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در ایــن گــزارش*  یافته های مروِر نودونه شــماره ی نشــریه ی حســابرس )از این پس 
“حسابرس”( را که تاکنون انتشار یافته عرضه کرده ایم. به این منظور، محتوای مطالب را 
از نظر گذرانده ایم؛ به طرز عرضه ی آنها نظر داشــته ایم؛ و در مورد اثرگذاری مجموعه ی 
مطالب بر حرفه و دانش حســابداری و حسابرسی و بر مخاطبان گمانه زنی کرده ایم. این 
کار را به روش “توصیفی- تحلیلی” انجام داده ایم و گزارش حاصل را با شرح واکاوی “روش 
انتشار” آن آغاز کرده ایم؛ با عرضه ی ویژگیها و طبقه بندی موضوعی نشریه ادامه داده ایم 
و تا آنجا که دید داشته ایم به آینده هم نظر انداخته ایم. به نظرمان رسیده اگر این گزارش 
فایده یی داشته باشد این است که خواننده ی بالفعل و بالقوه ی حسابرس با مطالعه ی آن 

می تواند از ویژگیها و مشی محتوایی و موضوعی حسابرس آگاه گردد. 

 محمد شلیله

سردبیرِی دوشماره؛ 

بررسِی نودوهفت شماره
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یافته ها؛ چکیده 
انتشار حســابرس برای دو دهه تداوم یافته است؛ دستاورد آن 
تولید گسترده ی محتوا در زمینه ی کاربرد حسابداری و حسابرسی 
در ابعــاد گوناگوِن مورد نیازحرفه و محیــط اقتصادی هم پیوند با 
آن بوده اســت؛ نقــش قابل توجه درعرصه ی اطالع رســانی در 
زمینــه ی تغییر و تحوالت و رویدادهــای هم پیوند با کاربردهای 
پیشــگفته ایفا کرده اســت و به مستندســازی در همین زمینه ها 
پرداخته که به عنوان منبع مطالعه می تواند اکنون و در آینده مورد 
اســتفاده های گوناگون در راستای شناخت و توسعه ی حرفه قرار 
گیرد؛ به عنوان نشــریه ی سازمان حسابرسی، به عنوان مرجع 
وضع اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی، امکان ارتباط و 
تبادل نظر آزاِد سازمان نامبرده با فردفرد اعضای حرفه و نهادها 
و ســازمانهای حرفه ای و ارکان ذیربط در دولــت را برقرار کرده 

است. 
گرایــش غالــب در روش انتشــار حســابرس در درجه اول 
توصیفــی- گزارشــی- اطالع رســانی بــوده و کمتــر تحلیلــی. 
کارکردهای مقدور مورد انتظار حســابرس ایجــاب می کند که 
گرایش تحلیلی را در بررســیها تقویت نماید؛ و نحوه ی تنظیم و 

تدوین متنها و عرضه ی آنها را ارتقا بخشد. 

روش انتشار؛ ویژگیها
با نگاهی کلی، به یکصدمین شماره رســیدِن حسابرس را، 
دســت کم از نظر تداوم فعالیــت آن، جنبه یی از موفقیت این 
نشریه فرض کرده ایم و این موفقیت را چنین تفسیر کرده ایم 
که هم نشــریه به گردآوری و عرضــه ی مجموعه ی مطالب 
حاصِل مشــارکت اعضــای حرفه، در حد تعــداد صفحات و 
دوره ی تناوب انتشــار آن، توفیق یافته و هم، البته با احتیاط 
بیشتر، فرض کرده ایم که مطالب نشریه در کل، خوانده شده 

اســت. حدس می زنیم، اگر حتی برخی از ما گاهگاهی برخی 
مطالــِب بعضی شــماره ها را هم مرور کرده باشــیم، احتمال 
باالیی دارد که به اثربخشــی حسابرس از نظر حجم باالی 
تولید محتوا در زمینه ی حسابداری و حسابرسی و موضوعهای 
هم پیوند با آن و اطالع رسانی گسترده رضایت دهیم. گرچه با 
توجه به اینکه، مِن نویســنده ی این بررسی، در تأسیس این 
نشریه مشارکت داشته ام؛ سردبیری دو شماره ی نخست آن 
را عهده دار بوده ام؛ در طول انتشــار آن، بارها مطالبی در آن 
به مخاطبانش ارائــه کرده ام؛ و برخی همکاریهای گاهگاهی 
با انتشار آن داشــته ام، امیدوارم خوانندگانی که این نوشته را 
به پایــان می برند، با توجه به آنچــه در ادامه می خوانند، قانع 

شوند که نویسنده را از اتهام احتمالی جانبداری مبرا سازند. 
در آغاز قرار بود روش انتشــار حسابرس یا به بیان دیگر 
گرایش محتوایی آن “تحلیلی، پژوهشــی، اطالع رســانی” 
باشــد. مدیــر مســئول وقت حســابرس در ســرمقاله ی 
نخســتین شــماره ی این نشــریه، در موقعیــت مدیر عامل 
سازمان حسابرسی آورده است: “سازمان )منظور سازمان 
حسابرســی است( قصد دارد حسابرس در خدمت عرضه ی 
دســتاوردهای پژوهشی و تجربی اســتادان، پژوهشگران و 
حســابداران حرفــه ای و عرضه ی تبادل نظر و نقدوبررســی 
علمی موضوعها و دســتاوردهای این حوزه از دانش باشد”، 
در حالــی کــه در ایــن یکصدشــماره، گرایش”توصیفی” بر 
گرایشــهای تحلیلی و پژوهشی ِپیش بینی شــده غالب بوده 
اســت؛ به این معنی که در بحثها و بررســیهای انجام شــده، 
تمرکز بیشــتر بر آن بوده که تصویری از روبرو از موضوعها و 
مســائل مورد بررسی به دست داده شود و کمتر پیوند موضوِع 
مورد بررســی با شــرایط و عوامل پدیدآورنده ی آن، و آثار و 
پیامدهــای آن، مورد توجه قــرار گیرد. حــال آنکه رویکرد 
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تحلیلی نیازمند نگرش همه جانبه به موضوعهاست و از اینرو 
می تواند به عرضه ی پیشنهاد یا پیشنهادهای به نسبت عملی 
بینجامد، و در طول زمان به توسعه ی درک عمیقتر از مسائل 
و به تقویت نگرش ســازمانها و نهادهایی کــه در زمینه های 
مفروض تصمیم گیر و سیاســتگذارند، منتهــی گردد. ناگفته 
نمانــد که اکتفا بــه پیش گرفتن روش توصیفی در بررســیها، 
دامنگیر بسیاری پژوهشهای دانشگاهی در عرصه های علوم 

اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهان نیز هست. 
افزون بــر این، محتوای شــمار درخورتوجهــی از مطالب 
حسابرس، قالب آموزشــی و درسی دارند و در مواردی آنها 
را می توان ابتدایی توصیف کرد که با موضوع و جهتگیریهای 
پیش بینی پذیــر و مــورد انتظــار این نشــریه منافــات دارد. 
عرصــه ی فعالیت حســابرس، تجربی- کاربردی اســت؛ 
به ایــن مفهــوم که با شــرایط و واقعیتهای پیرامــون فعالیت 
شغل حسابرســی پیوند دارد، که مطالب و محتوای نشریه ای 
مانند حسابرس را شــکل می دهد. البته تمرکِز حسابرس 
بــر گرایش توصیفــی، و تا انــدازه ای بر عرضــه ی متنهای 
آموزشــی، علتها و دالئل متفاوتی دارد. یکــی اینکه انتظار 
پیش گرفتن مشی “پژوهشی” در طراحی حسابرس در آغاز 
هــم واقعبینانه نبوده اســت. تجربه ی نشــریه های حرفه ای 
پیش از حســابرس، این واقعبینانه نبــودن را تأیید می کند. 
از طرف دیگر، از نشــریه ی حسابرس، به دلیل وابستگی به 
سازمان حسابرسی که در عرصه ی عمل و تجربه ی میدانی 
حسابرســی و مدیریت اقتصادی و سیاسی حسابرسی فعالیت 
می کنــد، انتظار نمی رود، جز در موارد پشــتیبانی مفهومی از 
موضوعهای تجربی، وارد مباحث نظری شــود. اما، افزون بر 
این، به طورسنتی، تحقیق در دســتور کار نهادهای حرفه ای 
قرار ندارد؛ ضمن اینکه از عهده ی سرمایه گذاری در زمینه ی 

تحقیق نیز بر نمی آیند. از سمتی دیگر، نشریه های پژوهشی 
وابسته به دانشگاهها و نهادهای علمی که در زمینه ی انتشار 
دستاوردهای پژوهشهای دانشــگاهی به قاعده، و البته بنا به 
الزامات هم پیوند با مقررات آموزش عالی به ویژه در دوره های 
تکمیلی، مســئولیت دارند، در دســتیابی بــه اینگونه متنها 

پیگیری سختگیرانه تر، و همزمان شانس بیشتری دارند. 
اما انتظار می رفت تحریریه ی حسابرس، در راستای تولید 
محتواهای تحلیلی، سیاســت و برنامه ریزیهای اثربخشی را 
پیش گیرند. در غیاب چنین سیاستگذاریهایی، نشریه به شکل 
مجموعه مقاله در خواهد آمد. منظور از تولید محتوای تحلیلی 
در این گــزارش، صرف تولید مطالبــی دربرگیرنده ی تحلیل 
داده های کمی یا کیفی نیست. برای مثال، گزارش مصاحبه ها 
و میزگردهــای البته اثربخش و ســودمند حسابرس، بیشتر 
متنهایــی دربرگیرنده ی مجموعــه ای از روایتهای جداجدای 
شــرکت کنندگان از موضوع هــای مورد بررســی اســت. در 
عرضــه ی آنها، بیشــتر به نقــل کم وبیِش ِصــرِف اظهارات 
مصاحبه شوندگان یا شــرکت کنندگان میزگردها یا سخنرانان 
ســمینارها همان گونه که سخن گفته اند بسنده شده است، که 
متن حاصل را طوالنی، خواندن آنها را وقتگیر، و دنبال کردن 
مطالب مطرح شــده را مالل آور می سازد، و عرضه ی رهنمود 
و نتیجه گیــری را دشــوار ســاخته و از اثــر متــن می کاهد. 
داده های کمی و کیفی، در متن اینگونه اظهارنظرها، بیشــتر 
بازتاب دهنده ی براورد سخنرانهاســت که آنها را قطعی فرض 
کرده اند، و کمتر اندازه ی تأثیر مشــکالت و اینکه تأثیر آن به 
چه ترتیب و بر کدام وضعیت و واقعیت اقتصادی است، مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
افزون  بر این، عرضه ی متنها، باید توان انتقال ویژگی محتوا 
را داشته باشد. “شــنونده”ی اظهارنظربودن، با “خواننده”ی 
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عین همان اظهارنظرها روی کاغذبــودن، فرق دارد. وقتی ما 
اظهارات شــفاهی را به متن منتقل می کنیم، ناگزیریم ساختار 
کالمی را تا حد امکان به زبان نوشــتاری نزدیک سازیم؛ مگر 
آنکه سخنان مورد گزارش به خودی خود به زبان نوشتار نزدیک 

و به اندازه ی کافی روان و منسجم باشد. 
انجــام مصاحبه هــا و برگــزاری میزگردها نیازمنــد طراحی 
شــیوه،  ایــن  پیش گرفتــِن  اســت.  ازپیش پرداخته شــده 
مصاحبه شــونده ها و شــرکت کنندگان در میزگــرد را بــه بیــان 
دقیقتر، واضحتر و معطوف به واقعیِت شــرایط موضوع بررسی 
برمی انگیزد. پس از آن نیازمند ویرایش محتوایی و به کارگرفتن 
تکنیکهای روزنامه نگاری تخصصی اســت تــا آنکه حاصل در 
چارچوبی معنی دار و به آسانی قابل پیگیری، عرضه شود. در این 
مرور بارها مشاهده شد که یک موضوع در طول برگزاری میزگرد 
توسط شــرکت کنندگان متفاوت تکرار شــده، یا اظهارنظری که 
ممکــن بود در یک یا دوجمله عرضه شــود گاه تا یک صفحه را 
اشــغال کرده بود؛ هر چند همان اظهارات مصاحبه شــوندگان یا 
شرکت کنندگان در میزگردها، در مواردی که خودِ من اهلیت درک 

موضوع را داشته ام، بیانگر کفایت همه جانبه ی شرکت کنندگان در 
حوزه ای بوده که اظهارنظر کرده اند و البته فی نفســه درخورتوجه 
جدی. اما “موضوع” و “مســئله”ی مورد بررســی در مصاحبه یا 
میزگرد باید به روشــنی تعریف و تدقیق و پرسشهای مقرر تا حد 
امکان به روشــنی گرد آید و جریان مصاحبه یا میزگرد در همین 
راســتا هدایت و نتیجــه در چارچوبی معنی دار به فشــرده ترین 
صــورت عرضه گردد. حاصل چنین شــیوه ای، متنی “تحلیلی” 
است. با کاربست شیوه ها و تکنیکهای تحریری و روزنامه نگاری 
می توان به آســانی به جای چاپ تمام بیانات و جزئیات ســخنان 
شــرکت کنندگان در میزگردها یا ســمینارها، گزارشی تحلیلی از 
آنها به دست داد و همچنین بنای مذاکرات و طراحی میزگردها و 
مصاحبه را بر مبنــای تحلیل معطوف به نتیجه گیری و عرضه ی 

پیشنهاد استوار ساخت. 
حسابرس بی تردید یکی از منابِع مهم تأمین کننده اطالعات 
تحوالت و رویدادهای حرفه ی حســابدارِی ایران و جهان در 
ابعاد گوناگون اســت، که اعضای حرفه و عموم حســابداران و 
دانشــگاهیان و نهادهای علمی که جویای اینگونه داده هایند 

 اگر حسابرس تأمین کاغذ مورد نیاز را از عهده برآید 

 و اگر در ارتقاء روش انتشار و تدوین و عرضه ی متنها بکوشد

 استعداد ارتقاء همه جانبه ی آن در آینده

 با توجه به گذشته ی آن 

وجود دارد 
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از طریق حســابرس به آن دســترس یابند؛ به این معنی که 
اعضای حرفــه می توانند بــا دنبال کردن بخشــهای ثابت هر 
شــماره در زمینه های “خبرهــای حرفه در ایــران و جهان”، 
“خبرهــای هیئــت اســتانداردهای بین المللی حســابداری”، 
“خبرهای مدیریت تدوین اســتانداردهای سازمان حسابرسی” 
و “رویدادهای حرفه در ایــران و جهان”، که چنانچه از عنوان 
آنها برمی آید به درستی جنبه خبری دارند؛ به تحوالت حوزه ی 
کار و فعالیت خویش دســت یابند، که با توجه به اختصاری که 
در عرضه ی آنها رعایت می شود؛ امکان عرضه ی خبرهای با 
تنوع بیشتر را هموار کرده است. درخور ذکر است اطالع رسانی 
حسابرس از منابع معتبر و اصیل، مانند فدراسیون بین المللی 
حســابداران، هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری، 
ســازمان حسابرســی، جامعــه حســابداران رســمی ایران، 
ســازمان مالیاتی، نشریات معتبر در جهان، انجمنهای رسمی 
حسابداران در جهان، مؤسسات ناظر بازار سرمایه، سازمانها و 
نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی، منبعی شکل داده است 
کــه مخاطبــان آن می توانند از طریق مطالعه ی آن به ســرنخ 
رویدادها دســت یابند و از تحوالت سیاســتگزاریها و تغییرات 
سازمانی سازمانها و نهادهای حرفه در جهان و آثار و پیامدهای 
اینگونه تحوالت و تغییرات آگاه شــوند. حسابرس تازه های 
نشر را هم معرفی می کند که کوششی مغتنم است. این کارکرد 
نشریه حســابرس، در مقایسه با نشــریات دیگر حسابداری 
و حســابداری حرفه ای امتیاز ویژه ای به این نشــریه بخشیده 

است. 
یکــی دیگــر از ویژگیهــای برخــوردار از اهمیــت باالی 
حسابرس، کارکرد مستندســاختِن پیشینه و وضعیت جاری 
حرفه حســابداری در ایران و مشــکالت و مسائلی است که 
بــا آن روبه روســت؛ و تحوالت و تغییــرات در جریان آن از 

طریــق انجام مصاحبه هــا و برگزاری میزگردهــا، که جدا از 
اینکــه تولید اینگونه محتواها در حسابرس با نارسایی هایی 
همراه باشــد یا نه، که پیش از این بــه آن پرداختیم، ِصرِف 
طرح و مستندســاختن شــرایط و وضعیتی کــه حرفه در آن 
فعالیت می کند، چه از نظر آگاه ســاختن اعضای حرفه، مراکز 
آموزش عالی و دانشگاهها، سازمانها و نهادها و دستگاههای 
دولتی که در این زمینه ها مســئولیت قانونی دارند؛ چه از نظر 
ثبــت تاریخ تحوالت حرفه ی حســابداری نیز دارای اهمیت 
اســت. در همین راســتا مستندســاختن زندگی، دیدگاه ها و 
عملکردهــای شــخصیتهای اثرگذارتر بر دانــش و حرفه ی 
حســابداری، و مستندســاختن کارکرد و تحــوالت نهادها و 
عملکــرد آنها، از دیگر ویژگیهای درخورتوجه حســابرس 

است.
بر پایه ی تجربه ی انتشــار نودونه شــماره ی حســابرس 
تا این زمان، پیش گرفتن مشــی پژوهشــی، با توجه به اینکه 
سازمان حسابرسی، مرجع تدوین استانداردهای حسابداری 
در مفهوم عام و در گســترده ترین کاربردها و عملکردهاســت 
و در واقــع مرجــع انطباق سیاســتهای کالن حســابداری در 
چارچوِب وضع استانداردهای حسابداری در پیوند با سیاستهای 
کالن اقتصادی و اجتماعی کشــور و قوانین و مقررات اســت، 
نیازمند سرمایه گذاری و ســازماندهی است که به نظر می رسد 
توجیــه هم پیوند با وظائف قانونی ســازمان نامبــرده دارد؛ در 
غیــر اینصورت بعید می نماید که بــا مجموع امکانات موجود و 
همکاریهای داوطلبانه ی اعضای حرفه، نشــریه به خودی خود 
به انجــام این مهــم توفیق یابد و ای بســا تأســیِس نشــریه 
پژوهشهای کاربردی در گزارشــهای مالی که در سازمان 
حسابرســی منتشــر می شــود انتقال ایفای بخشــی از چنین 

مأموریتی به نشریه ی اخیرالذکر باشد. 
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اما یــک کارکرد مهم و اساســی حسابرس به عنوان یکی از 
ارکان سازمان حسابرسی، در مقام مرجع وضع استانداردهای 
حســابداری، برقراری ارتباط و تســهیل تبادل نظــر و تجربه با 
مخاطبان مقرر در قانون در زمینه ی وضع و انتشاراســتانداردها 
و رعایت آنهاســت؛ مخاطبانی که به قاعده متنوع، گســترده و 
اثرگذار و اثرپذیرند، و از فردفرد اعضای حرفه گرفته تا نهادهای 
حرفه ای و مؤسسات اقتصادی و ســازمانها و به طور کلی ارکان 
ذیربــط در دولــت را دربرمی گیرد. ایــن کارکرد بر اثربخشــی 
حســابرس می افزاید و به توســعه ی آن تحرک می بخشــد و 
البتــه تولیــد محتوای درخور اتــکا و معنی دار و تدقیق شــده را 
به حســابرس تجویز می کند. پیش گرفتن چنیــن رویکردی 
عالوه بر نیاز به تعریف تدقیق شده ی موضوعهای مورد بررسی، 
بازنگری سیاستهای تحریری در جنبه ی ارتقای کمیت و کیفیت 
محتــوای متنها، و از طرف دیگر بهبودبخشــیدن به ســاختار 
تدویــن مطالب، نحوه ی عرضــه ی مصاحبه های انجام شــده 
و میزگردهاســت که به جــای خود نیازمنــد بهره گیری از دانش 
و تجربــه روزنامه نگاری تخصصی اســت. بــرای مثال، میان 
عنوانهای مطالب )تیتر مقاله ها و گزارشــها( در نودونه شــماره 
گذشــته به ندرت می توان به عنوانی برخورد که توان برانگیختن 
توجه مخاطب به متــن را در آن حد که از عنوان مقاله ها انتظار 
می رود داشته باشد؛ ایرادی که البته کم وبیش، اینجا و آنجا، به 

اغلب نشریه های حرفه ی حسابداری وارد است. 

محتوا؛ موضوعها
موضوعهایــی کــه در حســابرس بررسی شــده، در جدول 
طبقه بندی موضوعهای مطرح شــده و تعداد دفعات آنها 
در نودوُنه شماره نخست حسابرسنمایش داده شده است. 
طبقه بندی موضوعی محتوای حسابرس با مرور مطالب آن، 

به قصد استنباط اینکه کدام موضوعها در مقاله ها و مصاحبه ها 
و میزگردهــا، اصلــی و مرکزی و تعیین کننده تر اســت، که اگر 
از محتوای مقاله حذف می شــد انســجام مفهومی مقاله به هم 
می ریخت. پیش گرفتن چنین روشی، به خاطر تنوع موضوعِی 
مطالب نودونه شماره ی تااین زمان منتشرشده است که امکان 
طبقه بندی آنها را دشــوار ســاخته و نتیجه ی قابل بررســی و 
تحلیلی به دســت نمی دهد. اما، با روشــی کــه پیش گرفتیم، 
به بیســت موضوع اصلی یا موضوعهای همســنِخ از جنبه ی 
مفهومی نزدیک به هــم، که موضوع کانونــی برخی مقاله ها، 
مصاحبه ها، میزگردها و گزارشــها را شــکل داده اند، رسیدیم. 
برای مثال، موضوعهای اخالق، قضاوت و استقالل حرفه ای 
را به تسامح عناصر معنوی کار حرفه ای همسنخ درنظرگرفته ایم 
و در یک طبقه قرار داده ایم. واقفیم که اعتبار نتیجه ی استفاده 
از ایــن روش نســبی اســت؛ به این معنی که اگر فــرد دیگری 
همین کار را انجام می داد، ممکن بود به طبقه بندی به نســبت 
متفاوتی می رســید. برای روشــنگری ایــن روش، یک مثال 
می زنیم. عنوان میزگرد شصت وهشتمین شماره ی حسابرس 
“ضرورت بهبود گزارشگری مالی به  کمک فناوری اطالعات و 
ایکس بی ارال” است. ما این موضوع را در طبقه بندی با عنوان 
“گزارشگری مالی” قرار داده ایم، با این فرض که تمرکز میزگرد 
بر بهبوِد “گزارشــگری مالی” بوده، نه بر ضرورت اســتفاده از 

“فناوری اطالعات و ایکس بی آرال”.
داده هــای جدول پیشــگفته بیانگر نزدیکی تنــوع محتوایی 
حســابرس با نیازها و شــرایط و واقعیتهــای پیرامونی حرفه ی 
حسابداری اســت؛ و به همان ترتیب مورد توجه اعضا، سازمانها و 
نهادهای حرفه ی حســابداری. فرض است که تعداد دفعات طرح 
هر موضوع بااهمیت آنها پیوند داشــته باشد. در سطرهای بعدی 
به ترتیب به توضیــح درباره ی هریک از موضوعها در جدول مورد 
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بررسیپرداخته ایم.
اینکه شــناخت “فناوریهای  فناوریهای اطالعات: تردیدی در 
اطالعات” و کاربرد آنها در حسابداری و حسابرسی ایران اولویتی 

درجــه اول دارد، نیســت کــه در میــان مجموعــه موضوعهای 
مطرح شده در حســابرس نیز از باالترین اولویت برخوردار بوده 
اســت. بدین ترتیب این نشــریه در کار پاســخ گفتن بــه یکی از 

طبقه بندی موضوعهای مطرح شده و تعداد دفعات آنها در نودوُنه شماره  نخست حسابرس

مرتبهدرصدتعداد دفعات طرح آنهاعنوان موضوعهای مطرح شده

13610.91فناوری اطالعات

1209.62مبانی نظری، اصول، چارچوبهای مفهومی، استانداردها، و رهنمودها در ایران
1038,33حسابرسی

977.84مدیریت
907.25حرفه

776.26حسابداری
685.47مستندسازی رویدادها، تحولها، نهادها و اشخاص با تأثیر تعیین کننده تر

665.38اخالق حرفه ای، استقالل و قضاوت حرفه ای 

9 645.1مبانی نظری، اصول، چارچوبهای مفهومی، استانداردها، و رهنمودها در جهان

544.310پاسخگویی، جلب اعتماد عمومی و کیفیت و نظارت 

534.211آموزش

504.012مالیات

463.713حسابداری مدیریت 

443.514بخش عمومی 

403.215گزارشگری مالی

383.016فساد، تقلب، پولشویی 

383.017سایر

302.418جامعه حسابداران رسمی ایران 

211.719قانون تجارت و دیگر قوانین 

131.020سازمان حسابرسی

-1248100جمع 
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نیازهای اساسی مخاطبانش بوده است. 
مبانی نظری، اصول، چارچوبهای مفهومی، استانداردها، 
رهنمودها در ایران: قابل درک است که موضوِع “مبانی نظری، 
اصــول، چارچوبهای مفهومــی، اســتانداردها و رهنمودها در 
ایران” یکی از پیچیده ترین مسائلی است که حرفه ی حسابداری 
با آن رو به روســت؛ به ویــژه از آنکه این مقوله در ایران بیشــتر 
روندی رو به تکوین را می گذراند و نزدیک به ســه دهه است که 
عرصه ی کار و تالش و بحث و گفتگوهای بســیار بوده است؛ از 
جمله سازمان حسابرسی به عنوان ناشر نشریه ی حسابرس 
در همه ی این سالها در کار پیوند مبانی، اصول و استانداردهای 
بین المللی حســابداری و حسابرسی به حسابداری و حسابرسی 
ایران بوده که با توجه به قرارداشــتن حسابداری حرفه ای ایران 
در شــرایطی منحصربفرد، که بررســی آن خارج از دســتورکار 
این نوشته اســت، به صورت موضوعی حیاتی برای حسابداری 
حرفه ای و حرفه ی حســابداری درآمده اســت. قرارگرفتن این 
موضوع در مرتبه دوم اولویتهای موضوعی حسابرس، بیانگر 
ظرفیت این نشریه در بررسی رویدادهای حرفه ی حسابداری بر 
حسب اولویتهایی اســت که بر عملکرد حرفه تأثیر درخورتوجه 

دارد. 
حسابرسی: موضوِع “حسابرســی” به عنــوان سومین اولویت 
موضوعــی حسابرس دربرگیرنده ی تمامی موضوعهایی است 
که در شــکل متن و مقاله، مصاحبه یا میزگرد در حســابرس 
منتشر شده و حسابرسی به عنوان یکی از دو مهمترین مأموریت 
سازمان حسابرســی، و یکی از مهمترین منابع اعتباربخشی به 
گزارشــهای مالی مؤسســات اقتصادی، در پیونــد با تخصیص 
منابع آنها، در کانون بررســیها قرار گرفته است و با همان درجه 
از اهمیت در صدر اولویتهای موضوعی حسابرس نمود داشته 

است. 

مدیریت: موضوِع “مدیریت” دربرگیرنده ی مطالبی در نشــریه 
حسابرس است که به ارتقای عملکردهای مربوط، در مجموعه ی 
فعالیتهای حسابداری و حسابرسی و گزارشگری مربوط می شود؛ 
ازجمله فعالیتهای مشاوره، حتی مشاوره ی  مالی یا سرمایه گذاری 
را نیز زیر ایــن عنوان طبقه بندی کرده ایم. درخور ذکر اســت که 
تنوع موضوعهایی که زیر این عنوان طبقه بندی گردیده اند آنرا در 
اولویت چهارم موضوعی محتوای حسابرس قرار داده است؛ نه 

ِصرف موضوعهای مربوط به مدیریت.
نودونه شــماره ی گذشــته،  پنجمین رجحان موضوعی  حرفه: 
مقولــه ی “حرفه” در مفهوم کلی آن بوده اســت کــه موضوع آن 
بررسی ویژگیهای شغل حرفه ای، ساختار نهادی و وظایف آن، و 
مسئولیتهای افراد حرفه ای است که حسابداری حرفه ای مصداق 
تام و تمام آن اســت و اهمیت آن در حســابرس مورد توجه، و 
بررســی آن از ابعاد گوناگون انجام گرفته و می تواند یکی از منابع 

مطالعه در این زمینه باشد. 
حســابداری: به موضــوِع “حســابداری” در نودونه شــماره ی 
گذشته ی حسابرس به عنوان رجحان ششم مطالب این نشریه، 
بیشــتر از دیدگاه حسابرســی پرداخته شده اســت؛ دربرگیرنده ی 
نقدهای همراه با پیشنهادهای حسابداری حرفه ای به حسابداری 

ایران. 
مستندســازی رویدادها، تحوالت، نهادها و اشــخاص 
تعیین کننده تر ...” مستندســازی رویدادها، تحوالت، نهادها و 
اشــخاص تعیین کننده تر ...” بر پیشرفت حسابرسی و حسابداری 
حرفه ای و آموزش آن از مقوله هایی است که بر اساس موقعیتهای 
گوناگــون، و گاه به مناســبتهایی ازجمله درگذشــت پیشــگامان 
حســابداری، ویژه نامه هایــی در برگیرنده ی آثــار و اثرگذاریها و 
دیدگاه های آنان به همراه شمه ای از زندگی هریک در حسابرس 
فراهم آمده اســت که می تواند همراه با ادای احترام به آنها، محل 
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مراجعه ی پژوهشــگران در بررســی تاریخ تحوالت حســابداری 
و حسابرســی و حســابداری حرفه ای قرار گیرد. قرار گرفتن 
این مقوله در مرتبه ی هفتم اولویتهای موضوعی نشریه، در 
عین حال نشاندهنده ی اهمیت آن برای حرفه ی حسابداری 

است.
اخالق حرفه ای، اســتقالل و قضاوت حرفه ای: پیش از این، 
وصف مختصری از این موضوِع که در اولویت هشــتم قرار گرفته 
به دســت دادیم و این رفتار و کنش شــغلِی مشاغل حرفه ای را در 

شمار عناصر معنوی شغل حرفه ای معرفی کردیم. 
و  مبانی نظری، اصول، چارچوبهای مفهومی، استانداردها 
رهنمودها در جهان: موضوعِ ”مبانی نظری، اصول، چارچوبهای 
مفهومی، استانداردها، رهنمودها در جهان” را از همین مقوله در 
ایران، که پیش از این به عنوان موضوع در مرتبه ی دوم اولویتهای 
موضوعی حسابرس به توضیح آن پرداختیم، بازشناخته ایم؛ اما 
اگر این فرِض کلی را به طورنســبی بپذیریــم، آنگاه تفکیک این 
مقوله ی همســان در ایران از آن در جهــان، توجیه پذیر می نماید 
که تفکیک آن در متنهای حســابرس قابل تشخیص است. در 
خور ذکر اســت که بحث و بررسیها در این زمینه، بخشی از منابع 
قابل مراجعه بــرای پیگیری تحوالت حســابداری حرفه ای را در 
زمینه رویکرد آن به مبانی اصول و اســتانداردها برجای گذاشــته 

است. 
پاســخگویی، جلب اعتماد عمومی، و کیفیت و نظارت: هم 
از نظــر مفهومی و هم از جهت عملی، پیوند و تأثیر حســابداری 
حرفــه ای بــر منافــع اســتفاده کنندگان از خدمــات حســابداری 
و حسابرســی را  کنشــها و کارکردهایــی شــکل می دهــد که در 
عملکردهــای “پاســخگویی، جلب اعتماد عمومــی، و کیفیت و 
نظارت” نمود می یابد که بــا درجه یی از اهمیت )اولویت دهم( در 
بحث و بررســیهای حســابرس مورد توجه مشخص و مستقل 

از موضــوع کارکردهــای عام حســابداری و حرفــه ای، که اعتبار 
اطالعات مورد نیاز ســهامداران و سرمایه داران و دیگر ذینفعها را 

تامین می کند، قرار گرفته است. 
آموزش: تا ایــن زمان، گرایــش غالب در بحث و بررســیهای 
مربوط به “آموزش” در حســابرس با اولویــت یازدهم در میان 
مطالب این نشــریه، بیشــتر به نقد و بررســی کاســتیهای نظام 
آموزش در زمنیه ی شــکل گرفتن قابلیتهای انجام کار حرفه ای در 
دانش آموختگان اختصاص داشته اســت؛ موضوعی که سالها در 
مورد آن گفتگوست؛ اگر چه، توجه به این موضوع در حد توصیف 
ویژگیها و کاستیهای نظام آموزش حسابداری محدود بوده و کمتر 

بر علل و عوامل و پیامدهای آن تمرکز شده است. 
مالیات: موضــوع “مالیات” با اولویت یازدهم در حســابرس، 
بیشتر، از سه جنبه مورد توجه قرار داشته است؛ یکی اطالع رسانی 
در مورد تغییر و تحوالت قوانین و مقررات مالیاتی؛ جنبه ی دیگر 
آن توضیح و تفســیر تغییــرات و تحوالت آن؛ و ســوم نقد آنها. 
درخور ذکر اســت با اینکه پنجاه متن دربرگیرنده مقاله، مصاحبه 
و میزگــرد به موضــوع مالیات اختصاص داشــته و از نظر اولویت 
در مرتبــه دوازدهم قرار دارد، اما حجــم مطالبی که در این زمینه 
عرضه شــده قابل توجه بوده اســت؛ چرا که در طبقه بندیهای این 
مــرور، حجــم مطالب را درنظــر نگرفته ایم که اگــر گرفته بودیم 
اولویــت موضوع “مالیات” در مرتبه ی باالتــری قرار می گرفت و 
وزن آن در مجموع مطالب آشــکارتر می شــد کــه بیانگر اهمیت 
موضــوع مالیات در حرفــه و به همان ترتیب در میان موضوعهای 
حسابرس است. این توجه همه جانبه به موضوع “مالیات” سبب 
شده است حسابرس منبعی قابل مراجعه برای بازگشت و بررسی 

تغییر و تحوالت مالیات طی دودهه ی گذشته فراهم آورد. 
حسابداری مدیریت: “حسابداری مدیریت” کمتر در نشریاِت 
حرفه ای مورد بحث و بررســی قرار داشــته اســت. اما بخش 
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قابل توجهی از مطالب حســابرس به موضوع “حســابداری 
مدیریت” با اولویت ســیزدهم اختصاص یافته است. اما تمرکز 
بررسیها در این زمینه بیشتر بر توضیح و ترویج تحوالت نوپدید 
رشــته ی “حســابداری مدیریت” در دوره ی حاضر بوده است؛ 
مقوله یی که ناگفته پیداســت در راهبری مؤسســات اقتصادی 
نقش تعیین کننده ای دارد. درخور ذکر است که طرح موضوعها 
در این باره در حســابرس بیشــتر جنبه ی آموزشی در قالب 

متنهایی با چنین ویژگی داشته است. 
بخش عمومی: موضوِع “بخش عمومی” در نشریات حرفه ای 
حتــی کمتــر از موضوع حســابداری مدیریت که در بــاال از آن 
یادکردیم مورد بررسی قرار داشته است. اما در نودونه شماره ی 
گذشته ی حسابرس، این مقوله با اولویت چهاردهم مورد توجه 
به نسبت جدی قرار گرفته اســت. مرور موضوعهای مربوط به 
این مقوله در حسابرس نشان می دهد به تقریب همه ی ابعادی 
که در مورد حســابداری حرفه ای و حرفه حسابداری غیردولتی 
در حســابرس مورد توجه بوده، در مورد حســابداری “بخش 
عمومــی” نیز مورد بررســی قرار گرفته اســت؛ به گونه ای که با 
مراجعه به متنهای حسابرس در این زمینه می توان به تصویری 
روزآمد از موقعیت حسابداری “بخش عمومی” دست یافت که از 

نظر مستندساختن وضعیت “بخش عمومی” اهمیت دارد. 
گزارشگری مالی: تعامل مؤسسات اقتصادی با حسابرس بر 
سِر گزارشــهای مالی جریان می یابد. این فقط حسابرسانند که 
اختیار قانونی و صالحیت حرفه اِی اعتباربخشیدن به گزارشهای 
مالی را به عنوان مجوز تخصیص منابع اقتصادی مؤسسه های 
اقتصادی دارند. بنابراین، موضوع “گزارشگری مالی” فی نفسه 
اهمیــت تعیین کننده ای دارد که در میان مجموع مطالب نودونه 
شماره ی گذشته نیز اهمیت یافته )اولویت پانزدهم( و به عنوان 
موضوع مستقلی نمایان شده اســت. اگرچه، پیش کشیده شدن 

این موضوع در حســابرس بیشــتر متوجه نقد “گزارشــگری 
مالــی” در ایران بوده، و البته در درجه ی بعد، عرضه دیدگاه ها، 
کــه می تواند به ارتقای کیفیت و کارکرد گزارشــهای مالی یاری 

دهد. 
فساد، تقلب و پولشویی: “فساد، تقلب و پولشویی” موضوعی 
است که به ویژه در سالهای اخیر بیش ازگذشته با وسعتی نسبی 
در حسابرس مورد توجه قرار گرفته که در پیوند با اختالسهای 
کالن و گســترده در نظام اقتصادی کشور ضرورتی تردیدناپذیر 
داشته است و حســابرس با اولویت شــانزدهم طرح مسائل 

مربوط به آن را در دستور کار قرار داده است. 
سایر: آشکار است “ســایر“، عنوان مطالِب متنوعی است که نه 
از نظر فراوانی در اندازه ای بوده اند که موضوع مستقلی را تشکیل 
دهند و نه از نظر اهمیت قابل توجه بوده اند؛ ضمن اینکه در میان 
آنها مطالبی قرار دارد که از هیچ جهت با موضوع و محتوا و رویکرد 
حسابرس تناسب ندارند. مجموعه ای که در این طبقه بندی قرار 

گرفته اند اولویت هفدهم مطالب را به خود اختصاص داده اند.
جامعه حسابداران رسمی ایران: بررســی تغییر و تحوالت؛ 
یا نقد عملکردها و عرضه پیشــنهاد به “جامعه حسابداران رسمی 
ایران” از آغاز تشکیل جامعه ی یادشده در میان مطالب حسابرس 
آغاز شــده است و در مجموِع نودونه شماره منتشرشده به اولویت 
هیجدهم رســیده است. افزون بر این، بخش ثابتی از حسابرس 
به اطالع رسانی درباره ی این جامعه اختصاص داشته که بی گمان 
نقش درخورتوجهی در مبادله ی اطالعات میان جامعه و سازمان 
حسابرســی و حسابرســان ایفا می کرده، اما این بخش مستقل 
بعدها از میان بخشــهای ثابــت حسابرس حذف شده است؛ در 
حالیکــه اخبار رویدادهای این نهاد هنوز در حســابرس بازتاب 

دارد.
قانون تجارت و سایر قوانین: “قانون تجارت و سایر قوانین”؛ 
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به ویژه خود قانون تجارت، در زمانی که اصالح آن به جریان افتاد 
و پس از آن، همواره در حســابرس مورد توجه قرار داشته است 
و همان رویکردی که در مورد “قانون مالیات” پیش گرفته شــده 
اســت، در این زمینه نیز دنبال شــده، البته در سطحی محدودتر 
کــه اقتضای محدودتربودن تأثیر این قانــون بر فعالیتهای جاری 
مؤسســات اقتصادی و الزامات قانونی حسابرســی بوده است، و 
شاید به همین دلیل است که در اولویت یکی به آخر مانده، اولویت 
نوزدهم، قرار گرفته اســت. حسابرس به قوانین و مقررات دیگر 
هم متناســب با اثرگذاری آن در حســابداری حرفــه ای پرداخته 
اســت. افزون بر این، در میان مطالب مربوط به “بخش عمومی” 
که پیشتر به آن پرداختیم، قوانین و مقررات مربوط به حسابداری 

و حسابرسی در این بخش نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان حسابرســی: بــا اینکه ناشر حســابرس، سازمان 
حسابرســی اســت، و با وجود اینکه بخش عمــده ی خدمات 
حسابرســی در بخشــهای تعریف شــده در اساســنامه ســازمان 
حسابرسی، توسط حســابداران رسمی همکار سازمان حسابرسی 
انجام می شود، و ســازمان حسابرسی مرجع وضع استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی است، اما موضوع تغییر و تحوالت آن در 
آخرین طبقه بندی موضوعی حسابرس قرار گرفته است، اگرچه 
بخشی ثابت در حســابرس به اطالع رســانی یا به نظرخواهی 
اعضای حرفه در زمینه ی اســتانداردهای در جریان تغییر یا وضع 
آنها، اختصاص داشــته اســت. به هرحال، رویدادها و تحوالت 
سازمان حسابرسی به آن اندازه که حسابرس در آغاز تشکیل 
جامعه حسابداران رســمی ایران به مسائل آن می پرداخت، مورد 
توجه یا انتشــار قرار نگرفته اســت و ای بســا ازهمین روســت که 
بررســی مسایل سازمان حسابرسی، در اولویت آخر، بیستم، قرار 

گرفته است.

آینده 
نه آینده ی حســابرس و نه آینده ی دیگر نشریه های کاغذی، 
نــه در ایران و نه در جهان، معلوم نیســت، اگــر که حتی فرض 
کنیــم همین نشــریه های موجود کاغــذی، دیجیتالی شــوند، 
برای مدتی دیگــر دوام خواهند آورد. چنــدان داده ها و عوامل 
ضدونقیضــی در چنین پیشــبینی دخالت دارند کــه انجام آن را 
دشــوار و پیچیده ساخته است. در سرمقاله ی حسابرس شماره 
پنجاه هــم، کــه نگارش آن به من واگذار شــده بــود، به نقل از 
منبعی معتبر آورده بودم: “مقاومت نشــریات چاپی، گذشــته ای 
طوالنی دارد؛ در دهه ی 1920 احتمال می رفت رادیو جایگزین 
آن شــود، در دهه ی 1950 تلویزیــون، در دهه ی 80 کامپیوتر، 
و در دهــه ی 1990 اینترنت”، و بعدها نشــریه های دیجیتالی. 
اما مقاومت نشــریه های کاغذی تا امروِز تاریخــی دوام آورده؛ 
اینکه فــردا چه پیش آید باز همچنان نامعلوم اســت. در همین 
شــرایط در ایران، در فاصله هــای کوتاه، نشــریه های کاغذی 
معتبــر پرصفحه ی متأســفانه کم خواننده ای عرضه می شــود و 
فعالیتشــان ادامه می یابد، و این در حالی است که روند افزایش 
قیمت کاغذ نشریه ها و حذف سوبسید کاغذ، کار آنها را به انتشار 
شماره به شماره یا یک شــماره درمیان، و تیراژ کمتر و استفاده از 
کاغذ کاهی کشیده است. چنین مباد، اما تخمین زده می شود در 
طول ســال 1397 قیمت کاغذ نشریات در مواردی در مقایسه با 
سال قبل از آن به هشــت برابر شده است. در چنین اوضاعی اگر 
نشریات کاغذی باز هم دوام بیاورند؛ اگر حسابرس تأمین کاغذ 
مورد نیاز را از عهده برآید؛ و اگر در ارتقای روش انتشار و تدوین 
و عرضه ی متنها بکوشــد؛ اســتعداد ارتقای همه جانبه ی آن در 

اینده، با توجه به گذشته ی آن، وجود دارد. 
پانوشت:

*  تهیه  این گزارش در پرتو همکارِی منظم و مسئوالنه خانم توران اکوان مدیر 
اجرایِی نشریه  حسابرس امکان پذیر گشته است.


