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همانگونه که اســتحضار دارید با آغاز سال 1398 و در بیست و یکمین سال انتشار مجله حسابرس، با یاری خداوند خالق و 
مهربان، یکصدمین شــماره مجله را باتوجه به راهنماییها و همراهیهای ارزشمند درخور احترام و تقدیر جنابعالی به عنوان 

رئیس سازمان حسابرسی و نیز مدیرمسئول مجله، منتشر خواهیم کرد.
آنچه مسلم است، بی گمان تداوم حیات این رسانه حرفه ای جز به عزم و مساعدتهای مشفقانه و با همراهیهای جنابعالی 

میسر نبود.
انتشار صدمین شماره مجله فرصت ارزشمندیست تا بتوانیم پرسشهایمان در مورد فعالیت »حسابرس« و شنیدن نظراتتان 

را در این مورد، تا حد امکان از زاویه نگاه خوانندگان و مخاطبان مجله، با شما درمیان بگذاریم. 

گفت وگویی خواندنی!

آقایاکبرسهیلیپور

مدیرعامل سازمان حسابرسی

مجله حسابرس مســئول  مدیر  سومین 

گفـتـگـو با
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اجازه می خواهیم اولین پرسشــمان را این گونه مطرح 
کنیم که؛ شما از دو منظر با مجله حسابرس سروکار دارید. 
یکی از منظر »مدیرعامل ســازمان حسابرسی« و این که 
مجله زیرمجموعه ای از کل حوزه مســئولیت شما در این 
سمت است، و بعد از منظر »مدیرمسئول مجله«؛ برایمان 

بگویید که از این دو منظر، مجله را چگونه رصد می کنید؟

سهیلی پور
ابتدای گفت وگویمان بســیار مناســب اســت کــه بگویم من در 
پــِی فرصت مغتنمی بودم تــا بتوانم از حضور فعــال و همراهی 
صمیمانه و بســیار ارزشــمند اعضای شــورای محترم مدیریت 
در سیاســتگذاریهای مجلــه، دقــت، انتخابهای هوشــمندانه 
و نکته ســنجیهای ســردبیر محترم برای انتخــاب، ویرایش و 
طــرح مطالب و مقاله هــای مفید، خواندنی و بــه روز، همکاری 
مدیراجرایی محترم و تمامی همکارانی که در هریک از بخشهای 
تحریریه و اداری مجله، مانند ویراستاران فنی و ادبی، همکاران 
امور تایپ و صفحه آرایی، و طراحی گرفته تا ارتباط با مخاطبانی 
که به قول معروف ارباب رجوع مجله هســتند و بخش اشتراک، 
توزیــع و پخش مجلــه که یکــی از مهمترین مبادی رســاندن 
محصول به دست ایشان است و همچنین همکارانی که در مرکز 
اطالع رسانی الکترونیکی مجله، به طور روزانه این بخش از مجله 
و حوزه اطالع رسانی آن را پشتیبانی می کنند و با درج مرتب اخبار 
و رویدادها، مطالب حرفه را در این حوزه منتشر می کنند، تشکر 
و قدردانی کنم. من حتم دارم که بی گمان همکاری مثال زدنی و 
ارزشمند این مجموعه بوده که توانسته برای سازمان حسابرسی 
و مجله حسابرس، در میان دیگر نشریه های تخصصی حرفه ما، 
جایگاهی درخورتوجه و تحسین فراهم آورد، و خوب این نتیجه 

چشمگیر، شایسته تشکر و تقدیر است.
امــا در مورد دو زاویه نگاهی که در پرســش تان به آن اشــاره 

کرده اید؛ همانطــور که می دانید از جمله وظایــف و مأموریتهای 
ســازمان حسابرســی که عمده آن انجام وظایف بازرس قانونی و 
امور حسابرسی شرکتها و دستگاههایی است که طبق اساسنامه و 
مقررات مکلف به انجام آن است، در مواد ششم و هفتم اساسنامه 
سازمان، وظایف دیگری نیز همچون انجام تحقیقات و مطالعات 
الزم برای به دست آوردن آخرین اطالعات در زمینه حسابداری و 
حسابرسی و دیگر رشته های مربوط و نشر و اشاعه نتیجه به دست 
آمده، به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری 

و حسابرسی، در زمره وظایف سازمان دیده شده است.
به این ترتیــب هریک از مدیران عامل ســازمان در طی دوره 
مســئولیت خود در این حوزه نیز مأموریت دارند به موازات دنبال 
کردن وظایف بازرســی قانونی و حسابرسی سازمان و رصد دقیق 
آن، بــرای توجــه و پی گرفتــن فعالیتهای علمی- پژوهشــی و 
به خصوص حوزه نشــر آنها که منعکس کننده حاصل این فعالیتها 
خواهد بود، وقــت بگذارند و از نزدیک بــه آن بپردازند. حاصل 
این دقت نظر را، شــما در طول دوران عمر سازمان حسابرسی از 
ابتدای تأســیس تاکنون و در بخش انتشارات سازمان حسابرسی 
مشــاهده می کنید. بســیاری از کتابهای ســازمان حسابرسی که 
به وســیله پژوهشــگران و محققان صاحب نــام جامعه حرفه ای 
تألیف و یا ترجمه شــده اکنون در زمره کتابهایی است که در دوره 

تحصیالت دانشگاهی تدریس می شود.
اما از زاویه نگاه »مدیرمســئول مجله«؛ اینجا مدیر سازمان در 
این حوزه از امور فعالیتهای پژوهشی و انتشارات سازمان، حضور 
مســتقیم و بیشــتری دارد. حضور منظم در تمامی جلســه های 
شــورای مدیریت که امور مربوط به تنظیم هدفها و استراتژیهای 
کاری مجله را برعهده دارند، ســاعتها بحث و تبادل نظر نزدیک 
در مورد بررســی، گــرداوری اطالعات و نحوه اطالع رســانی در 
ارتباط با موضوعها، طرح تحوالت کالن و توســعه حسابداری و 
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حسابرســی در حوزه اقتصاد کشــور به گونه ای که بتواند در نشر این 
موضوعها در مجله حسابرس معتبر و مؤثر باشد، گفت وگو پیرامون 
مقاله هــای علمــی و مطالبی که در جوامع حرفــه ای خارج از ایران 
مطرح اســت و تصمیم داریم در مجله حسابرس به آنها بپردازیم و 
منتشرشان کنیم، ارتباط نزدیک با صاحبنظرانی که مجله حسابرس 
می کوشــد درباره موضوعها و دغدغه های مهم حوزه حســابداری 
و حسابرســی کشــور با ایشــان، در قالب میزگرد و انجام مصاحبه، 
به گفت وگو بپردازد، اینها از جمله اموری هســتند که مدیرمســئول 

یک نشریه حرفه ای باید به طور خاص و از نزدیک به آنها بپردازد.
این حوزه ایســت که مورد عالقه شــخصی خود منهم هســت و 
می توانم بگویم که ســعی می کنم به طور مرتــب و از نزدیک در آن 
حضور و مشــارکت داشــته باشــم. دلیل مهم دیگری هم برای آن 
دارم و آن اینســت که امروزه حرفه حســابداری برای معرفی و ارائه 
عملکرد و کارنامه خود در دنیا، حرف برای گفتن دارد؛ آن هم به قول 
معروف، نه با زمزمه، بلکه با صدای بلند و رســا! بنابراین ما هم در 
ایران بایــد به گونه ای فعالیت حرفه ای خــود را اداره کنیم تا بتوانیم 
در عرصه جهانی حضور و نقش داشــته باشیم. گرچه می دانم راهی 
طوالنــی پیش روی داریم و تالش فراوان و کارهای بســیاری باید 
انجام دهیم، اما من مجله حســابرس را جایگاهی می بینم که بتوان 

صدای حرفه را در آن شنید و پژواک آن را منعکس کرد.

کوشــش ما بر این بوده که در خانواده رسانه های مشابه حوزه 
حســابداری و حسابرســی، از کارنامه خــوب و قابل دفاعی 
برخوردار باشیم. شما پیشرفت »حسابرس« را تا امروز چگونه 
ارزیابی می کنید؟ به نظر شما، ما در زمینه فعالیت رسانه ای خود 

در چه عرصه هایی موفق و در چه مواردی ناموفق بوده ایم؟

سهیلی پور
به نظــر من هم کارنامه مجلــه نمره قبولی می گیــرد. اما مطلبی 

که همه ما باید با هشــیاری و دقت متوجه آن باشــیم، اینست که 
چشم انداز ترسیمی برای مجله حسابرس که همواره در طرحهای 
راهبردی آن، تکرار می شود و استمرار دارد، براین موضوع تأکید 
می کند که: »حســابرس؛ رســانه ای برتر، معتبر و مؤثر در نشــر 
پیشرفتها و تحوالت کالن حسابداری و حسابرسی کشور« باشد. 

خوب؛ ببینید، این یعنی شاگرد ممتاز شدن!
پیشــرفت ما تا به امروز خوب و به قول شما قابل دفاع است، اما تا 
ممتازشــدن، راهی پرکار همراه با تالش و پشتکار فراوان پیش روی 
داریم. باید کوشــش کنیم تا هم خود ما دانش مان را مدام به روز کنیم 
و با امکانات جدیــد و روزامد جهان رســانه ها و حوزه های فعالیت و 
عملکردشــان آشــنا شــده و از آنها بهره بگیریم و هم این که در این 
مســیر در کنار افراد پرتجربه، از نیروهای جوان، بااستعداد و باانگیزه 
نیز اســتفاده کنیم. این کار دو فایده مثمرثمر به دنبال خواهد داشت. 
اول این که هم جوانان از تجربه های به دســت آمده خواهند آموخت، 
آمــوزش خواهند دید، در کنار ما مســیری را که طی کرده ایم و در آن 
گام برمی داریم بهتر خواهند شــناخت، و اطمینان دارم این کار موجب 
خواهد شد عالقمندی شان به حوزه تحقیقات و مطالعات علمی حوزه 
کاری ما بیشــتر شــود، و هم این کــه ما از نزدیک بــا دنیای فکری، 

سلیقه ها، عالیق و انتظاراتشان آشنا و آگاه خواهیم شد.
البته می دانم که در طی دو-سه سال اخیر، خوشبختانه مجله حسابرس 
کاماًل به این امر توجه داشــته و گروه پژوهشگرانی که اکنون در ترجمه و 
تألیــف مقاله ها با مجله همکاری می کنند از گــروه به قول معروف جوان 

هستند و این نکته درخورتوجهی برای کسب نمره ممتازی است.
دقــت کنیم که افق نــگاه ما به جامعه حرفه ای، باید باز و گســتره 
وسیعی داشــته باشد. اگر بخواهیم با دیدی محدود و قالب بندی شده 
بــه جامعه حرفه ای داخل ایران و نشــریه های موجود نگاه کنیم و به 
همیــن اندازه هم بســنده کنیم و آن را کافی بدانیــم، حتم دارم که از 

پیشرفت بازخواهیم ماند.
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البتــه من وقتــی با دیگر همــکاران حرفه ای و دوســتان در مورد 
فعالیت مجله حســابرس صحبت می کنم، از نظر آنان حسابرس رشد 
و بالندگی قابل قبولی داشــته و از مجله های حرفه ای ســرامد است؛ 
امــا باز تأکید می کنم که افق نــگاه ما باید، نقطه ای را هدف قرار دهد 
کــه بتوانیم در گــروه مجله های حرفه ای در ایران و در ورای کشــور 
خودمــان، در منطقــه و آرزو دارم که حتی در جهان نیز شــاخص و 

برجسته باشیم.

شتاب تکنولوژی و جهانی که اینترنت در حوزه ارتباطات و 
اطالع رسانی، به وجود آورده است، امروزه دنیایی را ساخته 
که با عبارت »فضای مجازی« از آن یاد می شود. رسانه های 
نوشــتاری و مکتوب نیز باید بخشی از فعالیتهای خود را در 
این فضا پی بگیرند. شــما حضور و زندگی مجله حسابرس 
در جهــان الکترونیک را چگونه می بینید؟ از نظر شــما چه 
عواملی این حضور را پویا خواهد ساخت؟ و آیا ارزیابی شما 
از حضوری که مجله اینک در این جهان دارد، مثبت است؟

سهیلی پور
برای پاســخ به این پرســش شــما، من می خواهم به جای عبارت 
»فضــای مجازی« از عنوان »جهان مجازی« اســتفاده کنم. فضایی 
که در آن شاهد تعامل جهانی هستیم. دنیایی که خودش یک صنعت 
مخصــوص به خــودش را دارد؛ صنعــت ارتباطــات در یک فضای 
ارتباطی جدید با ویژگیهایی که منحصر به فرد اســت. در این جهان، 
تمــام ظرفیتهای دنیــای واقعی از مقوله های جــدی زندگی بگیرید 
تا ســرگرمیها، در آن تعریف شــده و جایگاه دارند. حتی رسانه ها و 
نشــریات کاغذی )که االن موضوع اصلی صحبت ماست( و رادیو و 
تلویزیون و ســینما با شخصیتهای تعریف شده این جهان مجازی در 
آن حضور دارند. ما به جهان مجازی وارد شده ایم، بسیاری از مسائل 
زندگــی و عالئق و گاه حتی موضوعهایی که آنها را نمی پســندیم در 

این جهــان حضور دارنــد. می خواهــم بگویم که بــرای حضور در 
»جهان مجازی« باید آن را شــناخت، زیرســاختهایی قوی و استوار 
برای شــرکت معنادار- همان که هدف پرســش شماست و قرار است 
رضایــت ما و قضاوت مثبت دیگران را بــراورده کند- فراهم آوریم. 
پس بدیهیست که مجله حسابرس نیز باید به گونه ای مؤثر و با شکلی 

پویا و می خواهم بگویم مثمرثمر در این جهان مجازی زندگی کند.
به نظر من مجله حســابرس در قیاس با دیگر مراکز اطالع رسانی 
مشابه حوزه حرفه حســابداری و حسابرسی، عملکرد قابل تحسینی 
ارائه داده اســت. نشر اخبار روز حرفه در ایران و جهان، رویدادهای 
مرتبــط، ارائه مطالب و مقاالت به شــیوه ای کــه به راحتی می توانید 
به آنها دسترســی داشته باشید، نشــر مطالب مجله هایی که چاپ و 
منتشــر شده اند، و چنان که من به تازگی دیده ام، حتی انتشار مطالبی 
که در شــماره آینده مجله منتشــر خواهد شــد، نشــان می دهد که 
دســت اندرکاران این حوزه از فعالیت مجله حســابرس، با عالقه کار 
را دنبــال می کنند. تأکید می کنم، تاجایی که مــن می دانم، در حوزه 

رسانه ها، آنچه مهم است، جذب مخاطب است.
از من می پرســید که چه عواملی حضورمجله حسابرس در جهان 
الکترونیک را پویا خواهد کرد؛ مهمترین نکته به نظر من، استفاده از 
ظرفیت هاست! ما باید حداکثر اســتفاده و بهره را از ظرفیت هایمان 
ببریــم. این اســتفاده بهینه باید هم در حیطه »کاربــر« و هم »مرکز 
اطالع رســانی الکترونیکی« تعریف شــود و مــورد بهره برداری قرار 
بگیــرد. کاربر ما باید بداند که تفاوت مطالعه یک مطلب در صفحات 
شبکه جهانی با صفحه های کاغذی در چه چیزهاییست، و هنگامی 
که این تفاوتها را دریافت، شــناخت، و به آنها مســلط شد، آن وقت 

می تواند از این ساختار جدید به بهترین نحو استفاده کند.
به نظرم ما در مجله حســابرس، ظرفیتهای بیشتری برای حضور 
در جهان مجازی داریم که باید از آنها بیشــتر و بهتر اســتفاده کنیم. 
اما توجه داشــته باشید که مهمترین نکته در پاسخ من به پرسش شما 
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»شناخت این دنیای مجازی« و »تعامل« با آن است. همه ما می دانیم 
که جهان مجازی و نشریات و رسانه های فعالی در این حوزه، سرعت 
بیشــتری از فضای واقعی دارند و کســانی در این فضا موفق خواهند 
بــود که تــوان تطبیق و هماهنگی خود در این سیســتم هوشــمند و 
تکامل یافتــه و پیچیده تــر از دنیای واقعی را داشــته باشــند. مجله 
حســابرس هم باید تعامل بین دو حوزه کاری نشــر مجله کاغذی، و 
تواناییهــای فضای مجازی خــود را با ضریب قدرت بیشــتر و ارائه 

خدمات در دنیای الکترونیک پی بگیرد.

شما به طور جدی و پیگیر مراقب حیات رسانه ای مجله حسابرس 
هستید. اجازه دهید گفت وگویمان را اینطور ادامه دهیم که بدون 
اغراق و خوشایندگویی، کوششــها و حمایتهای جنابعالی بوده 
که این مجله توانسته به رغم مشــکالت راه، زندگی موفقی را 
در میان همگنان خود داشــته باشد. آیا تالش دست اندرکاران 
»حسابرس« توانسته رضایت شما را کسب کند؟ برای پاسخ به 

این پرسش ما چه نکته هایی را الزم به ذکر می دانید؟

سهیلی پور
بدون تعارف بگویم که به طور قطع، اگر پشتیبانی و حمایتی وجود داشته و 
دارد- و البته با درنظر داشــتن محدودیتهایی که در سازمان داریم- به دلیل 
عملکرد خوب و رضایتبخش مجموعه کاری تمامی همکاران اســت. ما 
شاهد رشــد و توســعه مجله از روزهای آغاز به کار در ســال 1377 تا به 
امروز که در روزهای پایانی سال 1397 هستیم، بوده ایم. همانطور که در 
پاسخهایم به پرسشهای قبلی شما نیز اشاره کردم، مهمترین موضوع را در 
حوزه فعالیت کاری مجله حســابرس، ارائه مطالب خواندنی، مفید، به روز 
و جذب مخاطــب می دانم.گرچه این روزها اصواًل »مطالعه«، به خصوص 
نوع کاغذی آن، جزو مقوله هایی شده که در قیاس با گذشته، به نوعی کمتر 
محبوبیت دارد و چه بسا بهتر باشــد بگویم که بحرانی شده است. کاهش 
تیراژ روزنامه ها، نشــریات و کتاب و درددل ناشران و کتابفروشیها همه بر 

وجود این امر ناخوشایند گواهی می دهند. 
در جایی خواندم که برخی گزارشــها، سرانه مطالعه کاغذی را روزانه 
هشــت تا ده دقیقه می دانند و برخی دیگر 18 دقیقه؛ بعضیها هم حتی 
دو دقیقــه را نــام می برند. این آمار در مقایســه با آمار ســرانه مطالعه 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه، برای مثال ژاپن با ســرانه 
مطالعــه 90 دقیقه و مالزی 55 دقیقه، اصاًل خوب نیســت. البته این را 
هم بگویم که پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در تمام دنیا مشهود است، 
اما این رقم در کشور ما قابل توجه است که این به خصوص برای افرادی 
کــه در حرفه ما کار می کننــد، تدریس می کنند، و یــا در حال تحصیل 
هستند، آمار جالبی نیست. عادت به  مطالعه، رفتاریست که ما باید آن را 
در خــود تقویت کنیم. من فکر می کنم که باید راهکارهایی را جســتجو 
کنیم که افزون بر وظیفه رســانه ای و اطالع رســانی، در وجه تشویق و 
ترغیب افراد به مطالعه نیز ایفای نقش کنیم. جذابیتی که افراد حرفه را 
تشــویق کند تا کتاب و روزنامه و مجله و به خصوص مجله حسابرس را 

به سبد خانوار خود اضافه کنند.
حال جذب مخاطب و تشویق و ترغیب مخاطبان به عادت مطالعاتی، 
چگونه ممکن خواهد شــد، به گمان من و از نگاه یک مخاطب به مطالب 
مجله، با چــاپ مطالب جذاب و خواندنی و بــه روز! اینها از جمله عوامل 
مهمی هســتند که تمامی رســانه ها و به خصوص رســانه های حرفه ای و 
همچنین ما در مجله حســابرس باید به آن توجه کنیم. به نظر من ارتقای 
دائمی ســطح کیفی مجله بــا ایده های نو، به گونه ای کــه بتوان )باخنده( 
مخاطب فراری از مطالعه را، جذب کرد، باید به عنوان اســتراتژی دائمی 

مجله مدنظر باشد.

آنچه مســلم اســت، این که نقش ســازمان حسابرسی در 
گسترش ادبیات حسابرسی در کشور چشمگیر و مؤثر بوده و 
هســت. برای توسعه کیفی و کّمی این نقش و در این حوزه، 
مجله حسابرس چه مأموریت دیگری را باید برعهده بگیرد؟
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سهیلی پور
باید بگویــم که مجله حســابرس در وجه کارکرد مؤثــر و وظیفه 
اصلیــش، می تواند در زمینه اطالع رســانی، مأموریتهای خود را 
به انجام برســاند. اطالع رســانی در ارتباط بــا تغییرها و تحوالت 
قوانیــن، سیاســتها و برنامه هایی کــه در ســطح کالن بر حرفه 
حسابداری و حسابرســی کشــور تأثیر دارند، و متقاباًل تغییرها و 
تحوالت ســازمانهای اثرگذار بر پیشــرفتهای حرفه ما در کشور، 
اطالع رسانی درباره پیشرفتهای حرفه در دیگر کشورهای جهان، 
معرفی نهادهای جهانی مرتبط با حرفه، اینها از جمله مواردیست 

که االن به خاطر دارم و می توانم به آنها اشاره کنم.
اگــر بخواهــم از موضوعهای مهم دیگر نام ببــرم که باید جزو 
مأموریتهای رســانه ای خود به حســاب بیاوریــم، می توانم به دو 
موضوع بسیار مهم اشاره کنم، موضوع ارتقای سطح کیفی خدمات 
حســابداری و حسابرســی که طبعًا با آشــنایی و داشتن دانش روز 
به دست می آید، و موضوع مهم دیگر، پاسداشت اصول و ضوابط 
اخالق و رفتارحرفه ای در جامعه حســابداری و حسابرسی کشور. 
اینها در کنار طرح راهکارها و رویکردهای مناسب برای پیشرفت 
حسابداری و حسابرسی کشور، کمک بسیاری به قرارگرفتن ما در 

جایگاه معتبر حرفه ای مان خواهد کرد.

اجازه دهید آخرین پرسش مان را اینگونه درمیان بگذاریم که 
چه مطلبی را مایل بودید که ما در این گفت وگو با شما در میان 
می گذاشتیم؛ در مورد مطلب ناپرسیده ما، چه مطلبی را مایلید 

در ویژه نامه صدمین شماره، و در این گفت وگو آورده شود.

سهیلی پور
بســیارخوب؛ به امید خدا این گفت وگو در صدمین شــماره منتشر 
می شــود. من انتشار شــماره 100 حســابرس را برای شما، همه 
همکاران ارجمندم و دســت اندرکاران انتشار مجله و برای خودم، 

فصل خجسته و مبارکی می بینم. مجوز انتشار مجله ابتدا فصلنامه 
بود و این که دوماه یک بار در متوســط تعداد صفحاتی بین 130 تا 
140 صفحه تمامًا مقاله و مصاحبه و میزگرد و اخبار حرفه، منتشر 
می شــود، بســیار درخور تقدیر است و من بســیار خوشحالم که با 
تأمیــن مطالب خوب و پویا توانســته ایم بدون وقفه، شــماره های 

پی درپی مجله را تا به امروز منتشر کنیم.
این که سازمان حسابرسی در کنار دیگر تجربه های خود در حوزه 
نشــر، توانســته نزدیک به بیست ســال تجربه موفق انتشار یک 
مجله تحلیلی، اطالع رســانی، پژوهشــی را در کارنامه کاری خود 
ثبت و حفظ کند، این هم کار کوچکی نیســت! این نشــانگر تالش 
درخورتقدیر همه بزرگانیست که از ابتدا تا به امروز در شکل گیری، 

حفظ و استمرار آن نقش داشته اند.
من با سپاس فراوان، نســبت به همه دانشوران فهیم، دلسوز، 
فروتن و ارزشــمندی که همچنان با آنها مجله را منتشر می کنیم، 
ادای احترام می کنم و در جایگاه خود قدردانشــان هستم؛ بزرگانی 
که با تأسف، دیگر در جهان فانی حضور ندارند و ما از محضرشان 
محــروم هســتیم، اما آثار باقی شــان نــزد ما به یــادگار محفوظ 
ثبت وضبط شــده اســت، اندیشــمندان و همــکاران حرفه که در 
مشاغل و جایگاه های دیگر به خدمت مشغول هستند، و همکاران 

گرانقدری که از نزدیک با مجله همکاری داشته اند. 
امید دارم که همچنان همه پژوهشگران، صاحبنظران، مؤلفان، 
اســاتید و دســت اندرکاران حرفه که ما را در این حــوزه همراهی 
می کننــد و ما را از نظرات ارزشمندشــان بهره مند می ســازند، در 

پیمودن این مسیر، همدالنه ما را همراهی و یاری کنند.

از این که وقت گذاشتید و با حوصله و صمیمانه به پرسشهای ما 
پاسخ گفتید بسیار سپاسگزاریم و ما هم خواهیم کوشید و امید 

داریم بتوانیم وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهیم.


