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بمناسبت انتشار یکصدمین شماره مجله حسابرس، پرسشی را با عده ای از خوانندگان مجله درمیان گذاشتیم و از ایشان خواستیم 
تا نظر خود را در مورد پرسشمان برایمان بنویسند.

پرسش ما این بود:
“شما به عنوان یکی از خوانندگان حسابرس، در مورد مجله ما چه نظری دارید و به نظر شما، کمبودهای حسابرس 

برای این که بتواند انتظار مخاطبان خود را براورده سازد، چیست؟”

الهیار اشرفی
ضمن عرض تبریک و خداقوت به همه دســت اندرکاران مجموعه نشــریه حسابرس که 
توانسته است مؤثرترین قطب اطالع رســانی و بررسی تحولهای کالن حرفه حسابداری 
و حسابرســی، و محرک توسعه همه جانبه این رشته در کشور باشد، بر خود الزم می دانم 
از واقع بینی و واقع گرایی در انتشــار مطالب و پایبندی و ممارست این مجموعه در تالش 
برای احترام به حقوق خوانندگان و فراهم آوردن مطالب با کیفیت و شایســته برای آنان، 

تقدیر و تشکر به عمل آورم. 
امید دارم چون همیشه تالش خود را در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات حسابداری و 
حسابرسی، و با هدف گسترش فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی و اعتالی اصول اخالق 
و رفتار حرفه ای، سمت وســو دهید. به عنوان یکی از طرفداران این نشریه از شما انتظار 
انتشار مطالب تحلیلی معتبر، مربوط، مؤثر و به روز درباره موضوعهای متنوع مبتالبه، در 
حوزه حسابداری و حسابرسی را دارم. از خداوند منان توفیق روزافزون برایتان خواستارم.

دیدگاه خوانندگان حسابرس

الهیار اشرفی
کارشناس ارشد حسابداری

مدیر ارشد مالی

پاسخ دهندگان به ترتیب حروف الفبا:
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علی بخشی
در آغاز ســخن انتشــار صدمین شــماره نشــریه حســابرس را تبریک می گویم و به عنوان یکی از 

عالقه مندان نشریه، نکته های زیر را با شما در میان می گذارم.
وقتی مجله ای به این شــماره انتشــار می رسد نشان از یک ســطح پختگی در امر نشریه است؛ 
مخصوصًا مجله تخصصی مانند نشــریه حســابرس که هم از لحاظ پایگاه تئوریک و هم از لحاظ 
پایگاه کاربردی و عملی در ســطح نخست نشریه های تخصصی حسابداری و حسابرسی قرار دارد 

که البته سطح انتظارها از مجله را دوچندان می کند.
اولین انتظار از مجله به عنوان نشــریه ســازمان حسابرســی کــه دارای بزرگترین پایــگاه کاربردی 
حسابداری و حسابرسی می باشد این است که مقاله هایی را مدنظر قرار دهد که بیشتر به مسائل کاربردی 

و پیاده سازی استانداردها و موارد جدید و مشکالت بعدی و مثالهای عملی و بومی می پردازند.
دوم آنکه با گســترش شبکه های اجتماعی زنگ خطری برای جایگاه نشریه ها، به ویژه نشریه های 
تخصصی به صدا درآمده است. اگر آنها نتوانند با خوانندگان خود ارتباط و تعامل خوبی برقرار کنند جای 
خود را به عنوان یک رسانه و محفل تخصصی به آن شبکه های اجتماعی واگذار خواهند کرد. بحثهای 

تخصصی و کاربردی به جای انعکاس در نشریه ها در شبکه های اجتماعی منعکس خواهد شد.
ســوم آن که متناســب با تغییرهای علمی و تخصصی و ترکیب مخاطبان، نوع نگارش محتوای 
نشــریه  نیز باید همگام با تغییرهای یادشــده، تغییر پیدا کند تا بتواند افزون بر حفظ ارتباط خود با 

مخاطبان قبلی، مخاطبان جدید را نیز جذب کند.
در پایان آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی نشریه ها و به خصوص نشریه حسابرس دارم. 

سیدمهدی پارچینی پارچین
در ابتدا از همه عزیزانی که در رشــد و شــکوفایی مجله وزین و پرمخاطب حسابرس نقش داشته اند 
کمال تشــکر را دارم. امروزه در تمامی جوامع حرفه ای توســعه یافته، نقش اصلی توســعه و تعمیق 
حرفه بر عهده مجله ها و نشــریه های تخصصی اســت که امکان آگاهی بخشــی و ارتقای ســطح 
اطالعات اعضای حرفه را فراهم آورده و موجب دسترســی سریع و ارتباط مستقیم اعضای حرفه با 
صاحب نظران آن می شوند. بسیار خوشوقت هســتم که در آستانه انتشار صدمین شماره دوماهنامه 
تحلیلی، اطالع رســانی، پژوهشی حســابرس از زحمات مســئولین محترم مجله، و نیز بسیاری از 
بزرگان حرفه که طی این سالها از مطالب آنها در این نشریه تخصصی بهرمند شده ام، قدردانی کنم. 

علی بخشی
دانشجوی دکترای حسابداری

حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه

سیدمهدی پارچینی پارچین
کارشناسی ارشد حسابداری

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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ساناز حجی
نشریه حســابرس، در کنار نشریاتی مانند حسابدار رسمی و حسابدار و ... یکی از نشریه های تخصصی 
حســابداری و حسابرسی اســت. یکی از مزیتهای  نشریه حســابرس، موضوع محوری و واکاوی ابعاد و 
زوایای مختلف موضوع انتخابی در هر شــماره اســت. لیکن این ممکن است برای نویسندگان مقاله ها 
به عنوان یک نقطه ضعف تلقی شــود، چرا که باعث می شود موضوعهای روز در زمان مناسب چاپ نشده 
و زمانی به دســت خوانندگان برســد که به اصطالح داغی خود را از دست داده است. همچنین این تأخیر 
و زمان انتظار طوالنی برای چاپ ممکن اســت باعث چاپ مقاله های مشابه در دیگرنشریه ها، به عنوان 
مثال حســابدار رســمی و ... گردد. درخور ذکر است زمان انتظار برای چاپ مقاله های حسابداری نیز در 

مجله ای مانند حسابدار به مراتب کمتر بوده امکان رسیدن سریع تر مطالب به دست ذینفعان وجود دارد.
افزون بــر این، یکی دیگر از ایرادهای موجود این اســت که حســابرس به طورعمــده در اختیار 
حسابرسان شاغل در ســازمان قرار می گیرد و بسیاری از نویسندگان مقاله ها به ویژه با موضوعهای 
حسابرســی، برای این که مقاله شان در اختیار حسابرسان بیشــتری قرار گیرد ترجیح می دهند آن را 
برای حسابدار رسمی ارسال کنند زیرا قریب به 2500 تا 2600 نفر مجله مذکور را دریافت می کنند.
در پایان، تداوم حرکت روبه جلوی نشریه و موفقیت روز افزون را برایتان از خداوند منان خواستارم.

دکتر مهرداد صدرآرا
نشــریه حسابرس از جمله نشــریه های واجد اهمیت در حرفه حسابداری و حسابرسی است. ضمن 
تبریک و تهنیت بابت انتشــار صدمین شــماره نشــریه، ذکر چند نکته و پیشنهاد کاربردی را جهت 

بهسازی عملکرد نشریه، خالی از لطف نمی دانم. 
افزودن بخشهایی به مطالب هر شماره می تواند غنای مطالب هر شماره را افزوده و به ارتقای نشریه 
کمک کند. اختصاص بخشــی به عنوان تجربه پروژه های حسابرســی در هر شــماره می تواند جذابیت 
نشــریه را نزد حرفه ای ها افزایش دهد، بدین صورت که در هر شماره از نشریه، یکی از حسابرسان در 
هــر مقطعی، تجربه یکی از پروژه های اخیر حسابرســی و نحوه عملکــرد خود را در قالب یک صفحه 
به صورت پرسش وپاســخ و یا تفسیری ارائه کند. همچنین با اختصاص بخشی به عنوان استانداردهای 
حسابرســی و نقدهــای وارد به آن می تــوان پلی ارتباطی بیــن حرفه و اســتانداردگذاران ایجاد کرد و 

بدین ترتیب نشریه می تواند جایگاه خود را در فرایند استانداردگذاری نیز تثبیت کند. 
در پایان از ایزد منان، وفور توفیقات روزافزون را برای مدیران و تمامی دست اندرکاران نشریه مسئلت دارم.

ساناز حجی
دانشجوی دکترای حسابداری

سرپرست حسابرسی
 سازمان حسابرسی

دکتر مهرداد صدرآرا
دکترای حسابداری

عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن
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مهسا غفاریان قدیم
ضمن تبریک صدمین شــماره مجله حســابرس، ایــن موفقیت را به تمامی اعضای فعال نشــریه و 
همچنین جامعه حســابداران و حسابرسان تبریک می گویم. تالش یکایک عزیزان در به ثمر نشستن 

مجله حسابرس درخور تقدیر و قدردانی است. 
مجله حســابرس یکی از معدود مجله هایی در کشور اســت که به صورت تخصصی به مباحث حرفه 
حسابداری و حسابرسی پرداخته و برای مخاطبان خود این امکان را فراهم ساخته است تا با مرور سریع 
مطالب مجله، از به روزترین مباحث مطرح در حوزه حسابداری و حسابرسی در سطح کشور و بین الملل 
آگاه شــوند. ازین رو، به منظــور افزایش مخاطبان و تقویت محتوای مجله پیشــنهاد می کنم طرحهای 
انگیزشــی در حوزه دانشــگاهی اجرا شــود و با ارائه فراخوان، دانشجویان به مشــارکت هرچه بیشتر با 
مجله دعوت شــوند تا از این طریق، عالوه بر جذب مخاطبان جــوان و بهره گیری از ایده های خالقانه 
و جدید آنان، شــاهد بهبود سطح علمی دانشــجویان در هنگام ورود به بازار کار حرفه ای حسابداری و 
حسابرســی باشیم. همچنین در این راســتا اســتفاده از طرحهای خالقانه داده های دیداری در فضای 
مجازی )اینســتاگرام، تلگرام و ...( ممکن اســت کمک به ســزایی در جذب بیشتر مخاطبان باشد. در 

انتها، برایتان موفقیت و پیشرفت مستمر را از خداوند متعال خواستارم. 

مهسا غفاریان قدیم
دانشجوی دکترای حسابداری

حسابدار مدیریت و مدرس دانشگاه

مریم السادات طباطبائیان
دانشجوی دکترای حسابداری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
انتشار صدمین شماره نشریه پرمخاطب حسابرس را به اهالی جامعه حسابداری و حسابرسی و دست اندرکاران زحمت کش این نشریه تبریک می گویم. 
نشــریه حســابرس یکی از جذاب ترین و به روزترین مجله های حســابداری در ایران اســت که به دلیل پرداختن به موضوعهای کاربردی، 
چالشــی و بنیادی توجه افراد حرفه ای و دانشــگاهیان زیادی را به خود جلب کرده اســت. این نشــریه به دلیل دربرداشتن مقاالت، بحث ها و 
مصاحبه ها حول یک محور موضوعی خاص در هر شماره و همچنین بخش اخبار حسابداری ایران و جهان، به یک نشریه پرطرفدار و جذاب 
تبدیل شده و تنوع رنگها و اشکال به کار رفته در بین متون، محتوای جذاب آن را شادتر ساخته است. چاپ دو ماهه هر شماره آن، نویسندگان 

مقاله را تشویق به مشارکت در ارسال مقاله هایشان کرده است.
هرچند حسابرس نشریه ای حاوی مقاله های استاندارد و باکیفیت است و درجه مقاله های چاپ شده در آن در حد مقاله های علمی-پژوهشی 
است، اما هنوز متأسفانه رتبه آن در سطح نشریه های علمی-تخصصی قرار دارد و پیشنهاد می گردد در صورت امکان پیگیریهای الزم جهت 

ارتقای رتبه نشریه صورت پذیرد.
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دکتر میثم عرب زاده
مجله حســابرس یکی از مجله هایی است که در پویایی رشته حســابداری و حسابرسی در 
ایران نقش زیادی دارد. مجله حســابرس در تعالی حســابداری و حسابرسی در ایران سهم 
شــایانی داشته و همچنین کمک کرده اســت که حسابداری و حسابرسی جایگاه واقعی خود 

را در ایران پیدا کند.
 این مجله پل ارتباطی بین استادان و بزرگان حسابداری و حسابرسی و مبتدیان و کسانی که 

عالقه مند به این حوزه هستند، بوده و هست.

ایمان علیزاده تمیز
مجله حســابرس به عنوان معتبرترین و مفیدترین نشریه حرفه حسابداری و حسابرسی 
در ایران همواره مورد توجه اهل حرفه بوده و به عنوان منبع مناســبی جهت بهره مندی 
از موضوعهــای مختلف پیرامــون مباحث تئوری و فنی حرفه پرطرفدار حســابداری و 

حسابرسی مورد استفاده مخاطبان قرار گرفته است.
تنها مواردی که ممکن اســت به کاربرد بیشــتر و گسترش کمی مخاطبان این نشریه 
کمــک کند بیان مطالب و مباحث به گونه ای اســت که طیف گســترده تری از مخاطبان 
شــامل دانشــجویان این رشته، شــاغالن غیرحرفه ای و آماتور، شــاغالن حرفه ای، 

استادان دانشگاه و نخبگان را دربر بگیرد. 
با توجه به ارتباط گســترده حســابداری و حسابرســی و این نکته که بخش بیشــتر 
دانش آموختگان رشــته حسابداری در حرفه حســابداری )نه حسابرسی( مشغول به کار 
می شــوند، از مطالب مرتبط و مورد اســتفاده و کاربردی حوزه حسابداری نیز با توجه به 

گستردگی مخاطب، در نشریه استفاده شود.

دکتر میثم عرب زاده
دکترای حسابداری

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

ایمان علیزاده تمیز
دانشجوی دکترای حسابداری
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محمدحسن فامیلی
در آغاز، انتشار منظم یکصدمین شماره نشریه حسابرس را به جامعه بزرگ و پاک حسابرسی 
و حســابداری ایران تبریک می گویم و آرزوی ســربلندی برای تمام دست اندرکاران این 
مجله را از خداوند منان خواستارم. مجله یادشده جزو نشریه های اولیه و تخصصی حرفه 
حســابداری اســت که دارای مخاطبان فراوانی در سطح کشور اســت. این نشریه دارای 
مزایای فراوانی اســت، اما به منظور رفع معایب، زبان به بازگویی این مزایا ندارم. عیوب 
این نشــریه  تخصصی در کشور را می توان به نبوِد دســترس، در سطح کشور و همچنین 
دسترســی فیزیکی برای محدودی از کارکنان ســازمان حسابرســی عنوان کرد. در این 
راســتا باتوجه به فضای مجازی حاکم، اســتفاده آن از طریق فضــای مجازی برای کلیه 

عالقه مندان حرفه حسابرسی و حسابداری توصیه می کنم. 
همچنین ضروری است مباحث کاربردی در این مجله بیشتر مورد استفاه قرارگیرد تا از این 

طریق به جذب خواننده بیشتر برای مجله استفاده شود. 

محمدحسین فتحه
نشــریه حســابرس به عنوان پرچمدار حرفه شــریف حســابداری و حسابرسی، بار 
ســنگین نبود نشریه های تخصصی در زمینه حســابداری و حسابرسی را به تنهایی 

به دوش می کشد.
از آنجا که اکثر مجله ها و نشــریه های موجود در حرفه حســابداری و حسابرسی در زمره 
نشــریه های علمی-پژوهشــی بوده، شــکاف مباحث و میزگردهای تخصصی، اظهارنظر 
بزرگان حرفه، و مقاله هایی که شــاید از لحاظ پژوهــش متفاوت بوده اما از لحاظ تجربی و 
تخصصی برای خوانندگان بســیار مفید واقع می شوند، در طول بیست سال گذشته از سوی 

این نشریه وزین پر شده است.
عدد 100 نشان از زحمات فراوان افرادی است که دغدغه ای جز پیشرفت حرفه نداشته اند. 
مــن به عنــوان عضو کوچکــی از این جامعه علمــی، کمــال قدردانی را نســبت به تالش و 
وظیفه شناســی تهیه کننــدگان این نشــریه دارم و امیــدوارم روزی فرزندان حرفه ما جشــن 

صدسالگی نشریه وزین حسابرس را هرچه باشکوه تر برگزار کنند.

محمدحسن فامیلی
 (DBA) دانشجوی دکترای مدیریت

با گرایش حسابداری
مدیر حسابرسی داخلی

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

محمدحسین فتحه
دانشجوی دکترای حسابداری

عضو هیئت عملی دانشگاه پیام نور
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امید کندوم
از آنجا که نشریه حسابرس بازه وسیعی از موضوعهای متنوع و به روز و مورد عالقه حسابداران 
و حسابرسان را در برمی گیرد، سخن گفتن در مورد آن کمی دشوار است. از دیدگاه من، با توجه 
به این که یکی از نیازهای جامعه ما در حال حاضر باالبردن ســواد مالی افراد است، حسابرس 
باید در مورد آموزش برنامه ریزی مالی شــخصی، سواد مالی و نحوه به کارگیری آن در زندگی 

شخصی حسابداران، ورود کند و قسمتی از مطالب مجله را به این موضوع اختصاص دهد.

دکتر محمدحسین قدیریان آرانی
در ابتدا انتشــار صدمین شماره نشریه وزین حســابرس را تبریک می گویم. انتشار منظم 100 شماره نشریه 
شایسته تقدیر و نشان از تالش بی وقفه مجموعه ای هماهنگ و پرتالش است که موفق شده آن را به یکی 
از پرمخاطب ترین نشریه های تخصصی در کشور تبدیل کند. این نشریه، به حق در زمره برترین نشریه های 
تخصصی حسابداری و حسابرسی است. مهمترین مزیت  نشریه حسابرس، موضوع محوری و واکاوی ابعاد 
و زوایای مختلف موضوع انتخابی در هر شماره است. استفاده از نظرهای دانشگاهیان و حرفه ای ها از دیگر 
نقاط قوت این نشــریه به شــمار می رود. این دو مزیت، نشریه حســابرس را از دیگر نشریه های تخصصی 
حســابداری کشور متمایز ســاخته است. از دیگر مزیت های این نشــریه برجسته ساختن نکته های مهم هر 
بخش است که به خواننده های پرمشغله امکان می دهد به سرعت یک مرور کلی بر هر شماره داشته باشند. 
به عنوان یکی از طرفداران این نشــریه پیشــنهادهایی جهت بهبود آن دارم. اختصاص بخشی در هر 
شــماره برای نقد مطالب منتشرشــده در شــماره قبل، ضمن ارتقای فرهنگ نقد، ممکن اســت موجب 
تقویت واکاوی موضوع شماره های قبلی شده و نقاط تاریک احتمالی در هر شماره را روشن سازد. تقویت 
داده های دیداری (Infographic) نیز ممکن اســت به انتقال ســریع تر و عمیق تر مطالب کمک کند. 
اســتفاده از امکانات رســانه ای نوین، به ویژه ارائه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ممکن است 
ضریب نفوذ نشــریه را ارتقا دهد. در پایان، تداوم حرکت رو به جلوی نشریه و موفقیت روز افزون آن را از 

خداوند منان خواستارم.

امید کندوم
کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناس شرکت تجهیزات پزشکی پوراته

دکتر محمدحسین قدیریان آرانی
دکترای حسابداری

کارشناس گروه تدوین روشهای 

حسابداری و حسابرسی دولتی، اداره کل 

هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای 

حسابداری

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
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زینب فریدونی 
انتشار صدمین شماره از نشریه تخصصی حسابرس را خدمت عوامل محترم و زحمتکش این نشریه 
ارزشــمند تبریک می گویم. انتشار 100 شماره پیاپی از این نشریه، به خودی خود، حکایت از اهتمام 
جدی دســت انــدرکاران آن برای تداوم فعالیت در این عرصه داشــته و این تــالش و جدیت از ُبعد 
کّمی بســیار دارای اهمیت و ســزاوار تقدیر و سپاسگزاری اســت. به لحاظ کیفی نیز حضور اساتید و 
دانشــگاهیان و اعمال نظر و  مراقبت از سوی آنها در خصوص موضوعهای مورد بحث و مقاله های 
چاپ شــده، سبب گردیده مطالب نشــریه همواره به لحاظ علمی از غنای الزم برخوردار بوده و نقش 
آن در جهت ارتقای دانش حســابداری و حسابرسی در بین دانشگاهیان و عالقه مندان به حوزه های 
مالی و حسابرســی مؤثر ارزیابی شــود. از اینرو به عنوان یکی از مخاطبان و عالقه مندان نشریه، از 
تمامی عوامل و دست اندرکاران آن تشکر و قدردانی نموده و برای آنها توفیقات روزافزون آرزومندم. 

پروانه مطیع 
با ســالم و عرض خسته نباشید و دســت مریزاد به همکاران سخت کوش نشریه حسابرس که از 
سال 1377 تالشی ستودنی را در جهت گسترش فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی آغاز کرده اند 

و نتیجه آن درخور تقدیر و ستایش است و تبریک بابت انتشار صدمین شماره این نشریه. 
یکی از پررنگ ترین نقاط قوت نشــریه، »موضوع محور«بودن هر شماره است که نشان از نظام مند 
بودن ســیر فکری موجود در پِس هر شــماره اســت، تا جایی که موضوع چند شماره آینده نیز از پیش 
تعیین شــده و در مرکز اطالع رســانی اینترنتی نشــریه در دسترس اســت؛ لذا خواننده تکلیف خود را 
تــا چند ماه آینده می داند! قســمت مصاحبه که عمومًا با افرادی انجام می شــود کــه در متن کار بوده 
و تجربه های عملِی پیاده سازی شــده خود را به اشــتراک می گذارند و از آزمــون و خطاهای خویش تا 
حصول نتیجه مطلوب می گویند، یک »کارگاه آموزشی مفید« است که در هر شماره به چشم می خورد. 
به چالش کشــیدن موضوعهایی از سوی صاحبان اندیشــه در میزگردها، گاهی راهگشای بن بستهای 
فکری موجود، و تلنگری به ذهن خواننده برای تفکر بیشــتر اســت. ترجمــه روان مقاله های به روز 
مرتبط با حرفه کمک شــایانی است به توسعه حرفه در کشــور و به روز شدن اطالعات خوانندگان. در 
این راستا پیشنهاد می شود از مقاله های تألیفی صاحبنظران و دانشگاهیان نیز بیشتر بهره گرفته شود. 
در پایان برای همه دســت اندرکاران این نشــریه آرزوی توفیق روزافزون الهی دارم و امیدوارم 

چونان همیشه پرانگیزه و با انرژی این مسیر را طی کنند. 

زینب فریدونی 
دانشجوی دکترای حسابداری
حسابرس و مدرس دانشگاه

پروانه مطیع 
دانشجوی دکترای حسابداری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
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عباس محمدی
در شروع، انتشار صدمین شماره مجله حسابرس را که حاصل تالش ارزشمند و درخور تقدیر همکاران عزیزمان در 
ســازمان حسابرسی است تبریک می گویم، و در ادامه مسیر توســعه و پیشرفت حرفه حسابداری و حسابرسی برای 
آنها آرزوی موفقیت دارم. نقدپذیری، شناســائی دوره ای نقاط ضعف وقوت، آسیب شناســی و بهبود مســتمر موارد 
نیازمند اصالح، ممکن است منجربه جذب مخاطب بیشتر و پوشش بهتر نیازهای عالقه مندان این نشریه با قدمت 

و جذب بیشتر مخاطبان هوشمند گردد. برخی از نقاط نیازمند بهبود به شرح زیر است:
1- با توجه به ضریب نفوذ گســترده شــبکه های اجتماعی، پســت الکترونیک و دیگر فضاهای مجازی، بخشهایی ازجمله 
خالصه خبرهای حرفه ای ایران و جهان، خالصه خبرهای نهادهای حرفه ای بین المللی، معرفی رویدادهای حرفه ای ایران 
و جهان و نظرســنجی ها ممکن است در بســتر فضاهای مجازی در قالب خبرنامه نشر یابد. این امر ا فزون بر افزایش دامنه 

مخاطبان و سرعت نشر اخبار ممکن است منجربه ایجاد ظرفیت درونی جهت تخصیص به دیگر مطالب آموزشی شود.
2- هرچند موضوع محوری ممکن است فرصت واکاوی دقیق ابعاد و زوایای یک موضوع را فراهم سازد، لیکن مسائل و چالشهای 
نیازمند بررســی و پژوهش، یک شبه پدیدار نمی شــوند و افول نمی کنند. قالب گذاری غیرمنعطف عناوین شماره های آینده مجله 
ممکن اســت منجر به ازدست دادن بخشی از ســالیق و عالیق گردد. جهت رفع این مشــکل، ممکن است عناوین اصلی را در 

قالب پرونده ویژه در هر شماره بررسی کرد و دیگر بخشهای مجله در همان شماره را به دیگر موضوعهای روز اختصاص داد.
در پایان برای تمامی اعضای شورای مدیریت و سیاستگذاری مجله در راه اعتالی حرفه و ارتقای مستمر کیفیت 

مجله، آرزوی توفیق روزافزون دارم. 

افشین نخبه فالح
برنامه ریزی دقیق نشــریه حســابرس بابت چاپ مطالب در قالب موضوعهای محــوری و میزگردهای 
تخصصی، در کنار استفاده از نظرهای استادان دانشگاه و اعضای حرفه، این نشریه را در زمره نشریه های 

خوب تخصصی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور قرار داده است.
اختصاص قســمتی از نشریه برای مصاحبه با حسابرســان و انتقال تجربه های آنها مفید فایده خواهد 
بود. در ضمن ارتباط مؤثر نشــریه با دانشگاه ها شامل ارســال رایگان نشریه برای گروه های حسابداری 
دانشگاه های مطرح )دولتی و آزاد( و نیز تبلیغات مناسب، شامل استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی، 

باعث فراگیرشدن این نشریه در حرفه می گردد. 
انتشــار یکصدمین شــماره این نشــریه را تبریک می گویم و برای همکاران نشــریه موفقیت و سربلندی 

آرزومندم.

عباس محمدی
کارشناس ارشد حسابداری 

سرپرست حسابرسی
 سازمان حسابرسی

افشین نخبه فالح
دانشجوی دکترای حسابداری 

عضو هیئت علمی دانشگاه
 حسابدار رسمی
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مجید نظری
مطالب و موضوعها و مقاله های مطرح شــده نشان دهنده تالش بزرگواران در جهت به روزساختن 

دانش دوستان در علم حسابداری است که واقعًا جای تقدیر و تشکر دارد.
من به عنوان شــاگرد این رشته، به جهت حمایت از این نشــریه بسیار خوب، پیشنهادهایی به 

شرح زیر تقدیم می کنم:
1- ارائه مطالب و طرح مباحثی درخصوص مشــکالت اقتصــادی داخلی و چگونگی کمک علم 
حســابداری به کاهش اینگونه مشکالت؛ مانند کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، و مواردی 

از این دست. 
2- با توجه به این که برخی اســتفاده کنندگان از مطالب نشریه دانشجویان در مقاطع کارشناسی و 
یا کارشناسی  ارشد هســتند، به جهت جذب گروه حداکثر مخاطبان می توان درخصوص بحثهای 
آموزشــی مواردی را جهت راهنمایی دوســتان مطرح کرد؛ به عنوان مثــال، درخصوص آزمون 
دکترا، منابعی که ممکن است تأثیرگذار باشد، دروسی که در مقطع دکترا تدریس می گردد، میزان 

پذیرش دانشجو در دانشگاه های مختلف، و امثال آن.

آرمین وجودی نوبخت
انتشار صدمین شماره مجله حسابرس را به جامعه حسابداری ایران تبریک می گویم. 

با توجه به این که این نشــریه به عنوان پرچمدار و پیشــتاز نشریه های تخصصی حسابداری ایران، 
دارای محاســن فراوانی اســت و این موضوع پوشیده نیســت، از بیان مجدد آنها خودداری و به ذکر 
چند پیشــنهاد کوتاه بســنده می کنم. بررســی میهمانان حاضر در میزگردهای هر شماره مجله نشان 
می دهــد که از تمامی ظرفیتهای موجود در صنعت و دانشــگاه جهت حضــور در میزگردها و مباحث 
اســتفاده نمی شــود. این امر در درازمدت ا فزون بر کاهش بار علمی مجله، منجربه ریزش مخاطبان 
به دلیل ارائه نشــدن حرفهای نو می شــود. همچنین با توجه به این که مجله حســابرس از پشــتوانه 
حمایتی سازمان حسابرسی بهره مند است، فرهنگ سازی در جهت توسعه تفکر انتقادی در خصوص 

معضلهای حرفه ای ممکن است در درازمدت عایدی ارزشمندی برای حرفه به ارمغان آورد.
امیدوارم در سایه تالش و پشــتکار مثال زدنی دست اندرکاران نشریه، در پیمودن مسیر دشوار 

پیش رو و در راه خدمت به جامعه حسابداری، بیش ازپیش موفق و سربلند باشید.

مجید نظری
کارشناسی ارشد حسابداری

جانشین مدیریت شعب
 بانک قوامین استان قم

آرمین وجودی نوبخت
دانشجوی دکترای حسابداری

مدیر ارشد مالی
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علی محمودآبادی
در ابتدا انتشــار صدمین شماره نشریه پرمخاطب حسابرس را به دست اندرکاران و جامعه 
بزرگ حسابداری تبریک می گویم. نشریه حسابرس، با وجود افراد توانمند و صاحب نظر 
در گروه تحریریه، توانســته تحوالت و رویدادهای حرفه حســابداری و حسابرسی را به 

مخاطبان خود منتقل کند.
به منظور کمک به ایجاد یک مسیر روشن برای حرفه حسابداری و حسابرسی پیشنهاد 

می کنم موارد ذیل در اولویت باشد: 
1- ارائه مطالب جدید به منظور تبیین نحوه اجرای صحیح بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

در بخش عمومی،
2- اهتمام و توجه ویژه به اجرای صحیح حسابداری تعهدی در بخش عمومی،

3- ارائه مطالب آموزشی در جهت ایجاد فهم صحیح از استانداردهای حسابداری بخش 
عمومی برای مخاطبان و افراد شاغل در بخش عمومی، و

4- ارائه راهکارهای روشن در جهت اجرای حسابرسی در بخش عمومی به منظور اجرای 
همزمان و بهینه قانون و استاندارد در بخش عمومی. 

به امید روزی که حسابداری تعهدی به صورت کامل و حرفه ای در کشور عزیزمان اجرا 
شود.

علی محمودآبادی
کارشناسی ارشد حسابداری 

معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 


