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الزم است از حضور استادان، حسابرسان و حسابداران، تشکر کنم.

انجـمن حسـابرسی ایران در سال 92 مجوز خود را اخـذ کرد و سرآغاز فعالی تهاي عملی، سال 96 بود. 

دراین مدت به موفقی تهایی دست پیدا کردیم. ولی صرفاً فعالی تهاي ستادي انجام دادیم. حدود 2 سال 

درسکوت کامل فعالیت کردیم ولی با فعالی تهاي ستادي موفق شدیم بیشترین رشد را کسب و به درجه 

A در بین 360 انجمن علمی دسـت یـابیم و اکنون، از امروز، انجمن حسـابرسی ایران خود را در معرض 

دید همگان قرار م یدهد. “آغاز همیشه سخت ترین مرحله است”. 

به تدریج و ذره ذره قدرت حسابرسان و حسـابداران را کاستند. باید از اکنون به آینده ذره ذره و به تدریج 

با آرامش، توانای یهاي ما را بهتر بشـناسند تا به جایـگاه اصلی خودمان یعنی باالترین دسـت یابیم. نگـاه 

بنده هیچگاه شخصـی نبوده، نیسـت و نخواهد بود و فراتر از ارگانی است. بر این باورم نباید منتظر شویم 

رویـدادي اتفاق ب یافتد و بعـد دنبال چاره بگردیم. باید اتفاقات و تعرضـات را قبل از وقـوع پی شبینـی و 

سپـس جلوگیري کرد. ذره ذره وارد شـدند، اکنون حرفه حسـابداري زندانی دیـگران شده است. چگونه 

دیگران به خود اجازه دادند به حسابرسان و حسابداران و موسسات حسـابرسی مواردي را تحمیل کنند؟ 

علت، ناهماهنگی و مهمتر از آن یکپارچه نبودن است. البته همگان م یدانند در داخل رشته هم کسـانی 

هستند که به رشته صدمه م یزنند. 

با عرض سالم و ادب و آرزوي سالمتی براي همه شما بزرگواران

انجمن یک NGO علمی و تخصصی ب همعناي کامل است. از کلیه دانشگا هها، حسـابداران رسمی، دیوان 

محاسبات، بازرسی کل کشور، مجلس شوراي اسالمی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزي و بورس که در 

باالترین رده از لحاظ علمی و یا تخصصی و حرف هاي قرار دارند، عضوگیري شده است. پس بخشـ ینگري 

در انجمن مفهوم ندارد، چون متعلق به شخص یا گروه یا ارگان خاصی نیست. 

بـارها این جمله را شنیدم که شـما بزرگواران حسـابداران رسمی متعـلق به جامعه حسـابداران رسـمی 

هسـتید، “جملـه وارونه است” جامعه حسـابداران رسمـی متعلق به شـما عزیزان اسـت. انتقال دانش و 

تجربیات حرف هاي به دیگران را ب هراستی شـما بزرگواران انجام م یدهیـد که هیچگـاه دیده و بیان نشده 

است. حرف هاي پر زحمت، پر استرس و پر از حاشیه و نگرانی. 

نـظر ب هدرخواست تـعدادي از حسـابداران رسمی جهت برگزاري نشـسـت تخصـصـی، ب ههمـت انجمن 

حسابرسی ایران نخستین همایش انجمن براي حسابداران رسمی برگزار م یشود. 

حسابداري و حسـابرسی محصـول نیاز انسـان است و وظیفه آن ارزیابی وقایع گذشته، حال و پی شبینی 

آینـده است. یکی از رموز موفقیت، همیشـه نو بودن است. انجمن یک سازمان مردم نهاد است و قطعاً به 

رشـته با جامعیت فکر و عمل م یکند و هیچگاه بخشـی حرکت نم یکند و نخواهـد کرد. انجمن وظایف 

اصلی خود را شناساندن توانای یهاي حسـابداران و حسـابرسان م یداند. وقتی پایان کار را آغاز کار دیگر 

بدانیم آن زمان است که پیشرفت حاصل م یشود. شما بزرگواران ذخایر این مملکت هسـتید و از دیدگاه 

حسابداري اندوخته سرمای هاي براي کشور هستید. 

سخنرانی دکتر ناصر پرتوي

در همایش حسابرسان 



انـتـخـابـات شــورای عـالـی جـامـعـه

حسـابداران رسمی ایـران برگزار شـد
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دکتر حسین شی خسفلیاحمد حسنیاسفندیار گرشاسبیحسین بخشیدکتر عل یاکبر عر بمازار

مصطفی باتقواغالمرضا شجريدکترکاظم واد يزادهدکتر سعید جمشید يفرد علی قریشی طیبی علیرضا مهرادفر

ایـن پیـروزي را به یـکایک انتخاب شـدگان و همچنیـن 

براي نخسـتین بار از بدو تاسیـس جامعه 11 نفر معـرفی 

شده توسط (گروه ائتالف شفاف) همگی انتخاب شدند. 

امید است11 نفر حداقل 1095 روز دیگر، هماهنگ یهاي 

الزم را با یکدیگر داشته باشند. هرچند یکایک بزرگواران 

باید آمادگی داشته باشند قطعاً فرد یا افرادي معدود قصد 

دارند این یکپارچگی را خدش هدار کنند.

دبیـران پنـ جگانـه گـرو ههـا تبـریک گفتـه و مـوفقیت، 

یکپارچـگی و از همه مـهـ متر گذشت نسبت به یکدیگـر 

را آرزو داریم.

در خـاتمه، بر این باوریم کـه چنانچه جامعه حسـابداران 

رسمی ایران ه رچه بی شاز پیش موف قتر شـود ارگا نهاي 

حسـابداري و حسـابرسی نیـز قطعاً بی شاز پیـش تقویت 

خواهند شد.

هر ۱۱ نفر گ�وه ائتالف شفاف وارد شورای عالی جامعه شدند



حـسـابدا�ی ذهنـی و

درک تصمیمات مالی

فرید اسماعیلیان

عضو تحریریه مجله موفقیت

کارشناس ارشد علوم اقتصادي

تحلی لگر و مدرس سواد مالی

راهکارهاي موفقیت

حا لآنکه، گـام نهـادن د ر دنیـاي واقـعی و بـررسی عملکـرد انسا نهـا در 

تصـمیمات پـولی و مـالی روزمـره، نشـان م یدهـد که بخش عمـد هاي از 

رفتـارهاي مالی، رفتارهاي منطقـی ب همعنـی علمی آن نیسـت و نـاشی از 

فـرضیات غیرعلمی و فـارغ از منطق اشاره شده در متون اقتصـادي است و 

افراد در ذهن خود براساس چنین فرضیاتی تصمی مگیري م یکنند.

بنابراین حســابداري ذهنی مجموع هاي از عملیات آگاهانه است که توسط 

فرد و خـانوارها براي سـازماندهی، ارزیابی و ردیابی فعالی تهاي مالی مورد 

استـفاده قرار م یگیرد. براي آشنایی بیشـتر با مقوله حسـابداري ذهنی به 

البـته این نکته را نباید فراموش کـرد که تئور يهاي کالسـیک و متـداول 

مـوجود، بخش زیادي از رفتارهاي مصـر فکنندگان و خریداران را توضیح 

داده و مـ یدهد اما بر هی چکـس پوشیده نیسـت که تـحلیل برمبنـاي این 

تئور يها نم یتواند تحلیلی کامل و توضی حدهنده باشد. ازای نرو در دو سـه 

دهه اخیر شـاخ هاي از علم تح ت عنوان (اقتصاد رفتاري) و (مـالی رفتاري) 

شکل گرفته است که جایی در میان رشت ههاي مالی و اقتصـادي از یک سو 

و روانشناسی و رفتارشناسی از سوي دیگر نشسته است. 

یـکی از تئور يهایی که توانسـته است بخشـی از رفتـار مصـر فکنندگان، 

خریـداران و ب هطورکلی رفتار مالی و تصـمیمات اقتصـادي افراد را توضیح 

دهـد، تئوري (حسـابداري ذهنی) است. براسـاس این تئوري، افـراد براي 

ارزیـابی هـرکدام از تصـمیمات مـالی خود، حسـابی جداگانه در ذهن بـاز 

مـ یکنند و سعی دارنـد عواقب هـر تصـمیم (مثبت یـا منفی) را ب هتنهایی 

بـررسی نمایند و درنتیـجه از دیـدگاه ک لنگر، مجموعه تصـمیمات افـراد 

ـ هگذاري) باز م یماننـد و ممکن است تصـمیماتی  (شبیـه پورتفوي سرمای

مستقل بگیرند که منجر به حداکثرسازي مجموعه ثروتشان نشود. 

مواجهه افراد با مسـائل مالی و نحوه عملکردشان در تصـمیمات اقتصـادي 

یکی از مسائل مهم، چال شبرانگیز و البته بسـیار جذاب براي تحلی لگران و 

سیاس تگذاران بوده و هسـت. تئور يهاي کالسیک و متداول اقتصــادي، 

تصـمیمـات افـراد را تصـمیماتی منطـقی و بـر روي نقـاط بهینـه د رنظـر 

م یگیرنـد و سایر نظریات رفتاري و اقتصـادي را بر پایه آن مطرح م یکنند 

(مانند تئور يهاي مصر فکننده کالسیک و متداول).

حسابداري ذهنی چیست؟

ـ هطور ذاتی تمایـل دارند حسا بهایی مانند  ب) طبـق هبندي: یعنی افراد ب

درآمـدهاي عادي در بـرابر سودهاي بـادآورده و مصـارف ضروري در برابر 

مصارف لذ تبخش را طبق هبندي کنند.

1-کاربردها براي سرمای هگذاران در بازارهاي سهام.

ـ هکنـنـدگان  3-کـاربـردهـا بـراي تـهـی

گزار شهاي مالی. 

مثـال زیر توجه کنید: شخصـی یک ساعت را ب هقیمت 500 هزار تومان در 

یـک فروشگـاه م یپسـندد، امـا او ب هدلیل اینکه احسـاس م یکنـد خریـد 

نـامعقول است از خـرید ساعت منصـرف م یشود. ماه بعـد این ساعت را از 

همسـرش ب هعنوان هدیه تولد دریافت م یکند. نکته جالب توجه اینجاست 

کـه او و همسـرش حسـا بهاي بانـکی مشـترك دارنـد با ای ن وجود، مرد 

احساس رضایت کامل دارد! تحلیل حسـابداري ذهنی ب هایـ ن صورت است 

کــه شخـص در ذهـن خـود این تصور را دارد که اگـر خودش سـاعـت را 

خـریداري م یکرد عالوه بـر 500 هزار تومـان هزینه سـاعت، باید هزینـه 

ذهنی و اجتماعی ولخرج بودن را نیز پرداخت م یکرد. درصـورتی که دلیل 

هدیه تولد، دلیل قابل قبولی براي احساس رضایت کامل م یباشد.

بنابراین حسـابداري ذهنی درنهایت 

مـ یتوانـد پاسـخگـوي بسـیاري از 

ابـهامات و پرسـ شهاي موجـود در 

حوز ههاي مختلف مالی، اقتصادي و 

حسـابداري باشد، که نیازمند مطالعه و 

تـحقیقـات بیشـت ر تـوسط کارشنـاسان 

مالی، حسابداري و اقتصادي است.

ـ هتـکرار و ترتیـب ارزیـابی حسا بهـاي ذهـنـی در  ج) ارزیـابی: یعنـی ب

محدود ههاي زمانی روزانه و هفتگی و ماهانه و ... م یپردازد. هرچه محدوده 

ـ هاي افراد  زمـانی ارزیاب یهاي ذهنی افراد کوتـا هتر باشد، تصـمیمات هزین

براي مخارج غیرضروري سری عتر رخ م یدهد.

ب هطور کلی سه بخش وابسته در حسابداري ذهنی وجود دارد:

کاربردهاي حسابداري ذهنی 

و سـخن پایانی اینـکه بر اساس مـوازات موجـود بین حسـابداري ذهنی و 

ـ ههاي مهمی وجـود دارد که مـ یتوانـد با تئـوري  گزارشـگري مالی، زمین

حسـابداري ذهنی ب هوسیـله محققان در قالب مثا لهـاي عینی و کاربردي 

جهت راهنـمایی آنان توضیح و بسـط داده شـود که ا زآ نجمله م یتوان به  

موارد ذیل اشاره نمود:

سه بخش وابسته در حسابداري ذهنی 

2-کاربردها براي تدوی نکنندگان استاندار دها.

الف) کدگذاري: این بخش به چگونگی قال ببندي نتایج م یپـردازد. بـراي 

مثال در مقایسه با پول ب هدست آمده از کارهاي سخت و عادي، مبالغ ناشی 

از سود غیرمنتظره مانند برنده شدن در قرع هکشـی بانک، در حسـا بهاي 

ذهنی اهمیت کمتري دارد و آن را راح تتر خرج م یکنیم.

$

۳انجمن حسابداری ایران



آشنایی بیشتر با چهر ههاي حرفه

1- حسن همتی متولد دوم مهر ماه 1321 سمنان

2- سوابق آموزشی:

دوره ابتدایی و متوسطه را در سمنان و دوره کارشناسی خود را در دانشـگاه 

تهران گذراند و درسال 1352 فارغ التحصیل گردید. در دوران دانشـجویی 

بـه تدریس در دبیـرستان مشـغول بود. از سـال 1353 عالوه بر تدریس در 

دبیرستـان طی دو روز در هفته، بقیه روزهاي هفته در موسسـه دیگري که 

وابسته به دولت بود ب هعنوان کارشناس برنام هریزي مشـغول به کار شد و از 

ابتـداي خرداد 1356 براي ادامه تحصـیل به آمریـکا عزیمت نمود. در سال 

1358 بعد از پایان تحصیل دوره کارشناسی ارشد به ایران بازگشـت. نهایتاً 

در سال 2002 موفق به دریافت دانشنامه دکتري حسابداري و مالیات شد.

3- ویژگ یهاي معلمی و حرف هاي:

از مهمترین ویژگ یهاي دکتر همتی در حرفه آموزشی م یتوان از؛

1- داشتن انگیزه مناسب در تدریس 2- داشتن آگاهی کامل در حیطه کار 

آموزشـی 3- ب هروز بودن 4- اسـتفاده از منابع معتبـر علمی بـراي بحـث و 

بررسی در کالس 5- ایجاد انگیزه در دانشجویان براي مطالعه بیشتر از نظر 

علمی و حرف هاي 6- در نهایت تشویق و ترغیب دانشجویان به مطالعه علمی 

و حرف هاي و تعمیم آنها در سطوح مختلف نام برد.

 نظر ایشان در رابطه با حرفه معلمی ای  ناس تکه حرفه معلمی نیازمند عشق 

اسـت، باید از همه جاذب ههاي خـارج از حرفه بیرون زد و عشـق را که باعث 

رشـد درختان م یشـود ب هپاي درختان ریـخت تا درختـان پرباري داشـته 

باشیم در غیر ای نصورت وضعیت همانی م یشود که در دنیاي امروز شـاهد 

آن هستیم. معلمان باید براي تربیت نیروهاي توانمند همت فراوان به خرج 

دک�ر حسن همتی
مشاهیر حسابداري ایران

خبرنامه حسابداری ایران ۴

دهند و ناظر بر اعمال و رفتار نسل آینده نخبگان در حال تربیت باشند.

4- سوابق علمی و حرف هاي:  

در سـال 1362 عمـالً وارد تـدریس حسـابداري در مراکز آمـوزش عـالی و 

دانشگا ههاي دولتی و غیر دولتی شد. از سال 1368 به عضویت هیات علمی 

دانشکده فنی و حرف هاي درآمد و مسـئولیت مدیریت گروه را حدود ده سال 

ب هعهده داشت، عالوه بر این در دانشگا ههاي تهران، دانشکده حسـابداري و 

امـور مالی شرکت نـفت، الزهرا، دانشـگاه امام خمینی، دانشـگا ههاي آزاد و 

موسسـه آموزش عالی رجا و ... به مـدت بیش از 30 سال مشـغول تدریس 

دروس حسـابداري دوره کاردانی، کارشنـاسی، کارشناسی ارشد و دکتـري 

شـد. در بهمن سال 1374 به عضـویت هیات علمی موسسـه آموزش عالی 

رجا درآمد و از اواخر سال 1377 مدیریت گروه حسابداري را برعهده گرفت 

و بـا همکاري نزدیک بـا ریـاست دانشـگاه رجاء دوره تحصـیالت تکمیـلی 

حسابداري، حسابرسی و حسابداري مدیریت را توسعه داد.

ایشان در رزومه علمی خود سوابق زیر را دارند:

• بی شاز 80 مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده. 

• استاد راهنماي بی شاز 80 پایا ننامه دوره کارشناسی ارشد.

• استاد مشاور بی شاز 80 پایا ننامه دوره کارشناسی ارشد. 

• تـالیف 18 جـلد کتـاب حسـابداري در سطـوح مختـلف کـارشنـاسی و 
کارشناسی ارشد.

6- و درآخر دکتر حسن همتی م یگوید: براساس شناخت یکه از سا لهاي 

دور بـا آقاي دکتر پرتوي دسـت یافتم م یتوانـم به جرات اعـالم کنم که او 

مدیري توانمند است و در عمل ثابت کرده اسـت که امور تحت نظارت خود 

را ب هنحو احسن انجام داده و تمام زوایاي فعالی تهاي تحت نظر خود را ابتدا 

مورد بررسی و مطالعه قرار داده و سپس به مرحله اجرا در م یآورند.

نـظر دکتر همتی ای  ناسـت که نظـارت دقیق بر انتخاب کتا بهاي درسـی 

تـوسط برخی استـادان حسـابداري وجـود ندارد زیـرا طبـق دستورالعمل 

برنام هریزي وزارت علوم به ازاي هر واحد درسی حداقل 110 صـفحه کتاب 

درسی مورد نیاز است و برخی از استادان ب هجاي تدریس کتا بهاي درسـی 

بـا گفتن جزوه اطالعات الزم را در اختیار دانشـجویان قرار م یدهند، از این 

رو سطح آگاهی و دانش فار غالتحصیالن رو به افول است و کمتر به تدریس 

دانش حسابداري که مطابق با استانداردهاي الزم حسابداري است پرداخته 

م یشود و براي اکثر فار غالتحصـیالن رشته ب هعلت پذیرش بی شاز حد مورد 

نـیاز و نـداشتن اطالعـات کـافی مطـابق با استـانداردهـاي حسـابداري و 

حسابرسی و عدم آگاهی از قوانین مرتبط با حرفه حسابداري و حسـابرسی 

براي تازه واردین مشکالتی ب هوجود آورده است. در کالس درس کارشناسی 

و کـارشناسی ارشد تالش ایشـان بر این اسـت دانش حسـابداري را تـوام با 

استانداردهاي مرتبط در کالس ب هصورت ترکیبی مطرح نمایند.

• پژوهشگر نمونه- منتخب توسط سازمان حسابرسی.

5- توصیه دکتر حسن همتی:



حـاکمیت شـرکتی که در برگیرنده روابط صـحیح میان مدیریت شـرکت، 

سـهامداران، هیأ تمدیره و سـایر گرو ههاي ذینفع م یباشـد سـاختاري را 

فراهم م یکند تا نظارت و کنتـرل بـر عملکـرد مدیـران را بهتـر کند و این 

همان معنی نزدیک حسابرسی داخلی یعنی کارایی و اثربخشی فرآیندها را 

در برم یگیرد.

صور تهاي مالی حسـابرسی شده ب هعنوان مه متـرین سند مالی هرشرکت 

ضمن گزارش مالی و عملکرد یک شرکت تا حدودي عملکرد مدیران را نیز 

در برم یگیرد. کسب سود ب هعنوان یک یاز اصل یترین وظایف مدیریت بنگاه 

و توزیـع آن در مجمع براي هر مدیـري حائـز اهمیت است و اینکه د ر ایـن 

راستا چگونه از امکانات دراختیار، اعم ا زمنابع و نیروي انسانی استفاده کند 

و عدالت را ب هعنوان اصل یترین وظیفه خود بداند و تعریف درسـت عدالت و 

انصاف در مواجهه با همـه ارکان بنگا ههـا و حفظ حقوق آنـان را با رعایـت 

قـانون و مقـررات انجـام دهد موضـوعاتی اسـت کـه م یتـوان د ر تعـاریف 

حسابداري و حسابرسی نیز ب هوضوح آ نرا دید.

نـظارت منـظم و سیستماتیـک سهـامداران بر عمـلکرد مـدیران فـارغ از 

فرهن گسـازي آن و اجراي دقیـق حاکمیت شـرکتی در شـرک تها نقش و 

جایگاه حسابداران و حسابرسان را بی شاز پیش با اهمی تتر نشان م یدهد.

اینـجانب در این یادداشت قصـد تعریـف اهـداف و ضـرورت پیـاد هسـازي 

حاکمیت شرکتی را ندارم و فقط چند سطري درخصـوص رابطه حاکمیت 

شرکتی با جامعه بزرگ حسابداري توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.

موضوع حاکمیت شرکتی یا راهبري شرکتی طی سا لهاي اخیر،  باتوجه به 

تـحوالت پیچیده در اقتصـاد جهانی، افزایش ریسـک شرک تها و اهمیـت 

مسـئولیت اجتماعی ب هعنوان ضرورت بنگا هداري تعریف شده است و از آن 

ب هعنوان یکی از عوامل اصلی بهبود فضاي کس بوکار یاد م یکنند.

رابطه نزدیک حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداري چنان دره متنیده است 

کـه یکی بـدون دیـگري معنـاي خـود را ا زدسـت م یدهـد، ب هطـوري که 

مفـروضات و اصـول حسابداري در اهداف حاکمیـت شرکتی نهفتـه است، 

اهـدافی ماننـد تـداوم فعالیـت بنگا ههـا، حفاظت از منـافع سـهامداران و 

ذینفعان و بهبود و ارتقاي شفافیت (اصل افشا).

موضوع حاکمیت شرکتی که از دهه 1990 میالدي در کشـورهاي مختلف 

دنیا مطرح شـده بود با ایجاد قانون (ساربنز- اکسـل) شهرت یافت و پ ساز 

آن قـانون مرجـع نظـارتی (هیـأت حسـابداري شرک تهاي سهـامی عـام 

فرصت تشـریح و ارائه راهکارهاي مختـلف در این زمینه، متأسفانه در چند 

سطر یک یادداشت نم یگنجـد فقط خواستم اشاره کوتاهی به این مسـائل 

کرده باشم تا در آینده شاهد همراهی و همکاري همه نهادهاي مسـئول در 

این زمینه و نشسـ تهاي تخصـصـی درخصـوص مسـائل گفته شده نظیر 

اینـکه نقش و جایـگاه کمیته حسـابرسی در شرک تهـا و همچنین نحـوه 

گزارشگري مالی و تطبیقی با حاکمیت شرکتی و همی نطور اشاره مستقل 

و مشـخص حسـابرسان محتـرم در گـزارشات سـالیـانه مبـن یبر رعـایت 

حـاکمیت شـرکتی نه از منظر یک دسـتورالعمل در بازار ســرمایه بلکه از 

منظر حفظ حقوق سـهامداران و سـایر ذینفعان باشـیم تا شـاهد ای نهمه 

فساد مالی، رانـت، انتصـابات غلـط و بدون کارشناسی، ایجاد ریسـ کهاي 

متعدد در شرک تها که با تغییر دول تها خود را نشان م یدهد (نظیر تأمین 

مالی بلندمدت) و ... نباشیم.

(PCAOB)) نیز ایجاد شـد که نشـا ندهنده اهمیت حرفه حسـابداري در 

اجراي حاکمیت شرکتی است. 

ـ ههاي حاکمیـت شرکتـی در شرک تهـا کمیتـه ریسـک،  عـا مترین کمیت

حسـابرسی و جبـران خدمـات است که از سال 1386 با توصیـه سازمـان 

بـورس اوراق بهادار و نهادهـاي ناظـر (بانـک مـرکـزي و بیمـه مـرکـزي) 

دسـتورالعم لهایی مبن یبر ایجاد حاکمیت شـرکتی و کمیت ههاي مربوطه 

ارائـه شد و شرک تها نیـز کمیت ههاي حسابرسی و ریسک را ایجـاد کردند. 

هرچند بحث کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی قب لتر نیز در شرک تها 

مطرح بوده است و در این خصوص براي کمیته حسـابرسی منشـور و شرح 

وظایف نیز تعریف شده است اما آنچه امروز شاهد هستیم بیشـتر ب هصورت 

ـ هها را در ساختـار سازمـانی شرک تهـا مشاهده  شـکلی، ایجـاد این کمیت

م یکنیـم و خبري از نـقش آن در راهبري شـرک تها و تأثیر اجرایی آن در 

نـحوه اداره شـرک تها وجود نـدارد. شـاید نپـرداختن بـه اجـرایی شـدن 

ـ هها، نحوه انتصـاب صـاح بنظران مسـتقل در آن و  تصـمیمات این کمیت

همی نطور انتشـار گـزارشات مسـتقل و مواجهـه سهامـداران و مجـامع و 

همی نطور نهادهاي نظارتی بر تصمیمات این کمیت هها منجر شد که بیشتر 

شـکل ظاهري حاکمیت شرکتی در سایت شـرک تها و سـاختار سـازمانی 

مورد توجه قرار گرفت.

دسـتورالعمل حاکمیت شـرکتی شـرک تهاي پذیرفتـه شـده در سـازمان 

بـورس اوراق بهادار و فـرابورس ایران در تیـرماه 1397 به تصـویب هیـأت 

مـدیره سـازمان رسـید که در آن بخ شهـاي جدیدي از وظایف و شـرایط 

اجـرائی ابالغ گردید. مـروري بر 44 ماده این دسـتورالعمل ابـالغی نظیـر  

(استـقالل، کنترل، شرک تهـاي اصـلی و فرعی، اشخـاص وابسـته، افشـا، 

حسـابرس و بـازرس قـانونی) یـافت م یشـود کـه همـه مربـوط به حرفـه 

حسابداري است و همکاران محترم بنده در این حرفه بایستی بیشتر به این 

نکتـه توجه کنند، چگونه با رعایت همان اسـتانداردهاي مالی، آئین رفتـار 

حـرف هاي در شک لگیري و بهبود اجراي حاکمیت شرکتی در کشـور کمک 

خواهند کرد.

حـاکـمـیـت

ـرکــتــی، شـ

نقش و جایگاه

حسـابدا�ی
دکتر غالمرضا خلیل ارجمندي

عضو هیأت مدیره انجمن حسابداري ایران

۵انجمن حسابداری ایران



خبرنامه حسابداری ایران ۶

متولد چه سالی هستید؟ و کجا متولد شد هاید؟

دوره دبسـتان و دبیرستان را در آبـادان گذراندم. 

در دبیرستان رازي فار غالتحصـیل رشته ریاضی 

هسـتم. در همـان سال اول بعـد دیپـلم در یـک 

مسـابقه اطالعات عمومی که در تلویزیون برگزار 

شد، برنده شـدم و باورشـان نم یشـد مـن فقـط 

دیپلم دارم چون همه شرک تکنندگان دانشجو و 

لیسـانس به باال بودند. در سـال 1350 در کنکور 

شرکـت کـردم کـه فـقـط در مـوسـسـ ه عـالی 

حسابداري قبـول شـدم ولـی چـون بـه رشـتـه 

حسـابداري عالقه نداشتم یکسـال دیگر خواندم 

ولـی مجـدداً در همـان رشته و همان دانشـکده  

قبـول و بـراي اینـکه به سـربازي نروم در همین 

رشتـه ادامه تحصـیل دادم. از سال دوم به رشتـه 

حسابداري عالقه پیدا کردم ب هطور يکه توانستم 

سه ساله لیسـانس خود را با درجه ممتاز ب هپایان 

برسانم. بعد در بهمن 1354 براي ادامه تحصـیل 

از دوران جوانی خودتان بفرمایید.

مـن متولـد 25 تیـر1332 شـهر آبادان در یـک 

خانواده کارگري هستم.

با تشـکر از انـجمـن حسـابداري ایـران که بـانی 

مسائل تاری خنگاري حرف هاي شده است.

کتاب و مقال هاي هم نوشت هاید؟

در دانشـگاه ایـالتی فـلوریـدا (گینـزویل) عـازم 

ـ هتمام رها  آمـریکا شـدم ولی تحصـیالتـم را نیم

کـردم و در سال 1355 به ایران بازگشـتم. بعدها 

در اولین دور ههاي مدیریت عالی اجرائی سازمان 

مدیریت صنعتی موفق به اخذ درجه کارشناسـی 

ارشد شدم. 

از دوران دبـیرستان دسـت ب  هقـلم بودم که آ نرا 

مدیـون آموزگـاران درس ادبـیـات آن روزگـار،  

آقایان زنده یادان دکتر معبود انصاري، شریفی و 

حسی نآبادي که تاثیر زیادي در رفتار اجتماعی-

سـیاسـی مـن داشـتند، بود هام. در زمـان فـوت 

شادروان تختی اولـیـن روزنـامـه دیـواري را در 

دبیـرستـان رازي منتشـر کـردم. اولیـن کتـاب 

ـ هاي را در سـال 1372 (قانون مالیـا تهاي  حرف

مسـتقیم) و اولیـن کتـاب دانشـگاهی را در سال 

1373 ب هنام (حسابداري مالیاتی) براي دانشـگاه 

پیام نور که مدیریت رشته حسابداري و مدیریت 

آن برعهده جناب دکتر مهدي تقوي بود نوشـتم. 

خانم دکتر ویدا مجتهدزاده، آقایان دکتر حسین 

علـوي طبـري، دکتـرحسـاس یـگـانه، پـرویـز 

گـلستـانـه، سیـدمـجـیـد شـریعـ تپـنـاهـی، 

یـک خـاطـر هي خـوش و یـک خـاطـر هي 

ناراح تکننده، از دوران تحصیل یا تـدریس یا 

حرفه بگویید.

دکتر حسین کرباسی یزدي، فرخ برزیده، از دیگر 

استادان آن موقع پیا منـور بودند. در همان سـال 

1373-1374  کـتاب (بـورس، سـهام و نـحـوه 

قیم تگذاري سهام) و (فـرهنگ لغات کاربـردي 

دو زبـانه حسـابداري و حسـابرسی) و پیـامد آن 

ـ هاتفـاق دوست و  (حسـابداري شـرک تهـا)  را ب

همکارم جناب آقاي امانی بـراي وزارت آموزش و 

پـرورش نـوشتـم. عـمـالً سـا لهـاي 1372 تـا 

1376 ب هعلت یک نوع فراغت بالی که پیدا کـرده 

بودم به نگارش کتاب روي آورده بودم که حاصل 

آن حدود 13 کتاب در زمین ههاي کاربـرد قوانین 

مالی-تجاري و حسابداري و حدود 300 مقاله در 

زمـینه مالی، حسـابداري و اقتصـاد بـوده است، 

بدون داشتن مدرك دکترا توانسـتم مـد تها در 

دوره کـارشنـاسی ارشـد (دانشـکده اقتـصـاد و 

مـدیریـت دانشـگاه شـریف) تدریس کنم. براي 

اولیـ نبار توانسـتم مجمـوعه قوانین کـاربـردي 

مـالی-اقتصـادي کشـور را با همـکاري سـازمان 

بورس و اوراق بهادار منتشر کنم. نوشتن گزارش 

تحقیقی(تاریخ حسابداري ایران) ب هاتفاق دوست 

و همکالسی دوران دانشـکد هام جناب پروفسـور 

ذبی حاله رضائی بود که ب هعنوان فصــل دوم جلد 

   A Global history Of ) کــــتــاب D-14

Accounting ,Financial Reporting  

and Public Policy) در سال 2012 منتشر 

شد. البته در چند سال اخیر که فراغت بیشـتري 

داشت هام چهارکتاب هم ب هزبان انگلیسی پیرامون 

مسـائل اقتصـاد جهانی در خارج کشـور منتشـر 

کرد هام که صد البـته ایـن فـراغ بـال را مـدیـون 

زحمـات همسـرم هسـتم که این فرصت را برایم 

ایجادکرده بود.

شاید بتوانم بهترین خاطره خوش خود را حضـور 

در مـجمـع سـاالنه فـدراسـیون بـیـ نالـملـلی 

حسـابداران جهان (IFAC) که در روزهاي 17 و 

18 نـوامبر سال 2009 مصـادف با 28 و 29 آبان 

ماه 1388 که در واشـنگتن برگزار شـد بدانم که 

همـزمان ب هعنوان نماینـده جامعـه حسـابداران 

مصاحبه

مصاحبه اختصاصی با آقای غالمحسین دوانی
حسابدار رسمی، عضو انجمن حسابداري ایران



ذات حرفه ما بدبینی و شـکاکیت اسـت که اگر از 

یک حدي بیشـتر شود در روند کاري تاثیر منفی 

دارد. من شخصاً ب هدلیل ویژگی شخصیتی قادرم 

بـا همه گونـه اشـخاص ارتبـاط برقرار کنـم جز 

آد مهاي نامرد و درو غگو، ب هنظر م یرسد با کمال 

تاسف داریم. 

بهترین تفریح شما چیست؟

سازگاري با چه نوع افرادي سخت است؟  و آیا 

این افراد را در رشته داریم؟

3 نفر که به رشته حسـابداري کمک کردند را 

نام ببرید.

خیر، راستش را بخواهید درده ه گذشته مباحثی 

پیرامون نقش و جایگاه حرفـه حسابداري ب هویژه 

پـ ساز فروپاشـی اتحاد جماهی ر شـوروي مطرح 

شـده که هنـوز هم در ایران نـاشـناختـه و از آن 

غفلت داریم. مباحثی همچـون نقش حسابداري 

در فـرآیند اسـتقرار حکـمـرانی خـوب و مـردم 

سـاالري، حسـابداري و سیـاست، حسـابداري و 

شفـافیت، حسابـداري و پاسخگوئی و د هها مورد 

دیگر که در حسـابداري اجتماعی و حسـابداري 

سنجش مسئولیت معنی دارند. 

ب هنظر شما آیا رشته و حرفه حسـابداري بعداز 

گـذشـت 75 سـال از ورود حسـابـداري به 

دانشـگا هها در ایران، توانسـته است جایگاه 

واقعی خود را در تصمیمات اقتصـادي کشـور 

پیدا کنـد؟ اگر خیر دلیل چیسـت ؟ و راهکار 

براي آینده چیست؟

وقـتی مـا هنوز حسـابداري را تهیـه صور تهاي 

مـالی و یا دفترنویسـی و تهیه اظهارنامه مالیاتی 

م یدانیم، نباید انتظار نق شآفرینی از حسابداري 

داشتـه بـاشیم. نگـاهی به لیسـت خدمـات ی کـه 

موسسـات بزرگ حسـابداري و حسـابرسی ارائه 

م یدهند بیانگر این واقعیت است که حسابداري 

نه ب هعنوان دانش بین رشـت هاي بلکه دانش چند 

رشــت هاي بایـد تـاثیـرات خـود را در فـرآیـنـد 

یادگـاران ماندگار حرفـه آقایان حسـن سجادي 

نژاد، اسماعیل عرفانی و دکتر عزیز نبوي. 

مطالعه، مطالعه، اینترنت و موزیک سـنتی مالیم 

و بعضی مواقـع آواز سنتی م یخوانم و اگر فرصت 

کنم شنا و استخر.

الگوي شـما از نظر علمی و از نظر حرف هاي چه 

شخصی بوده است؟ چرا؟

تصمی مسازي و تصـمی مگیر يهاي مقامات ارشد 

کشور به منصـه ظهور رساند که این امر مسـتلزم 

آن اسـت که به حسـابداري ب هصورت مهنـدسی 

نگاه کنیم و براي ساخت و سـازهاي مالی جامعه 

راهکار مناسـب عمـلی بیابیم تا به جایگاه اصـلی 

خود بازگردیم.

و آخـرین سـوال: نظرتـان راجـع به انجـمن 

حسابداري ایران چیست؟ حداکثر در 1 جمله.

در درجه اول استادان دوره دبیرستانم که همگی 

ـ هدالیل آن روزگار (دهه 50) سرآمـد مـعلمان  ب

کشور تلقی و اخالق بایسـته و شایسـته و کرامت 

انسـانی را بـه مـن آموختنـد و در مرتبـه بعـدي 

استـادانی نظیـر شـادروان مصـطفی عل یمـدد، 

رحیم رضازاده ملک که بعضـاً با جسـارت و بدون 

پشتـیبان، تاریـک یهاي حرفـه را با نور قلمشـان 

درنوردیدند.

ا ز ای نک ه وق ت گـرا نبها ء خـو د  را د ر اختیا رم ا 

گذاشتید تشکر م یکنیم.

اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید.

آیا تا ب هحال در کار خود شکسـت خورد هاید؟ 

چگونه آن شکست را جبران کردید؟

انجمن حسابداري ایران کوشش کرده جاي خود 

را در بین سـایر نهادهاي حرف هاي باز کند. شـاید 

بیشـترین تـالش انـجمن شنـاساندن خـود بـه 

نـهادهاي نـظارتی- اجـرائی کشـور در راستـاي 

ارتقا ي شأن حرفه حسابداري باشد.

تاکنون دوبار در زندگی شکست خورده و از صفر 

شـروع کرد هام ولـی خوشـبختانه بـا کار و تالش  

توانستم جبران کنم.

بهترین باور براي موفقیت چیست؟

تسـلط بـه دانـش روز، تمـکین بـه مسـئولیـت 

ـ هاي، شاد زیسـتن با شـرافت و  اجتـماعی- حرف

اینکـه جهان مح ل گذ ر اسـت و فقط رد پـا باقی 

م یماند.

در مورد شغل خود چه حسی دارید؟

رسمی ایران و انجمن حسـابداران خبره ایران در 

آنجا شرکت کـردم و با تالشی که ب هعمـل آوردم 

پیشـنهاد عضـویت پیـوسته جامعه حسـابداران 

رسمی ایران ب هعنوان دومین عضـو ایرانی (اولین 

عضو انجمن حسابداران خبره ایران بود) ب هاتفاق 

آراء پذیرفته شد. خاطره ناخوشایندم ب رم یگردد 

بـه برخوردهاي ناثـوابی که بعضـی حرف ها يهاي 

دولتـی کردند تا سطـح مجـادالت و منـاقشـات 

ـ هاي را بـ ه دستـگـا ههاي نظـارتی خـاص  حـرف

کشانیدند و کوشـش کردنـد منتقدیـن خـود را 

حذف و منکوب کنند.

اگـر زمـان به عقـب بازگـردد مـجدداً در رشـته 

حسـابـداري درس مـ یخوانـم و د ر حـرفه کـار 

م یکنم ولی نه ب هشکل فعلی، بلکه با تجربه فعلی 

و نگاه به آیـنده، تـبدیل دانش را به تولـید انـبوه 

نیروي انسـانی کارآمد چن دمنظوره که بتوانند به 

سـطح انتظـارات صـاحبکاران پاسـخ دهنـد. در 

مجموع من از شــغلم و موقعیتی که برایم فراهم 

شده عل یرغم آنکه شـاید مـادي خیلی منـفعت 

نـکرد هام، راضی هسـتم. همین که شـب سرم را 

راحت م یگذارم م یخوابم، بدهکار نیسـتم، مال 

کسـی را نخورد هام و ب هاندازه تـوانم براي حرفه و 

توسعه کشورم تالش کرده ام راض یام. 

نظر شما در مورد این که در کار شـریک وجود 

داشته باشد چیست؟

فعالیت حرف هاي در حسـابداري برخالف پزشکی 

و یا وکالت که م یتواند فردي هم صورت گرفته و 

بـا موفقیت هـم همـراه باشـد جـز از طریـق کار 

گروهی و ارتباطات مشارکتی موفق نخواهد شد. 

من در کالس هم بـارها تاکید داشـت هام شـریک 

کاري شاید از شریک زندگی هم مه متر باشـد لذا 

در انتـخاب شریـک کاري صـد پله بیشـتر دقت 

کنـید. مـ یدانید که مـن در دایـارایـان بهتـرین 

شرکاي حرف هاي را داشتم. 

۷انجمن حسابداری ایران

جـناب آقـاي دوانی یـک حسـابـدار، یـک 

حسـابرس و یک متخصــص مالیاتی است. 

 ایشان اکثر اوقات، سینهسپر حرفه هسـتند  

و باید قدر دانست.

انـجمن حـسابـداري ایـران بـراي ایـشـان 

سالمتی و موفقیت روزافزون آرزومند است.
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نـوآوري تکنولوژیکی و دیجیتـال اغلب با دستیابی به چشـ مانداز رقابتی و 

تغییر در بازار، در یک صـنعت حاصـل م یشـود (پورتر، 1985). همچنین 

اعتـقاد بر این اسـت که تغییر تکنولـوژي و رقابت شـدید در یک بـخش از 

طریق افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصوالت و خدمات م یتواند ب هطور 

بـالقوه به ازدیاد مشـتریان نهایی منـجر شود (ماتسـا، 2011). موج اخیـر 

دیجیـتالی شـدن در صـنعت بانکی ب هویژه در بخش پرداخت و اسـتفاده از 

فـ نآور يهاي نوین، فرصـ تهاي جدیدي براي بازیگـران این حوزه جهت 

افزایش سـهمی از بازار خـدمات بانـکی ایجاد کـرده، کـه موجب بازبیـنی 

بان کها نسـبت به موقعیت خـود در بـازار، و خلق ارز شهـاي جدید بـراي 

مشـتریانشـان شده است. درایـن زمینه، بان کهـا م یتواننـد فرص تهـاي 

جدیدي از طریق تعامل با اکوسیستم بزرگ بازیگران بازار خدمات بانکی و 

سایر ارائه دهندگان خدمات مربوطه، خلق کنند. در ده ههاي اخیر، شـاهد 
1

ظـهور مد لهاي کسـ ب وکار مبتنی بر پل تفرم بـود هایم (گارتنر، 2009). 

یک پلت فرم، اغلب از فناوري براي اتصـال افراد، سازما نها و منابع در یک 

اکوسیسـتم تعاملی استـفاده م یکنـد کـه بـاعث خـلق و مبـادله مقادیـر 

شـگف تانگیزي از ارز شها م یشـود (پارکر و همکاران، 2016). این ابتکار 
2

عمـل در صنعت بانکی، از طـریق رابط برنام هنویسـی کاربردي نمود پیـدا 

کـرده و باعث ایجـاد یک محیط باز بانـکی شده است. رابط برنام هنویسـی 

کـاربردي، سـروی سهاي بـانکی را ب هصـورت عمـومی و در پـل تفر مهـاي 

مختلف مانند تلفن همراه و یا وب ارائه م یدهد. این رابط به افـرادي که در 

تـوسعه نر مافزار و اپلیکیشـن تخصـص دارند ایـن امـکان را م یدهـد کـه 

تخصـص خود را در تولید اپلیکیشـ نها و برنـام ههاي کاربردي بـانکی قرار 

داده و در توسعه بانکداري الکترونیکی سهیم شوند. خدماتی از قبیل مانده 

و صـورت حسـاب، پـرداخـت قبـض و انتـقال وجـه مـ یتوانـد از طـریـق 

سروی سهاي این رابط تخصصی باشد. این خدمات م یتوانند در برنام ههاي 

تحت وب (ب هعنوان مثال فروشگاه اینترنتی) یا برنام ههاي تحت دسـکتاپ 

(براي مثال سیسـتم حسـابداري یا امور مالی) و یا برنام ههاي تحت موبایل 

مانند مدیریت مالی شخصی یا موبای لبانک ب هکار رود. 

باز کردن راب طهاي برنام هنویسی کاربردي توسط بان کها و آموزش دادن به 

اشتراك گذاشتن اطالعات مشتري به برنام هنویسـان، فرصتی جدید ایجاد 

بانکدا�ی باز
فرصتی نوین پ�ش �وی

صنعت بانکدا�ی

م یکند تا یک مدل کسـ بوکار مبتنی بر پلت فرم اجرا شده و اثرات آن در 
صـنعت بانکی محقق گردد. این حرکت را بانکداري باز یا بانکداري مبتنی 3

5 بر پلت فرم یا بانکداري دیجیتال م ینامند، که یکی از رویکـردهاي جدید 4

بـانکداري در دنیا اسـت و توجـه بخش کثیـري از بان کهـا را به خود جلب 

نموده است. این رویکرد جدید باعث تعامل هر چه بیشتر مشـتریان در امر 

بانکداري و برنام ههاي کاربردي آن شده و تولید این برنام ههاي کاربردي یا 

اپلیکیشـ نها را از انحصــار بان کها خارج م یکند. همچنین برآورده شدن 

نیـازهاي ویژه هـر مشـتري ب هراحتـی امکا نپذیـر گشـته و ارزش افـزوده 

بالقو هاي را براي بان کها و موسسات مالی و اعتباري خلق م یکند. 

ب هواسـطه پیاد هسـازي بانکداري باز، بان کها مجبور خواهند شــد در نقش 

خـود ب هعنـوان واسـطه مالی، بازبیـنی صـورت دهنـد (پارکر و همکـاران، 

2016). چـراکه، تولید برنام هها و اپلیکیشـ نهاي کاربردي توسط بان کها 

دیگر نم یتواند پاسخگوي تمامی نیازهاي مشتریان آنها باشد و بایسـتی از 

توسـع هدهندگان خارج از بانک اسـتفاده شـود، که این امر، با بهر هگیري از 

بانکداري باز به منصه ظهور خواهد رسید. ب هعبار ت دیگر، بانکداري باز این 

بسـتر را براي توسع هدهندگان برنام هها، اپلیکیشـ نها و نر مافزارهاي بانکی 

فراهم م یکند که به سروی سهاي بانکی دسترسی پیدا نموده و به اید ههاي 

نو و خـالقان هاي که دارند، جـامه عمل بپوشانند. شک لگیري این زیس تبوم 

تعاملی، ب هعنوان بخشـی از تحول دیجیتال و حرکت به سمت یک اقتصـاد 
آزاد بـاز، خواهد بود. طبق پی شبینی موسسـه گارتنر بانکداري باز توسط 6

بیـ شاز نیمی از بانـ کهاي بزرگ دنـیا تا پـایان سـال 2019 ارائه خـواهد 

گشت که نشا ندهنده اهمیت آن است. با این روند در آینده نزدیک، عرضه 

سرویـس و بسـتر انتشـار برنامه کاربردي ب هجـاي تولید برنـامه در دستور 

کـار بان کها قرار خواهد گـرفت. ب هصـور تکلی پیاد هسـازي بانکـداري باز، 

بـانکداري مشـتر يمحور را مـوجب شده و خدمـات بانکی متناسب با نیاز 

مشتریان ارائه م یشود. ب هواسطه توسعه سریع برنام ههاي کاربردي بانکی و 

امـکان عملی شدن سریع اید هها و نوآور يها، فرص تهاي بسـیار زیادي در 

ـ های نتـرتیب، درنهایت مـ یتوان نتیجه  خـلق ارزش ب هوجود خواهد آمد. ب

گرفت که ن هتنها بانکداري باز انقالبی در بانکداري ایجاد خواهد کـرد، بلکه 

تمام کسب و کارهاي مرتبط نیز دستخوش تحول قرار م یگیرند.  

4- BaaP (Banking as a platform)
5- Digital Banking
6- Gartner 

1- Platform
2- Aplication Programing Interfaice (API)
3- Open Banking

دکتر شهریار انصاري

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی پرندك
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 این را م یدانم، افراد ناسالم و یا پرخاشگر افراد سـالم را دوسـت ندارند و به 

آنها حمله م یکنند ولی افراد سـالم متاسـفانه با افراد ناسـالم و پرخاشـگر 

مدارا مـ یکنند. باید از آنان فقط و فقط دوري کـرد. عمــر مفید ما در این 

رشته صرف شده و م یشود. بنابراین بقا و پیشرفت آن ب هعهده ماست.

وقتی تعرضی یا خدش هاي به همکـاران وارد م یشود همگان باید بایسـتیم 

ولی نه با تنـدي و پرخاشـگري بلکه با آرامش و منطـق. راز موفقیت بـا هم 

متحـ د شدن است. شما بـزرگواران سزاوار بهتری نها هسـتید. در وجـود ما 

نیـروهایی هسـت که قو يتـر از هم هچیـز د ر دنیاست. پس باید رویاهـا را 

پرورش داد تا به نتیجه برسـیم. باید از تجمیع و برآیند یکپارچه خودمان با 

آرامـی و آرامـش اسـتفاده کنیـم  و از افـراد نـاراحـ ت و پرخاشـگر ب هجـد 

ـ هه ریک از ارگـا نهاي حسـابداري و  بـپرهیزیم. بر این بـاورم که چنانچه ب

ـ هاي وارد شـود، رشتـه متضـرر خواهـد شـد و چنانـچه  حسـابرسی خدش

قدرتمند شود، سایر ارگا نها نیز تقویت م یشـوند. سـعی کردیم و خواهیم 

کرد منـظم، سالم، مسـتمر، مسـتقل و داراي رشد تدریـجی اما پیوستـه و 

ماندگار باشیم. گـروه رشت ههاي حسـابداري بزر گترین قشـر جمعیتی در 

کشـور است. یـعنی حدود 4 میلیون نـفر. اکنون حسـابداري پرتقاضاترین 

انجمن حسابرسی ایران متعلق به یکایک اعضاء خود م یباشد.

رشته در کشـور هســت و هر سالـه بی شاز 100 هزار نفر وارد رشت ههـاي 

حسـابداري و حسـابرسی م یشوند. پس بایـد ارگا نهاي دولتی، عمومی و 

خصـوصی به نظرات ما احترام بگذارند، اهمیـت بدهند و ب هفعل برسانند. تا 

وقـتی مـزه اتمام و نتیـجه را نچشـم نباید به خـودم احتـرام بگذارم. ایـن 

همایش هما نگونه که در برنام هاي که در بدو ورود خدمتتان تقدیم شـد با 

همکاري انجمن حسـابداري ایران در دو بخش کوتـاه و متفاوت سه ساعته 

بـرگزار م یشـود. از حمایت شـما بزرگواران کـه از این هـمایش اسـتقبال 

کردید متشکرم. خرسندم عزیزانی را بعد از سا لها مجدداً از نزدیک زیارت 

م یکنـم، عزیزانی که در سـال 1380 در زمـانی که در جامعه حسـابداران 

رسمی مسئولیت داشتم، اکنون مجدداً در خدمتشان هسـتم. باعث افتخار 

بنـده اسـت. همچنین عزیـزانی را که قبالً سـعادت نداشـتم از نزدیـک در 

خدمتشان باشم، از حضورشان بسیار متشکرم. 

درخاتـمه: چنانچه ضعـف یا کمبودي در برگـزاري این همـایش مشـاهده 

م یکنید که قطعاً هم همی نطور است بر ما ببخشید. و در نهایت:

همیشه رفتن رسیدن به هدف نیست ولی براي رسیدن به هدف باید رفت.

جانم فدای ایران، عمر کا� یام فدای رشته

۱۳انجمن حسابداری ایران

 ... ادامه سرمقاله
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همـایش (نقـش حسـابداران و حسـابرسـان در 

توسعه اقتصاد) با حضـور جمعی از مدیران ارشد 

بـازار سرمایه و فعـاالن حوزه حسـابرسی برگزار 

شـد. در ایـن همـایش به مشـکالت موجـود در 

حرفه حسابداري و حسـابرسی پرداخته و عنوان 

شد تقویت این حرفه، گامی در راستاي توسعه و 

همچنین در همایش مزبور از 3 نفـر به پاس یک 

عمر خدمت صادقانه که به درجه بازنشـسـتگی 

سالمت سـایر ارگا نها خواهد بود. ادامه همایش 

نیز با برگزاري میزگردي تخصصی همراه بود که 

در آن ابـعاد مـختـلـف نـقـش حـسـابـداران و 

حسابرسان در توسعه اقتصاد بررسی شد. 

همایش تخصصی حسابرسان، حسابداران و مدیران ارشد

نایل آمـدند، جناب آقایان: دکتـر علـی ثـقفـی، 

دکتر عباس هشـی و دکتر مهـدي کربـاسیان با 

اهـداي لوح تقـدیر یونسـکو، مدال و لوح تقـدیر 

انـجمن حسـابـرسی ایـرا ن و تنـدیس انـجمن 

حسابداري ایران تقدیر ب هعمل آمد.  
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در ادامه همایش یادشده، میزگرد تخصصی با حضور اعضاء نشسـت دکتر مهدي کرباسیان، هوشنگ 

خستوئی، دکتر حج تاله صیدي، دکتر سید علی حسینی و رئیس نشست دکتر ناصر پرتوي تشـکیل 

شد و به بررسی ابعاد مختلف نقش حسابداران و حسابرسان در توسعه اقتصاد پرداخته شد.

دکتر ناصر پـرتوي در این نشسـت گفت: چندي 

ـ هاي که در نهاد ریاس ت جمهوري  پیش در جلس

ب همنظور بررسی راهکارهاي مبارزه با فساد، برپا 

شـده بـود، حتی یک حسـابدار حضـور نداشت؛ 

درحـال یکه اساس یتـرین رکن مبارزه با فسـاد، 

حسـابـداران و حسـابـرسـان هسـتنـد. البـتـه 

این نهاد عنوان کرده است کـه در کارگرو ههایی 

که براي مبارزه با فسـاد تشـکیل خواهند شد، از 

حسابداران دعوت ب هعم لم یآید.  

ایـن استاد دانشـگاه پیشـنهاد کرد: شورا يعالی 

جـامـعـه حسـابـداران رسـمی ایـران بـایـد در 

کـمیت ههاي تخصـصـی خود از ارگا نهـاي مهم 

تصـمی مگیـرنده ماننـد بـانک مرکـزي، دیـوان 

محاسبات، سازمان بورس، سازمان بازرسـی کل 

کشـور و... دعوت کرده و از نظـرات سازنـده آنها 

بهر همند شود.

هوشنـگ خسـتوئی از چهر ههاي ماندگار حرفه 

حسابداري با انتقاد از نـبود سازوکـار الزم بـراي 

حمایت کافی از حسابداران گفت: ما حسـابرسی 

را بـراسـاس قـوانیـن و عـرف مـوجـود انـجـام 

مـ یدهیـم و براسـاس قـانون تجـارت، گـزارش 

بـازرس قانونـی نیز به گـزارش حسـابرس وصل 

شده است. این در حالی اسـت که اگر حسابرس 

ب هدلیل بروز تخلف یک شـرکت به دادگاه احضار 

شـود، با قانون دیـگري محاکمه خـواهد شـد و 

قانـون تجـارت از وي حـمایتـی نخواهـد کـرد. 

مهمتـرین موضـوع برگردانـدن شـوکت دیرین 

حرفه یعنی استقالل به حسابرسان است. در این 

هنـگام هـر یک از مـراجع مهـم، فارغ از قـانون 

تجارت، حسابرس بازرس برم یگزینند و با وجود 

فقدان اشراف به اصول حسابداري و حسابرسی، 

صورت مالی مطابق میل تهیه م یکنند و جایگاه 

بند حسابرسی را مشخص م  یکنند.

دکـتر مهـدي کرباسـیان در ادامـه با انـتقـاد از 

برخورد فیـزیکی با مقوله فساد مالی گفـت: این 

نـوع بـرخـورد در چیـن، جوابـگو نبـوده اسـت 

بنابراین باید ب هدنبال مدل کشورهایی باشیم که 

سیسـت مها و قـوانین حسـابداري را به درستـی 

پیاده و اجرا کرده، جایگاه ویژ هاي به حسابداران 

داده و از آنها خواسـت هاند جوابگو باشـند. معاون 

پیشـین وزارت امـور اقتصـادي و دارایی افـزود: 

ـ هعنوان یـک مدیر اجرایی که سـا لها در بدنه  ب

دولت بوده، شاهدم که تعداد بازرسـان موجود و 

سازما نهاي مداخل هگر زیاد است؛ امـا درنهایـت 

گزارش از یک کـمک کارشناس گرفته م یشـود 

که الفباي مالـی را نمـ یداند. ای نگونه مبـارزه با 

فساد، زدن سرنا از سر گشاد است.

دک�ر ناصر پرتوی
دبیرکل انجمن حسابداري و حسابرسی ایران

هوشنگ خستوئی
رئیس هیأت مدیره انجمن حسابرسی ایران

دک�ر مهدی کر�اسیان
معاون پیشین وزارت امور اقتصادي و دارایی
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دکتر حج تاله صیدي در ادامه این نشسـت با 

اشاره به اینکه حرفه حسـابرسی در ایران، یک 

حرفه توسع هیافت هتر از بسـیاري از کشـورهاي 

دیگر اسـت، گفت: با وجود ایـن، در بسیاري از 

مجموع هها حسـابرسی وجود ندارد ب هگون هاي 

کـه تنـها 8 درصـد شـرک تهـا، حسـابرسـی 

م یشـوند و تعداد شـرک تهایی که اظهـارنامه 

مالیـاتی پر کرد هاند بسـیار کم است که جـاي 

تاسف دارد. مدیرعامل بانک صادرات افزود: ما 

افـتخار م یکنیـم که حسـابداري در ایـران به 

جایگاهی رسیده که اسـتانداردهاي ملی خود 

را دارد و از وضـعیت خوبـی برخوردار اسـت و 

حسـابرسان مـا، هیچ کـدام، امضـاي خـود را 

نم یفروشند.    

دک�ر حج تاله صیدی
مدیر عامل بانک صادرات

دکتر سیدعلی حسینی در ادامه این نشـسـت 

گفت: آینده رشـته ما خیلی خوب اسـت چون 

بناي آن بر انسا نهاي بزرگی استـوار است، اما 

ما نباید این حرفه را کوچک بگیـریم چون این 

حـرفه، یـک سـیـسـتـم بـزرگ اسـت و اگـر 

تشک لهاي حرف هاي به آن توجه ویژ هاي داشته 

باشنـد، اثرگذاري بیشـتري در جامعه خواهد 

داشـت. مدیرعامل بورس انرژي سـپس گفت: 

تـولید اطالعـات، شـفافیت، توسـعه متـوازن، 

پیشـگیـري از تخلـف، حفـاظت از دارایـ یها، 

کنتـرل داخلی، اعتبـاربخشـی ب هصور تهـاي 

مالی و... منافع چشـمگیري براي کشـور دارد 

کـه این منافع را بایـد منعکس کنیم، به نظـر 

مـن، یـکی از مـزایـاي حـرفه حسـابـداري و 

حسـابرسی، تربیـت آدم حسـابی است؛ یعنی 

فـردي که هم اهل حسـاب و کتاب باشد و هم 

آدم متشخص و خویشت ندار.

دک�ر سید علی حسینی
مدیر عامل بورس انرژي

انجمن حسابرسی ایران
Iranian Auditing Association

وزارت علوم، تحقیقات و فناو�ی

موسسه آموزش عالی پرندک

(غیر انتفاعی)

حامیان همایش



خودرو ملی سمند
(قیمت بازار به تومان)

شاخص بورس
سکه بهار آزادي
(قیمت به تومان)

شاخص قیم تها

شاخص قیمت ها از سال ۹۷ تا کنون

OPEC نفت  

81.500.000

88.000.000

68.000.000

76.000.000

76.500.000

72.900.000

4.725.000

4.731.000

4.703.000

4.275.000

4.134.000

4.063.000

204.375 واحد

215.091 واحد

243.879 واحد

253.056 واحد

266.127 واحد

302.103 واحد

70/81 دالر

72/47 دالر

63/95 دالر

62/93 دالر

60/66 دالر

64/39 دالر

36.500.000

55.000.000

57.200.000

80.000.000

2.594.500

4.470.000

3.850.000

4.662.000 

109.148 واحد

 160.556 واحد

166.304 واحد

178.659 واحد

71/09 دالر

77/13 دالر

58/09 دالر

66/87 دالر

31 خرداد 97

31 شهریور 97

30 آذر 97

28 اسفند 97

31 فروردین 98 

31 اردیبهشت 98 

31 خرداد 98 

31 تیر 98  

31 مرداد 98  

31 شهریور 98
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معرفی انجم نهاي بی نالمللی

بسـیاري از شرک تهـاي حسـابداري بـا پتانسـی لهاي باال وجود دارند که 

تمایل دارند گام بعدي را بـردارند و یا به بازارهـاي جدید  باتوجه ب هاندازه و 

مـحدودیت منـابع خـود وارد شونـد. ب هعنوان بخشـی از گروه بیـ نالمللی 

تاسـیس شـده، شـما قادر خواهید بود با اطمینان در سـطح جهانی رقابت 

کنیـد زیرا PIA حمایت جمعی، منابع پیشـرفته و دسترسی آسان  را ارائه 

می دهد. شبکه PIA بیش از 15 سال پیش ایجاد شده تا براى شرک تهاي 

حسـابداري و مالیاتی متوسط فرصتی در جهت ترکیب استعدادها و منابع 

فراهم کند تا منحصرا به نیازهاي مشتریان پاسخ دهند.

حسابداري بی نالمللی برتر (PIA) در سـال 1997 پای هگذاري شد تـا براي 

شرک تهاي خدماتی و حسـابداري این فرصت را ایجاد کند تا بتوانند با هم 

تـوافق کرده و به مشـتریان خود در شرک تهـاي با سایز متوسط باالتریـن 

استانداردهاي صالحیت حرف هاي و خدمات سفارشـی را در مقیاس جهانی 

ارائـه نمایند. نکتـه مه متـر ای ن است کـه حسـابدارى برتر بیـ نالمللى یک 

خـانواده اسـت. البـته نـه ب همعنـاي سنتی، اما در کسـ ب وکـار شما تفاوت 

ایجاد م یکند.

PIA موسسـات حسـابداري مسـتقل را با کسـ ب وکارهایـی کـه ب هدنبـال 

خدمات حرف هاي هسـتند متصـل م یکند. گروهی از کارشناسان PIA که 

تعدادشان رو ب هرشـد اسـت، ازطریق ارائه دانش و منابع خود به شـرک تها 

براي ارائه مشاوره و را هح لهـایی که به بهترین وجه مناسب کس ب وکار آن 

شرک تها است، همکاري م یکنند.

l از منابع وسیع PIA استفاده کنید تا ب هطور موثر و در سـطح بی نالمللی 

رقابت نمایید.

l آشنایى با متخصصـان صنعت با تجربه براي افزایش دانش و نمون هکارها 

عضویت در یک انجمن بی نالمللی حسابداري مانند انجمـن PIA م یتواند 

پیشرفت قابل توجهی براى شرکت شما ب ههمراه بیاورد درحال ىکه بسیاري 

شرک تهاى دیگر در تالش براي زنده ماندن هستند.

P اعضایش را ب هدقت انتخاب م یکند تا فعالیتشان براي شمـا ب هصورت  I A

یکپارچه در سراسر مرزها با باالترین سطح خدمات حرف هاي همراه باشد.

این فلسفه عبارت است از:

ب هعنوان یک خانواده کارآفرین براي بی شاز 15 سال یک فلسفه مشترك و 

PIA رایـج را براي کمک به اعضـایش جهت افزایش پتانسـیل هایشـان با 

تـوجه به ای نکه به مشـتریانشـان براي رسیـدن به اهداف کسـ ب وکارشان 

کمک نمایند ارائه داده است.

شرک تهاي عضو PIA اغلب اوقات و ب هخوبی با یکدیگر همکاري م یکنند. 

ب هاین معنی که PIA م یتواند به شـما خدمات ب ینظیرى ب هنحوي که مایل 

بـه انجام کسـ بوکـار هسـتید، ارائـه دهـد. بنـابراین، شمـا چـه درحـال 

بـرنام هریزي براي انجام کسـ ب وکار در دهلی نو و چـه د ر نیویورك باشید، 

م یتوانید روي PIA حسا ب کنید تا کارها انجام شوند.

Premier International Accounting (PIA) was founded 

in 1997 to give mid-sized accounting and consulting 

firms the opportunity to band together and offer their 

clients the highest standards of professional 

competence and custom-tailored services on a 

global scale.
What�s more important is that Premier International 

is a family. Not in the traditional sense, of course, but 

in the ways that make a difference for your business.
PIA chooses its members carefully so that its work 

for you is unified and integrated across borders and 

meets the highest level of professional service.
PIA's Member firms collaborate often and well. 

Which means PIA can offer you seamless service to 

the way you want to do business.
 So whether you�re planning on doing business in 

New Delhi or New York, you can count on PIA to get 

the jobs done.

For over 15 years, being a close-knit family of 

entrepreneurs, PIA share a common philosophy�to 

help its members maximize their potential while 

helping clients achieve their business goals.
l Take advantage of PIA's vast resources to compete 

more effectively and on an international level

Being a member of a recognized international 

accounting association like PIA can give your firm a 

significant boost in times when many are struggling 

to stay afloat.

PIA connect independent accounting firms with 

businesses looking for top notch professional 

services. PIA's growing group of experts collaborate 

their knowledge and resources to provide companies 

with advice and solutions that best suit their 

business.

l Network with experienced industry professionals 

to enhance your knowledge and portfolio

There are many accounting firms with advanced 

capabilities who are hesitant to take the next step or 

venture into new markets on account of their size 

and resource limitations. As part of our established 

international group, you will be able to confidently 

compete on the global level because PIA offers 

collective support, advanced resources, and easy 

access.
PIA's network was established more than 15 years 

ago to give mid-sized accounting and tax firms an 

opportunity to combine talent and resources to 

uniquely serve client needs.

(PIA) حسابداري بی نالمللی برتر
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زانو درد، مشـکل شایعی است که ب هدالیل زیادي، 

از آسی بهاي حاد گرفته تا عوارض سایر مشکالت 

پزشـکی، ب هوجـود م یآیـد. ایـن درد م یتـواند به 

بخشـی از نـاحیـه خـاصـی از زانـو (مفصـل زانـو 

(استخوان ران، درشت نی، نازك نی)، کشکک زانو 

(پاتال)، ربـا طها و غضـروف) محـدود بـوده یـا در 

سـراسـر زانـو پراکنـده باشـد. اغـلب زانـو درد بـا 

محدودیت جسـمانی همراه است. زانو درد از نـظر 

شدت م یتواند، از یک درد جزئی تا دردهاي ناتوان 

کننده، متغیر باشد و برخی ازعالئم آن عبار تانداز: 

مشـکل راه رفتن ب هخاطر ناپایداري زانـو، لنگیدن 

ب هدلیل ناراحتی، مشکل باال یا پایین رفتن از پل هها 

ب هدلیـل آسـی بدیـدگی رباط، نـاتوانی از خـم و یا 

صاف کردن زانو، قرمزي و تورم.

زانو چیست و وظیفه آن در بدن انسان چیست؟  

زانـو بزر گترین مفصـل بدن انسـان است که سـه 

استخوان ران، درش تنی و کشــکک در ساختمان 

آن شرکت دارند و ران را به سـاق پا پیوند م یدهد. 

دو حرکت مهـم زانو از نظر حرکت شـناسـی، خم 

شـدن و صاف شدن است. البته مفصـل زانو جزیی 

چرخشی نیز دارد ولی میزان این حرکت خیلی کم 

است. طرح ساختمانی زانو تا حدي ناپایدار اسـت. 

با ایـن وجـود زانـو بـاید کـل وزن بـدن را هـنگام 

ایسـتادن تحمل کند، و هنـگام را ه رفتن یا دویدن 

حتی وزن بیشتري به آن تحمیل م یشود. 

زانو درد چه عالئم و نشان ههایی دارد؟

برخی از مه مترین این عوامل عبار تان د از:

چه عواملی موجب زانو درد م یشوند؟

1- آسیـ بدیـدگ یهـاي حـاد نظیر شکسـتگ یها 

(ضربه مسـتقیم به ساختار استخوانی زانو م یتواند 

باعث شکسـتن یکی از استخوا نهاي آن شود، که 

معمـوالً این آسی بدیـدگی کامالً آشـکار و بسـیار 

دردنــاك اسـت)، آســیـ بدیـدگـی ربــا طهــا 

(آسـی بدیـدگی ربـاط صـلیبی قـدامـی یـکی از 

شـای عترین دردهـاي زانو اسـت که ب هدلیـل تغییر 

جـهت یا تـوقـف نـاگـهانـی اتـفـاق مـ یافـتـد)، 

آسی بدیدگی مینیسـ کها (مینیسـ کها از جنس 

ـ هعنـوان ضـرب هگیـرهاي بیـن  غضـروف بـوده و ب

اسـتخوا نهاي زانو عمل م یکند. پیچ خوردن زانو 

م یتوانـد باعث آسیـ بدیدگی مینیسـ کها و درد 

ـ هدلیل  حـاد زانو شــود) و دررفـتگی (گاهی زانو ب

تصـادف و علل دیگر دچـار دررفتگی م یشـود که 

ایـن یک وضعیـت اورژانسـی بـوده و سـریعـا بـه 

اقدامات پزشکی نیاز دارد)؛ 2- عارضه بیمار يهاي 

دیگر و استفاده بی شا زحد از زانو نظیر نقرس (ابتال 

بـه نقرس عمـدتا ژنتیکی اسـت و نـوعی عفونـت 

مفصـلی اسـت که بیشـتر در انگشـت بزرگ پا رخ 

م یدهـد، اما مـ یتوانـد زانو را نیـز درگیـر کنـد)، 

روماتیسـم مفصـلی (یک عـارضه خو دایمنی است 

کـه م یتواند بر هر یک از مفاصـل بدن تأثیر منفی 

بـگذارد)، پـوکی استخـوان (فرسـودگی غضـروف 

مفصـل ب هدلیل استفاده زیاد و پیـري) و تاندونیت 

کشـش زانـو (التـهاب تاندو نهـاي متصـل کننده 

کشـکک زانو به استـخوان سـاق پـا کـه اغـلب در 

افرادي رخ م یدهد که یک حرکت را مکـرراً تکـرار 

م یکنند).

ا زآنجـایی که آرتروز زانو بسـیار در افراد شایع 

است، لطفاً در خصو صآن توضیح دهید.

یـک بیماري دژنـراتیو مفصـل اسـت کـه مـوجب 

تخریب غضـروف مفصـلی و هیپرتروفی استخوان 

زیرین آن م یشود. این بیماري بیشــتر در مفاصل 

تحم لکننده وزن بدن دیده م یشود. نشــان ههاي 

آن درد، خشـکی مفصـل، صـداي مفصـل، تـورم، 

دفورمه شدن مفصل و ... است.

زانو درد چگونه درمان م یشود؟

درمـا نهاي زانـ و درد بـ اتوجه ب هشـدت و نوع درد 

متنوع اسـت و شـامل تجویز داروهـا، فیزیوتراپی، 

تـزریق کورتیکواسـتروئیدهـا و مواد روا نکننـده، 

طـب سـوزنی و جـراحـ یهـاي زانـو از جـراحـی 

آرتروسکوپیک زانو تا تعویض کامل زانو م یباشد.

چه توصی ههایی در جـهت اصالح فعـالی تهاي 

جسمانی براي افراد مستعد آرتروز زانو دارید؟

سالمت 

این افراد بهتراست موارد ذیل را رعایت نمایند:

1. اجتنا ب از چها رزانو و د وزانو نشستن 2. اجتناب 

از پیاد هروي در سطح شـی بدار و باال و پایین رفتن 

از پل هها 3. کاهش وزن 4. اسـتفاده از توالت فرنگی 

5. نماز نشسته 6. پیاد هروي در آب 

تمـرینات زیـادي بـراي بهبود عملکـرد زانو وجود 

دارد که چند مورد آنها عبارتند از:

2. به پشت بخوابید و یک بالش را زیر ران خود قرار 

دهیـد و پاي خـود را به بالش فشـار داده و زانـو را 

صاف کنید.

3. طـا قباز بخوابید یـک حـوله لوله شـده را بیـن 

زانوهاي خود قرار دهید سـپس زانوهاي خود را به 

هم نزدیک کنید.

4. روي یک صندلی پشت یدار نشسـته و پاي خود 

را باال بیاورید و زانو را صاف کنید.

ـ هدیوار  5. پشـت ب هدیوار بـایسـتید و درحالی که ب

تکیـ ه داد هاید بـا آوردن باسـن ب هسـمت پـاییـن، 

زانـوهاي خود را تـا 50 درجه خم کنید سـپس به 

آرامی ب هحالت اول برگردید.

حـرکات فوق را در 3 مجموع هي 10 تا 15 تایـی با 

مکث 5 ثانی هاي انجام دهید.

جـناب آقاي دکتـر، در خاتـمه از اینـکه وقـت 

خودتان را در اختیار ما قرار دادیـد بسیار ممنون 

و سپاسگزاریم.

1.اگر زانو يتان در بهترین حالت خود قرار ندارد و 

یـا زانو درد داریـد، ورزش را با تمرینی سـاده براي 

تقویت عضل هي چهارسر (یعنی عضالت موجود در 

جـلوي ران) شـروع کنیـد. در انجـام این حـرکت  

فشـار وارد شده به زانـو بسـیار کـم است. بـر روي 

زمیـن یـا هر سطـح صاف دیـگري بـه پشـت دراز 

بکشـید. یکی از زانـوها را خم کنیـد و کف پـا را بر 

روي زمیـن قـرار دهیـد. پاي دیـگر را صـاف نگـه 

داریـد و آن را ب هانـداز هي ارتفاع زانوي دیگرتان، از 

زمین بلند کنید. 

تـمرینات ورزشی مـوث ر ب ر روي آرتـروز زانـو 

چیست؟

6. روي یک تخت بنشینید یک پاي خو درا از تخت 

پایین بیاندازید و پاي دیگر را درحال یکه زانو صاف 

اسـت روي تخت بگـذارید. حـاال درحال یکه پشت 

خود را صاف نگه داشت هاید نوك انگشـتان دس تها   

را به انگشـتان پاي قرار گرفته روي تخت برسانید. 

این حرکت را براي پاي دیگر نیز تکرار نمایید.

دکتر علیرضا جعفر يزاده

متخصص ارتوپدي، جراحی 

زانو، لگن و مفاصل

مدیرعامل و عضو هیأ تمدیره

بیمارستان پاسارگاد

زانو: درد و مشکالت آن

۱۹انجمن حسابداری ایران



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

۲۱انجمن حسابداری ایران

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي و سیدعباس موسوي سنگسرکی

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

بیالن گزارشگر
مراد مومنی، عارف شفقت و مینو فرقاندوست حقیقی

تلفن: 02188561089  نمابر: 02188683826



عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

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

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

پویندگان پارس حساب
محمد باباپور و جمشید شاهرخی چمن آبادي

تلفن: 05138482201 نمابر: 05138482204

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

تلفن: 02833338344 نمابر: 02833330792

تلفن: 02188944017 نمابر: 02188808439 دل آرام

محمد د لآرام، ابوالفضل اسالمی، علی مکوندي و رحیم سلما نپور

خبرنامه حسابداری ایران ۲۲

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

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    



۲۳انجمن حسابداری ایران

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

  

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)

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

تلفن: 02144264812 نمابر: 02144264957

تلفن: 02122861830 نمابر: 02122899690سامان پندار

احـمد ظفر پرنده، غالمرضـا شجـري، محمـ دعلی جاللی، محمدرضا امیـري بهمـن بیـگلو، حمید حسینیـان، اکبـر وقار کاشـانی،
مصطفـی هاشمی، مختـار موسـو يپور، محمـد کاظمی، مرتـضی ادیبـی، ناصـر ایرا ننژاد، معـرفت صالحی، محمـدامین زکـ یزاده،

علی حیدري، سیدمهدي میرحسینی و محسن آ لآقا

تلفن: 0212203176 نمابر: 02122031487وانیا نیک تدبیر

احمد خالقی بایگی، عل یاکبر پارسامنش، حمیدرضا افسر کازرونی، بهزاد افشار هود، حسین مقیمی اسفندآبادي و سعید نوري








