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 شـماره ۳، بهار ۱۳۹۸

حسابداران و حسابرسان بزرگوار 

عـرض سـالم و ادب خـدمتتـان

جامعه حسابداران رسمی بر طبق قانون و مصوبه مجلس شوراي اسالمی از سال 1380 شروع به 

فعالیت کرد و اینجانب با افتخار اولین معاون پشتیبانی و اجرایی جامعه را بر عهده داشتم. دقیقاً 

18 سـال از فعالیت جامعه حسـابداران رسمی م یگذرد. امیـدوارم منتخبین شما بزرگـواران با 

یکدیگر هماهنگی نسـبی داشته باشند تـا با یاري یکدیگر جایگاه حسـابداران و حسـابرسان را 

ارتقاء دهند و خالصانه باید بگویم جایگاه حسابداران و حسابرسان این نیسـت که تاکنون وجود 

داشته است، باید رده اول کشور باشند.

هر چند م یدانم انتخابات، تکرار گذشته است. به این معنی که 3 تفکر و یا گروه، تصدي اعضـاي 

شـورا را به عهده م یگیرند ولی چنانـچه منتخبین شـما هماهنگی الزم را با هم داشـته باشـند 

حرفه حسابرسی و حسابداري به ارج و منزلت واقعی خواهد رسید.

انجمن حسـابداري ایران فهرست افراد پیشـنهادي خـود را که م یتواننـد با یکدیگر همکاري و 

همیاري نمایند بزودي منتشر م یکند.

با آرزوي اینکه همه حسـابداران و حسـابرسان همیشـه سربلند و سالمت باشند و هیچ ارگان یا 

سـازمانی نتواند به هی چیک از حسـابـداران، حسـابرسان و موسسـات حسـابرسی و ارگا نهـاي 

حسابداري تعرض کند.

شهریور 1398 انتخابات شوراي عالی جامعه حسـابداران رسمی برگزار م یشـود، 11 نفر از بین 

2500 نفر به عضویت این شوراي عالی منتخب خواهند شد.

انتخاباتی از نوع گذشته

نـوشت هاي که روي جلـد در هر شمـاره خبرنامه منعـکس م یشود بخشـی ا ز شعر 

سـرود ملی حسـابداري ایـران است که توسط انجمن حسـابداري ایران در سـال 

1393 تهیه و تنظیـم شد و توسط هنـرمند قاسم افشار اجـراء شد. در شمار ههاي 

قبلی خبرنامه بخ شهاي نخستین از شعر نیز درج شده بود.



 سال 1390 سـرآغاز برگزاري DBA In ACCOUNTING با پذیرش 30 

نـفر بود و از بین آنها 25 نفر موفـق به گذرانـدن دروس علمی، تخصـصـی و 

حـرف هاي در ایران، ایتالیا و سـوئیس شـدند و گواه ینـامه این دوره عـالی را 

دریافت نمودند. در زمستان 1392 جشن فار غالتحصـیلی اولین دوره برگزار 

شـد و پ ساز آن مـراسم فار غالتحصـیلی دوره دوم، سوم و چهارم با حضــور 

جـمعی از استـادان برجسـته و هنرمنـدان به تـرتیب در مرداد مـاه 1394، 

اردیبهشـت ماه 1395 و اردیبهشـت ماه 1396برگزار شد. در چهاردهم آذر 

ماه 1397 نیز مراسم فار غالتحصیلی دوره پنجم، بسیار باشکوه برگزار شد که 

بـخ شهایی از آن در گزار شهاي تصـویري قابل رویت است. در کـل 95 نفر 

طی 5 دوره  مدرك DBA In ACCOUNTING را از انجمن حسـابداري 

ایران دریافت نمود هاند.

DBA مراسم فارغ التحصیلی پنجمین دوره

ثبت نام هشتمین دوره
فقط تا پایان اردیبهشت ۹۸

www.iranianaa.com

(DBA) برگزاری ۷ دوره عالی -
دور ههای آموزشی انجمن تاکنون:

- بـرگزاری کارگـا ههـا و دور ههـای آموزشـی 
با موضوعـات قوانيـن و اسـتانداردها

با گـرایش حسـابداری
- برگزاری سـخنران یهای علمی توسـط 
اعضای انجمن در ايران و خارج از کشور

خبرنامه حسابداری ایران خبرنامه حسابداری ایران۲ ۲



اقتصاد غیرمنطقی!

مجیدمجیدي

عضو تحریریه مجله موفقیت

مدرس و مشاور بازاریابی و فروش

راهکارهاي موفقیت

مـثا لهایی که بیـان شد د ر کنـار دیدگـا ههاي متخصـصـین و همچنیـن 

آزمایشـات و تحقیقات گسـترده که نشـان م یدهد ما انسـا نها در بیشـتر 

مـوارد تحت تأثیـر ضمیر ناخودآگاه خود تصـمیماتی م یگیـریم و پـس از 

تصـمی مگیري آنها را به صورت منطقی توجیه م یکنیم. ای نچنین رفتارها 

اگر از یک فرد سیگاري درخواست کنید تا زیا نهاي سیگار را براي پسرش 

تـوضیح دهـد و به او هشـدار دهد و یا از یـک فرد چاق بخواهیـد براي یک 

نوجوان که داراي اضافه وزن است؛ درباره زیا نهاي چاقی صـحبت کند، به 

خوبی و با جزییات براي شما سخ نسرایی خواهند کرد. اما اگر به این افراد 

بـگویید با این همه مضـرات چرا همچنان به ای نکار ادامه م یدهیـد، پاسخ 

منطقی براي شما نخواهند داشت.

برخی پیش فر ضها در اقتصاد سنتی وجود داشته است که ما براساس آنها 

برنام هریـزي م یکردیم. ب هطور مثال در مدل معروف تصـمی مگیري خرید، 

فـرض بر این است که مشـتري احسـاس نیاز م یکند، ب هدنبال گزین ههاي 

موجود براي رفع نیاز م یگردد، آنها را با هم مقایسه م یکند، بهترین گزینه 

را انـتخاب م یکند و آن را تهیه کرده و مورد اسـتفاده قرار م یدهـد تا نظر 

نهایی خود را شکل دهد. عجب مدل منطقی و زیبایی! اما صـد حیف که ما 

منطقی تصمیم نم یگیریم!

ـ هقول جرارلـد زالتمـن محقق معـروف حوزه کسـ بوکـار، بیـ شا ز %93  ب

تصـمیمات ما در بخش ناخودآگاه مغز رخ م یدهد و یا به بیان بهتر از زبان 

آنتـونیو داماسیو، عصـب شناس مشـهور، ما انسـا نها ماشی نهاي منطقی 

نیستیم، بلکه ماشی نهاي احساسی هستیم که تفکر م یکنیم.

مـا گاهی بدون هیچ تصــمیم قبلی بـراي خرید، در حال عبور از کنار یک 

لـبا سفروشی هسـتیم و ناگهان چشـممان به لبـاسی م یافتد و احسـاس 

م یکنیـم باید آن را داشـته باشـیم و اقدام به خرید م یکنیـم، یا یک هفته 

بـراي خرید گوشی تلفن همراه وقت گذاشت هایم و جسـتجو کرد هایم اما در 

لـحظه خرید به پیشـنهاد فروشنده یک گـوشی زیبا و جدیـد را در دسـت 

م یگیریم و تمام تحقیقات قبلی پاك م یشود؛ و یا ب هخاطر حفظ سـالمتی 

خـود رژیم تغذیه گـرفت هایم و یـک روز ظهـر ب هدلیل کار، بیـرون از منـزل 

هسـتیم و بوي اشتـهاآور فسـ تفود به مشـام ما م یرسد و نـاگهان خود را 

پی شروي میزي با انواع فس تفودها م یبینیم! 

آیا تا ب هحال تصمیمی براي خرید گرفت هاید که از آن پشیمان شده باشید یا 

تـعجب کنید چرا چنین تصـمیمی گرفت هاید؟ اگر پاسخ شمـا مثبت است، 

نگران نباشید! این یک امر طبیعی است زیرا شما انسان هستید.

شـاید معرو فترین محقق و نویسـنده در حوزه اقتصـاد رفتاري را م یتوان 

دنیل کانمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2002 دانسـت که تحقیقات او 

در حـوزه بررسی رفتـار انسـا نها در زمینه تصـمی مگیري منجر به ایجـاد 

مـفهوم (اقتصـاد رفتاري) شد. مهمتریـن مفهومی که دنیـل کانمن به آن 

رسید و در کتاب مشـهور و پرفروش خـود به نام (تفکر کند و سریع) آن را 

بیـان کرد، این مـوضوع بـود کـه در ذهن مـا دو سیسـتم تفـکر ب هصـورت 

همزمان در حال فعالیت هستند.

در واقع در اقتصاد رفتاري، متخصصین علم اقتصـاد در تعامل با علوم رفتار 

شناسی، جامعه شناسی، مغز و اعصاب و روا نشناسی، به بررسی واکن شها 

و رفـتارهاي انسـا نها نسـبت به محر كهـاي مختلف م یپردازنـد تا دلیل 

تصـمیمات و اقـدامـات را کشـف کننـد و به انسـا نها راهکارهـایی بـراي 

تصمی مگیر يهاي صحی حتر و منطق یتر ارائه کنند.

آنچه در اقتصاد سنتی روي آن تأکید م یشد، تصـمیمات منطقی در جهت 

تخصـیص منابع محدود بـه نیازهاي نامحدود بشـر بود. رو شهاي مختلف 

بودج هبندي، مـدیریت دخ لو خرج و بررسـی گزین هها ب هصـورت دقیـق از 

دیدگاه فایده و هزینه حسـابداري، جزء اصول علم اقتصـاد بود. اما در طول 

دو دهه گذشته ب هلطف تعامل بیشـتر دانشـمندان علوم مختلف با یکدیگر، 

ـ همنظور  مبحث علوم میان رشت هاي مطرح شـده اسـت. ب های ن معنی که بـ

ادراك بهتر یک علم، نیاز است تا تأثیرات سایر علوم در آن شناخته شـود و 

نـم یتوان فقـط با یک چشـم مسـیر را نـگاه کرد. بـ ه همین دلیـل یکی از 

رشت ههاي بسـیار جذاب و متفاوت که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته 

است رشته (اقتصاد رفتاري) است.

باعث تغییر دیدگاه اندیشمندان به علم اقتصاد شد.

سیسـتم 1 که ب هصورت خودکار، سریع و بدون نیاز به تالش زیاد با کنترل 

خـودخواسته عـمل م یکند و سیسـتم 2 کـه نیازمنـد تـالش، فعالیـ ت و 

ـ رو  محاسـبات ذهنی پیچیده اسـت و با تجربیاتی مانند اختیار و انتخاب س

کار دارد. نکته اصلی اینجاست که دربسیاري از تصمی مگیر يهاي ما، پیش 

ـ هصورت منطقی و بـا محاسبه سو د و  از آنکه سیسـتم 2 وارد عمل شود تا ب

زیان بـه ما کمک کند بهترین تصـمیم را بگـیریم، سیسـتم 1 فعال شده و 

تصمیم گرفته است و اقدام کرد هایم!

جان کالم اینکه براي درك تصمی مگیر يهاي انسان، نیاز است تا با عینکی 

جدید و فراتر از مباحث اقتصـاد سنتی و سود و زیا نهاي مندرج در صورت 

مالی به رفتارها و تصمیمات انسانی نگریسـت تا بتوان به دالیل واقعی آنها 

پی برد.

به قول سهراب سپهري:

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید.

۳انجمن حسابداری ایران



آشنایی بیشتر با چهر ههاي حرفه

دکـتر علـی ثـقفـی استـا دتمـام حسـابـداري و 

پای هگذار دور ههاي دکتراي حسـابداري در ایران 

اسـت. تدریـس نظری ههـاي حسـابداري تـوسط 

ایشــان بـراي اولی نبار در دور ههاي کارشناسی 

ارشــد و دکترا طی چندین ســال موجب تغییر 

نـگرش بـه دانش حسـابداري گردید. از ایـ نرو، 

دکتر ثقفی ب هعنوان بنیا نگذار نظری ههاي نویـن 

ایران شناخته شد.

دکتر ثقفی عالوه بر آموزش رسـمی حسـابداري 

در تـمام مقـاطـع تـحصـیلی، بـنیـا نگـذار یـا 

شرو عکننده خدمات ی که مستقیم یا غیرمستقیم 

ارتقـاي رشتـه حسـابداري را نشـانه رفتـه است 

م یباشـد. که فقط برخی از آنهـا در این خبرنامه 

نا مبرده م یشود.

اکثریت اعضاي هیأت علمی رشته حسابداري در 

دانشـگا ههاي تهـران، عالمه طبـاطبایی، تربیت 

مـدرس، شهیـد بهشـتی و سـایر دانشـگا ههـاي 

مستقر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران 

دانشجوي این استاد بود هاند.

1. اولین مجله علمی- پژوهشـی حسـابداري در 

3. بـنیانگذار انجمن حسـابداري ایران، که اولین 

انجمن علمی حسابداري در ایران است.

4. سـردبیر تنها نشـریه علمی- ترویـجی رشتـه 

حسابداري: مطالعات حسابداري و حسابرسی

6. اولین دبیرکل کانون نهادهاي سـرمای هگذاري 

ایران

در طول س یو هشت سال گذشتـه در مجل ههاي 

مـختـلف حسـابداري، بـ ه زنـدگـی شخصـی و 

خـانـوادگـی و تـحصـیلی و آمـوزشـی ایـشـان 

پـرداخت هاند. به عنـوان نمونه مـجله حسـابدار از 

انتشـارات انـجمن حسـابـداران خبـره و مجلـه 

حسابرس از انتشارات سازمان حسابرسی نا مبرده 

م یشـود. لـذا در این نوشـتار از ذکر مجدد آنـها 

خـودداري شـده اسـت. در عیـ نحال بـرخی از 

2. دومین مجله علمی- پژوهشی حسـابداري در 

ایران: مجله تحقیقات حسـابداري و حسـابرسی 

(مـدیر مسـئول و سردبیـر مجلـه) از انتشـارات 

انجمن حسابداري ایـران. این مجله هشـت سال 

بع د از اولین مجله را هاندازي شد.

5. اولین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

ایران: مجله بررس یهاي حسـابداري و سردبیري 

آن بـراي مـدت پنج سال - ناشر دانشـگاه تهران 

دانشکده مدیریت فعلی

دکتر علی ثقفی
مشاهیر حسابداري ایران

خبرنامه حسابداری ایران ۴

مه متـرین ویژگ یهاي دکتر ثقفی عبار تاند از:

1. دوستدار رشته حسابداري

3. دوسـتدار جوانـان در رشـته اسـت و بـاور بـه 

توانایی آنان دارد و هرجا فرصـتی بوده در اختیار 

جوانان قرار داده است.

6. شناسایی نیاز دانشـجویان در هر برهه و دوره 

زمانی 

7. پی شقدم براي امور خیر (خیرخواهی علمی)

8. حفظ سلوك با همکاران و دوستی با آنها.

دکتـر ثقفـی در تـدریس دروس، راهنـمایــی و 

مشـاوره پایا ننام ههاي کارشناسی ارشد و دکترا 

سخ تگیري الزم را همیشه داشت هاند و دارند.

و در پـایان گفتگو ایشـان بیان کردنـد، انجمـن 

حسـابداري ایـران گا مهاي بسـیاري در ارتقـاي 

رشته حسـابداري برداشتـه است و این نـاشی از 

توانایی تفکر و مدیریت آقاي دکتر پرتوي اسـت. 

ایشـان بـه مراتب تـوانایی انـجـام امور بـزرگ و 

مسئل هدار کشور ایران را دارند.

2. معلمی توانا در رشته حسابداري

5. آگاهی نسـبی خوب از محیط کسـ بوکـار در 

ایران

4. رفتـار اخالقی منـاسب بـه فراخـور و کشـش 

دانشجویان



یکی از مباحثی که در اخالق کس بوکار مطرح است، مسـئولیت اجتماعی 

شـرکتی است. مسـئولیت اجتـماعی به نقش شرک تهـا در حوزه اجتمـاع 

پرداخته و شامل مجموع هاي از وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی 

در جهت حفظ، مـراقبت و کمک به جامع هاي که در آن فعالیت مــ یکند، 

انجام دهد. ب هعبارت دیگر سـازما نها در مقابل جامع هاي که در آن فعالیت 

م یکننـد و از منـابع انسـانی، طبیعی و اقتصـادي آن استفـاده م ینمـایند 

مسئول م یباشند. بر خالف نگاه سنتی به مدیریت و کس بوکار، در رویکرد 

مسئولیت اجتماعی شرک تها دیگر فقط در مقابل سهامداران خود مسئول 

نیسـتند و نبـاید فقط در اندیشـه افزایش سـود کوتـاه مدت آنـها باشنـد. 

سازما نها عالوه بر سهامداران مسـئولیت گروه دیگري که ذینفعان نامیده 

م یشوند را بر عهده دارند. 

مـفهوم مسئولیـت اجتمـاعی شرکتهـا در ده ههاي اخیـر به سرمشـق و 

چارچوب فکـري غالب و مسـلط حوزه اداره شـرکتها تبدیل شـده است. 

شـرکتهاي بزرگ و معتبـر جهانی مسئـولیت در برابر اجـتماع و محیـط 

اجـتماعی را جزیـی از استراتـژي شرکتی خود قـرار داد هانـد. این مفهوم، 

مـوضوعی است کـه ه ماکنون درکشـورهاي توسـع هیافته و کشـورهایی با 

اقتـصاد بـاز بـه شـدت از سـوي حکومتهـا، شرکتهـا، جـامـعه مدنـی، 

سازمانهـاي بینالمللی و مراکز علمی دنیا  دنبال م یشـود. طرح و توسعه 

مبـحث مسـئولیت اجتمـاعی در شـرایـط فعـلی اقتصـاد ایران م یتـواند 

را هگشـاي بسیاري از مشکالت اقتصـادي و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه 

اشتغال و بهر هوري نیروي کار شود. بطور کلی م یتوان گفت مفهوم 

مسئولیت اجتماعی شرکتی، شامـل موضوعاتی مرتبـط با رفتار 

سازمان در محیط اجتماعی بوده و فراتر از قلمروهاي صرفاً 

اقتصـادي است که سازمـا نها ب هطور سنتی با آنها در 

ـ هاي را در نـظر  ارتـباط هسـتند. وقـتی زمیـن

م یگیریم که به طور خاص اقتصـادي نیسـت، 

کسـ بوکارها با مجموع هاي از حقوق و 

مسـئولی تهاي مرتبط با جامع هاي که 

آنها را در برگرفته است، روبـرو م یشوند 

مسئولیت اجتماعی شرکتی را م یتوان ب هعنوان مسئولیت شرکت در قبال 

جـامعه، افراد انسـانی و محیطی دانسـت کـه سازمـان در آن فعـال است. 

بنابراین این نوع مسئولیت از مالحظات اقتصادي فراتر م یرود. مسـئولیت 

اجتماعی شرکت در تعریفی ملمو ستر اینگونه تعریف شده است: 

یـ ک شـرکت، زمـانی بـه تـعهـد اجتمـاعی خـود عمـل م یکنـد کـه بـه 

مسـئولی تهاي قانونی و اقتصـادي خود عمل کرده باشـد. ب هعبارت دیگر، 

شـرکت به حداقل مسـئولیتی که قانون از او خواستـه است، عمل م یکند. 

شـرک تهایی که اهداف اجتمـاعی را دنبال م یکننـد ب هدنبال رسـیدن به 

اهداف اقتصـادي بـهتر هسـتند. مسـئولیت اجتماعی بـا ورود خود، یـک 

چارچوب حاکمیت اخالقی را اضافه م یکند که براساس آن، شرک تهـا بـه 

فـعالی تهایی دست م یزنند که وضع جامعه را از آ نچیزي که هسـت بهتر 

نمایند. برخی از مزایاي این نوع مسئولیت ب هشرح ذیل است: افزایش ارزش 

سـازمان و نشـان تجاري آن، دسترسی بـه منابع مالی بیشـتر، نیروي کـار 

سـال م و محیط ایمـ نتر، مـدیریت ریسـک کاراتر در شـرکت، اطمیـنان از 

وفاداري مشـتریان، ایجاد اطمینـان در ذینفعان شرکت و در نهایت تقویت 

وجـهه و شخصـیت شـرکت در جـامعه را م یتـوان نـا م بـرد. امیـد اسـت 

شـرک تهاي ایرانی ضمن توجه به پیشـبرد اهداف اقتصـادي خود، مفهوم 

مسـئولیت اجتماعی شرکتی را در برنام هریز يهاي خود وارد کرده و به آن 

عمل نمایند.

شـرک تها مانند شـهروندان به این درك رسـید هاند که آ نها در جامع هاي 

ـ هوجود آمده و قـوانین خود را از آن جـامع ه مـ یگیـرند. آنها بایـد نقش،  ب

مـحـدوده و هدفشـان را در کنـار درك کـامل از تأثیـرات مسـئولی تهاي 

اقتصادي- اجتماعی باز تعریف و اجرا نمایند.

کـه به آنها اجـازه نـم یدهد تا تـنها بر روي مدیـریت اقتصـادي ب همنـظور 

دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی

دکتر محم داسماعیل فدای ینژاد

استاد تمام رشته مدیریت مالی،

رئیـس دانـشکـده مدیریـت و

حسابداري دانشگاه شهید بهشتی

عضو پیوسته انجمن حسابداري ایران

۵انجمن حسابداری ایران



خبرنامه حسابداری ایران ۶

درآ ن زمـان بـسـیاري از فـار غالـتـحـصـیـالن 

دانشگاهی جهت ادامه تحصیل راهی کشورهاي 

دیـگر و عمـدتاً آمـریـکا م یشـدنـد. دور ههـاي 

کارشناسی ارشـد و دکترا ب هصـورت محـدود در 

برخی از دانش گا ههاي ایـران ارائه م یشد. من نیز 

از دوران جوانی خودتان بفرمایید.

و کجا متولد شد هاید؟

متولد چه سالی هستید؟

من متولد سال 1333 در تهران م یباشم.

دوره دبیرستان را در مدرسـه دارالفنون سـپري 

کـردم و در سـال 1352 بـا دیـپــلـم ریـاضـی 

فـار غالتحصـیل شـدم و در کنـکور همـان سال 

در رشـته مـدیریت بـازرگانی بـ ه مدرسـه عالی 

بازرگـانی راه یافتم. تجربه علمی این چهار سال 

دوره کارشنـاسی تأثیر مهمی در ادامه تحصـیل 

من داشت.

از حـضـور حـضـرتـعالی در ایـن گـفتـگو 

سپاسگزاریم

پ ساز اتمام تحصیالت در سال 1356 از دانشگاه 

ایـالتی میشـیگان در مـقطع کـارشناسی ارشد 

رشتـه اقتصـاد پـذیـرش گرفتـه و در پـاییـز به 

آمریـکـا عـزیـمـت نـمودم.

پـس از شـروع بـه تحصیل و همـزمان با رشتـه 

اقتصـاد به جـهت عالق همنـدي به زمینـه علمی 

پژوهش عملیاتی در دوره کارشناسی ارشـد این 

رشته نیز ثبت نام نمودم و به این ترتیب در سال 

1359 با اخـذ دو مدرك کـارشناسی ارشـد این 

دوره تحصـیلی پـایان یـافـت. درایـن زمـان بـا 

مشـورت بـرادر بزرگتـرم کـه در دوره دکتـراي 

اقتصاد همـان دانشگاه مشغول بـه تحصـیل بود 

تصمیم گرفتم در دوره دکترا علم سیست مها (که 

درآن زمان یـک رشته تحصـیلی کمتر شناخته 

شـده بـود) ادامه تحصیل دهـم. لـذا علـ یرغـم 

پـذیرش در دوره دکتـرا اقتصـاد، در دانشـکـده 

مهنـدسی بـرق و الکترونیک که ارائ هکننده این 

رشتـه بود ثب تنام کـردم و تنها دانشجویی بودم 

با توجه به اشتـغال اصل یام ب هعنوان عضو هیأت 

عـلمـی دانشـگـاه، نگـارش کتـاب و مـقـالـه از 

ضـروریات اسـت. اینجانب حدود دوازده کتـاب 

تـألیف و تـرجمـه دارم و بیـش از 40 مقـاله در 

نشریات علمی- پژوهشی.

کتاب و مقال هاي هم نوشت هاید؟

کـه از رشته غیر مهنـدسی ب هاین دوره راه یافته 

بود. نهایتاً در سال  1362 مـوفق به اخـذ درجه 

دکتـرا شـدم که بـالفاصـله بـه ایران مراجـعت 

نمودم.

ـ ههاي50  و 60  بودکه  دوران جوانی من در ده

تـحوالت عمیـق سیـاسی و اجتماعی در کشور، 

پیروزي انقالب اسالمی و شـروع جنگ تحمیلی 

از بارزتریـن رویدادهاي آن بودند. طبیعی اسـت 

که زندگی شخصی ما نیز ب هشدت از ایـن شرایط 

تـأثی رپذیر بود. بـازگشت بـه ایران و شـروع کار 

حرف هاي و تشکیل زندگی مشـترك همه در این 

دوران اتفاق افتاد.

مصاحبه

مصاحبه اختصاصی با دکتر عل یاکبر عر بمازار 
استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران

مدیر اجرایی برتر در جشنواره ملی کشور در سال 1396



سـطح علمی آمـوزش عـالی در ایران نسـبتاً در 

جـایـگـاه مـنـاسـبی قـرار دارد و در بـرخـی از 

رشت ههاي علمی در تراز اول جهانی اسـت. البته 

این بدا ن معنا نیست که کلیه دانشگا هها از سطح 

یکسـانی برخوردارند. ضمنـاً توجه داشته باشید 

کـه طبـق هبنـد يهـاي بی نالمللـی داراي نقـاط 

ضـعفی اسـت که جاي بحث آن در ایـن مقولـه 

نیـسـت. یـک دلـیـل ایـن ادعـا آن اسـت کـه 

فار غالتحصیالن دانشـگاهی ایران اوالً به سهولت 

در دانشگا ههاي سطح اول جهان م یتوانند ادامه 

تحصـیل دهنـد و ثانیاً در سـایر کشـورها جذب 

بازار کار م یشوند.

من احسـاس بسـیار خوبی نسـبت به شغل خود 

دارم و اصـوالً آن را شـغل نـم یدانـم بلکه بـا آن 

زندگی م یکنم.

ـ هاي اسـت و  حـسـابـداري یــک رشـتـه حـرف

دان شآموخته آن د رصورتی م یتواند موفق باشد 

که بتـواند در عمل از دانش خود بهر همند شـود. 

لـذا ب همنـظور دستیـابی رشتـه حسـابداري بـه 

جـایگاه واقـعی خود ابتـدا باید پیشـکسـوتان و 

تشک لهاي حـرف هاي در یک بـرنامه ملی بـه این 

مسأله بپردازند و در مقابل بنگـا ههـاي اقتصادي 

تولیدکننده مدرك تحصیلی اقدام نمایند.

متاسفانه با گسـترش کمی ظرفیت دانشـگاهی 

کشور کیفیت بسـیار تقلی ل یافته است و این امر 

در کلیه رشت ههاي تحصیلی صادق است.

بهترین باور براي موفقیت چیست؟

پیشـنهاد شما براي اینکه رشته حسـابداري 

بـ هجایگاه واقـعی خود درسطح کشور برسد 

چیست؟

سطح علمی دانشگا ههاي ایران را در مقایسه 

با دانشگا ههاي دیگر جهان چطور م یبینید؟

بهتـرین بـاور بـراي موفقیـت اعتمـا دب هنـفس و 

خودباوري است.

در مورد شغل خود چه حسی دارید؟

نظر شما در مورد این که در کار شـریک وجود 

داشته باشد چیست ؟

اساساً اندازه واحد اقتصـادي یکی از پارامترهاي 

مهم در علم اقتصاد ب هشمار م یرود. فعالیت افراد 

بهترین تفریح شما چیست؟

آیا ب هنظر شما رشته و حرفه حسابداري بعد از 

گـذشت 73 سـال از ورود حسـابـداري بـه 

دانشـگا هها در ایران، توانسـته است جایگاه 

واقعی خود را در تصمیمات اقتصادي کشـور 

پـیدا کند؟ اگر خیر دلیل چیسـت؟ و راهکار 

براي آینده چیست؟

رسیـدن حسـابداري به جـایگـاه واقـع یاش در 

کشور عمدتاً نیازمند پیشرفت سایر سیست مهاي 

اجتماعی و اقتصـادي است زیرا تا احسـاس نیاز 

ـ هوجود نیـاید تقاضـایی هـم بـراي این حـرفه  ب

نخواهد بـود. هر میـزان که مفـاهیمـی از قبیل 

انضـباط مـالی، شفـافیت، حـقـوق شهرونـدي، 

مـبـارزه بـا فـسـاد، مـرد مسـاالري، امـنـیـت، 

پـاسـخـگویـی اجـتمـاعـ ی، رشـد و تـوسـعـه 

اقتصادي در جامعه اهـمیت یابند به مـوازات آن 

رشته و حـرفه حسابداري نیز ضرورتاً به جایگـاه 

واقعی خـود خـواهد رسید. بنابراین کافی اسـت 

بـه بررسی عـوامل پیـش گفتـه در کشـور یا هر 

کشور دیگر بپردازید و دلیل و راهکار را دریابید.

در قالب ت کنفري چندان اقتصـادي نیسـت و ما 

امروزه نیاز داریم مؤسسات بزرگ حسابرسی در 

کشـور ایـجاد شـود و ایـن امـر مسـتلـزم وجود 

تـعدادي شـریک بـراي تحقق آن اسـت. اصـوالً 

فـرهنگ کارجمعی و داشـتن شـریک در ایـران 

ضعیف است اما مسئولین ذیربط باید با تـدبیر و 

برنام هریزي درجهت ایجاد مؤسسات حسابرسی 

بزرگ تالش کنند.

مـن با اصطالح بهتـرین تفریـح موافق نیسـتم. 

اصوالً مجموع هاي از فعالی تهاست که با توجه به 

شرایط روحی، زمانی و مکانی به انسـان آرامش، 

د لخـوشی و احسـاس نشـاط م یدهند. اما اگر 

بـخواهـم یـک مـورد را بـراي شـما بیـان کنـم 

مسافرت را انتخاب م یکنم.

آیا تا ب هحال در کار خود شکسـت خورد هاید؟ 

چگونه آن شکست را جبران کردید؟

طـبیع یاست که هـر فردي تجـربه شکسـت در 

کارهاي خودش را داشته اسـت. مهم این اسـت 

که بـرخورد ما با چنین شـرایطی چگونه اسـت. 

۷انجمن حسابداری ایران

همچنان که استحضـار دارید ورود من به جرگه 

حسابداري از خو ششانسـی بوده است زیرا پس 

از پـایان دوره کـارشنـاسی، تحصـیالت مـن در 

زمین ههایی ب هظاهر بسیار متفاوت ادامه یافت اما 

پ ساز ورود بـه کارهاي اجرایی متوجه شـدم که 

دانـش حسـابداري تـا چـه میزان م یتـوانـد در 

تـجزیه و تحلیل مسـائل اقتصـادي و اجتمـاعی 

کارسـاز باشـد. بنابراین مـن ن هتنها ایـن زمینـه 

علمی و حـرف هاي را دوسـت دارم بلکه جمعی از  

بـهترین دوسـتانم نیـز در ایـن حـرفه فعالیـت 

م یکنند.

الزم اسـت با آرامش و بدون تعصـب و خو دبینی 

به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته و براي آینده 

از آن درس گرفت.

چرا وارد حیطه حسابداري شدید؟

و آخـرین سـوال: نظـرتان راجع به انـجمن 

حسابداري ایران چیست؟ حداکثر در 1 جمله.

اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید.

ا ز ایـنک ه وق ت گـرا نبها ء خو د ر ا د ر اختیا ر م ا 

گذاشتید مجدداً تشکر م یکنیم.

انجم نهـاي علمی عامل اساسی براي پیشـرفت 

یـک حرفه هسـتند کـه خوشبختـانه در رشتـه 

حسـابداري چندیـن انجمن در کشـور فعالیـت 

مـ یکننـد. انجمن حسـابداري ایـران به اذعـان 

نهادهاي ملی و بی نالمللی و اکثـر فعاالن حـرفه 

حسابداري، سرآمد این انجم نهاست.

جـناب آقاي دکتـر عـر بمازار یـک مـدیـر 

اجـرایی ب همعناي کامل اسـت که در کـارها 

بـا عل  مو دانش و تـجربه تصـمیم م یگیرند، 

چنـانچه 100 نفر همـانند ایشـان مسـئول 

داشتـه باشیم، شاهـد بهبـودي و پیشـرفت 

بی شا ز پیش در کشور خواهیم بود.

انـجمن حـسابـداري ایـران بـراي ایـشـان 

سالمتی و موفقیت بیشتر آرزومند است.



بـراي ده ههاي متمادي پیشـگامی دالر در بـازارهـاي مالی، نوعی مزیـت 

نسـبی اقتصـادي براي آمـریکا در سـراسر جـهان ایجاد نمود کـه عوامـل 

سـاختاري از قبیل باال بودن سهـم این کشـور در اقتصـاد جهانی ، حضـور 

مـداوم آمریکا در بازارهاي عمـده خرید و فروش نفت (که به سیسـتم پترو 

دالر یـا دالرهاي نفتی معـروف است)، نبود جایگزین مناسـب و همچنین 

تسـلط دالر بر ذخایر ارزي کشـورها، از دالیل اصلی دوام دالر به عنوان ارز 

برتر براي سا لهاي طوالنی بود. بعدها ظهور (یورو) این شـرایط را با چالش 

اساسی مواجه سـاخت و مزیتی را که تا آن زمان فقط در اختیار دالر بود، تا 

حـدودي از میان برد. از سـوي دیگر بحران مالی کشـورهاي جنوب شرقی 

آسیـا نیز آغازي براي تحوالت مـهم در معادالت اقتصـادي جهان گشـت. 

ـ هآن  ـ هطور يکه در سـال 2000 میـالدي وزراي اقتصـاد کشـورهاي آس ب

ـ هعالوه چیـن، ژاپـن و کـر هجنوبـی) در  ـ هآن ب ـ هعالوه 3 (کشـورهاي آس ب

چیان گماي به توافقی دسـت یافتند که یکی از مهمترین مفاد آن، توسـعه 

(پیما نهاي پولی دوجانبه) براي استفاده از پو لهاي محلی در تجارت بین 

اعضا بود تا اثرات پو لهاي پرقدرت جهانی مانند دالر و یورو در اقتصاد این 

کشورها کاهش یابد. 

l کشـورهاي طرف قرارداد داراي قـدرت و پشـتوانه اقتصـادي متنـاسب 

l ه مترازي کالن اقتصادي دو کشـور به ویژه متعادل بودن تراز تجاري به 

منظور حداقل کردن میزان پرداخ تهاي تسویه نشده. عدم رعایت این امر 

موجب م یشود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشـور در 

حساب کشور مقابل ب یاستفاده بماند.

l وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور

l اراده ملی کشورها و بان کهاي مرکزي آنها جهت تحقق این امر

به تدریج بان کهاي مرکزي سایر کشـورها هم از ساز و کار مشـابه استفاده 

کردند که هدف عمده از ب هکارگیري آن، استفاده از پول ملی جهت تسـویه 

مبادالت تجار ي،گسـترش مبادالت دوجانبه و تقویت همـکار يهاي مالی 

بـود تا تـمامی ایـن دستـاوردها، به کسـب هدف غـایی که همان توسعـه 

اقتصـادي دو کشـور است کمک نماید. همزمان این پیما نها در زمان بروز 

بحرا نهاي مالی، از ثبات مالی منطقه نیز محافظت مـ ینمایند. اما با وجود 

مزایاي بسـیاري که این قراردادها براي طر فهاي پیما ن دارد، برقراري آن 

نیازمند پی ش شر طهایی است که مهمترین آنها عبارتند از:

باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.

l در خصـوص دارایـی یا ارز واسط جهت تسـویه ارزهاي مـحلی توافقات 

الزم انجام پذیرد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و توقف فرآیند اجرایی پیمان پولی گذشته 

ب هنظر م یرسـد در شـرایط کنونی بتوان از پیما نهاي پولی جهت دور زدن 

تحری مها استفاده نمود.

l نرخ ارز، سازو کار تبدیل آن و نر خهاي متقاطع ارز به روشنی مشــخص 

باشد.

l طـراحی سـازو کـار اجـرایـی، تـدوین مقـررات مـورد نیـاز و تـدویـن 

زیرساخ تهاي فنی.

در خصـوص اجـرایی نـمودن پیـما نهـاي پـولی تـوسط ایـران عالوه بـر 

محـدودی تهاي فوق پـذیرش محدودی تهـاي ناشی از تحریم کشـورمان 

ـ هواسطه  ـ هگون هاي کـه آن کشـور با اطالع از آنکه ب تـوسط کشـور مقابل، ب

تـحری مها، با محدودی تهـاي زیـادي در روابـط مـالی و بـانکی در سـطح 

بـی نالمللی مواجه خواهد شد، انگیزه کـافی براي رویـارویی با آنـها را نیـز 

داشته باشد.

در ای نخصـوص، استـفاده از تجربیـات موجود در خصـوص گروه پایاپـاي 

ACU) و پیما نهـاي پـولی دو و چند جـانبه با منافع مشـترك  آسیـایی (

را هگشا خواهد بود.

همچنین در این راستا تطبیق قوانین کشـورها، تسـهیل مقررات گمرکی، 

جذب سرمای هگذار خارجی، استفاده از پیا مرسا نهاي مالی غیر از سوئیفت 

و تـغییر واحد پولی حسـابداري پیمان پـولی (فلزات گرا نبها) م یتواند به 

ایم نسازي و مقاو مسـازي مبادالت خارجی با ارز دیگري غیر از دالر کمک 

شایانی نماید. 

 از طریق پیما نهاي پولی، ارزهاي واسط در تسـویه مبادالت تجاري حذف 

م یشـود. در ب هکارگیري پیما نهاي پولی ضـمن توجه به پیما نهاي پولی 

دو جـانبه م یبایسـت به پیما نهـاي پـولی چندجـانبه نیز توجه نـمود. از 

مهمترین پی ششـر طهاي موفقیت در اجرایی شـدن پیمان پولی میان دو 

کشور، ه مترازي کالن اقتصـادي میان کشـورها به ویژه متعادل بودن تراز 

تجاري، قدرت و پشتوانه اقتصادي است. بسـیاري از کشـورها، طرف عمده 

تجاري ایران محسـوب نم یشوند و از ای نرو پیمـان پولی با آنا ن تنها منجر 

بـه رسوب پول محلی در حسـا بهاي دو طـرف م یگـردد. از سوي دیـگر، 

مـوضوع نوسانـات نرخ ارز یکی از عـوامل مهم تصـمی مگیري در خصـوص 

پی ما نهاي پولی است زیرا جهت تسویه نهایی حسـا بها در پایان هر سال 

مالی، موضوع پذیرش ریسک ارزي کشـور مقابل مطرح م یشود که عاملی 

تـأثیرگذار در مـوفقیت این فرآینـد خواهد بود. در این راسـتا، نرخی که بر 

اساس آن حسا بها در پایان سال مالی تسویه م یگردد حائز اهمیت است. 

به طور کلی تمایلی به اجراي پیمان پولی با کشورهایی که ارزش پول ملی 

آنـها داراي نوسان زیاد و یـا افت ارزش در طول زمان باشـند، وجود ندارد. 

هـمچنین در صـورتی که پیمـا نهاي پولی بین دو کشـور همسـایه انجام 

گیرد، قاچاق کاال و مبادالت غیر قانونی بین دو کشور افزایش م ییابد.

دکتر علیرضا ذاکرالحسینی
کارشناس رسمی دادگستري، مدرس دانشگاه،

حسابرس بانک مرکزي،
عضو پیوسته انجمن حسابداري ایران

خبرنامه حسابداری ایران ۸











در اینجا چند تعریف استار تآپ را با هم مرور م یکنیم:

 :(USSBA) تعریف استار تآپ توسط مرکز کس ب وکارهاي کوچک آمریکا

کسـ ب وکاري که عموماً حول محور تکنولوژي شکل گرفته و پتانسـیل رشد 

باالیی دارد. 

استار تآ پ (Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه 

کـرد هاند. اگرچه در تعریف استار تآپ بر این مسئله تاکیدي وجود ندارد که 

حتماً فعالیت آن در حوزه تکنـولوژي یا ف نآوري اطالعات باشـد، اما ب هدلیل 

اینکه بسیاري از استار تآ پها در سا لهاي اخیـر، حول این زمیـن هها شکل 

گرفت هاند، گـاهی در تعـریف استار تآپ به این مسئله هم اشاره م یشود که 

استار تآپ باید در حوزه ف نآور يهاي نوین فعال باشد. البته ما در متمم، بر 

اسـاس ادبیات اصــلی مدیریت و نه معناي رواج یافته هر نوع فعالیت نوپا را 

استار تآپ در نظر م یگیریم.

ـ هعنوان یـک واژه انـگلیسـی در دیکشـنري وبسـتر:  تـعریف استـار تآپ ب

(A New Business) استار تآپ یک کس ب وکار جدید است

تعریف استار تآپ توسط استیو بلنک: سازمانی که در جسـتجوي یک مدل 

کسب و کار که قابل تکرار و مقیاس پذیر باشد شکل گرفته است. 

تـعریف استـارت آپ توسـط اریـک ریـس: کسـ ب وکـاري کـه قصــد دارد 

ارز شآفرین باشد.

کس ب وکاري که پایداري براي اعضاي آن دغدغه است و فرصت جو است اما 

فرصت طلب نیست.

کس بوکار يکه الزاماً مقیا سپذیر نیست. اگرچه طبیعتاً مقیا سپذیري براي 

آن مزیت و مطلوب است. پس اگر ما در یک خانواده کس بوکار نوپایی ایجاد 

کنیم که فـقط هزینه ماهیانه آنها را تأمین کند و هرگز بزرگ نشـود، همین 

که پایدار باشد، از نظر متمم یک استار تآپ اسـت. بنابراین، اگر شـک لهاي 

خـاصی از کسـ ب وکار نوپـا موردنـظر ما باشد، آن را بـا صفات مربوطـه ذکر 

خواهیم کرد. مثالً ممکن است چنین اصطالحاتی را ب هکار ببریم:

l کس ب وکار نوپا مبتنی بر تکنولوژ يهاي نوین

l استار تآپ مبتنی بر ف نآوري اطالعات

l کس ب وکار نوپاي خانگی

هر کس ب وکاري استار تآپ نیست

اگـر ب هتازگی رسـتوران یا کـاف یشـاپ را هانـدازي کرد هاید به شـما تبریـک 

l کس بوکارهاي نوپاي آیند هنگر

تعریف استار تآپ

و نقش آنها در ایران
دکتر حشمت خلیفه سلطانی

دکتري مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی،
استـاد دانشگاه، عضو پیوسته انجمن حسـابداري ایـران

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی پرندك

مـ یگوییم. حاال کس بوکاري جدید و مسـتقل دارید. امـا این ب هاین معنـی 

نیست که صاحب استار تآپ شد هاید. خیلی وق تها کس ب وکارهاي کوچک 

با اسـتار تآپ اشـتباه گرفته م یشـوند. درحالی که دو نـهاد کامالً متفاوتی 

هستند.

تفاو تهاي استار تآپ و کس بوکار کوچک:

1. سرعت رشد

2. نحوه تامین سرمایه

سرمای هگذاران فرشت هخو و خطرپذیر یا بنگا ههاي سرمای هگذاري خصـوصی 

بهترین گزین ههاي پیش روي استار تآ پها هستند. کس ب وکا رهاي کوچک 

بیشتر تمایل دارند سرمایه خود را ازطریق وا م و قرض تامین کنند. 

استـار تآ پها قرار است ب هسرعت رشد کرده و به بلوغ برسند. آنها محصـول 

ـ هکنند. این یکی  نوآوران هاي دارند که قرار است به بخش بزرگی از بازار عرض

از دالیلی است که بسـیاري از استار تآ پهـا تحت وب شکـل م یگیرند. در 

ـ هدنبال رشـد سریع هسـتند و نه بدست  مقابل کسـ بوکارهاي سنـتی نه ب

آوردن بـخش بزرگی از بازار و بـراي آنها در دسـت گرفتن بخش کوچکی از 

بازار و فعالیت طوالنی مدت مناسب م یباشد.

شاید اگر تا سه سال پیش کسی از استار تآ پها و نقش آن در آینده اقتصاد 

یـک کشــور سخـن م یگـفت، سیـاس تگـذاران بـا ب یتفـاوتی از کنـار آن 

م یگذشـتند. تفکر سـنتی حاکم بر بازار کار در آن روزها سـبب شـده بود تا 

کسب و کارهاي اینترنتی یا موبای لمحور و نقش آن در تغییر معادالت حاکم 

بـر بازار مورد توجـه سـیاسـتگـذار قرار نگیـرد. امـا امـروزه اسـتار تآ پها، 

کس بوکارهـاي نوپا و فعالی تهاي اقتصادي موبای لمحور به یکی از بازیگران 

اصلی اقتصـاد ایران در بخش خدمات تبدیل شد هاند. آنها معادالت حاکم بر 

بازار را برهم زد هاند و به عاملی براي رقابتـی کـردن بازار انواع کاال و خدمات 

شـد هاند. استار تآ پهـا با ابزار قیمت و کیفیت، مشـتر يهاي زیادي بـراي 

خود دست و پا کرد هاند کاري که سیاستگذاران نتوانستند ظرف ده هها براي 

اقتصـاد ایـران انجام دهند، آنان در طـول کمتر از سه سال انجام داد هاند. به 

گزارش اقتصادآنالین به نقل از اعتماد، خدمت استار تآ پها به اقتصاد ایران 

در قـابل لمس کردن بـازار رقابـتی و اقتصـاد آزاد بـراي عموم مـردم است. 

بـازاري را به وجود آورد هاند که مشـتري تصـمیم م یگیرد بر اساس قیمت و 

کیفیت کدام کاال را استفاده کند. بازیگران در طرف عرضـه زیادند و دسـت 

نامریی بازار در آن خوب کار م یکند. نهادهاي دولتی قیم تگذار و رفتارهاي 

تـعزیراتی در آنجا دیده نم یشـود و مـردم به همـان اندازه که پول م یدهند 

خدمات دریافت م یکنند.

حـدو د 90% استـار تآ پها شکسـت م یخورنـد و سرمای هگذاران هم پ ساز 

مدتی پـول خود را م یخواهند. پس باید برنام هاي براي بازپرداخت سـرمایه 

داشته باشید. کس ب وکارهاي کوچک چون معموال با سرمایه شخصـی یا وام 

بلن دمدت را هاندازي م یشوند ک متر با چنین مشکلی مواجه م یشوند.

نقش استارت آپ ها در ایران و اقتصاد کشور

3. برنامه براي بازپرداخت سرمایه

۱۳انجمن حسابداری ایران



کسـب عنوان

انجمـن برتـر

۲۸ آذر ۱۳۹۷

اخبار 

انجـمن حسـابـداري ایـران، بـزرگترین تشـکل علـمی و 

تخصصـی حسـابداري کشـور، به عنـوان اولین و بـرترین 

انجمن در بین کلیه انجم نهاي علمی کشور برگزیده شد. 

بـدین وسیله از کـلیه اعضـاء تشـکر و قدردانی م یشـود و 

امیـدواریم بـا پشـتیبانی شمـا اعضـاء محتـرم در جـهت 

رسـاندن رشـته حسـابداري ب هعنـوان رشته بـرتر کشـور 

حرکت کنیم.

این توفیق و فیروزمندي در سطح کشور را به شما اعضـاي 

بزرگوار انجمن و همچنین حسابداران و حسابرسان عزیـز 

تبریک عرض م ینماییم.

اخبار 

خبرنامه حسابداری ایران ۱۴

افتخار دیگری برای شما 

اعـضای محترم انـجمن 

حسابداری ایران



۱۵انجمن حسابداری ایران

ب هگزارش افکارنیوز، این ارقام باعث شـده اسـت که 

نرخ تورم متوسـط از سـطح 30 درصـدي گذر کند. 

طـی دو ماه اسـفند 97 و فروردیـ ن 98 نرخ تـورم با 

شـیب زیادي افزایش یافته که یکی از دالیل آن باال 

بودن نرخ تورم خوراک یها در ایـن دو ماه بوده است؛ 

رونـد ي که مـ یتواند با کـاهش تورم ایـن گـروه در 

ما ههاي آتی تغییر یابد.

طی این دو ماه افزایش قیمت گوشت، میوه و سبزي 

قاب لتوجه بوده و باعث شده که با افزایش قیمت این 

کاالها، تورم در مسیر جدیدي قرار گیرد.

این گـزارش نشان م یدهد که نرخ 

تورم ماهانه در فروردی نماه ب هسطح 

4% رسـیده و نرخ تورم نقط هب هنقطه 

نیز در سطح 51% قرار دارد. 

اما یکی از مه مترین سواالت مطرح شـده این اسـت 

که چرا با وجود کنترل در ما ههاي اخیـر، نـرخ تورم 

مسـیر صعودي خود را ادامه م یدهـد و نرخ تورم به 

خصـوص در دو مـاه اخیر، افزایش قابـ لتوجهـی را 

ثبـ تکرده اسـت. بررس یها نشـان م یدهد یـک ی از 

گـرو ههای یکه افزایش قاب لتوجهـی را ثبت کـرده و 

رونـد متـفاوتـی نسـبت بـه سـایـر گـرو ههـا دارد، 

خـوراک یها اسـت. نرخ تـورم گـروه خوراک یهـا در 

فروردی نماه معادل با 3/ 9 درصد ثبت شده است که 

رقـم قاب لتوجـهی محسـوب م یشـود. نـرخ تـورم 

نـقط هب هنقطه خوراک یها نیـز در فـروردی نمـاه 85 

درصد گزارش شده است که جزو باالتـرین تور مهـا 

محسوب م یشود. 

   

تورم باال در خوراک یها

دریـافت لوح و تقـدیرنـامه انجمن برتر در کشـور از دکتر جهانگیـري معاون اول محتـرم 

ریاست جمهور و با حضور دکتر غالمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر قاسمی 

مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و دکتر جاللی رئیس محترم کمیسیون انجم نهاي علمی

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

دریافت لوح و تقدیرنامه انجمن برتر در کشور

اخبار  اخبار 



خبرنامه حسابداری ایران ۱۶

اخبار 

دبیرکل انجمن حسـابرسی ایران با اشاره ب هنقش مردم در رابطه با افشـاي 

فسـاد گفت: افشـاي فسـاد باید توسط مردم انجـام شود که نم یشود، وي 

افـزود: در ایـن مورد متـأسفانه سیا هنمایی هـم م یشود، باید کشـورمان را 

دوست بداریم؛ نباید به ایران عزیزمان صدمه بزنیم.

 فسادهاي مالی، سیاسی و اقتصادي وجود دارد و در دل آن فساد اداري نیز 

قرار گرفته است، ب هنظر من فساد اقتصادي یکی از مه مترین فسادها و مادر 

همه آنهاست که به فساد مالی منجر م یشود.

وي درباره نقش دستگا ههاي نظارتی گفت: حداقل 10 ارگان نظارتی داریم 

و بیـ شا ز 100 ارگان نظارتـی داخلـی در نهادها و وزارتخان ههـاي مختلف 

وجود دارد، این چند ارگان نظارتی مهم باید قبل و هنگام وقوع فسـاد با آن 

مبارز هکنند. این که یک مدیر را بع داز چهار سال احضار و بازخواست کنند، 

فاید هاي ندارد. 

پرتوي تصریح کرد: تا زمانی که سه قوه مجریه، مقننه و قضـائیه به این باور 

نرسند؛ 10 سازمان مردم نهادي که در این زمینه شکل گرفت هاند م یتوانند 

در این زمینه کمک کنند، غیرممکن است که مبارزه با فسـاد محقق شود. 

عالوه بر آن تاکنون این سه قوه نتوانست هاند از فساد جلوگیري کنند. 

وي افزود: مهمترین مسأل هاي که ه ماکنون در ایران وجود دارد و باید با آن 

برخـورد جدي شـود مبارز ه با فساد مـالی است و در کنـار آن هـم سالمت 

اداري باید ارتقا داده شود، هر فسادي که رخ م یدهد 90 درصد آن به فساد 

مالی منجر م یشود. 

دبیرکل انجمن حسابداري ایران اظهار کرد: در حال حاضر دیگر با فرهنگ 

سازي نم یتوان با فساد مبازره کرد، سا لها فرهنگ سازي کردیم؛ اما موفق 

نـبودیم. معتـقد هسـتم مبـارز هاي تأثیرگذار بـراي مقابله با فسـاد انجـام 

نم یشود. پرتوي افزود: مبارزه با فسـاد سه هنگام دارد، قب لاز وقوع، هنگام 

وقـوع و بع داز وقوع که در ایران متأسـفانه تنها در زمان سـوم (بع داز وقوع) 

پیـگیري م یشود آ نهم ب هشـکل موردي ولی قبـل و هنگـام وقوع فسـاد، 

هی چگونه مبارز هاي انجام نم یشود. 

رئیس هیأ تمدیره انجمن حسـابداري ایران ادامه داد: در کشـورهاي دیگر 

نـظام پولی و مالی شـان ب هگون ها ياسـت که ب هشکل اتوماتیک فسـاد افشـا 

م یشود و مردم نیز به ساختارشان اعتماد م یکنند.

رئـیس هیأ تمدیـره انجمن حسـابداري ایران در پایـان اظهار کرد: بـراي 

مبارزه جدي با فساد باید از ه ماکنون روساي سه قوه صریحاً بیان کنند که 

از سال 98 زمانی که جرم متهم به اثبات رسید اسامی خانواده متهم افشـاء 

شود؛ مطمئن باشید فساد به حداقل ممکن خواهد رسید.    

دبـیرکل انجمن حسـابرسی ایران اظهار کـرد: کدام یـک از این سـه قوه از 

بـزر گترین ارگـان حسـابـداري و حسـابرسی کشـور کمـک خـواستـه و 

درخواست همکاري کرد هاند؟ وقتی ما بزر گترین ارگان علمی و تخصصـی 

حسـابرسی و حسـابداري در کشـور هسـتیم توقع داریم که از ما همکاري 

بخواهند، اگر سه قوه مشکلی درباره بررسی قبل و هنگام وقوع فسـاد را در 

نهادها دارند بر عهده ما بگذارند، صفر تا صـد کار را انجام م یدهیم و تا حد 

امکان جلوگیري م یکنیم. 

پرتوي تصـریح کرد: ممکن است مردم از افشـا بترسند، ب هنظر من اگر رقم 

فسـاد درشت است یـک صفحه بـدون نام و نشـان تایپ کننـد و به وزارت 

اطالعات، سازمان بازرسی کل کشـور و اطالعات سپاه ارسـال کنند، مردم 

در این زمینه مقصر هستند، وظیفه ایرانی و اسالمی همه ماست که فسـاد 

را افشا کنیم و در صحنه مبارزه با فساد حضور مؤثر داشته باشیم. 

وي درباره راهکارهاي مبارزه با فسـاد گفت: کسـی که در ماه گردش مالی 

بیش از پنج میلیارد تومان دارد باید توسط مسـئوالن مربوطه بررسی شود. 

نبـاید د رگـذشته غـرق بشـویم زیرا هیـچ نتیج هاي ندارد؛ زمـانی که یـک 

اتهامی زده م یشـود و متهم بودن فـرد ثـابت و دادگـاه تجدی دنظـر آن هم 

بـرگزار م یشود باید نام و نـام خانوادگی همسـر و فرزندان متهم رسـان هاي 

شود چون آنها نیز مقصـر هسـتند وقتی همسـر م یبیند که طی یک سال 

خانه 70 متري به 300 متر تبدیل شده آیا از همسرش سوال نکرده که این 

پول را از کجا آورده است؟ 

سه قوه تا کنون نتوانستند با فساد مبارزه کنند
ناصر پرتوی، رئیس هیأ تمدیره انجمن حسابداری ایران درباره قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد گفت:



شاخص قیم تها

۱۷انجمن حسابداری ایران

نفت اپک
خودرو ملی سمند
(قیمت بازار به تومان)

36.500.000

55.000.000

57.200.000

80.000.000

81.500.000

88.500.000

2.594.500

4.470.000

3.850.000

4.662.000 

4.725.000

4.972.000

109.148 واحد

 160.556 واحد

166.304 واحد

178.659 واحد

204.375 واحد

216.899 واحد

سکه بهار آزادي
شاخص بورس

71/09 دالر

77/13 دالر

58/09 دالر

66/87 دالر

70/81 دالر

72/38 دالر

31 خرداد 97

31 شهریور 97

30 آذر 97

28 اسفند 97

31 فروردین 98

10 اردیبهشت 98

(قیمت به تومان)

شاخص قیم تها در سال ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸



معرفی انجم نهاي بی نالمللی

l ایجاد ظرفیت سازما نهاي حرف هاي حسابداري

سـازمانی بی نالمللی براي حرف هي حسـابداري است که پـایگاه آن در شهر 

نیویورك، ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. این فدراسـیون در تاریخ 7 اکتبر 

1977 در شـهر مونیخ آلمـان در یازدهمیـن کنـگره حسـابداران جهانـی 

تأسیـس شد. IFAC شامل بیش از 175 عضـو و همکـار در بیـش از 130 

کشـور جهان و حوزه قضـایی اسـت. این فدراسیون متخصـصـان ماهـر را 

استخدام م یکند که در طیف وسیعی از فعالی تهاي فنی و حرف هاي شامل 

تنظیم اسـتانداردها، توسـعه اسـتراتژي، ارتباطات و توسـعه سـیاسـ تها 

مشـارکت دارند. بسـیاري از این افراد از کار هیـأ تهاي تنظیم استاندارد و 

ـ ههاي IFAC حمایت م یکنند. گفتنی اسـت در ایـن فدراسـیون در  کمیت

مـجموع حدود 3 میلیون حسـابدار شاغل از سراسر جهـان در حرف ههـاي 

ـ ههاي  حسـابداري و حسـابرسی بخ شهـاي دولتـی و خصـوصی در زمین

عمومی، آموزشی، خدمات دولتی، صنعتی و تجاري عضو هستند.

l حمایت از توسعه استانداردهاي بی نالمللی با کیفیت باال

l ترویج پذیرش و اجراي این استانداردها

مـأموریت IFAC تقویـت حرفه حسـابـداري در سراسـر جهـان ب همنـظور 

خدمت به منافع عمومی است، که فعالی تهاي انجام شده در این خصـوص 

عبار تاند از:

l برگزاري سمینار هاو جلسات درخصوص مسائل مربوط ب همنافع عمومی

- ارتـقاء و حمایت از کیفیت سازمان حسابداري حرف هاي و کار آنها، با ارائه 

راهنمایی و پشتیبانی، به اشتراك گذاري تجارب و منابع و اتصـال سازمان 

ـ هاي بـه مربیـان و سـایر ذینفعان از طـریق انجـم نهـا و  حسـابداري حرف

کارگا ههاي آموزشی.

l تسهیل همکاري میان اعضا

- گزارش پیشرفت و مشارکت با هیأت استانداردهاي بی نالمللی. 

IFAC هر سـاله برنامه کاري اجرایی اعضـا را منطبق با استراتژي IFAC با 

مشاوره و نظارت هیأت مشورتی توسعه م یدهد. با توجه به بازنگري برنامه 

IFAC در سـال 2019 بـراي اطمینـان از یک رویـکرد مناسـب، طـرحی 

سـازگار با سـا لهاي 2016 تا 2018 تمدید شـد. بنـابراین، برنامـه کاري 

همچنان تمرکز خود را در سه حوزه اصلی ذیل ادامه م یدهد.

- تـرویج و انتشـار اطالعـات در مـورد پذیـرش و اجـراي استـانداردهـاي 

بیـ نالمللی از طـریق وب سایت IFAC و انتشـار گزارش جـامـع وضعیـت 

جهانی و ارتباطات، از جمله پوشش رسان ههاي اجتماعی و سنتی.

-Promoting and supporting the quality of the 
accounting professional organization and their work 
by providing guidance and support, sharing 
experiences and resources, and linking the 
professional accounting organization to trainers and 
other stakeholders through associations and 
workshops;

l Holding seminars and congress on public interest 
issues.

-Reporting the progress and collaboration with the 
Board of International Standards

l Supporting the development of high-quality 
international standards.

The International Federation of Accountants (IFAC) is 
the global organization for the accounting profession 
based in New York, USA. The IFAC has been founded 
on October 7, 1977, in Munich, Germany, at the 11th 
World Congress of Accountants. IFAC is comprised of 
over 175 members and associates in more than 130 
countries and jurisdictions. This federation employs 
skilled professionals who are involved in a wide 
range of activities, including standard setting, 
strategy development, communication, and policy 
development. Many of these professionals support 
the work of standard-setting boards and IFAC 
committees. It is worth mentioning that overall the 
federation has around 3 million members from 
accountants employed in the accounting and 
auditing professions of public and private sectors 
engaged in public practice, education, government 
service, industry, and commerce. IFAC�s vision is to 
strengthen the accounting profession around the 
world in order to serve the public interests. The 
activities carried out in this regard are:

l Promoting the adoption and implementation of 
these standards.
l  Developing the capacity of professional 
accountancy in organizations.

The IFAC annually  develops i ts  Execut ive 
Membership Plan based on its strategy of advising 
and monitoring of advisory board. With respect to the 
revision of the IFAC program in 2019, a program 
compatible with 2016 - 2018 plan was extended to 
ensure they follow an appropriate approach. 
Therefore, the agenda still focuses on the following 
three main areas:

l Facilitating cooperation among members.

-Promoting and disseminating information on the 
acceptance and implementation of international 
standards through the IFAC�s website and the 
publication of a comprehensive report on the global 
situation and communications, including the 
coverage of traditional and social media;

(IFAC) فدراسیون بی نالمللی حسابداران
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ریه چیست و چه کارکردي دربدن انسان دارد؟ 

ریه عضوي است که در قفسـه صدري قرار دارد و 

گازهـایی مانند د ياکسـید کربن که توسط بدن 

تولیـد مـ یشـود را از بـدن خـارج، و اکسـیژن را 

ـ هتنها یـک ارگان  جایگـزین آن مـ یکند. ریـه، ن

تبادل گازها اسـت، بلکه یک ارگان ایمونولوژیک 

(ایمن یشناسی) هم هسـت که در ایمنی بدن نیز 

ـ هعـالوه بعضـی از  ـ هشـکلی درگیـر م یشـود. ب ب

هورمو نها هم در ریه تولید م یشـوند. ولی نقش 

عمـومی ریه در تبـادل گازها اسـت، براي این که 

اکسـیژن در دسـتـرس بـاف تهـا قـرار گـیـرد و 

د ياکسیدکربـن که از بـاف تها تولیـد م یشـود، 

بتواند به راحتی خارج شـود. در این فرآیند حتماً 

بـاید ارگا نهاي مختلفـی درگیر باشـند، یکی از 

ارگا نهایی که براي کمک به ریه درگیر م یشود، 

قلب است و تمام خونی که د ياکسـیدکربن دارد 

و از بافت م یآید، به بطن راست وارد م یشود.

وقتی کـه ریه نتواند ب هدرسـتی وظیفه خودش را 

انـجام دهد دچـار بیماري شده است، اساسـاً کار 

ریه، ورود اکســیژن هوا به داخـل خون و خروج 

د ياکسـی دکربن بـدن اسـت، وقتی که ایـن کار 

ب هدرستی انجام نشـود آن موقع م یتوان گفت که 

ریه دچار بیماري شده است.

شای عترین علت عفون تهاي دسـتگا ههاي فوقانی چه زمانی ری ه دچار بیماري م یشود؟

معموالً ویروسی هسـتند، عادتی هم که در ایران 

وجـود دارد بـه محـض ایـ نکه عـالئم ویروسـی 

دسـتگاه فوقـانی ظـاهر م یشـوند مـردم سـعی 

م یکنند آنتی بیوتیک مصـرف کنند در حالی که 

85 تا 90 درصد این بیمار يها ویروسی هسـتند 

که ممکن اسـت به شکل آبریزش بینی، عطسـه، 

معموالً در فصـول سرما ب هخصـوص در کشـوري 

مـثل ایران که آلـودگی هـوا زیاد اسـت، ب هخاطر 

پدیده اینورژن (وارونگی هوا) درشـهرهاي بزرگ 

مثـل تهران بیمار يهاي تنفسـی خیلی تشـدید 

مـ یشود. افراد در فصـول سرد ممکن است دچار 

سرماخوردگی و یا تنگی نف سهاي خیلی شـدید 

شـوند و حتـی نیاز به بسـتري شدن پیـدا کنند. 

همـچنین عالئـم و حمالت آسـم در هواي آلوده 

تشدید م یشود. اوایل فصـل بهار هم بیمار يهاي 

مرتبط به آلرژي مانند پولیپ، سـینوزیت و آسـم 

تشـدید م یشـود. معمـوالً فصـل تابسـتان براي 

بیـماران ریـوي فصـل خـوبی است هـم ب هخاطر 

ایـنکه کـه آلودگی کـم است و هم بیمار يهـاي 

ویروسی کمتر دیده م یشوند.

عالئم هشـداردهنـده در ریه، یـکی تنگی نـفس 

است که بیمار احسـاس ناخوشـایند، دشـواري و 

سـختی تنفس و سـطحی شـدن تنفس را دارد و 

دچار تنگی نفس م یشود. اگر تنگی نفس شـدید 

باشـد فرد در حالت اسـتراحت و خواب نیز دچار 

تنگی نفس م یشـود. عالمت دیگر نیز این اسـت 

که از ریه صدا خِ سخِس شنیده م یشـود و وقتی 

بیـمار نفس م یکشـد، صداي نـفس کشـیدن او 

شـنیده م یشــود، یا زمانی که هوا درمحیط کار 

آلوده باشد دچار سرفه شـود. خلط هم یکی دیگر 

از عالئم هشـدار دهنـده است، اگـر خلط ایـجاد 

شود، به خاطر عفونت و یا التهابات ریه است، ولی 

اگـر خلـط خونی باشـد ایـن یـکی از مه متریـن 

عالمت هشـدار دهنده است که م یتـواند عوامل 

عـفونی ، سرطان ی یـا بیمار يهـاي رومـاتیسـمی 

باشد.

چه عواملی باعث عفونت ریه م یشود؟

بیمار يهاي ریوي درچه فصـلی بیشـتر شایع 

م یشوند؟

عالئم هشداردهنده بیمار يهاي ریوي چیست؟

سالمت 
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از نظـر آماري احتمال ابتال به بیمار يهاي ریوي 

مثل آسم در افراد چاق بیشتر است. در افراد چاق 

قفسـه صدري ب هدلیل بافت چربی زیاد ب هدرستی 

باز و بسـته نم یشـود و قسـم تهاي پاییـن ریـه 

ممکن اسـت بر روي یکدیگر قـرار گیرند. چـاقی 

بیـش از آنـچه تصـور م یشـود بر روي سیسـتم 

تنفسـی تأثیر م یگـذارد و م یتواند موجب تنگی 

تنـفس فعالیتی، سنـدروم آپنه خواب انسـدادي 

(خـر و پف و بیدار شـد نهـاي مکـرر از خـواب)، 

بیمـاري مزمن انسـدادي ریه (COPD) و آسـم 

شود.

همچنین گفتن یاست شـای عترین علت سـرطان 

ریه قرار گـرفتن در معـرض دود دخانیات بـراي 

مدت طوالنی است.

تب و یا سـرفه، خود را نشـان دهند که معموالً با 

مصـرف استامینوفن و مایعـات خودب هخود بهبود 

م ییابند، مگـر ای نکه بیما ر یک بیماري زمین هاي 

مـثل آسم، برونشـیت مزمن (التهـاب ن ایژ هها) یا 

فیـبروز (فساد الیاف) داشتـه باشد کـه آن موقع 

باید به پزشک مراجعه کند.

در حـال حاضـر چـهارمین علت مـر گ ومیـر در 

جهان، بیمار يهاي مزمن تنفسی بیان شده است 

که در رأس آ ن بیماري مزمن انسـدادي ریه است 

کـه این بیماري مـوجب اختـالل عملکـرد ریه و 

مـلتهب و تنـگ شـدن مجـاري هـوا مـ یشـود. 

معمـو لتـرین و مـه متـرین عامـل این بیـماري 

استعمال و یا استنشاق دخانیات است. همچنین 

از دیـگر موارد مـورد توجه، آلودگی هواسـت که 

یـکی دیگر از علل این بیماري اسـت. آالیند هها و 

موادي که در برخی مشـاغل افراد با آن در تماس 

م یباشند سبب مشـکالت تنفسـی در افراد مورد 

مـواجهه بـا آنـها خـواهد شـد لذا م یتـوان آ نرا 

ب هعنوان عامل دیگـري در این مورد نام بـرد و در 

آخـر افـراد با زمینه آلـرژیک که در معـرض مواد 

آلرژ يزا قرار م یگیـرند بخش دیگـري از بیماران 

مزمن تنفسی را شامل م یشوند. 

چـرا اشخـاص چاق بیشـتر دچـار مشـکالت 

تنفسی م یشـوند، آیـا چاقی هـم در بیماري 

ریوي تأثیر دارد؟

آیا مصـرف دخانیات موجـب خلل در عملکرد 

ریه م یشود؟

عضو هیأت پزشکان بیمارستان پاسارگاد

متخصص بیمار يهاي داخلی و فوق تخصص ریه

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

گفتگوي اختصاصی با

دکتر نادر رضایی



ارقا منگر آریا

مصطفی احمدي وسطی کالئی، عباس اسماعیلی، عباس حیدري کبریتی، مهناز خشنودنیا، محمدتقی رضائی، ابوالفضل رضائی،
محسن زرعی، علیرضا زند بابارئیسی، قاسم شیخانی، سید محمد طباطبائی، اسفندیار گرشاسبی، علی گشتاسب،

حج تاله حجت رهبري، حسن معلومات، محمدحسین ملکیان و ابوالفضل میرزائی

تلفن: 5-02166932021 نمابر: 02166920876

آذرین حساب
پژمان معتمدیان دهکردي، ابوالقاسم معماري و مهرناز براتی

تلفن: 8-03136641917  نمابر:03136627907 

آریا بصیر اندیشه
مصطفی خادم الحسینی، عباسعلی صفائیا نپور و عباس رضائیان

تلفن: 4-02188647833  نمابر: 02188647843

  

آریا روش
حبیب جامعی، سید محمد بزرگ زاده و محمدکاظم مالیک صفت

تلفن: 02188674704 نمابر: 02188198401

آرنیکا ارقام پارس
سید محمود موسوي شیري حس نآبادي، علی توکل ینیا و مرتضی دهقانی

051338909658نمابر:  05138646825  تلفن:  

آریا بهروش
فتحعلی والیی، محمد صالح و فرامرز میرزایی صلحی

تلفن: 02188034406  نمابر: 02188034482

  

تلفن: 9-02188937317  نمابر:02188901834

   
سیـروس شمسـی، علی اصغر مسلمـی، دکتر حمیـدرضا ارجمندي، مصطـفی جان نثاري، جواد رائی نـوجه دهی، بهنام دائـی مژدهـی، علی عزیزي،

محمود رجائی، جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

تلفن: 2-02188544590 نمابر: 02188503527 آزمون پرداز ایران مشهود

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

آزموده کاران
مسعود بختیاري، عل یاصغر فرخ، اسداله درخشانی، حدیث توکلی کوشا، امیرحسین عبدالملکی و مسعود سورانی

تلفن: 02122925910 نمابر: 02122925903

تلفن: 02126122478 نمابر: 02126155229آبتین آرمان نامدار

ارقام پژوهان دقیق
پرویز آزادپیما، اسماعیل شیخ بابایی و حسین میالنی

تلفن: 02188547075 نمابر: 02188764648

آبتین روش آریا

خسرو عارفی، محمد عطایی جعفري و سید علی مه رآور

تلفن: 02188109418 نمابر: 02188109421

سردار بارگاهی، حمیدرضا اصغري، حسین طالبی، موسی حسینی، ناصر عسکري نائینی، بهمن فدوي رودسري و محبوب مهدي پور بهمبري

عبـاس وفادار، عباس شجاعی، محمدرضـا گلچی نپـور، علیرضـا عطوفی، محمد حسـن سعادتیان فریـور، فرزاد شهـدادفرد، سیـد عباس 
اسمعی لزاده پاکدامن، ناصر سنگسـر یزدي، فریبرز طاهري، فرشید محبی، خسـرو لطف یزاده، رضا معصـو مزاده، محمدصادق حشـمتی، 
مصطفی اعالئی، محمود بابائ ی رهنی، محمود میوند، نیما جناب، عل یاکبر اورعی، سیاوش مهد يپور، رامین حشمتی، حسـین مهربانی و 

محمدرضا صانعی

آزمودگان
مهرداد آل علی، سیدمرتضی فاطمی اردستانی و فرهاد فرزان

تلفن: 02188929708 نمابر:02188929642

آزمون سامانه
عبدالرضا فرهاد نوربخش، عل یاصغر نجفی مهري و حسین قاسمی روچی

تلفن: 02177637730 نمابر: 02177527458
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عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

تلفن: 02188306911 نمابر: 02188831681

  

بیداران
عباس اسرارحقیقی، حسین فر جاللهی و بابک عباسقل یزاده

بهروزان حساب
محمدصدیق امیري و بهرام همتی

تلفن: 02122889338 نمابر: 02122889624  

بهراد مشار
مجیدرضا بیرجندي، مهربان پروز، مرتضی حاجی عباسی، فریده شیرازي، محمدرضا عبدي و رضا یعقوبی

تلفن: 02188493171 نمابر: 02188309490

تلفن: 2-02188305391 نمابر: 02188844685بهمند

رضا آتش، محمدرضا آرزومند صومعه سرایی، نادر رستگاري، احمدرضا شریفی قزوینی، علی مشرقی آرانی، هومن هشی و رسول دوازده امامی

اندیشه نیکان حساب
مصطفی پاکدامن، پروین علی نژادي بنائی و نوروز ستار پناهی

تلفن: 02188853073  نمابر: 02188927591

  

امین مشاور بصیر
احمد فالح، محسن نظریان، عبدالرحیم ماپار و محسن رحیمی

تلفن: 1-02188874900  نمابر: 02188793791

  

آگاهان تراز توس
حسن سعیدي بیلندي، هاشم خواجه کرم الدین و حسین محمدجانی

تلفن: 05137684404 نمابر: 05137673370

آگا ه تراز مدبر
سید شهریار نوریان، احمد جبرائیلی، کوروش محمدقمی و مصطفی ردان یپور

تلفن: 03136695445 نمابر: 03136695461

اطمینان بخش و همکاران

سعید گل محمدي، یاسین قاسمی، مهدي مرادي و رسول یگانه امندانی
تلفن: 02188105367  نمابر: 02188105390

اصول پایه فراگیر
حسن صال حآبادي، ابراهیم موسوي، رزا صال حآبادي و پریناز موسوي

تلفن: 02188708174 نمابر: 02188704112

آگاه تدبیر
سیامک فتحی دهکردي، سعید برهانی، مهدي کیانی و خسرو حجارزاده

تلفن: 03136282122 نمابر: 03136259907

آگاه نگر
محمد افسري، محمدرضا تقوایی و دکتر محمد نورزاد دول تآبادي

تلفن: 02188521677 نمابر: 02188505111

بصیر محاسب توس
غالمحسین پورفاطمی جزین، براتعلی مشکانی و علیرضا رضایی

تلفن: 05138456369 نمابر: 05138428581

تلفن: 8-02188504586 نمابر: 02188170279 بیات رایان

عبدالحسین رهبري، علیرضا جم، ابوالقاسم مرآتی و امیرحسین ظهرابی

پایش گستر حساب
سید حمید عالئی ورکی، رضا محمد خانلو و سید حسن عالئی

تلفن: 02833338344 نمابر: 02833330792
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اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي و سیدعباس موسوي سنگسرکی

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  



عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

رهبین
حسین شیخ سفلی، محمد حاجی پور، جواد عی شآبادي و نقی مزرعه فراهانی

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    

رازدار
مسعود پارسائی، احمد رضا پاك گوهر، مجید رضازاده، محمدعلی صالحی تجریشی، محمدجواد صفار سفالئی، محمود لنگري، مریم عبداللهی طادي، 

حمیدرضا فروزان، سعید قاسمی، محمود محمدزاده، حسن حدادي، حمیدرضا اسمعی و حسن زلقی

تلفن: 02188726802 نمابر: 02189774853

   

روشنگر بصیر
ناصر بیک، محمد دشت آبادي و سید جواد صالحی

تلفن: 4-02188288862 نمابر: 02188288865

داوران حساب
شعبان حبی بپورکوچکی، حسین شریفی یزدي و ابراهیم مرادي

تلفن: 02188510054 نمابر: 02188543783

سنجیده روش آریا
لقمان سینکا کریمی، جواد محمدي و محمدرضا همتی

تلفن: 02144221149 نمابر: 02144220072

سخن حق
هوشنگ خستوئی، شهره شهالئی و اسداله نیلی 

تلفن: 02188794646 نمابر: 02188794928

  

تلفن: 02188866022نمابر: 02188867640دایا رهیافت

مجید صفاتی، احمد حسنی، خسـرو واشقانی فراهانی، حسـن منوچهري فرد، مرتضـی عسـگري، عبدالحسـین فرزان، سید جمیل خباز 
سـرایی، کاظم محمدي، منصـور اسدزاده، حمید خادم، سید خضـراله ول یزاده، ایرج جمشـید يفر، احمد وحیدنیـا، سنجر مقلی، فـرزاد 
ـ ا زاده کفاش، محسـن صحت، بهاره  خـابندي، محم دجواد مصـلح، علی دارابی، نوروزعل یمیر، فریده محمـدي، وحید خسـروي، غالمرض

حقیقت طلب، مهدي امیري، مسعود خزایی، هادي مویدي آملی و ملیحه برادري ازغد

دش و همکاران
منوچهر انور يزاده نائینی، میلتن ایوان کریمیان، بهروز دارش، سعید ربیعی و سید حسین عر بزاده

تلفن: 02144846601 نمابر: 02144846612

تلفن: 03136204794 نمابر: 03136204795

   

دقیق تراز سپاهان

عبدالعظیم ایزدي، محسن شکر يزاده و فریدون مظاهري

تلفن: 1-02144299340 نمابر: 02144297192داریا روش

 

  

شهریار دیلم صالحی، داریوش امین نژاد، سید علی شیرازي، محمد جعفر دهقان طرزجانی، محمد حسن فامیلی، حسن طهرانی و فرشید سلطانی لرگانی

حساب گستر پویا
محمدحسن کریمی، کامران خدایی، کریم هاتفی، محمد ترامشلو، محمدرضا عزیزي و بالل محمدزاده

تلفن: 02144975513 نمابر: 02144978149

  

حافظ گام

حسین شیخی، مهدي آقاجانی، سیویل احمدزاده، حمید خادمی و حمید چراغی کازرونی
تلفن: 60-02122912159 نمابر: 02122270981

تالش ارقام
فیروز عرب زاده، سی دسعید ثنائی کرهرودي و علیرضا مصطف یزاده

تلفن: 02188806876 نمابر: 02188806876

رمز پویا
مسعود شیرازیان، حسن حیاط شاهی و محمد حسین ولی

تلفن: 02122912917 نمابر: 02122907016

خبرنامه حسابداری ایران ۲۲

پویندگان پارس حساب
محمد باباپور و جمشید شاهرخی چمن آبادي

تلفن: 05138482201 نمابر: 05138482204



عضو انجمن حسابداري ایران

کوشش

امجد استیفائی، محمد هاش مپورمند و هوشنگ خوشروان

تلفن: 02188734707 نمابر:  02188736361

  

عامر مشاور تهران
معصومه شعبان، نسرین پاشایی راد، فروغ فرشچیان و مرتضی نوبخت

تلفن: 02188902389 نمابر: 02188905647

صدر
مرتضی آزاده، هادي باباپور و محمود صدر

تلفن: 02188843015 نمابر: 02188345794

هادي حساب تهران
حمیدرضا کیهانی، علی کیهانی، عباس جباري، محمد حسین(بهروز) سربی و اکبر دادگر نمینی

تلفن: 02188423569 نمابر:  02188472660

شراکت
محمدعلی اکباتانی، مهسا فرخی، مجید کشورپژوه لنگرودي و سیروس گوهري

تلفن: 02188717650 نمابر:  02188720188  

نو اندیش
منصور خداپرست، داود غرقابی و فرهاد خلیلی

تلفن: 3-02188516792 نمابر:  02188757479

 02188843705 نمابر:  5-02188843704 تلفن:  هشیار بهمند

هژیران
فرخ اربابی وحدت، ساسان عماد دادرس، بهروز عموهاشم، اصغر پارسایی، مسیح ساالریان و سید مسعود حسینی

تلفن: 02188705509  نمابر: 02188554658

تلفن: 02166565290  نمابر: 02166900940 همیار حساب

عبدالمهدي امینی، محم دتقی سلیما ننیا، مسعود مبارك و منصوره منصفی

تلفن: 02188209817 نمابر: 02188209819هوشیار ممیز
امیرحسین نریمانی خمسه، محسن رضائی، محمد حسینی منش، محمد جواد هدایتی املشی، مظفر شفیعی، محمد صابر هشتجین، مهدي قره باغی،

محمد نوریان رامشه، رسول انگبینی، هاشم مقدمیان و مسعود قریب

عباس هشی، حمید یزدا نپرستی، محمد سخای یفر، محمدعلی ناظري، جواد باغبان، مصطفی باتقوا و رویا مهد يزاده

موسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

۲۳انجمن حسابداری ایران

سیاق نوین جهان
محمد تقی منصوري راد، عبدالهادي بحرانی اصل، عباس حسنی کبوترخانی و لیال رضایی جهقی

تلفن: 02144264812 نمابر: 02144264957

تهران، جن تآباد شمالی،

باالتر از نیایش، گلستان شرقی،

جنب خشکشویی، ساختمان ۸۴

تلفکس: ۴۴۸۴۴۷۰۵، ۸۸۰۵۱۳۴۱

iranianiaa@yahoo.com

www.iranianaa.com








