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اشاعه رشته حسابداری

در میان همگان

از حضور شــما در این گفتگو بسیار سپاســگزاریم. فرصت 
خوبی به ما دادید کــه خوانندگان را با فعالیتهای چشــمگیر 
انجمن حســابداری ایران بیشتر آشــنا کنیم. برای آشنایی 
بیشتر مخاطبان مجله حسابرس، درباره فعالیتهای رسانه ای 

انجمن حسابداری کمی توضیح دهید. 

دکتر پرتوی
به همه خوانندگان محترم مجله حسابرس عرض سالم و احترام دارم. 
انجمن حســابداری ایــران در حال حاضر چهار مجلــه چاپ می کند؛ 
یکی تحقیقات حسابداری و حسابرسی که علمی- پژوهشی است 
و دیگری مطالعات حســابداری و حسابرسی که علمی- ترویجی 
است، که هردو رتبه بندی وزارت علوم را دارند و با مجوز وزارت علوم 

به عالوه وزارت ارشاد چاپ می شوند و هر دو فصلنامه هستند. 
ســومین مجلــه، دانش و پژوهش حسابداری اســت، با تیراژ 

4000 نسخه، که تقریبًا همه جا غیر از باجه ها توزیع می شود.
این نشریه دارای مجوز وزارت ارشاد است و محتوای مجله شامل 

اخبار، مقاله، و آگهی نیز می باشد.
جدیــداً اولین خبرنامه حســابداری ایران را نیز چاپ کردیم. 
خبرنامه های الکترونیکی متفاوتی در ایران هست، منتهی خبرنامه 

 گفتگو با
آقای دکتر ناصر پرتوی

سردبیر فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

و

مدیرمسئول و سردبیر خبرنامه حسابداری ایران
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چاپ شــده در ایران نداریــم. این اولین خبرنامه حســابداری 
در رشــته حســابداری اســت که با تیراژ بیش از 8000 نسخه 
چاپ می شــود و با اســتقبال زیادی روبه رو شده است. هرجا 
که مــی روم خبرنامــه را روی میز اشــخاص می بینم. نه تنها 
حســابداران و حسابرســان بلکه مدیران غیرمالی نیز آن را در 

اختیار دارند.
هر چهار نشریه انجمن حسابداری ایران، فصلنامه است. تهیه 
مجله خیلی کار می برد، خود شــما این را بهتر می دانید. بنابراین 
هر مجله را به صورت فصلنامه منتشــر می کنیم که در اصل برای 

تهیه و انتشار هر یک از آنها کمتر از یک ماه فرصت داریم. 
مجالت علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی حتمًا باید سه شماره 
چاپ کنند و بعد مجوز بگیرند. اما به این دلیل که انجمن حسابداری 
رتبه »الف« را داشت، از چاپ اولین شماره، درجه علمی- پژوهشی 

و علمی- ترویجی را برای نشریات خود اخذ کرد. 
مجلــه تحقیقات حســابداری و حسابرســی ســال 1387، 
همزمان با انتشــار اولین شــماره، مجوز علمی- پژوهشــی از 

وزارت علوم دریافت کرده است. 
نشــریه علمی-پژوهشــی انجمن، اول باعنوان تحقیقات 
حسابداری شــروع به کار کرد و بعــد عنوان حسابرسی هم 
به آن اضافه شد. سال 1387 از طرف وزارت علوم یک مجوز 
دوســاله به مجله داده شــد، بعد با توجه بــه اینکه رتبه مجله 
رتبه خوبی در وزارت علوم بود، مجوز آن به صورت نامحدود 
تمدید شد. از بهار 1388 تا االن که زمستان 1397 است، 40 
شــماره منتشر شده است و توفیق داشته ایم که به روز مقاالت 
را چــاپ کنیم. درکل تا کنون 342 مقاله در مجله چاپ شــده 

است. 
مجله مطالعات حســابداری و حسابرسی در سال 1390 
مجوزش را از وزارت علوم دریافت کرد، و اولین و تنها نشــریه 

در رشــته حســابداری با رتبه علمی-ترویجی در کشــور است. 
انتشــار مجله از بهار 1391 شروع شد و تا زمستان 1397 تعداد 
28 شــماره بیرون آمده و 196 مقاله در آن چاپ شده است. در 
آخرین ارزیابی وزارت علوم از این دو نشریه، هر دو نشریه رتبه 
»بسیارخوب« گرفته اند. ویژگی مثبت این دو مجله این است که 
چاپ آنها به روز است و همیشه در میانه فصل منتشر می شوند.
سومین نشریه دانش و پژوهش حسابداری، از سال 1382 
که ســرآغاز فعالیتهای انجمن بود، از وزارت ارشاد مجوز گرفت 
و از تابســتان 1384 انتشــار آن شروع شــد. تا زمستان 1397 
تعداد ۵۵ شــماره مجلــه دانش و پژوهش حســابداری به چاپ 
رسیده اســت. دانش و پژوهش حسابداری، یک مجله علمی، 
خبــری، تخصصی و یا حرفه ای اســت، بخشــهای مختلف و 
متنوعی دارد؛ از معرفی کتاب، راهنمای مؤسسات حسابرسی، 
انــواع مقاالت علمی و حرفه ای، تا اخبار رشــته حســابداری، 
اخبار انجمن، و رویدادهای مهمی که در رشــته اتفاق می افتد 
را شامل می شود. بخش علمی آن هم شامل مقاالتی است که 
بیشتر کاربردی هستند. جدیداً تصمیم گرفته شد که این نشریه 
به صورت الکترونیک منتشــر شود و چاپ کاغذی آن را محدود 

کنیم. 

تمرکز بحث ما بیشتر روی نشریه های حرفه ای حسابداری 
ایران است، ازجمله دانش و پژوهش حسابداری. جایگاه 

نشریه های حسابداری را چگونه می بینید؟

دکتر پرتوی
ارگانهــای مختلفــی نشــریه حســابداری منتشــر می کننــد؛ 
انجمــن  خبــره،  حســابداران  انجمــن  سازمان حسابرســی، 
حســابداری ایران و جامعه حسابداران رســمی. به نظر می رسد 
خوانندگان وقت آن را ندارند که این مجالت را به دقت نگاه کنند 



3 فروردین _ اردیبهشت 1398

و اتفاقــات روز را ببینند یا مقــاالت را به طور کامل بخوانند؛ یعنی 
موردی مطالعه می کنند، یا براســاس نیازشان نگاه می کنند. این 
جایگاه نه در رشته حسابداری، بلکه در کل رشته ها این گونه است 
که خواننده ها دیگر وقت و شاید بگویم که حوصله خواندن مطالب 
را ندارند، مگر خیلی کوتاه باشد، مصاحبه و گفتگو باشد، که اینها 

را با عالقه بیشتری نگاه می کنند. 
این نشریه ها، هرکدام به نسبت خود، در اشاعه رشته حسابداری 
مؤثر بوده اند. مهمترین ضعف رشته حسابداری این است که مردم 
رشــته حســابداری را نوع دیگری می بینند. فکر می کنند که فقط 
عدد و رقم و ماشین حساب و پول است. در مجله دانش و پژوهش 
حسابداری، سعی کردیم ٌبعدهای دیگر رشته حسابداری را مطرح 
کنیم، و تا حدی هم موفق شــدیم. موفقیت نســبی داشتیم، که 

رشته حسابداری را از این طریق اشاعه بدهیم. 
به مطلبی که در ابتدای ســخنانم گفتم اشــاره می کنم. انجمن 
حســابداری ایران، با شــناخت دقیق مخاطبان، ابتــکار تازه ای 
به خرج داد و خبرنامه حســابداری را منتشــر کرد. اولین خبرنامه 
انجمن حســابداری ایران، سهم بیشتری در اشــاعه حسابداری 
دارد. یعنــی مــا خبرنامــه را بــرای اکثــر مدیران کشــور، حتی 
غیرحسابداری و غیرمالی، ارسال می کنیم. این خبرنامه محدود 

به مطالب حســابداری نیست، مطالب دیگری هم در آن هست؛ 
مطالب مربــوط به بازار، اقتصاد، بورس، مالیات، کســب وکار، و 
ســالمت، حتی قیمت خودروها و سکه. یعنی همه این مطالب را 
در خبرنامه به صورت خالصه می آوریم که خواننده بتواند استفاده 
بیشــتری از آن مطالب داشــته باشــد. قصد این اســت که رشته 
حسابداری را همگان متوجه شــوند که چیست؛ یعنی این نشریه 

صرفًا برای حسابدارها نیست. 

مخاطبان مورد نظر شما بیشتر از چه گروهی هستند؟

دکتر پرتوی
این را بـادقت دنبــال کرده ام. دو مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی 
را غالبًا اســتادان دانشــگاه و دانشجویان کارشناسی ارشــد و دانشجویان 

دکتری نگاه و مطالعه می کنند. 
می رســیم به مجله دانــش و پژوهش حســابداری؛ این یکی 
مخصوص حسابداران، حسابرســان و مدیران مالی است؛ یعنی 
آنهایی که در رشــته حســابداری هســتند، چه در حرفه، و چه در 

دانشگاه، از آن می توانند بهره ببرند. 
خبرنامه نیز، عالوه بر حســابدارها، مدیران را هم دربر می گیرد 
که ممکن اســت رشته آنها حســابداری نباشــد. بنابراین، دامنه 

قصد این است که

رشته حسابداری را

همگان

متوجه شوند که چیست
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مخاطبان در این نشــریه گسترده تر اســت. این را به دقت بررسی 
کرده ایم که کدام مجله برای چه کسانی باشد. 

مطالب دو مجله علمی، در مرکز اطالع رسانی اینترنتی انجمن 
در دســترس پژوهشگران است و آمار مراجعه و استخراج مقاله ها 
به وســیله دانشجویان ارشد و دکتری چشــمگیر است. مقاله های 
منتشــر شــده در مجله دانش و پژوهش حســابداری، به صورت 
خالصه در مرکز اطالع رســانی اینترنتی انجمن گذاشــته می شود 
و نمی توانیــم میزان اســتفاده از مقاله ها را ارزیابــی کنیم. اما در 
مورد خبرنامه، می دانیم که بســیار خوب استقبال می شود؛ و واقعًا 
خرســندم که از اولین شــماره مورد توجه قرار گرفته است. تقریبًا 

تمامی نسخه هایی که منتشر می کنیم، توزیع می شود. 

درباره مخاطبان و خوانندگان صحبت کردیم. تجربه شما با 
تأمین کنندگان و تهیه کنندگان مطلب و مقاله چگونه است؟ 

دکتر پرتوی
انجمن ســفارش مطلب به هیچکس نمی دهد. مــا در کل بابت 
چــاپ مقاله، نه وجهی دریافت می کنیم و نه پرداختی داریم. این 
از اولین روز تأســیس انجمن، سیاســت انجمن حسابداری بوده، 

هست و خواهد بود.
مقاالتی که چاپ می شود، از ارزیابی هیئت داوری عبور می کند. 
در مورد دو مجله علمی، ارزیابی بسیار جدی و سختگیرانه است. 
شــرایط متعددی وجود دارد که مطلب و مقاله باید از آن برخوردار 
باشــد. در مجله دانش و پژوهش حســابداری، این سختی کمتر 
می شــود، و افراد مختلف با درجه های مختلــف می توانند مقاله 

بدهند. 

به نظر می رسد انتشــار مجله، کار بسیار سختی باشد؛ 
به ویژه انتشار به موقع آن. شما، که بار چهار نشریه را 

به دوش می کشید، و به موقع هم آنها را منتشر می کنید، 
با چه چالشهایی روبرو هستید؟

دکتر پرتوی
اولین چالش ما تعداد مقاالتی است که به نشریات انجمن ارسال 
می شـــود. تمام افـــرادی که برای نشــریات علمی-پژوهشــی 
و علمــی- ترویجی مقاله ارســال می کنند، عمدتــًا توقع گرفتن 
نامــه پذیــرش و چاپ فوری مقالــه خود را دارند کــه با توجه به 
محدودیتهــای نشــریه، این موضوع چالشــی جدی محســوب 

می شود.
 مســئله دوم این اســت که چاپ چهار مجله بار مالی دارد. ما 
بابت آنها از هیچ جا وجهــی دریافت نمی کنیم؛ نه از وزارت علوم 
و نه از وزارت ارشــاد. بنابراین چاپ چهار مجلــه، بار مالی را از 
ابتــدا به انجمن وارد کرده اســت و این کوچکترین کاری اســت 
که برای بزرگواران حســابدار، حســابرس و مدیــران مالی انجام 
می دهیم. البته این مشــکلی اســت که مجالت دیگر کشور هم 
با آن دســت وپنجه نرم می کنند. برخی از نشریات به خاطر همین 
مســائل اقتصــادی، از ادامــه کار بازماندند. بنابراین بیشــترین 
مشــکلی که داریم تأمین منابع مالی برای چاپ این چهارنشــریه 
اســت. فعاًل به شــکر خدا، گذر کرده ایم، و قصــد داریم که ادامه 

بدهیم.

بحران خواننده، از قدیم در ایران مطرح بوده و در سالهای 
اخیر به نظر می رســد که بدتر هم شده است. شما به عنوان 
ســردبیر چهار نشریه با گروه گسترده ای از خوانندگان، چه 
پیشنهادی برای افزایش جذابیت نشریه های حسابداری و 

باالبردن تعداد خوانندگان دارید؟

دکتر پرتوی
من در ابتدا اشاره کردم که آنهایی که مجله خوان هستند یا بودند، 
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روزبه روز کمتر می شــوند. مهمترین مســئله این است که، وقت 
ندارند. از صبح زود تا دیروقت درگیر کارند. فرصتی که چهار مقاله 
را بخوانند، چهار موضــوع را دنبال کنند ندارند. این یک واقعیت 
است. مزید بر این مســئله، تلویزیون و شبکه های مجازی جای 
مجله را گرفته اســت؛ یعنی کسی که بخواهد زمان برای خواندن 
مجله بگذارد نادر است. وقتش را تلویزیون یا شبکه های مجازی 
می گیرد. یعنی یک مجله 100 صفحه ای که به چاپ می رســد، 
خواننده آن را ورق می زند و شــاید از 100 صفحه، اگر خیلی اهل 
مطالعه باشــد، 10 صفحــه آن را بخواند. شــبکه های مجازی و 
تلویزیونها و مشغله کاری باعث می شود که مقاله زیاد خوانده نشود 

یا مجالت زیاد دیده نشوند.
من فکر می کنم با جرأت باید بگویم، خســته شده اند از بس که 
مقاله خوانده اند. مقاله های 20صفحه ای، 30صفحه ای که بیشتر 
آنهــا مطالب نظری اســت. به نظرم این نوع مطالــب برای افراد 
خاص، یعنی پژوهشگران دانشگاهی، مناسب است. دیدگاه من 
این است که باید نوشته ها حداکثر در دو یا سه صفحه، با محتوای 
کاربردی، از حال به آینده باشــد. این نوع مطالب خیلی کم دیده 
می شــود. مقاله بیرون می آید که ارجاع دارد به ۵ســال پیش، یا 

حتی20 ســال پیش. البته این مشــکل تنها به رشته حسابداری 
مربوط نیست و همه رشته ها همین مشکل را دارند. من دیدگاهم 
را دوباره مطرح کنم؛ مطلب خواندنی باید در حد دو یا سه صفحه، 
بــا محتوای کاربردی، از حال به آینده باشــد. به طور کوتاه نظر یا 
رهنمــود بدهد که در مورد یک موضوع مهم حســابداری چه باید 
بکنیم. به طور مثال در مورد تســعیر ارز، در دو صفحه، چه بکنیم 
که این مشــکالت ایجاد نشود. تمرکز مطالب و مقاله ها باید روی 

این نوع مطالب باشد. 
اگر از منابع خارجی اســتفاده می کنیم، بنظرم باید با چارچوب و 
مفاهیم حسابداری و استانداردهای حسابداری کشور، سازگار شود 
و با فرهنگ و دیدگاه حســابداری ایران مطابقت داشــته و همسو 

باشد. 

بــرای این که مجله حســابرس آینده ای بهتر از گذشــته 
داشته باشد، چه رهنمودی برای ما دارید؟

دکتر پرتوی
من مجله حســابرس را کاماًل مثبــت می بینم، یعنی خیلی 
وزین منتشر می شود، این حقیقتی است که باید گفت. یک 

اگر رشته حسابداری یکپارچه شود

 عالوه بر این که مشکالت رشته و مجله حل می شود

 به صراحت بگویم که

 از مشکالت اقتصادی کشور هم

 می تواند کاسته شود 
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کادر ورزیده در آن مشغول به کار هستند. 
من در ســال 1369 در دومین همایش حســابداری که در 
ایران برگزار شــد، به نکته مهمی اشــاره کردم؛ تاکید می کنم 
»دومین همایش حســابداری که در کشــور برگزار شد«؛ بیان 
کردم که رشته حســابداری پراکنده اســت و همگون نیست. 
یعنی یکپارچگی در آنها نیست. شاید از یک دیدگاه یک نقطه 
قوت باشد، اما از دید من، نقطه قوت نیست. سخنان آن زمان 
من، هــم در حوزه حســابداری و هم در مجله هــا به صورت 
گســترده مطرح شــد. به طور مثال، در یک مجله حسابداری 
افراد خاصی ســخن می گویند و مقالــه می دهند و افراد دیگر 
اصاًل نمی توانند در آن مجله وارد شوند. مجله خودمان را هم 

می گویم، یعنی در مجله خودمان هم این اتفاق می افتد. 
بنابراین در ۴ یا ۵ مجله حرفه ای که داریم، که تعداد زیادی 
نیســتند، این یک ضعف است. یعنی هر نشریه تقریبًا به یک 
گروه تعلــق دارد. در چنین وضعیتی به طور طبیعی تعامل آنها 
به کمترین حد ممکن می رســد و مرزبندی ایجاد می کند و در 
نتیجه ضریــب نفوذ مجله ها را در کل کاهــش می دهد. البته 
این به نظر من ضعف مجله ها نیست، ضعف رشته حسابداری 

است که تاحدود زیادی گسترده ولی پراکنده است. 

آیا راهی برای برون رفت از این آسیب می بینید؟

دکتر پرتوی
مــن بارها برای یافتن راهی برای حل این مشــکل تالش کردم. 
با خیلی ها در میان گذاشــتم، مثاًل با سازمان حسابرسی، انجمن 
حســابداران خبره، و جامعه حســابداران رســمی. اخیــراً هم در 
نشســتی یاداوری کردم، و همه استقبال کردند ولی حرکتی هنوز 

آغاز نشده است.
علت این امر به ضعف ناشــی از نبود یکپارچگی و یکنواختی و 

ناهمگونی در رشته حسابداری مربوط است. اگر رشته حسابداری 
یکپارچــه شــود، عالوه بر اینکه مشــکالت رشــته و مجله حل 
می شود، به صراحت بگویم که از مشــکالت اقتصادی کشور هم 

می تواند کاسته شود. 
من یک خدمتگزار رشــته حسابداری هســتم و جان و دلم 
ابتدا برای کشــور عزیزم ایران و ســپس رشــته کاری ام یعنی 
حسابداری می تپد. اگر رشته دیگری به رشته ما تعرضی کند، 
من سینه سپر جلوی آن می ایستم. تمام فکر و مشغله ام فقط 
رشته حسابداری است. زندگیم بر این اساس بوده است. البته 
من دنباله رو بســیاری از استادان و پیشکسوتان هستم؛ مانند 
مرحوم استاد مصطفی علیمدد، که فقط برای رشته حسابداری 
بود و نه برای ریال و پول؛ یا اســتاد دکتر علی ثقفی؛ یا استاد 

دکترحسن سجادی نژاد؛ یا خیلی کسان دیگر. 
در پایــان صحبت، یــادی کنم از مشــاهیر حســابداری 
کشــورمان که تا چند وقت پیش حتی به طور رســمی نامی از 
آنها در میان نبود. یکی از کارهای ماندگار انجمن حسابداری 
ایران از سال 1387 این بود که موجب شد هر دو سال یکبار، 
مشاهیر حســابداری کشــور در مرکز همایشهای صداوسیما 
معرفی شوند، که خوشبختانه تا کنون تعدادی از بزرگان حرفه 
و بزرگان رشته حســابداری به عنوان مشاهیر حسابداری در 
زمره چهره های ماندگار کشــور معرفی و در وزارت علوم ثبت 

شده اند و رسمیت پیدا کرده اند. 

برای حضور در این گفتگو صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم 
با این گفتگو، توصیه شما برای یکپارچگی حرفه، بهتر شنیده 

شود، و ما هم سهم کوچکی در آن داشته باشیم. 


