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صدای حرفه را رساتر کنیم!

گفتوگو با سردبیران
نشریات حسابداری حرفهای

    	  16گفتوگو با آقای رحمتاهلل صادقیان :ارتقای ادبیات حرفهای؛ کثرتگرایی در طرح دیدگاهها
بهدنبال تأســیس و آغاز فعالیت جامعه حســابداران رســمی ایران ،نشریه حسابدار رسمی برای پاســخگویی به نیازهای
حرفهای و عملی اعضای جامعه و البته در مواردی گروههای ذینفع ،فعالیت خودش را آغاز کرد.
         22گفتوگو با آقای دکتر محسن قاسمی :انتشار اولین مجله حسابداری؛ تصمیم جسورانه
خــاستگـــاه انتشار مجله حسـابـدار بـهتـاریـخ تـأسیـــس انجمنحسابدارانخبرهایران در روز چهارشنبه 2 ،اسفند 1351
برمیگردد.
          40گفتوگو با آقای دکتر ناصر پرتوی :اشاعه رشته حسابداری در میان همگان
انجمن حســابداری ایران در حــال حاضر چهار مجله چاپ میکند؛ یکی تحقیقات حســابداری و حسابرســی که علمی-
پژوهشی است و دیگری مطالعات حسابداری و حسابرسی که علمی -ترویجی است...

    	  48سردبیری دو شماره؛ بررسی نودوهفت شماره ........محمد شلیله
    	 60نگاهی به نشریههای حسابداری ایران ..............دکتر محسن قاسمی
    	 70دیدگاه خوانندگان حسابرس
         82یاد باد آن روزگاران ،یاد باد ..........................توران اکوان

چاپ مقالهها الزام ًا بهمعنای همسویی مجله با نظرهای نویسندگان نیست.
حسابرس در ویرایش ادبی مقالهها و یکدست کردن رسمالخط آنها آزاد است ،اما در مورد ویرایش اساسی با

نویسندگان مشورت خواهد کرد.

گفتوگو با مدیران مسئول
مجلـه حسابرس

    	  90گفتوگو با آقای سید محمدرضا فاطمی :تالش بیشتر برای ممتاز شدن
ابتدا اجازه میخواهم تا انتشــار یکصدمین شــماره مجله وزین حسابرس را خدمت شما
عزیزان و همه اســتادان و محققان محترم و پژوهندگان و دستاندرکاران تهیهو انتشار

شماره 100

مجله ،تبریک و تهنیت عرض کنم.
    	 98گفتوگو با آقای هوشنگ نادریان :کم کردن فاصلهها
با تشــکر از لطف شــما و قدردانی از مســاعی تمامی همکاران مجله ،بهنظر میرسد
تصدی پست مدیرعاملی سازمان و سمت مدیر مسئول مجله قرابت خاصی با یکدیگر
دارند.
      102گفتوگو با آقای اکبر سهیلیپور :گفتوگویی خواندنی
پی فرصت مغتنمی بودم
ابتدای گفتوگویمان بســیار مناســب اســت که بگویم من در ِ

تا بتوانم از حضور فعال و همراهی صمیمانه و بســیار ارزشــمند اعضای شورای محترم
مدیریت در سیاستگذاریهای مجله...

فروردین  -اردیبهشت
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