتقرار و هدایت این نظام باید برعهده یک 
نهاد رســمی و ذی نفوذ بر حرفه و دانشــگاه های کشور باشد که 

برای ایفای بهتر رسالتمان در

خدمتگزاری به عموم

باید بیشتر به بخش عمومی و دولتی بپردازیم
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خروجــی آن )یعنی همــان اصطالحات تخصصــی( در حرفه و 
دانشــگاه ها به صورت همگانی مورد پذیرش قرار گیرد. به همین 
دلیل، معمواًل نهادهای اســتانداردگذار هر کشــور یــا نهادهای 
اســتانداردگذار بین المللی این مســئولیت را ایفــا می کنند. دلیل 
هم واضح اســت، چون وقتی خروجی این نظام اصطالح شناسی 
تخصصی در استانداردهای حسابداری و حسابرسی آن کشور )یا 
در سطح بین المللی( وارد می شود، آن پذیرفتگی همگانی محقق 

می شود.
دوم ایــن که، شــالوده این نظام اصطالح شناســی این اســت 
کــه مفاهیــم و اصطالحــات تخصصــی حســابداری را ضرورتًا 
بایــد یک به یــک کنیــم. یعنــی بــرای اشــاره بــه هــر مفهوم 
تخصصی حســابداری بایــد الزامــًا و فقــط از یــک اصطــالح 
تخصصی حســابداری اســتفاده کنیم. مثاًل، وقتــی ما یک متن 
تخصصی حســابداری به زبان انگلیسی را می خوانیم، هنگامی که با 
اصطالح »expense« روبرو می شویم، فقط مفهوم »expense« به 
ذهن مان متبادر می شــود )نه »cost« یا »expenditure« یا هیچ 
اصطالح دیگری(. ولی وقتی در یک متن تخصصی حســابداری 
به زبان فارســی با اصطــالح »هزینه« روبرو می شــویم، برایمان 
خیلی روشن نیســت که این اصطالح واقعًا همان »expense« به 
زبان انگلیسی اســت؛ یا »cost« یا »expenditure« یا اصطالح 

دیگری است. 
نکتــه مهمــی که در ایــن فراینــد یک به یک کــردن مفاهیم و 
اصطالحات تخصصی باید در نظر داشــته باشــیم، این اســت که 
این قاعده را باید به مشــتقات آن اصطالحات تخصصی نیز تعمیم 
بدهیم. برای مثال، اگر قراراســت ما از اصطالح »بهای تمام شده« 
برای »cost« استفاده کنیم، دیگر نمی توانیم به »costing« بگوییم 
»هزینه یابی«. یا مثاًل، اگر قرار اســت از اصطالح »حســاب« برای 
 »accountable« اســتفاده کنیم، دیگر نمی توانیم به »account«

بگوییم »پاســخگو« یا نمی توانیم بــه »accountability« بگوییم 
 »auditing« پاســخگویی«. شــاید تعجب کنیــد، ولی حتی بــه«
هم نمی توانیم »حسابرســی« بگوییم. زیرا حسابرســی مشــتق از 
»حساب« اســت، ولی »auditing« مشتق از »account« نیست. 
اینها ظرایفی اســت که شاید در ابتدا کم اهمیت و حتی به نظر برخی 
حســابداران حرفه ای و دانشــگاهیان، لوکس به نظر برســد. ولی 
عمده مسائل و مشکالت ادراکی و شناختی ما در حسابداری ایران، 
از بی توجهی یا کم توجهی به همین ظرایف نشــأت می گیرند. مثاًل 
وقتی ما به »auditing« می گوییم »حسابرسی«، یعنی آن را محدود 
به رسیدگی به »حساب« )یا همان صورتهای مالی( می کنیم، دیگر 
درک »حسابرسی عملیاتی« یا »حسابرســی رعایت« برایمان دشوار 
می شــود. چرا کــه در آن دو حسابرســی، دیگر »حســاب« در کار 
نیســت که به آن رســیدگی کنیم، و موضوع رســیدگی، اساسًا چیز 
دیگری است. اصاًل شاید به همین خاطر است که اغلب حسابرسان 
داخلی ما، همان کار حسابرسان مستقل را انجام می دهند و به سایر 
وظایف حسابرسان داخلی )حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت، 

خدمات مشاوره( توجه نمی کنند.
دومیــن معضــل بنیــادی کــه سالهاســت گریبانگیــر ادبیات 
حســابداری ایران شــده اســت، بی توجهــی نهادینه نســبت به 
»حقوق مؤلف« است. این که می گویم »نهادینه«، به این دلیل است 
که این بی توجهی ازهمان ابتدا در دانشگاه ها به صورت گسترده و 
فراگیر، در ذهن دانشجویان نهادینه می شود. از کتابهای درسی و 
غیردرسی متعدد و متنوعی که توسط افراد مختلف )دانشگاهی و 
حرفه ای( ترجمه می شوند، ولی باعنوان نویسنده یا مؤلف چاپ و 
منتشر می شوند که بگذریم، در اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه ها، 
در مقاطع تحصیــالت تکمیلی، یکی از تکالیــف متعارفی که در 
دروس مختلف تخصصی از دانشــجویان می خواهند، اینست که 
برونــد چند مقاله را پیدا کنند و ترجمه کنند و آنها را با هم مخلوط 
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کنند و بعد به نام خودشــان به اســتاد تحویل بدهند. بعضًا همین 
مقاله ها، بعد از اضافه شدن نام استاد به عنوان نفر اول، برای چاپ 

به مجالت مختلف هم ارسال می شوند. 
این سطح گسترده و سیستماتیک سرقت علمی در کشور، واقعًا 
شرم آور است. کاماًل هم برایمان عادی شده است. به طوری که 
وقتــی به این قبیل مقاله ها ایراد گرفته می شــود، مورد اعتراض 
واقع می شــود. مثاًل همین چند ماه پیش، یکــی از همکاران، 
یک مقاله امریکایی درباره کمیته حسابرســی را ترجمه و انتهای 
آن چند ســطر به وضعیت ایران اشاره کرده بود و بدون اشاره به 
منبع اصلی، به نام خودش برای چاپ در مجله حسابدار فرستاده 

بود. حدود 90 درصد مقاله از منبع امریکایی بود! 
در این موارد، شیوه درست این است که مقاله را بی کم وکاست 
ترجمــه کنیم، و اگــر می خواهیم بــه چیزی اشــاره کنیم، آن 
توضیحــات را به عنوان یادداشــت مترجم در پی نوشــت مقاله 
بیاوریــم. ما فقط وقتــی مجازیــم از نوشــته های دیگران در 
مقاله مان استفاده کنیم، که اواًل به درستی به آنها ارجاع بدهیم، 
و ثانیًا، ایده اصلی مقاله از خودمان باشــد، و از آن مطالب فقط 
بــرای تقویت ایده اصلی خودمان اســتفاده کنیم، نه این که این 
وضعیت کاماًل وارونه باشد. یعنی ایده اصلی مقاله کاماًل متعلق 
به دیگران باشد و ما که مدعی نویسندگی یا تألیف مقاله هستیم، 
فقط نظرات خودمان را در تأیید ایده های دیگران مطرح کنیم. 

این مقاله نویسی نیست!
معضل فراگیر دیگری هم در ارجاع دهی به منابع وجود دارد. 
مثاًل، من یک مقاله ای درباره حســابداری نوشته ام که در آن از 
تعریف انجمن حســابداران رسمی امریکا از حسابداری استفاده 
کرده ام. بعد دوست دیگری می آید و یک مقاله دیگر می نویسد 
و از همان تعریف در مقاله اش استفاده می کند. ولی به جای آن که 
به انجمن حســابداران رسمی امریکا، ارجاع بدهد، به مقاله من 

ارجاع می دهد! شــاید برایتان عجیب باشد، ولی من طی حدود 
ده سال گذشته که از نزدیک با مجله حسابدار همکاری داشته ام، 
به وفور با چنین مواردی روبرو شــده ام. عمده منابع فارســی که 
در فهرســت منابع مقاله ها و حتی کتابهای حســابداری به زبان 

فارسی می بینیم، از این دست هستند.
نکته پایانی که در پاســخ به این پرسش می خواهم به آن اشاره 
کنم، بی توجهی یا کم توجهی به دستورخّط و دستورزبان فارسی در 
نوشــتن مقاله های حسابداری اســت. البته منظورم این نیست که 
این بی توجهی یا کم توجهی ویژه مقاله های حسابداری است، یا در 
مقاله های حسابداری بیشتر از دیگر مقاله ها است. بلکه متأسفانه 
این یــک معضل عمومی در ادبیات تخصصی علوم وفنون مختلف 

در کشور است، که گریبانگیر حسابداری نیز شده است. 
اما درباره بخش دوم پرســش شما، باید اشــاره کنم، برداشت 
من این اســت کــه تقاضای حســابداران حرفه ای بــه اطالعات و 
مطالب مرتبط با دانش، مهارتها، و ارزشهای حرفه ای، آن طور که 
بایدوشاید نیست. بخش بزرگی از جامعه حسابداران که در رده های 
مختلف حســابداری شرکتها و مؤسسه ها مشــغول به کار هستند، 
عمومًا مسائل مالیاتی و رعایت قوانین ومقررات حاکم بر کسب وکار 
کارفرما برایشان اهمیت دارد. به نسبت این بخش، در مؤسسه های 
حسابرســی، عالقه و نیاز بــه آموختن مطالب تخصصی بیشــتر 
اســت. ولی در آن جا هم عموم مطالب مورد عالقه این عزیزان به 

استانداردها و قوانین و مقررات مختلف محدود می شود. 
این در حالی اســت که در همین چند ســال اخیر موضوعهای 
مورد توجه حرفه حسابداری، در سطح بین المللی با یک دگرگونی 
اساسی روبه رو بوده است، که تجلی آن را در موضوع سخنرانیهای 
بیســتمین کنگره جهانی حســابداران )ســیدنی، 2018( دیدیم. 
درهرحــال، مجالت حســابداری حرفــه ای ایــران؛ از جمله 
حســابدار، به ایفای رســالت خود در این زمینه پایبند بوده اند، 
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و همــواره به موضوعهای جدیــد مطرح در ســطح بین المللی 
حسابداری نیز پرداخته اند.

به نظر شما نقش نشریه های حسابداری در ارتقای ادبیات 
حسابداری حرفه ای، و تأمین نیازها و تقاضای حسابداران 

حرفه ای چگونه بوده است؟ 

دکتر قاسمی
بدون تردید نقش آنها اساسی و حیاتی است. حرفه و دانشگاه های 
حســابداری ایران، از نظر تامین محتوا، طی چهاردهه گذشــته، 
بخش بزرگی از داشــته های خود را وام دار مجله حسابدار و بعدها 
مجالت حســابرس و حسابدار رســمی بوده اند. این یک ادعای 
بدون پشتوانه نیست. با مراجعه به موضوع مقاله های این مجالت 
طی ایــن دوران، به وضوح می بینیم که بســیاری از موضوعها و 
مفاهیم حســابداری ابتــدا از مقاله های منتشرشــده در مجالت 
حرفــه ای، به محافــل حرفه ای ودانشــگاهی و حتــی نهادهای 
تاثیرگذار راه یافته اند. در ارتباط با برخی موضوعها و مفاهیم، حتی 
تنها منابع دردسترس حســابداران حرفه ای و دانشگاهیان همین 

مجالت بوده اند، و منبع دیگری وجود نداشته است.
ولــی از نظر کمک بــه اســتقرار نظام اصطالح شناســِی 
تخصصــِی پذیرفته همگانــی در حســابداری ایــران، به جز 

تالشــهای فردی اســتثنا، عملکرد این مجالت نیز چندان 
قابل دفاع نبوده اســت. زیرا همان طور کــه قباًل هم عرض 
کردم، اســتقرار این نظــام اصطالح شناســی تخصصی، از 
جمله وظایف نهادهای رســمی و ذی نفوذ بر حرفه و دانشگاه 
است. بنابراین، هر تالشی هم اگر در مجالت حرفه ای انجام 
شــود، جنبه پذیرفته همگانی پیدا نخواهــد کرد و محل نزاع 
خواهد بــود. از جمله می توان به تالشــهای آقای دکتر امیر 
پوریانســب )سردبیر اسبق مجله حسابدار( اشاره کرد که طی 
سالیان متمادی با نوشتن مجموعه مقاله های اصطالح شناسی 
در مجلــه حســابدار انجام دادند. این تالشــهای ارزشــمند 
هرچند عمومــًا از راه علمــی )اثباتی( انجام شــده اند، ولی 
به دلیل آن که تالش فردی )غیررســمی( بوده اند، آن طور که 
بایدوشــاید پذیرفته همگانی نشده اند. منظورم این نیست که 
مطلقًا بی تاثیر بوده اند، بلکه منظورم این اســت که اگر همین 
تالش در چارچوب یک نهاد رسمی و ذی نفوذ انجام می شد، 

می توانست کارکرد مورد انتظار را داشته باشد.

چه موانع مهمی بر سر راه رسانه های حرفه ای حسابداری 
برای ایفای مؤثر نقش شان وجود دارد؟ چگونه ممکن است 

بر این موانع غلبه کرد؟

مجله حسابدار جایگاه ویژه ای

در بین اعضای انجمن و 

نخبگان حرفه حسابداری ایران دارد
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دکتر قاسمی
شخصًا مهمترین چالش پیش روی رسانه های حرفه ای حسابداری 
ایران، و مشخصًا مجالت حرفه ای، را چالش تأمین محتوای مناسب 
می دانم. البته این، به معنی کم اهمیت بودن چالشهای دیگر )که به 
دومورد از آنها در ادامه اشــاره خواهم کرد( نیست. ولی حیات هر 
رسانه، از جمله مجالت حرفه ای حســابداری، بستگی تنگاتنگ 
به فرایند مســتمر تولید محتوای مناســب دارد. حتی چالشهای 
دیگر را به نوعــی می توان منبعث و متأثــر از این چالش اصلی و 
اولیه دانســت. به دالیــل متعددی، که به برخی از آنها در پاســخ 
به پرسشهای قبلی اشاره کرده ام، فرایند تولید محتوای مناسب در 
همه مجالت حرفه ای حسابداری ایران همواره با اختالل روبه رو 
بوده اســت. ما همواره با کمبود نویسنده و مترجم توانمند روبه رو 
بوده ایم. به همین دلیل، ما همواره با نبود تنوع موضوعهای مورد 
عالقه خوانندگان، روبــه رو بوده ایم. البته از راه شناســایی افراد 
عالقه مند به نوشــتن در حرفه و آموزش گروهی و حتی نفر به نفر 
آنان، تاحدودی می شــود نســل جدیدی از نویسندگان توانمند را 
برای حسابداری ایران پرورش داد؛ همانند نسل فعلی نویسندگان 
ایران کــه عمدتًا محصوالت اســتقرار چنین رویه ای در گذشــته 

بوده اند.
چالش مهــم دیگر، چالش ضریب نفوذ این مجالت اســت. 
همان طور که در قبل هم، اشــاره کردم، شــمارگان مجالت ما 
هیچ تناســبی با جمعیت بسیار بزرگ حســابداران و دانشجویان 
حســابداری ایران ندارد. جامعه حســابداران ایران آن قدر بزرگ 
و آن قدر پرخبر و پررویداد اســت که ما حتی می توانســتیم یک 
روزنامــه پرتیــراژ و اختصاصی برای آنان داشــته باشــیم. ولی 
همین شــمارگان محدود این ســه مجله نیز در فروش از طریق 
کیوسکهای روزنامه فروشی کاماًل ناکام بوده  و به طور عمده، بین 

گروه ثابت و بسیار محدودی از مخاطبان توزیع می شوند. 

از چالــش عمومــی میانگین پایین ســرانه مطالعــه در ایران 
کــه صرف نظر کنیــم، شــاید یکــی از مهمترین دالیــل پایین 
بودن ضریب نفوذ مجالت حســابداری ایران وجود شــکاف بین 
انتظــارات حســابداران حرفــه ای و محتوای مجــالت حرفه ای 
باشد. برای مثال، همان طور که قباًل هم اشاره کردم، اصلی ترین 
موضوع مورد عالقه گروه بزرگی از حسابداران ایران، موضوعات 
مالیاتی اســت. ولی با نگاهی گذرا به مجالت حرفه ای حسابداری 
ایران، از جمله مجله حســابدار، می بینیم که مقاله ها و یادداشتها 
و میزگردهــا و دیگر مطالب مرتبط با موضوعات مالیاتی، ســهم 
بســیار ناچیــزی از مطالب ایــن مجــالت را دربرمی گیرند. این 
درحالی اســت که حتــی معتبرتریــن مجالت حرفــه ای جهان، 
مثــل ســی پی ای ژورنــال )The CPA Journal(، نشــریه 
از  قابل توجهی  نیز بخش  جامعه حسابداران رسمی ایالت نیویورک، 
صفحات خود را به موضوعات مالیاتی اختصاص می دهند، و حتی 
 ،)The Tax Advisor( مجالت تخصصی مثل تکس ادوایزر
نشــریه انجمن حسابداران رســمی آمریکا، برای پرداختن به این 

موضوع منتشر می شود.
در این جا شــاید برخی از خوانندگان نکته بین بگویند: تو که 
الالیی بلدی چرا خوابت نمی برد؟ و چرا در مجله حسابدار هم، 
مطالب مالیاتی ناچیز اســت؟ دلیل آن روشن، و همان چالش 
نخست اســت. یعنی متخصصان مالیاتی هم کم شمار هستند، 
وهم عمومًا به نوشــتن مقاله و یادداشــت دربــاره موضوعات 
مالیاتــی عالقــه ای نشــان نمی دهند. مــن شــخصًا بارها از 
بزرگوارانی که می شــناختم درخواســت کرده ام که مســئولیت 
ســتون ثابتی را در مجله حســابدار بر عهده بگیرند و در آن به 
تأمین محتــوای مالیاتی بپردازند، یا دســت کم هر از گاهی یک 
مقاله یا یادداشت مالیاتی برای انتشار در مجله بنویسند. ولی تا 
به حال هیچ کدام از این عزیزان به این درخواست پاسخ نداده اند. 
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این جا هم، بار دیگر از همه متخصصان مالیاتی این درخواست 
را مطرح می کنم، و امیدوارم مورد استجابت قرار گیرد.

به تبع دو چالــش قبلی، منابع مالی و انســانی این مجالت 
نیز بســیار نحیف، نابسنده و شکننده هســتند، به طوری که با 
کوچکترین نوســانی در هزینه های آنهــا، بعضًا کل موجودیت 
مجله با مخاطره روبه رو می شــود. راه حل بنیادین این معضل 
هم، این است که این مجالت از نظر گروه بزرگی از حسابداران 
ایرانی خواندنی تر شــده و حاضر بشــوند برای خرید آنها پول 
بپردازند. در این صورت، مسائل و مشکالت مالی این مجالت 

نیز به صورت ریشه ای مرتفع خواهد شد.
 

با درک این چالشــها، بــرای افزایش شــمار خوانندگان 
نشریه های حرفه ای حسابداری چه باید کرد؟

دکتر قاسمی
مؤثرتریــن راهــکار ایــن اســت که شــکاف بیــن انتظارات 
حســابداران ایرانی و مطالب منتشــره در ایــن مجالت کمتر 
شــود. البته به هیچ وجه منظورم این نیست که تمام محتوای 
این مجالت منطبق با ذائقه حســابداران کشــور تأمین شود. 
چون این مجالت به هرحال رســالت دارنــد تا به موضوعات 
نوین مطرح در سطح بین المللی نیز بپردازند؛ ولی نه تا بدان جا 
که در یک جهان متفاوت از جهان حسابداران ایرانی سیر کنند. 
من باردیگــر این جا، به چالش تأمین محتوای مناســب برای 
مجالت حرفه ای حسابداری ایران اشاره می کنم؛ و از عزیزان 
منتقد مجالت درخواست دارم که خودشان دست به قلم بشوند 
و درباره موضوعهایی که به نظرشــان برای جامعه حسابداران 
ایران کاربردی تر و مناســب تر است، مقاله ویادداشت بنویسند 
و برای انتشــار به این مجالت بفرستند. مسلمًا صفحات همه 
مجالت حرفه ای حســابداری ایران به روی چنین مقاله هایی 

باز اســت، و به جز مقاله های علمی- پژوهشــی و مقاله هایی 
که حقوق مؤلف در آنها رعایت نمی شــود، از سایر مقاله های 
کاربــردی و حرفــه ای، در موضوعهــای متنــوع موردعالقه 

حسابداران استقبال می کنند.
پس از آن که محتوای این مجالت خواندنی تر شــدند، راهکار 
مؤثر تکمیلی برای افزایش ضریب نفوذ آنها، اســتفاده از امکانات 
فضای مجازی و حتی شــبکه های اجتماعی اســت. چنانچه این 
ســازوکار به درســتی طراحی و مستقر شــود، از راه افزایش شمار 
مخاطبــان آنها، حتــی می توان هزینه دسترســی بــه آنها را به 
صفر رســاند. به عبارت دیگر، اگر مخاطبان یک رســانه به سمت 
بی نهایــت میل کند، هزینه دسترســی مخاطبان بــه مطالب آن 
رسانه ممکن است به ســمت صفر میل کند. این معادله در ارتباط 
با رســانه های فعال در فضای مجازی کاماًل صدق می کند )چون 

هزینه متغیر چاپ و کاغذ ندارند(. 
فــرض کنید همیــن مجله حســابرس، ظرف ســالهای آینده 
به صورت کاماًل الکترونیکی منتشــر شــود و مرکز اطالع رسانی 
اینترنتی آن، روزانه چندده هزار و حتی چندصدهزار بازدید داشته 
باشــد. در چنین حالتی، از محل آگهی های تبلیغاتی که می شــود 
بــر روی آن پایگاه اطالع رســانی دریافت کــرد، کل هزینه های 
این رســانه تأمین خواهد شــد. بنابراین، می توان آن را به رایگان 
دراختیــار مخاطبان قــرار داد. حتی بهتر اســت ایــن کار )توزیع 
رایگان( انجام شــود! چون اگر دسترسی به آن رایگان باشد شمار 
بازدیدهــا افزایش خواهــد یافت و به همان نســبت، برای جذب 
آگهی هــای تبلیغاتــی جذاب تر خواهد شــد. ما مدتی اســت که 
درحال پیاده سازی همین ســازوکار برای مجله حسابدار هستیم. 
بدین ترتیب که کل آرشــیو مجله حسابدار )از پاییز1355 تاکنون( 
را تا پایان امســال )1397( بر روی مرکز اطالع رســانی اینترنتی 
اختصاصــی آن )hesabdar.iica.ir( بارگــذاری خواهیم کرد؛ و 
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هر شــماره جدید مجله را هم فعاًل با یک مــاه تاخیر، از آن طریق 
به صورت رایگان در دســترس همه مخاطبــان می گذاریم. ولی 
هدف نهایی مان، این اســت که مجله را بــه روز و به طور رایگان، 
به شیوه الکترونیکی منتشر کنیم. این راه محتوم ادامه حیات همه 
نشــریات اســت. هم اکنون حتی پرتیراژترین روزنامه های کشور 
هم، عمدتًا از طریق فضای مجازی منتشــر می شــوند و انتشــار 

نسخه کاغذی آنها سیرنزولی داشته است.

با توجه بــه اهمیت موضوع، و با پذیرش همه آن چه درباره 
محدودیتهای مشارکت صاحبنظران در تأمین مطلب مطرح 
کردید، برای جلب مشــارکت صاحبان اندیشــه وقلم )در 
حوزه حسابداری( برای انتقال پیام و نظرات و دیدگاه شان 

ازطریق نشریات حسابداری چه باید کرد؟

دکتر قاسمی
راســتش را بخواهید من شــخصًا حتی راهکار التماس را هم 
امتحــان کرده ام؛)با خنــده( ولی جــواب نگرفته ام! مســئله 
این جاســت که بخش عمــده ای از صاحبان اندیشــه وتجربه، 

به دالیل مختلف، رغبتی به نوشــتن ندارند. از ســوی مقابل، 
تعــداد قابل توجهی از کســانی که ایده خاصی بــرای انتقال به 
مخاطبــان ندارند، به دالیــل مختلف، رغبت بســیار زیادی 

به نوشتن دارند! 
پیشــنهاد دوســتانه ام به عزیزان گــروه دوم این اســت که، تا 
جایی که می توانند مطالعه کنند، تا جایی که می توانند نوشــته های 
خوب )چه تخصصی و چــه غیرتخصصی( بخوانند، و تا جایی که 
می توانند از خواندن نوشته های بد پرهیز کنند. خواندن نوشته های 
ضعیف ذائقه خواننده را تخریب می کند؛ و قلم نویســندگان جوان 
را به انحراف می کشاند. شاید عزیزان بپرسند که از کجا تشخیص 
بدهیم که چه نوشــته ای ضعیف است و چه نوشته ای قوی است؟ 
یک معیار این است که مقاله های مجالت معتبر را مطالعه کنیم. 

بــرای مثــال، همیــن مجلــه ســی پی ای ژورنــال )نشــریه 
جامعه حسابداران رســمی ایالت نیویورک( کــه در قبل هم، به آن 
اشــاره کردم؛ اگــر صفحات آغازیــن هر شــماره اش را مالحظه 
کنید، نزدیک به 90 ویرایشــگر برجسته و متخصص دارد! برای 
ما باورنکردنی اســت. بی دلیل نیست مقاله هایی که در این مجله 

مطالعه خود را محدود به

متون تخصصی حسابداری نکنیم

ما هرچه بیشتر و متنوع تر بخوانیم

به تقویت اندیشه مان بیشتر کمک می کنیم
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منتشــر می شــوند، هم از نظر محتوا و هم از نظــر فرم )رعایت 
استاندارد مقاله نویسی و دستورخط و دستورزبان انگلیسی(، چنین 

ممتاز هستند. 
البته اگر دوستان توانایی مطالعه مقاله ها به زبان انگلیسی 
را ندارنــد، می توانند مقاله های نویســندگان معتبر داخلی را 
بخوانند که در مجالت معتبر ایرانی منتشــر شــده اند. حتی 
بعضی وقتها اگر یک مقاله خوب قدیمی )مثاًل، بیســت سال 
پیــش( را بخوانیم، ارزشــش از خواندن یــک مقاله ضعیف 
امروزی بیشتر است. همان طور که عرض کردم، مطالعه خود 
را محــدود به متون تخصصی حســابداری نکنیم. ما هرچه 
بیشتر و متنوع تر بخوانیم، به تقویت اندیشه مان بیشتر کمک 
می کنیم. برای من شــخصًا غیرقابل قبول اســت که کســی 
به نوشــتن عالقه داشته باشــد، ولی خواننده خوبی نباشد. 
اصاًل محال و نشــدنی است. اگر کســی این طور باشد، فقط 
می خواهد از ســاحت قلم برای شهرت طلبی استفاده ابزاری 
کنــد، ولــی مطمئنًا خیلی زود مشــتش باز می شــود و همه 

می بینند که دستانش خالی است. 
در ارتباط با افراد گروه اول؛ یعنی صاحبان اندیشه و تجربه 
که به دالیل مختلف رغبتی به نوشــتن ندارند، هم شاید تنها 
راهکار، استفاده از ابزار مصاحبه و میزگرد باشد. واقعًا بعضی 
وقتها دیگر چاره ای نیست. هرچند خروجی چنین مصاحبه ها 
و میزگردهایی هیچ وقت جای خالی نوشته های این افراد را پر 
نمی کند. ولی به هرحال، از هیچ بهتر است. من حتی بعضی 
از ســردبیران را می شناســم که درباره موضوعی مشخص با 
این بزرگــواران یک گفت وگــوی تلفنی یا حضــوری انجام 
می دهند، بعد خودشان ماحصل گفت گو را در قالب یک مقاله 
یا یادداشت پیاده و منتشر می کنند. این هم راهکاری است؛ 

ولی خب خیلی ایثارگرانه است! خدا خیرشان بدهد.

دست اندرکاران مجله حسابرس هم تالش زیادی می کنند 
که برای مشکالت راه حل مناســب پیدا کنند. به نظر شما، 
به عنوان یک کارشــناس مستقل، مجله حسابرس، باتوجه 
به دامنه رســالت و هدفهایی که دارد، برای بهبود کیفیت  و 

ارتقای نقش و اثربخشی خود چه باید بکند؟
دکتر قاسمی 

مجله حســابرس، به ویژه با هدایت اســتاد بزرگوارم، آقای دکتر 
مکرمی، که در مقطعی سردبیر مجله حسابدار و عضو شورای عالی 
انجمن حســابداران خبره ایران هم بوده اند، یکی از ارزشمندترین 
رســانه های حســابداران ایران است. من شــخصًا از خوانندگان 
وفادار این مجله در تمام بیســت سال گذشــته بوده ام. روزی که 
آقای دکترمکرمی برای اطالع انجام این مصاحبه تماس گرفتند، 
خدمت ایشان هم اشاره کردم که من دقیقًا روزی که اولین شماره 
مجله حســابرس را خریدم، به خوبی به یــاد دارم، و االن حقیقتًا 
مفتخرم که در ویژه نامه بیست ســالگی وصدمین شماره این نشریه 
ارزشــمند، این افتخار را پیدا کرده ام که مشــارکتی هرچند ناچیز 

داشته باشم. 
آن زمان، من دانشــجوی مقطع کارشناسی حسابداری بودم و 
تنها نشــریه حرفه حســابداری ایران مجله حسابدار بود. یک روز 
که برای خریدن کتابهای ســازمان حسابرسی به فروشگاه خیابان 
زرتشت رفته بودم، وقتی دیدم که یک مجله هم به اسم حسابرس 
منتشر شده اســت، واقعًا ذوق زده شدم و بالفاصله آن را خریدم. 
از آن روز یکی از خوانندگان همیشــگی مجله حسابرس بوده ام، و 
از برخی از نویســندگان و مترجمان این مجله بسیار الگو گرفته ام 

و بسیار آموخته ام.
من به عنوان یک حســابدار ایرانِی بســیار عالقه مند به حسابداری 
و بســیار عالقه مندتر به کشــور عزیــزم، ایران؛ همه پیشــنهادهایی 
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که در پاســخ به پرسشــهای قبلی برای ارتقای کیفیت و نقش آفرینی 
همه مجالت حرفه ای حســابداری ایران مطرح ســاختم را در درجه 
نخست به خودم به عنوان مسئول فعلی تحریریه مجله حسابدار، و در 
درجه های بعد، به همکاران عزیزم در دیگر مجالت، توصیه می کنم. 
تنهــا پیشــنهاد اختصاصی که در ارتباط با مجله حســابرس به 
نظرم می رسد این اســت که؛ حسابرس باتوجه به این که از سوی 
یک سازمان دولتی )سازمان حسابرســی( منتشر می شود، قاعدتًا 
نفوذ بیشــتری در دولت و نهادهــای حاکمیتی دارد. حتی ممکن 
است بســیار نافذتر هم باشد. از این رو، بسیاری از مطالبی که اگر 
در ســایر مجالت حرفه ای مطرح شود، شــاید اثربخشی کمتری 
داشته باشــد، ممکن اســت از طریق مجله حســابرس به گوش 
دولتمردان و مســئوالن مملکتی برســد. همان طور که دوستان 
اســتحضار دارند، ســاختار اقتصاد ایران عمدتًا دولتی اســت. ما 
حســابداران حرفــه ای در همه جای جهان افتخارمان این اســت 
که خودمــان را خدمت گزاران به عموم می دانیم. در کشــوری که 
بنابــه روایتهای مختلــف، از 70 تا 85 درصــد اقتصادش دولتی 
یاخصولتی است، قاعدتًا ما حسابداران برای ایفای بهتر رسالتمان 
در خدمتگزاری به عموم، باید بیشــتر به بخش عمومی و دولتی 
بپردازیــم. در این جــا منظــورم زمینه های مختلف حســابداری 
اســت؛ از حسابداری و گزارشــگری مالی، تا حسابرسی مستقل، 
تا حسابرســی داخلی، تا حسابرســی عملیاتی و رعایت، تا مباحث 
متنوع حســابداری مدیریت، تا مبارزه با مفاسداقتصادی و مبارزه 

با تقلبهای مالی، و .... 
به عنوان نمونه، اگر به کارگیری یک تکنیک حسابداری مدیریت 
در یک شــرکت خصوصی منجربه صرفه جویی یک مبلغ مشخص 
از منابع کشــور شــود، به کارگیری همان تکنیــک در کوچکترین 
دستگاه های دولتی ممکن اســت منجربه صرفه جویی ده هابرابر 
آن مبلغ از منابع کشــور شــود. به همین نســبت، اثربخشی همه 

و  دســتگاه ها  در  حســابداران حرفه ای  ارزش آفریــن  خدمــات 
ســازمانها و شــرکتهای دولتی به مراتب ممکن اســت، بیشتر از 
بخش خصوصی باشد. البته ما در مجالت بخش خصوصی نیز به 
این موضوعها می پردازیم، ولی مسلمًا وقتی این مطالب از تریبون 
مجله حســابرس به عنوان یک نشــریه درون دولتی مطرح شود، 
شــنوایی و پذیــرش بیشــتری بــرای آن، ازســوی دولتمردان 

وجودخواهد داشت.
در پایــان، از همــه همــکاران بزرگوارم در مجله حســابرس، 
ازبابت همه زحمات ارزشــمندی که برای ارتقای حسابداری ایران 
متقبل می شوند، و همچنین، از بابت فراهم آوردن شرایط انجام 
این گفت وگو، صمیمانــه سپاســگزارم و آرزوی توفیق روزافزون 

برایشان دارم.

از گفتگوی جذاب و خواندنی با شــما، که مطالب گفته نشده 
زیادی باخود داشــت، بسیار سپاســگزاریم. جا دارد که 
دلسوزان حرفه حسابداری، و همچنین جوانانی که به آینده 
این حرفه دل بسته اند، بر نکات ظریف و عمیقی که در این گفتگو 
مطرح کردید، درنگ کرده و درباره آنها تأمل کنند. به شما و 
همه همکاران گرامی درانجمن حسابداران خبره ایران، برای 
ایفای نقش تحســین برانگیز مجله حســابدار، در توسعه 

ادبیات حسابداری حرفه ای کشور تبریک می گوییم.

پانوشت:
1- البتــه مســلمًا منظــورم، مجله »حســابرس« سازمان حسابرســی نیســت. 
»حســابرس«، نشــریه ای بود که از اردیبهشــت1355 تا مهر1358 در 13شماره 
بــه صاحب امتیــازی، مدیرمســئولی و ســردبیری ســیدمحمد بهبهانی )از 
دانش آموختگان دانشــکده حسابداری وعلوم مالی شــرکت ملی نفت ایران( منتشر 
می شــد. او پس از آغاز به انتشــار »حســابرس« توســط سازمان حسابرســی )از 
زمستان1377(، با نوشتن یادداشتی که در شماره3، آبان1378، مجله حسابرس 

منتشر شد، تلویحًا عنوان نشریه خود را به سازمان حسابرسی هبه کرد.
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