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سرمقاله

و در نهایت خدمت خانواده بزرگ حسابداران عرض م یکنم که: 

افراد زیادي در رشته حسابداري هستند که سزاوار بهتری نها هستند، رویاها را باید پرورش داد 

و به عمل رساند تا بدست آوردنی شوند. هیچکس قرار نیسـت وظیفه ما را در قبال حرفه انجام 

دهـد، خود باید گام برداریم. رسیـدن به جایگاه واقعی حسابداران و حسابرسان از یکپارچگی 

آنان پدید م یآید.

دکتر ناصر پرتوي

والسالم

ناصر پرتوي

عرض سالم و ارادت خدمت کلیه حسابداران و حسابرسان ارزشمند پارسی زبان. 

پاییز سال 1382 سرآغاز فعالی تهاي انجمن حسابداري ایران بود. پ ساز گذشت 15 سال، انجمن به 

بـلوغی کامل رسیـد و در این 15 سـال همواره کـوشش کردیم که رشته حسـابداري ارتقاء علمـی و 

حـرف هاي پیدا نموده و هر روز گام تـاز هاي ب هسوي جایگاه واقـعی خود بردارد، قد مهاي بسـیاري چه 

آشـکار و چه پنهان برداشتیم و امروز در سطح جامعه، انجمن حسابداري ایران داراي روابطی منطقی 

و مسـتحکم با ارگا نهاي دولتی، عمـومی و خصـوصی در تمامی حوز ههاي رشته حسـابداري است و 

سعی کردیم با ارگا نهاي نظیر خود نیز تعامل نسـبی داشته باشیم علیرغم آنکه اهداف همه یکسـان 

نبود. 

پ ساز انتشار 52 شماره از فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري به این باور رسیدیم که باید کاري نو و 

جـدید انجام دهیم؛ لذا برآن شـدیم تا فصـلنامه دانش و پژوهش حسـابداري را به شکلی که اکنـون 

مـالحظه م یفرمـایید با ظـاهر و محتـواي متفاوت، به چـاپ بـرسانیم. بدیـهی است نشـریه علمی- 

پژوهشـی بعالوه نشـریـه علمی- ترویجی انجمن حسـابداري ایران نیز همچون گذشته همراه با این 

فصلنامه به چاپ خواهد رسید.

نشریه حاضر در بخ شهاي خبري، تخصصی، اقتصادي، اجتماعی، فناوري، پزشکی سالمت و ورزشی 

مطـالبی را براي حسـابداران، حسـابرسان و مدیران مالی مطـرح م یکند. هدف مـا تامین نظر طیف 

وسی عتري از مخاطبانمان است و کوشش ما در آینده براین است تا مشـکالت و موانع رشته را بیشـتر 

بشناسیم و در نشـریه انعکاس دهیم و براي آنها تدبیر ب یاندیشـیم و در جهت رفع آنها اقدام کنیم. در 

این فصلنامه خواهیم کوشید چون گذشته کاري نو انجام دهیم تا به نسل جدید نیازهاي حسابدارانی 

که عزم دارند در عصر نوین سهمی بسزا و شایسته از خود ب هجاي بگذارند پاسخ دهیم.

و در انتها از کلیه حسابداران، حسابرسان و مدیـران مالـی که شایست هترین هسـتند م یخواهیـم قلم 

برداشته و با رهنمودها و راهنمای یهاي خود، ب هیاري ما بشتابند تا هر روز بر غناي محتواي این نشریه 

افزوده شود.

فهرست

سرمقاله

آشنایی با انجمن حسابداري ایران
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آشنایی با انجمن حسابداري ایران
انجمن حسابداري ایران بر اساس مصـوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی و با 

مـجوز وزارت علـوم، تحقیـقات و فنـاوري تأسـیس شـده و در اداره ثبـت 

شرک تها نیز به ثبت رسیده است.

ـ هاي غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که در  انجمن حسابداري ایران مؤسس

تاریخ 1376/09/20 تاسیس گردید و فعالیت خود را از پاییز سـال 1382 

رسماً آغاز نمود.

ایـن انجمن ب همنـظور گسـترش و ارتقاي علمـی و فراهـم کردن شرایط و 

فـرص تهاي مناسب و اعتالي آگاهی و تخصـص حرف هاي، ارائـه رو شهاي 

نوین عـلمی و کاربردي همگام با دانش روز جهان، سـعی درایجاد امکانات 

تدوین، تحقیق و پژوهش، تفهیم و تعلیم کاربردي، عملی، علمی، حرف هاي،  

توسعـه طر حهاي کارآفرینی و اشتغـا لزایی در راستاي حرفه حسـابداري 

تأسیس گردیده است.

انجمن حسابداري ایران، بزرگترین تشکل حسـابداري کشـور م یباشد که 

در سال 1395 ب هعنوان برترین انجمن در هشـتمین جشـنواره بی نالمللی 

فارابی برگزیده شد.

همچنین در مراسمی که با حضور رئیس جمهور، وزیر علوم و مشـاور عالی 

مقام معظم رهبري برگزار گردید، انجمن حسابداري ایران به عنوان انجمن 

برتر و ممتاز برگزیده شد و از یونسکو و آیسسکو لوح تقدیر دریافت کرد.

دکتر علی ثقفی

موسس انجمن

دکتر ناصر پرتوي

رئیس هیات مدیره و دبیرکل

دکتر ایرج نوروش

عضو هیات مدیره

دکتر حسن همتی

عضو هیات مدیره

دکتر سید علی حسینی

عضو هیات مدیره

دکتر غالمرضا خلیل ارجمندي

عضو هیات مدیره

۳   دانش و پژوهش حسابداری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتري

296 عضو حقوقی

موسسات حسابرسی

دانشگا هها

سایر

11000 عضو دانشجویی

جمعا 17746 عضو

3015 عضو

  3085 عضو

350 عضو

76 عضو

65 عضو

155 عضو

اعضاي انجمن (17746 عضو)

6450 عضو حقیقی



انتشارات انجمن:

- انتشار فصلنـامه علمی-پژوهشـی تـحقیـقات 

حسابـداري و حسـابرسی از سال 1389 و نمایه 

شـدن در پایگاه اســتنادي علوم جهان اســالم 

 ISC 
- انـتشار فصـلنامـه علمی-ترویجی مطـالعـات 

حسابـداري و حسـابرسی از سال 1391 و نمایه 

شـدن در پایگاه اســتنادي علوم جهان اســالم 

 ISC 
- انتشـار فصـلنامه خبري-تخصـصــی دانش و 

پژوهش حسـابداري از سـال 1384 تـاکنون 

ـ ههـاي  - چـاپ اولیـن کتـاب انـجمـن (نظــری

حسـابداري دکتر علی ثقفـی)

- اعطاي مجوز چاپ مجله علمی-پژوهـشـی به 

دانشگاه شهید باهـنر کرمان

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرما�د

۸۸۰۵۱۳۴۱-۴۴۸۴۴۷۰۵

DBA
(In Accounting)

www.iranianaa.com

دور ههاي آموزشی انجمن تاکنون:

(DBA) برگزاري 6 دوره عالی -

با گـرایش حسـابداري

- برگزاري سـخنران یهاي علمی توسـط اعضاي 

انجمن در ایران و خارج از کشور

- بـرگزاري کارگـا ههـا و دور ههـاي آموزشـی با 

موضوعـات قوانیـن و اسـتانداردها

۴انجمن حسابداری ایران



همای شهاي انجمن:

- برگزاري 14 همایش ملی و بی نالمللـی با حضور 

حداقل 1200 نفر از مدیران و کارشناسـان ارشــد 

(حسابـداري، حسابرسی، مدیریت مالی و اقتصـاد) 

در هر همایش

- مشـارکت در برگـزاري همای شهاي دانشـجویی 

حسابداري کشـور

- مشـارکت در برگزاري همای شها و جشنوار ههاي 

ملی و بی نالمللی





افتخارات انجمن:

- کسب رتبه +A از اولین سال فعالیت میان کلیه انجم نهاي علمی کشور

- کسب رتبه برتر از سازمان جهانی یونسکو

- کسب رتبه برتر از سازمان جهانی آیسسکو

- انتـخـاب ب هعنـوان انجـمن برتـر و ممتـاز در سـا لهاي 1389، 1391، 

1394،1392 و 1395و دریـافت چنـدین لوح تقدیـر از ریاسـت محتـرم 

جمهـور و وزیـر محترم علوم، تحقیقات و فناوري

- اهداي تقدیرنامه به انجمن حسابداري ایران توسط وزیر علوم تحقیقات و 

فناوري د ر جشنواره بی نالمللی فارابی ب هعنوان انجمن برتر

- اهـداي تقدیرنامه به انجمن حسابداري ایران توسط وزیر علوم تحقیقات 

و فناوري و معاون علمی- فناوري رئیس جمهور

- اهداي تقدیرنامه به انجمن حسابداري ایران با حضور وزیر محترم کشور



فعـالی تهاي نو انجمن (بـراي اولی نبار در 

کشور):

- معرفی اولین مشاهیر حسابداري ایران با آراي 

اعضاي انجمن در سال 87

- تقدیر از استادان برجسـته کشـور هر سه سال 

یکبار توسط انجمن

- تـقدیـر از دانـشـجـویـان رتـبـه اول رشـتـه 

حسـابداري، مقطـع دکتـري هر سه سال یکبار

- ایجاد سـایت جدید و رسـمی انجمن با بازدید 

بیش از 1500 نفر در روز

- مـمیـزي مقـدمـاتـی رشتـه حسـابـداري در 

دانشگا ههاي دولتی ایران براي اولین بار

- بـرگـزاري نـخسـتین کنفرانـس بی نالمـللی 

حسابداري در ایـران

- مستقل کردن رشتۀ حسابداري

- ایـجـاد 2 رشـتـۀ جـدیـد (حســابـرسـی) و 

(حسابداري مدیریت) درمقطع کارشناسی ارشد

- کمـ ک ب ه تأسیـس انجم ن علـمی حسـابرسی 

ایران

- حضـور مسـتمر در نمـایشـگا ههـاي سـاالنـۀ 

سازمان بـورس و اوراق بهـادار

- حضـور مسـتمر 10 ساله در نمـایشـگاه هفته 

پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

فعالی تهاي انجمن در حوزه بی نالملل:

- دعـوت از استـادان ایرانی خـارج از کشـور در 

همایش ملی و بی نالمللی انجمن

مجلس شوراي اسالمی

دیوان محاسبات کشور

- دیـدار رسـمی 6 نفـر از اعضـاي کنوانسـیون 

مبـارزه با فساد سازمـان ملل متحـد از انجمن و 

مرور کشور ایران در مورد مبارزه با فساد و تقلب 

براي اولین بار در کشور

- ســخنرانی و رهنمودهاي الزم نزد نمایندگان 

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

- کسب رتبه برتر از سازمان جهانی یونسکو

- کسب رتبه برتر از سازمان جهانی آیسسکو

انجمن حسـابداري ایران در وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري:

- ایجـاد کرسی مسـتقل رشتـه حسـابداري در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

- عضـویت 6 نفر از 8 نفر در کمیتـه برنام هریزي 

رشتـه حسـابـداري وزارت عـلوم، تحقیـقـات و 

فناوري از انجمن حسابداري ایران

ـ هریـزي رشته  - تـشـکیل شـوراي عـالی برنـام

حسابداري در دانشگاه آزاد اسالمی

- عضــویت در کمیســیون شوراي گســترش 

آمـوزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

انـجمن حسـابداري ایـران و ارگـا نهاي 

سیاس تگذار و نظارتی:

- ایـجاد ارتبـاط و تعـامل مستقیم بـا سازمـان 

بازرسی کل کشور

- ایـجاد ارتـبـاط و تعـامل مسـتقیم بـا دیـوان 

محاسبات کشور

- ایجاد ارتباط و تعامل مسـتقیم با سازمان امور 

مالیاتی کشور

- ایجـاد ارتباط و تـعامـل مسـتقیم با سـازمان 

بورس و اوراق بهادار

انـجـمـن حسـابـداري ایـران و سـایـر 

سازما نهاي مرد منهاد:

- بازرس قانونی شوراي انجم نهاي علمی کشور

- بازرس قانونی اتحادیه فناوري اطالعات

- بـازرس قانونی اتحادیـه موسسـات پژوهشـی 

غیردولتی

- بازرس قانونی اتحادیه دانش گا هها و مؤسسـات 

آموزش عالی کشور

- عـضـویت در بـزرگتـرین سازمان غیر انتفاعی 

(IAAER) آمـوزشـی - پژوهشی جهان

نر مافزار بـهای تـمام شـده

نر مافزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه

(ERP) نر مافزار برنام هریزی منابع سازمانی

نر مافزار یکپارچه مالی، اداری، بازرگانی و بهای تما مشده

(BPMS) نر مفزار مدیریت هوشمند فرایندهای کس ب وکار



۹   دانش و پژوهش حسابداری

متولد چه سالی هستید؟ و کجا متولد شد هاید؟

قبل از هـر چیـز الزم مـی دانم از عنایتـی که به 

بنده داشتید تشکر کنم . 

من در سال 1332 در شیراز ب هدنیا آمدم.

از دوران جوانی خودتان بفرمایید.

در سـال 1350 از دبیـرسـتان البـرز در رشـتـه 

ریاضی دیپلم گرفتم سپس براي ادامه تحصـیل 

به آمریکا رفتم در کالیفرنیا لیسانس حسابداري 

و فـوق لیسـانس گرفتم. قبل از انقالب به ایـران 

مراجعت و پس از دوران سربازي، کار حرف هاي را 

در ایـران در مـوسسـه حـسـابرسـی مـختـار و 

هـمکـاران آغـاز کـردم. قـبـل از انـقـالب کـار 

دانشگاهی و تدریس را شروع کرده بودم و خیلی 

تمایل داشتم کار دانشگاهی را ادامه دهم.

بـعد از انقالب فـرهنگـی در کنار کـار حـرف هاي 

مجدداً به کار آموزشی و دانشـگاهی پرداختم در 

نـتیجه بیش از سـی سـال در سـطوح مختـلف 

لیسانس و فوق لیسانس در دانشگا ههاي مختلف 

به تدریس اشتغـال داشتم. با تشـکیل جـامعـه 

حسـابداران رسمـی ایران موسسـه حسـابرسی 

رایمند و همکاران شکل گرفت و درحال حاضـر 

ب هعنوان یکی از شرکاء این موسسـه مشـغول به 

کار هستم.

چرا رشته حسابداري را انتخاب کردید؟

مـرحــوم پـدرم بـازرگـان بـودنـد و کـارهـاي 

حسـابداري را خودشان انجام م یدادند از بچگی 

از کار حسابداري که پدرم م یکرد خیلی خوشم 

مـ یآمد بدون آنکه معناي آنـرا بدانم، روي یـک 

برگ کـاغذ م ینوشتم بدهکار و بسـتانکار !! انگار 

نقطه شروع همانجا بود! 

پیشنهاد شما براي اینـکه رشته حسـابداري 

به جـایگاه واقـعی خـود در سـطـح کشـور 

برسـد چیست؟

ب هنـظر بنده براي آنـکه “حسـابداري” به جایگاه 

واقعی خود برسد، باید نیاز به آن احسـاس شود. 

هرچه بنگا ههاي اقتصـادي بزرگتر شوند، فاصله 

بیـن مدیریت و مالکیت بیشـتر شود، بـازارهاي 

مالی فعا لتر شـوند، بازار پول و بان کها ب هعنوان 

یـکی از ذینفعـان مهـم، بـیشـتر بـه شـفافیـت 

گزار شهاي مالی توجه کنند، طبیعتاً حسابدار و 

حسـابداري (و کالً این حرفه) ارتقاء پیدا کرده و 

جایگاه واقعی خود را خواهد یافت.

سطح علمی دانشگا ههاي ایران را در مقایسه 

با دانشگا ههاي دیگر جهان چ هطور م یبینید؟

در مورد سایر رشت ههاي تحصـیلی نم یدانم ولی 

اگـر م   نظورتان رشته حسـابداري است، مقدمتاً 

باید براي سطوح مختلف تحصیالت دانشـگاهی 

رشته حسابداري تفکیکی قائل شویم. در سطوح 

پایین تر و کاردانی، کارشـناسـی و حتی ارشـد، 

دانشـگاه ها و موسســات آموزشی به یک اعتبار 

فقط نقش “وســـیله” را بازي م یکنند. به قولی 

وظیفه Educate کـردن را دارنـد حـال آنکـه 

براي حسـابدار (و حسـابرس) خوب شـدن الزم 

است فرد Train شـود، آموزش حین کار ببیند، 

مصاحبه با دکتر همایون مشیرزاده
(حسابدار رسمی) مدرس رشته حسابداري

مصاحبه



تجربه کسـب کند، بـا ابعاد و زمین ههاي مختلف 

کار در عمل آشـنائی پیدا کنـد. این حر فهـاي 

تاز هاي نیست و همه بهتر از من از آن آگاهند.

 دانـشـگا ههاي ما هم در حد آموزش تئوري و به 

صـورت انتـزاعی (ولو بـه درجـات و شـیو ههاي 

مختلف) در سطح لیسـانس عموماً همین کار را 

انـجام داده و م یدهـند. در سـطوح باالتر البـته 

تفاوت م یکند. معهذا با کمال تاسف در مواردي 

کیفیت مطلوب نیسـت. در اغلب پایان نام ههائی 

ـ هاي در حـد  کـه من بـرخـورد هام کـار کتـابخان

Copy-Paste اسـت و حـداقـل، کـار آمـاري 

پایا ننامه  (اگر بقیه پایا ننامه برون سپاري نشده 

باشـد) برون سپـاري شده اسـت!! دانشـگا ههاي 

دیگر نقاط دنیا مرتبـاً درحـال تحقیقات بنیادي 

(Basic Research)، تولید مفـاهیم جـدید، 

بـازخوانی و تعدیل و تکمیل موضوعات قبل یاند. 

ما بیشـتر ترجمه و رونویسـی م یکنیـم و کمتر 

تـحقیقات کاربـردي!! ول یآنـها مسـئله مـحـور 

(Problem Oriented) عـمــل کـرده و بـه 

اعـتباري تولید عـلم مـ یکنند. حـتی در رشـته 

حسابداري!

کتاب و مقال هاي هم نوشت هاید؟

ـ هاي را در ایـران آغاز  از همان زمان که کار حـرف

کـردم، دستی هم در ترجمـه و تالیف مقـاالت و 

جزوات آموزشی داشتم. هیچوقت نشـــمرد هام 

ولی فکر م یکنم باالي 50 مقاله چاپ و انتشــار 

یافته باشد.

یـک خــاطر هي خـوش و یــک خـاطر هي 

نـاراح تکننـده، از دوران تحصیل یا تدریس 

یا حرفه بگویید.

اصـوالً آدمی هسـتم که بـا گذشتـه و خـاطراتم 

زنـدگی م یکنـم هر لحظه، هر سـاعت و هرروز 

دوران تحصـیل و تـدریـس و کـارم سـرشـار از 

خـاطـرات خـوش اسـت. مـ عالوصـف خاطرات 

ناراح تکننده هم باالخره هست.

شـاید یکی از اتفاقات کاري جالب، زمانی بود که 

یکی از صـاحبکاران پس از اتمام کار و صــدور و 

انتشـار گزارش از دریـافت گـزارش حسـابرسی 

سر باز زد و علت آنرا چنین عنوان کرد که “به ما 

گفـت هاند نبـاید گزارش مشـروط بگیرید”. براي 

خودم و همکاران خیلـی عجیب و باورنکـردنـی 

بود.

بهترین باور براي موفقیت چیست؟

در یک جمله داشتن ایمان و اعتقاد و در کنار آن 

خودباوري و اعتما دب هنفس!! 

در مورد شغلی که دارید چه حسی دارید؟

کـار ما این روزها دشـوار شـده و با چـال شهاي 

گـوناگونـی روبـرو هسـتیـم. مثـالً مدیـري که 

صور تهاي مالی را امضاء م یکند، به حسـابرس 

تـائیدیه مدیران م یدهد و مسـئولیت صحـت و 

درسـتی اطالعـات و صـور تهـاي مالی را کتبـاً 

مـ یپذیرد، ولی توجه نـم یکنـد که چـه امضـاء 

م یکنـد، یا اطـالعات غـلط مـ یدهد یـا خداي 

نـکرده قصـد گـمـراه کـردن اشخـاص ثـالث و 

ذینفـعان و غیـره را دارد. در موارد اختالف نظـر 

بین حسـابرس و مدیریت (یا حسـابدار)، قاعدتاً 

باید کمیته حســابرسی شرکت مورد رسیدگی 

اختـالف را حـل کند کـه هنوز در سـاختارهاي 

موجـود، کمیت ههاي حسـابرسی در برخی موارد 

به چنیـن جایگاهی دست نیافت هاند و مشـکل را 

سخ تتر هم ممکن است بکنند.

نظر شما در مورد این که در کار شریک وجود 

داشته باشد چیست؟

ـ هاي، کـارگروهی اسـت و  کـار حسـابداري حرف

روحیـه کار تیمی مـ یخواهد. شـریک ب همعناي 

حرف هاي در ادبیات حســابداري و حســابرسی 

کسـی نیسـت که تنها در سود و زیان یا مالکیت 

مشـارکت دارد. شریک یک عنـوان یا یک مرتبه 

کاري است. شریک یعنی مسئول!

سازگاري با چه نوع افرادي سخت است؟ و آیا 

این افراد را در رشته داریم؟

افـراد یک شکل نیسـتند هر چه وجوه اشتـراك 

کم شود، سازگاري سخ تتر خواهد بود. 

مـهم آنسـ تکه خود فرد چقـدر گذشـت کنـد. 

اصـوالً ب هنظر من زندگی دسته جمعی مسـتلزم 

داشتن گذشت و نوعی تساهل و تسامح است. 

ولی ب ههرحال چیزي که در حرفه ما نم یتوان در 

مورد آن مسـامحه داشت، پا يبند نبودن آن فرد 

دیـگر بـه اصـول و ضـوابـط اخـالقی معـروف و 

متعارف است که ساز شپذیر نیست.   

بهترین تفریح شما چیست؟

در گذشته غالباً موسـیقی و مطالعه و در مواردي 

تماشـاي فیلم و ورزش و دیگر تفریحات متداول 

بـود ولی با توسعه اینترنت ب هنظر م یرسـد مثل 

بقیه، تفریح و کار و زندگی، همه شده گردش در 

فـضـاي مجـازي و “اینتـرن تبازي” !! به هرحال 

سعی م یکنم از بقیه تفریحات سالم، اگر فرصت 

باشد، زیاد دور نمانم. 

و آخرین سـوال: نظرتـان راجـ ع به انجمـن 

حسـابداري ایـران چیسـت؟ حداکثـر در 1 

جمله، اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید.

در چهارچوب وظائف و ماموری تهائـی که بـراي 

آن تـعریـف شـده، انـجمـن در ارائـه خـدمـات 

آمـوزشی، پژوهشـی و تـخصـصـی و تـرغیب و 

تشـویق متخصـصـین و پژوهشـگران و انتشـار 

ـ هنظر بنـده بسـیار موفـق عمل  مـطالب علمی ب

کرده است. 

ا ز اینک ه وق ت گــرا نبها ء خو د ر ا د ر اختیا ر م ا 

گذاشتید مجدداً تشکر م یکنیم.

 

دیدگاه انجمن حسابداري ایران:

همایون مشـیرزاده در حرفه ب هعنـوان یک 

فرد تحصـی لکرده، باهوش و داراي سالمت 

کاري شهرت دارد و بسیاري از کسـانی که 

اکنـون دکتري دارنـد و یا استـاد دانشـگاه 

هستند دانشجوي ایشان بودند.

انـجمن حسـابـداري ایـران بـراي ایشـان 

سالمتی و موفقیت بیشتر آرزومند است.

۱۰انجمن حسابداری ایران



آقاي خستوئی ، زاده دوران جنگ هستند، زمانی که کشـور خصـمانه مورد 

حمـله ب هاصطالح متفقین قرار گـرفت. ایشـان در بندر انزلی متولد شدند. 

ـ هاي نزدیک به امیریه و دوران دبیرستان را  دوران ابتـدائی را در تهران محل

در مدرسه قریب بعد از خیابان سـعدي طی کردند. در دوران کودکی تمام 

تابسـتا نها را در همان محل تولد خود بندر انـزلی بودند و اکنون ب هعنوان 

رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق مشغول ب هکار م یباشند.

ـ هطور ذاتـی از دوران کـودکـی مطالعـه زیـاد داشتنـد و از همـه  ایشـان ب

برداشـ تهاي ناشـی از آن خوانـد نها در گ پ وگفت و یا نوشـتارهاي خود 

بهر هبرداري م یکنند. اما در دوران جوانی در اندیشه خود دانش معماري را 

فـراتر از دیگر علوم دوسـت داشـتند و ب هعلت نیاز و اداره خـود و در بحران 

بیکاري ناشی از کاست یهاي اقتصـادي در کنکور انتخابی بانک کشـاورزي 

پـذیرفته شده و دورانی از آموزش مالی و بانکداري را در دانشـگاه ملی طی 

کردند و در نهایت ابتدا در قسـمت حسـابداري بوده و در رویدادي نادر که 

بـراي گذرانـدن تعطیـالت به تهـران آمـده بـودند در کنـکور حسـابداري 

(موسسه عالی حسـابداري) با استفاده از بورس مشـارکت کرده و نفر سوم 

شدند، بلی اینگونه بود که به دنیاي رویائی حسابداري وارد شدند. 

وي مـقاالت متعددي نوشته است و برخـواسته از همان مطالعات مسـتمر 

انجام شده به عبارتی دست به قلم بوده ولی هنوزکتابی ننوشت هاند.

آقاي خسـتوئی کمتر  ناامید م یشوند اما وقتی آستانه تحملشـان به میزان 

10% از کل برسد آنچه ایشـان را باز توانمند م یسازد زدن به جـاده است و 

خوردن یک استکان چاي روي تخ تهاي توقفگا ههاي میان راه به ویژه اگر 

چند تخم مرغ نیمرو شده در ظرفی روحی را که به وسیله انبردستی حمل 

۱۱   دانش و پژوهش حسابداری

م یشود چاشنی سـفره تخت چوبی فرش انداخته شـده بنمایند، ب یشـک 

آستانه تحملشان براي مبارز هاي جدید آماده م یشود.

بـعد از طی دوران کار حرف هاي در نهایت در سـازمان حسـابرسی ه ماینک 

ب هعنوان حسابدار مستقل به کار اشتغال دارند و هیچگاه، شرف حرف هاي را 

معامله نم یکنند.

ایشان ه ماینک بر دیوار اتاق کاري خود تصـویري از سردار اخالق حرف هاي 

مصطفی عل یمدد دارند و او را ناظر بر رفتار خود دانسـته و ایشـان را الگوي 

خود م ینامند. 

از دیـگر الگوهاي کاري ایشـان از هـمان زمان عضـویت در شوراي انجمن 

حسـابداران خبره جدا از دکتر سجاد ينژاد و عزیز نبوي، پرویز خان افتخار 

جـواهري است که روزي در پاسخ به ایشـان در بکارگیري واژگان حرف هاي 

گفته است تبریک م یگویم به حوزه دنیاي فلسفی حسابرسی خوش آمدي 

ولی بدان که تحمل آن آسان نیست.

بـهترین تفریح هوشنگ خسـتوئی تفکر و مطـالعه است و معتـقدند افـراد 

زیادي در رشته حسابداري هسـتند که موجبات بالندگی را فراهم کرد هاند 

و هـمیشـه گفته اند از بین حسـابداران حتی م یتوان دو گروه براي کابینه 

کنار گذاشت اما متاسفانه علیرغم سـپري شـدن زمان قابل توجه نم یدانم 

چرا تاکنون حسابداري جایگاه خود را نیافته است.

جمله آخر هوشنگ خسـتوئی: بسـیار معتقدم به قول دکتر پرتوي به علت 

امکاناتی که کشورم در اختیارم گذاشته به جامعه حرف هاي و کشورم بدهی 

دارم و باید آن را ادا کنم.

هوشنگ خستوئی
مشاهیر حسابداري ایران

آشنایی بیشتر با چهر ههاي حرفه



۱۲انجمن حسابداری ایران

دکتر بهروز خدارحمی

کمتر حوز هاي از زندگی بشـري است که امروزه 

متاثـر از فناوري و محصوالت و خدمات فناورانه 

نشده باشد، شاید تصـور این سطح از بهر همندي 

و بهر هگیري از فناوري حتی پنج سـال پیش هم 

بـراي اغلب ما ممکن نبـود. اینکه فناوري تا کجا 

و با چه عمقی تک تک شئون زنـدگی و کسب و 

کار ما را متاثر خواهد کـرد و کدام غایت را بـراي 

ما رقم خواهد زد، به سوال این روزهاي ما تبدیل 

شده است.

از این رهگذر صنعت مالی هم ب ینصیب نمانده و 

فنـاور يهـاي نـویـن و نـوآوري را بـه حـوز هي 

خـدمات مالی نیز آورد هاند و بدی نوسـیله طیف 

متنـوعی از محصـوالت و خـدمـات مـالی را در 

زندگی مشـتریان ادغام کرد هاند و ب هزعم عد هاي 

نـگاه نوآورانه مبتنی بر فنـاوري به ایـن عرصـه، 

خـدمات مالی در قرن جدید را بازتعـریف کـرده 

است. این پیوند که ارمغان آورنده ي هوشمندي 

فـزاینده و چابکی روزافـزون به صنعت خدمـات 

مـالی ب همـدد فناوري اسـت، فی نتـک (ترکیـب 

سـرواژ ههـاي فاینـانس و تکنـولوژي) یا فناوري 

مالی نامیده شده است.

ـ هنظر م یرسد به رغـم اینکه نسـیم اولیـه این  ب

پیـوند (مالی و فنـاوري) بیـش از شصـت سـال 

پیش، با ورود کار تهاي اعتباري، دسـتگا ههاي 

خودپرداز و سامان ههاي برنام هریزي منابع بنگاه، 

تـبـادل برخـط سـهام، بـانـکـداري و تـجـارت 

الکترونیک آغازیدن گرفته اسـت. موج جدیدي 

که از ابتـداي ده هي اخیر شـروع شـده صـنعت 

خـدمات مالی را بـا سـرعت و شـدت بیشـتري 

متاثر، دگـرگون و زیـر و زبـر خواهد کـرد. بدین 

دلیـل که ب هنـظر میرسـد موج اولی هي همپـایی 

فنـاوري و خدمات مالی، ب هدلیل لختی کسـب و 

کـارهاي فعال در صـنعت خدمات مالی، آنچنان 

کـه مـ یتوانسـته نهـادهـاي مـالی، خدمـات و 

مـحصـوالت آنـها را فنـاورانـه نسـاخته اسـت. 

بنابراین در موج جدید، فناوري مالی (فین تک)، 

خدمت رسانی فناوران هي مالی در سطح ت کتک 

ـ هعـنـوان مشـتري (از طـریـق  افـراد جامعـه ب

دیجیتالی کـردن خدمات مالـی خـرد) را هدف 

گـرفته اسـت که در صـورت کـاهـلی و کنـدي 

همـراهی نهـادهـاي مختـلف فعـال در صـنعت 

خـدمات مالـی، بیـم ازبین رفتن و یا جایگـزین 

شـدن بسـیاري از خدمات مالی و پولی خواهـد 

رفت. 

وقت آن است که فعاالن صـنعت خدمات مالی و 

حسـابـداري نـیـز همـچون مـدیـران صنـایـع 

خودروسازي (پ ساز تولد اتومبی لهاي خودران) 

بـر آسـیـب شـناسـی و بـازطـراحی جـد يتـر 

مـحصـوالت و خـدمـاتـی کـه تـاکـنـون ارائـه 

م یداد هاند، متمرکز شـوند و همتی جانانه کنند. 

اینـکه شـیو ههـاي پرداخت ب همدد نوآور يهاي 

فناورانه متحول شــده، با نوآور يهـاي وا مدهی 

دیـجیتال مواجه شـد هایم، تامین مالی جمـعی، 

تحوالت بانکداري دیجیتال و نوآور يهاي انجام 

شده در مدیریت ثروت و مدیریت مالی شخصـی 

رویکرد ســنتی ب هاین خدمات را دگرگون کرده. 

اینترنت اشیاء و کالن داده (بیگ دیتا )هاي مالی 

و حسـابداري نگرش به بز هیابی و حسـابرسی را 

متـحول کـرده. زنجیـره بلوك (بـالك چیـن) و 

پو لهاي رمزنگاري شده مفاهیم بسیار بدیعی را 

به عرص هي دفترداري (ثبت و ضبط تراکن شها و 

رویدادها) و ابزار مبادله و انتقال ارزش آورد هاند، 

پـیوند جدیدي از فـناوري و خـدمات بــیم هاي 

(اینشـورتـک) رخ داده اسـت و نیز واژه امنیـت 

مفـهومی جدید در این زیسـ تبوم مجـازي پیدا 

کـرده، هـمـه و هـمـه عـزم جـد يتـر فعـاالن 

ـ هاي صنعت خدمات مـالی را  دانشـگاهی و حرف

طلب م یکند بدین امید که در تحوالت آیند هي 

فناوري مالی، توازن بیشـتري بین سهم هر یک 

از دسـ تاندرکـاران و فعـاالن (فنـاوري-مـالی) 

برقرار شود.

یادداشت روز

فناوري مالی
فیـ نتـک



تاریخچه حسابداري
حسابداري همزاد تمدن بشـري است و ب هاندازه 

آن قدمـت دارد. نخسـتین مدارك کشـف شده 

حسابداري درجهان، لوح ههاي سفالین از تمدن 

سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به 

3600 سال قب لاز میالد برم یگردد و از پرداخت 

دسـتمزد تعدادي کارگر حکایت دارد. مدارك و 

شواهد نشان م یدهند در تمد نهاي مصـر، رم و 

یونـان باستان نیز نوعی کنتر لهاي حسـابداري 

بـرقرار بوده و نوعی حسـاب جم ع  و خرج تنظیم 

م یشد ه اسـت. شـخص جمعدار، مأمور دولت یا 

شخصی که محافظت از پول یا دارایی دیگري به 

او مـحول بـود ه اسـت در فـواصـل زمانـی مقرر 

حسـاب خود را به ارباب یا مسئوالن دولتی پس 

م یداد ه است. فهرست دریافت شـامل موجودي 

ابتداي دور ه ب هعالوه وجوه یا کاالي دریافتی طی 

دوره بـود. فهرسـت پـرداخت شـامـل مـبـالـغ 

پـرداختی، کاالي فـروخته شـده یا بـه مصـرف 

رسیده در طی دوره ب هعالوه مانده پول و کاال نزد 

جمعدار بود ه است که باید به ارباب تحـویل داده 

م یشد؛ بـنابرایـن، حسـابـداري باستـانی تـنها 

ـ ههاي محدودي از فعالی تهاي مالـی را در  جنب

برم یگرفت و با سیستم جامع یکه کلیه عملیات 

مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداري 

حساب معامالت تجاري بپردازد، فاصله بسیاري 

داشت. این نوع حسـابداري تا قرون وسطی دوام 

یافت.

همـانند سـایر تمد نها در تمدن باسـتانی ایران 

نیـز حسـابداري، گذشت هاي مفصـل و خواندنی 

دارد. پیشینه حسـابداري در ایران به نخسـتین 

تمـد نهایی بر م یگـردد که در این سـرزمین پا 

گرفت و مدارك حسـابداري به دست آمده با 25 

قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران 

بـاستان دارد. در ایران عصـر هخامنشـی، نظـام 

مـالی و پـولی جامع و منسـجمی برقـرار بوده و 

ـ هریـز و  حسـاب درآمـدها و مخـارج حـکومت ب

ب هدقت، ثبت و ضبط و نگاهداري م یشد ه اسـت. 

حـدود سی هزار لوح از بخشـی از کاخ جمشـید 

مـوسـوم به خـزانه، محل اسـناد مـالی کا خهاي 

مزبور به دست آمد ه است که حکایت از وسـعت 

ثبـت اطالعات مالـی آن دوران دارد. تـاریخ این 

لو حها حدود 480 سال قبل از میالد است. یکی 

از ایـن لو حها که به خط عیالمی اسـت، توسـط 

پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خـوانـده شده 

اسـت و کتاب (اصول حسـابداري) ترجمۀ آن را   

بازگو م یکند: برابر سه (کـارشا) و شش (شکِل) 

نـقره بـه وسـیله (شـاکا) (مـدیـر صـندوق) بـه 

کـارگرانی کـه درهـاي آهنـی (پارسـه) (تـخت 

جمشـید) را م یسـازند و (بردکاما) مسـئول کار 

ایشـان اسـت، پرداخت شـد. معادل ایـن مبلـغ 

ـ هطور مقرر بـه قرار هر سـه (شـکِل) نقـره یک  ب

گوسفند احتساب گردید. مدت کار ایشان از ماه 

آدوکنـئـیش تا ماه ویخن (مـاه اول تا دوازدهم) 

سال ششم (سلطنت خشـایار شاه) بوده و دو نفر 

هرکدام ماهی یک شـکل و نیم نقره (دسـتمزد) 

دریافت م یکردند.

حسـابداري دانشـگاهی با بیـش از پانصـد سال 

سابقه توسط فردي ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی 

در سال 1495 (میالدي) بنا نهاده شـد ه اسـت. 

پاچیولی تحصـیالت خود را در وِنیز گذراند و در 

دهـه 1470 راهـب صـومع هاي شـد که از فـرقه 

فرانسیسکن بود. تا سال 1497 معلم خصـوصی 

ریاضیات بود تا اینکه در آن سـال دعوت نام هاي 

از لـودُویکو اِسفُرتسـا دریافت نمود تـا در میالن 

ـ هکـار شـود. او در آنـجـا با لئـونـاردو  مشـغول ب

داوینچی آشـنا گردید و به او ریاضـیات آموزش 

داد. در 1499، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند 

تا از میالن فرار کنند زیرا لوئی دوازدهم پادشـاه 

فرانسه شهر را به تصرّف خود درآورده و حامیان 

آنها را از آنجا بیرون کـرد. بعد از آن، پاچیولـی و 

لئـوناردو اکثـر اوقـات با هم سـفر م یکردند. در 

سـال 1517 بـه مـحـض برگشـت بـه میـهـن، 

پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کرد. 

پـاچیولی چنـدین کتـاب در زمینـه ریاضـیات 

منتشر کرد که شامل اثر زیر م یباشد: 

ـ همعنی (مجموع هاي از جبر، هندسه، نسـبت و  ب

تناسب). این کتاب شـامل موضـوعاتی از جمله 

مهر ههاي 5500 ساله مورد 

استفاده براي محاسبه در 

شوش، موزه لوور

۱۳   دانش و پژوهش حسابداری

1494 Summa de Arithmetica, Geometrica,

Proportioniet Proportionalita



حسـاب و جـبـر و استـفـاده آنـها در تـجـارت، 

دفترداري، پول و مبادله اسـت. وي در این اثر به 

تـلفیق دانـش ریاضـی زمـان خـود پـرداخـت. 

همـچنین براي اولین بار شـرحی در مورد روش 

نگـهداري حسـا بها و دفاتر که تـجار ونیزي در 

طـول دوران رنسـانس ب هکار م یبردند، ارائه داد. 

ایـن روش بعـدها به روش حسـابداري دوطرفه 

مشـهور شـد. اگرچـه پاچیـولی این سیسـتم را 

تدوین کرد و نه اختراع، ولـی ب هعنوان (پدر علم 

حسابداري) مورد توجه واقع شد. سیسـتمی که 

او بـه تدوین و معرفـی آن پرداخت شـامل اغلب 

ـ ههاي حسـابداري بود کـه ما امروز آنها را  چرخ

م یشناسـیم. او اسـتفاده از دفاتر روزنامه و دفتر 

کل را شـرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به 

رختـخواب برود مگر اینکه بدهی با بسـتانکاري 

بـرابر باشـد! دفـتر کـل او حسـا بهـایی بـراي 

موجودي (که شـامل وجوه دریافتی و موجودي 

کاالبود)، تعهّد بانکی، سـرمایه، درآمد، و مخارج 

داشــت- انـواع حســاب کـه در بـیـالن کـار و 

صـورتحسـاب درآمـد یک سـازمان بـه ترتیـب 

گزارش م یشود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان 

داد و پیشـنهاد کرد که یک تراز آزمایشـی براي 

تـأیید دفـتر کـل متعـادل بـکار گـرفتـه شـود. 

همچنین، رساله او دامنه وسـیعی از موضـوعات 

مـرتبط را، از اخـالقیـات حسـابداري گرفتـه تا 

حسابداري هزینه، شامل م یشود. 

از مه مترین تغییرات حسابداري در طول پانصـد 

سـال گذشـته تغییر مـاهیت نظـري آن اسـت. 

حسـابداري دانشـگاهی در چـهار صد سال اول 

عمر خود عمدتاً رویکردي تجویزي داشت هاست. 

یـعنی اندیشـمندان حسـابداري تنها بر اسـاس 

قـیاس مبـتنـی بر فـرضـیات مبنـا، رو شهـاي 

حسـابداري خـاصی را به حسـابـداران تـجویـز 

مـ یکـردند. بـراي مثال نحـوه تهیه تـرازنامه یا 

صورت سـود و زیان یا نحوه ارزیابی موجود يها 

را براسـاس اسـتدالل منطقی، تعییـن و تجـویز 

م یکردند. امروزه از این رو شهاي تجویزي با نام 

تـئور يهاي تجویـزي یـاد م یشـود. اما از اوایل 

صده بیسـتم، مبـاحث نظـري و فلسـفی جدي 

درخصوص تعلق حسابداري به یکی از حوز ههاي 

در گـذشته بـراي کسـب تـجـربـه در آمـوزش 

حسـابداري باید مدت طـوالنی در یک شـرکت 

حسابداري ب هعنوان کمک حسابدار بدون حقوق 

و مزایا و گاهـی با پـرداخت هـزین ههاي آموزش 

حیـن کار مشـغول م یشدیـد تـا شاید بتوانیـد 

بخش کوچکی از تجرب ههاي مدیـران مالـی را از 

آن خـود کنید. اما امروزه با اسـتفاده از ابزارهاي 

کمـک آموزشـی ب هراحتی م یتوانیـد این گوهر 

گرا نقیمت یعنی تجربه را به سـادگی ب هدسـت 

آورده و حاصل سـا لها زحمت یک مدیر مالی را 

بـدون صـرف سـرمـایـه عـمـر و بـا کمتـریـن 

سرمای هگذاري در کنار خود داشته باشید. 

۱۴انجمن حسابداری ایران

جیم رون م یگوید: نگویید چقدر بـراي آموزش 

خـود هزینه کردید، بـگویید: بـراي ارزشـمندتر 

کردن خود چقدر سرمای هگذاري کردم.

حسـابداري در ایران در حوزه نظري تحت تأثیر 

جـریانات پازیتیویسـم رشد کمّی زیادي کـرده 

است و پای هگذاري تحصیالت تکمیلی با این نگاه   

به حسابداري صورت گرفته و توسعه یافت هاست. 

با این وصف تعریفی از حسابداري در ایران غالب 

اسـت که مضـمون و محتـواي آن صر فنـظر از 

چینش یا تفاوت ظاهـري الفاظ آن بــراي همه 

دانـش آموختـگان حسـابداري ایـران شنـاخته 

شـد هاست. ب راسـاس این تعـریف: حسـابـداري 

عبارت است از فـرآیند شـناسـایی، جم عآوري، 

ـ هبندي، تلخـیـص، گـزارشـگري، و  ثـبت، طبق

تحلیل رویدادهاي مالی یک شخصیت اقتصادي 

در یک دوره مالی معین براساس واحد پول ملی. 

ایـن تعریـف ترجمـه کـامل ی است از تـعـاریـف 

مختلفی که ازحسـابداري درعصـر پازیتیویسـم 

یعنی ده ههاي 40 الی 60 صده پیشـین در دنیا 

رواج داشتـ ه است. سیـد حسـن سجـادي نژاد، 

همچنین اسـماعیل عرفانی، دکتـر عزیز نبوي و 

پدر فعلی علم حسـابداري نوین دکتر علی ثقفی 

از بنیانگذاران حرفه حسابداري در ایران ب هشمار 

م یروند.

معرفت بشري رواج یافت. در اواسط صده بیستم 

و با تسلط مکتب اثبات گرایی (پازیتیویسـم) بر 

فضاي دانشگاهی، نظری ههاي حسـابداري اثبات 

گـرایانه به ظـهور رسـید. ضـع فهاي بنیـادیـن 

نظری ههاي اثبا تگـرایانه در ظـرف کمتـر از ربع 

قـرن آشـکار شـد و حسـابداري بـه تبـع سـایر 

رشت ههاي علمی وارد دنیاي جدید جُسـتارهاي 

فلسفی و نظري شد. طرح حسابداري انتقادي یا 

امثال آن نشانه این تحول نظري در حسـابداري 

است.

داستان حسابداري کاربردي







به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا

سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزي (نیما) را هاندازي گردید

اخبار بهاري که گذشت ...

ول یاله سیف، رئی سکل بانک مرکزي در حاشیه 

جلسـه هیات دولت اعـالم کرد که سامانه نیـما 

فعالیت خود را ب هطور رسمی آغازکرده است.

فاز سـوم ســامانه نظام یکپارچه معامالت ارزي 

(نـیما) که با هـدف تسـهیـل تـامیـن ارز بـراي 

خـریـداران و فـروشـندگـان ایـجـاد شـده، در 

اردیبهشت رونمایی شد.

ایـن سـامانـه با قـابـلیت تنـظیـ مشـونـدگی و 

سیـاس تگـذاري، تمـام منابـع و مصـارف ارزي 

کشور را در یک محل جمع مـ یکند و بـر اساس 

ترجیحات متـقاضی و اولوی تهاي سیاس تگذار 

عـرضـه و تقاضـا تالقی م یکننـد. سـامانه نیـما 

ـ هاي بــازار ارز را بـراي  امـکــان رصــد لـحـظ

سیاس تگذار فراهم کـرده و اجـازه مداخله موثر 

حاکمیتی را در این بازار م یدهد.

سـه ویـژگی مهـم ایـن سـامانه فراهـم کـردن 

داد ههاي کامل و واقعی از عرضـه و تقاضـاي ارز، 

فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزي در 

ساختاري یکپـارچه و ایجاد پیونـد بین فرآینـد 

تـجارت خـارجـی کشـور از ثـبـت سفـارش تـا 

تـرخیص کـاال هسـتند. همـچنین ایـن سامانه 

قابلیت پوشش نیازهاي خُرد مـردم نـظـیـر ارز 

مسافرتی، درمـانی و دانشجویی را دارد.

به گفته رییس کل بانک مرکزي، ساختار نیما بر 

اسـاس چهار بازیگر عمده شـامل واردکنندگان 

ـ هعـنـوان متـقـاضــیان ارز،  کـاال و خـدمـات ب

صـادرکـنـندگـان کـاال و خدمات شـامل دولت 

ب هعنوان صـادرکننده نفت، واسـط هگران شـامل 

بـان کها و صراف یهـا و سـیاسـ تگـذار ارزي که 

براساس پی شبینی منابع و مصـارف نرخ و دامنه 

آزادي نـر خها، اولوی تها و سقف مصـارف شکل 

گرفته است را کنترل م یکند.

به گزارش رویترز، در حالـی که نگـرانـ یهاي 

سـیاسـی مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا تشـدید شده و دو وزیـر کابینه انگلیـس 

بـرکنـار شـد هاند، قیـمت طـال در بـازارهـاي 

بی نالمللی با افزایش همراه شده است.

قیمت هر اونس طـال با 0/1 درصد افزایـش به 

بیش از 1258 دالر رسیده است. 

شاخص ارزش دالر آمریـکا نیـز در بـرابر 6 ارز 

معتبر بی نالمللی تغییر چندانی نداشته است. 

میـزان ذخایر طالي صندوق SPDR با 0/18 

درصدکاهش ب هکمتر از 800 تن رسیده است.

ـ هنظر م یرسـد قیمت جهانی طـال در کوتـاه  ب

مـدت تحت تاثیـر آمارهـاي مهـم اقتصـادي 

آمریکا، آلمان و چین قرار خواهد داشت.

قیمت طال در بازارهاي جهانی 



اخبار بهاري که گذشت ...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور از تشــکیل کارگروه ویژه برخورد 

مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.

به گزارش رسـانه مالیاتی ایران، سـید کامل تقو ينژاد با اشـاره به دسـتور 

رئیـس جمهوري در جلسـه ساماندهـی بازار و بررسـی نوسـانات اخیـر در 

قـیمت بـرخی کاالهـاي مورد نیـاز مردم، گفت: پیرو فرمایشـات ریـاست 

مـحترم جمهـوري و دستـور ویژه وزیر امور اقتصـادي و دارایـی مبنـی بر 

برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصـادي، کارگروه تخصـصـی با هدف 

رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور 

تشکیل شده است.

وي در ادامه به مکاتبات متعددي که از سوي سازمان امور مالیاتی کشور با 

مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزي، دستگا ههاي نظارتی، وزارت صـنعت، 

معدن وتجارت و سایر دستگا ههاي ذیربط ب همنظور دریافت اطالعات مورد 

نیاز صـورت پذیرفته، اشـاره کرد و گفت: بالغ بر شـش میلیون و 400 هزار 

رکـورد اطالعات مرتبـط با خـرید و فروش ارز، سـکه و خـودرو در پایگـاه 

اطـالعات سـازمان امـور مالیاتی، سـازماندهی شـده و ب هروز رسـانی ایـن 

اطالعات نیز در دست پیگیري است.

تقو ينژاد اضـافه کرد: در این کارگروه مقرر شـد اطالعات مرتبط با خرید و 

فروش ارز، سـکه و خودرو و به روز رسـانی آنها برابر اتفاقات سـال جاري از 

نـاحیه بانـک مرکـزي و سـایر مراجع ذیربـط، پیگیـري و پـس از تحلیـل 

اطـالعات اخذ شـده، فراینـد رسیدگی و تشـخیص پروند ههاي مذکـوردر 

جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.

وي همچنیـن در خصـوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستـاي این امـر، 

اطـالعات مرتبط با پیش فروش سـکه با اطمینان از احراز هویت خریداران 

حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطالعات توسـط مراجع ذیربط، پیگیري 

و نتـایج حاصل جهت تشـکیل پرونده هاي مالیاتی و یا تکمیل پروند ههاي 

موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دسـتور کار 

سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. 

وي بـا اشاره به اینکه ب همنظور گسـترش تعامالت و همگرایـی و هم افزایی 

ظـرفی تهاي مبارزه بـا فرار مالیـاتی و پولشـویی در کشـور، شناسـایـی و 

عضویت نمایندگان سازمان در کارگرو ههاي فعال و مرتبط با موضوع بحث، 

بـه صورت جدي پیگیـري م یشود، عنـوان داشت: در راستـاي تسـهیل و 

تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پروند ههاي مالیاتی مرتبط با سوداگران 

بـازار ارز، سکه، خودرو و مسـکن، گرو ههـاي رسیدگی خـاص متشـکل از 

مـاموران متخصـص و زبده مالیـاتـی تشـکیل و انجام این مهـم، خـارج از 

روی ههاي مرسوم اداري صورت خواهد گرفت.

تقوي نژاد افزود: همچنین دستورالعم لها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و 

سکه با هدف تسریع و تسـهیل فرایند رسیدگی، بازنگري و در صورت لزوم 

بازنویسی خواهد شد.

تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران
بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: 

۱۸انجمن حسابداری ایران



بازار ثانویه ارز ایجاد شد

۱۹   دانش و پژوهش حسابداری

 ولـ یاله سیـف در حاشیه جلســه هیأت دولت در جمـع خبرنگاران اظهار 

داشـت: که بازار ثانویه کـار خـود را آغـاز کـرده و از محـل 20% صـادرات 

کـاالهـاي بخـش خصـوصی فـعـال م یشود؛ در ایـن بـازار واردکننـده با 

صـادرکننده تفاهم م یکند. وي افزود: در بازار ثانویه، ارز ب هصـورت 

فیـزیکی ارائه نـم یشـود، بـلکه از حسـاب صادرکننـده به 

حساب واردکننـده منـتقل م یشود. رئی سکل بانـک 

مـرکـزي همچـنین درخصـوص فعالیت صراف یهـا، 

تصـریح کرد: دربـاره خریـد و فـروش اسکنـاس در 

صراف یها در مرحله بعدي تصمی مگیري م یشود.

رئـی سکـل بانک مـرکـزي گفت فعال بـرنام هاي 

براي حذف ارز مسافرتی نداریم.

بنا بر تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان انتشـار اوراق براي تامین 

مالی بخش خصـوصی با نر خهاي مناس بتر از نرخ تسـهیالت بانکی فراهم 

م یآید.

ب هگزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارایی (شادا)، در جلسـه سازمان بورس 

که با حضـور وزیر امور اقتصـادي و دارایی برگزار شد، اعضـاي هیا تمدیره 

اوراق تامین مالی
براي بخش خصوصی منتشر م یشود 

سازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه شرک تهاي دولتی که بخشی از سهام 

آن در بـازار سرمایه پذیـرفتـه شـده اسـت، ب هصـورت صنـدوق مشـترك 

سرمای هگذاري، موافقت کردند.

این تصمیم، با تنوع بخشی به سهام، زمینه سرمای هگذاري عموم مردم را در 

واحـدهاي سـرمایه گذاري صـندو قهاي مذکور با امـکان مدیریت بهتـر و 

ریسک مناسب، فراهم م یآورد. 

بنابر این گزارش، همچنین، در این جلسه تصمیم گرفته شد، انتشـار اوراق 

براي تامیـن مالی بخش خصـوصی با نر خهاي مناس بتر از نرخ تسـهیالت 

بانکی، ب همنظور تقویت سودآوري شرک تهاي بورسی صورت گیرد.

ایجاد فرصـ تهاي مختلف سـرمای هگذاري در بـورس کـاال از طریق ایجـاد 

صنـدو قهاي طال، انتشـار اوراق سلـف کاالیی و معامل هپـذیر کـردن پیش 

فروش سکه توسـط بانک مرکزي با اسـتفاده از ابزار گواهی سـپرده طال از 

جمله دیگر تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه بود.

این گزارش حاکی است، تقویت سـودآوري شـرک تهاي بورسـی از طریق 

درنظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی براي افزایش سرمایه شرک تهاي بورسی از 

محل سود تقسـیم نشـده و کاهش مالیات نقل و انتقال سهام، یکی دیگر از 

تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز گذشته بود.

اعضـاي هیات مدیره سازمان بـورس و اوراق بهادار و بورس کاال، همچنین 

تصـویب کردند، شرایط فـروش نفت خام از طریق بورس انـرژي به منظور 

ایجاد امکان سرمای هگذاري مردم در صنعت نفت، فراهم شود.

اخبار بهاري که گذشت ...

خبرگزاري تسنیم



مدیـر عامل بورس انـرژي از پذیــرش کاالهاي 

بلندینگ نفتا و حالل 404 شـرکت نفت سـتاره 

خلیج فارس در بازار فیزیکی بورس انرژي ایـران 

خبر داد.

سیـد علی حسـینی با اشاره به برگزاري جلسـه 

کمیـته عرضـه بورس انـرژي، گفـت: کاالهـاي 

بلندینگ نفتا و حالل 404 شـرکت نفت سـتاره 

خلیج فارس در بازار فیزیکی بورس انرژي ایـران 

پذیرش شد.

وي افـزود: پیش از این نیز گاز مایع این شـرکت 

در بازار فیزیکی بورس انرژي ایران پذیرش شده 

بـود کـه با تـوجـه بـه را هانـدازي فـاز دوم ایـن 

پاالیشـگاه، امید م یرود، در آینده نزدیک شاهد 

شروع عرضه محصوالت این پاالیشگاه در بورس 

انرژي باشیم.

حسـینی ادامـه داد: بـا توجه به رسـالت بـورس 

انرژي در بحث تأمین مالی صنعت انرژي کشـور 

به گزارش پایگاه خبري بازار سرمایه (سنا)

دکترسی دعلی حسینی با اشاره به برگزاري 

جلسـه کمیته عرضـه بورس انرژي، گفت: 

کاالهاي بلندینگ نفتا و حالل 404 شرکت 

نفت سـتاره خلیج فارس در بازار فیزیکی 

بورس انرژي ایران پذیرش شد. 

کـاالهاي بلندینـگ نفتا و حـالل 404 شـرکت نفت سـتاره
خلیج فارس در بازار فیزیکی بورس انرژي ایران پذیرش شد

معادل با 3000 میلیارد ریال اوراق سلف موازي 

اسـتاندارد بنزین اکتـان 92 جهت تأمیـن مالی 

فعـالی تهاي شـرکت بر پایه بنزین اکتان 92 در 

سال 95 از طریق بورس انرژي منتشر شد.

به گـفته این مقام مسـئول شرکت نفـت ستاره 

خـلیج فارس بـه عنـوان نخسـتین پـاالیشـگاه 

طراحی شده بر اسـاس خوراك میعانات گازي با 

ظرفیت پاالیش 360 هزار بشـکه میعانات گازي 

در روز با هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و 

سوخت جت احداث شده است.

وي افـزود: ارزش افــزوده بــاالتـر نسـبـت بـه 

پـاالیشـگا ههاي نفـت خام، تولیـد بیـش از 75 

درصـد بنـزین و نفـت گاز از خوراك پاالیشـگاه 

میعانات گازي و تســهیل صادرات فرآورد ههاي 

تولیدي به خارج کشور از جمله توجی ه اقتصادي 

براي انجام این پروژه است.

حسـینی گـفت: پـذیرش سـایر فـرآورد ههـاي 

شـرکت نـفت سـتاره خلیج فارس نیـز در حـال 

پیگیري است و به زودي شاهد پذیرش و عرضـه 

سایر محصـوالت پاالیشـگاه ستاره خلیج فارس 

در بورس انرژي خواهیم بود.

اخبار بهاري که گذشت ...

۲۰انجمن حسابداری ایران



دکتـر سید رحم تاله اکرمی معاون نظارت مالی وزیر اقتصـاد و خزان هدار کل کشـور با اعالم این خبر 

گفت: براساس دستور شمـاره 129560 رئیس جمهور در خصـوص تکریم حقوق شهرونـدي و ابالغ 

ضـوابط اجرایـی بودجه 1397، کلیه پـرداخ تهاي مرتبـط با هزین ههاي عمـومی دولت از امـروز در 

اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

دکتر اکرم ی افزود: به دنبـال دستور صریح رئیس جمهور و ماموریتی که وزیر امور اقتصادي و دارایی 

به این معاونت محول کرد، طی ما ههاي اخیر زیرساخ تها و مقدمات این موضـوع فراهم گردید که از  

اول اردیبهشـت 1397 عموم مردم م یتواننـد با مراجعه به درگاه اینتـرنتی وزارت امور اقتصــادي و 

دارایی به آدرس www.mefa.ir تحت عنـوان (گزارش پرداخ تهـاي خزان هداري کل کشــور) در 

جریان جزئیا تهاي پرداخ تهاي دولت از محل بودجه عمومی کشور قرار گیرند.

خزان هدار کل کشـور تاکید کرد: هم اکنون اطالعات پرداخ تهاي فروردین 97 قابل دسترسی است و 

از این پس اطالعات مربوط به پرداخ تها ب هطور مستمر به روزرسانی خواهد شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارایی (شادا)

دکتر اکرمی از انتشـار پرداخ تهاي خزان هداري 

کـل کشـور و در دسـتـرس قـرار گـرفتـن ایـن 

اطالعات براي عموم مردم خبر داد.

اطالعات پرداخ تهاي خزان هداري کل کشور در دسترس عموم قرار گرفت

معاون اول رئی سجمهور اعالم کرد یکی از سیاس تهاي ایران براي کاهش فشـار تحری مها و شفا فتر 

شدن قیم تگذاري، عرضه نفت خام در بورس است.

به گزارش پایگاه خبري بازار سرمایه (سـنا)، اسـحاق جهانگیري در مراسـم روز ملی صـنعت و معدن 

اظهار داشـت: به زودي با همکـاري وزارت نفت و سـازما نهاي مربوطـه نفت خـام در بورس عرضــه 

م یشود تا بتوانیم از ظرفی تهاي بورس براي تسهیل معامالت نفت استفاده کنیم.

معاون اول رئی سجمهور در ادامه افزود: شرک تهاي خصوصی م یتوانند با استفاده از بسترهاي بورس 

براي عرضه نفت خام شرایط متعاد لتري براي کشـور در جهت معامالت نفت خام در دنیا ایجاد کنند 

تا بتوانیم بخشی از فشارهاي امریکا و متحدان آن را کمرنگ کنیم.

وي در ادامه گفت: با کشـورهاي دوست خود گفتـگو کرد هایم و را ههاي فروش نفت خود را باز کردیم. 

نـفت خام ایران در بـورس داخلی عرضـه خواهد شد و بخش خصـوصی، شفـاف نفت صـادر کند. به 

میزانی که نیاز داشته باشیم، بخش خصوصی در تناژهاي مختلف وارد عرصه شده است.

جهانگیري افزود: ه ماکنون روزي 60 هزار بشکه نفت در بورس خریداري م یشود؛ اما م یتوانند براي 

صادرات حضور یابند. این در دولت و وزارت نفت برنام هریزي شده است و مطمئنیم که نفت را در حد 

نیاز خواهیم فروخت.

اسحاق جهانگیري در مراسم روز ملی صنعت 

و معـدن اظهار داشـت: ب هزودي با همکاري 

وزارت نفت و سازما نهاي مربوطه نـفت خام 

در بـورس عرضـه م یشـود تـا بتـوانیـم از 

ظـرفی تهاي بورس براي تسـهیل معامالت 

نفت استفاده کنیم. 

اعالم رسمی عرضه نفت خام در بورس معاون اول رئیس جمهور خبر داد: 
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اخبار بهاري که گذشت ...



شـاخص بهاي تولیـدکننده در ایـران در دوازده ماه منتـهی به خرداد مـاه 

1397 نسـبت به دوازده مـاه منتهی به خـرداد مـاه 1396 به میـزان %12 

افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي، شاخص بهاي تولید کننده در ایران 

بـر اساس سـال پایه 1390= 100 در خـرداد مـاه 1397، به عـدد 277/3 

رسید که نسبت به ماه قبل 2/2 درصد افزایش داشته است. 

ایـن شاخص در خـرداد ماه 1397 نسـبت به ماه مشـابه سال قبـل 16/9 

درصد افزایش نشان م یدهد.

نرخ تورم شاخص بهاي تولیدکننده
به 12 درصد رسید 

۲۲انجمن حسابداری ایران

پایان فروردین

نفت سبک

خودرو ملی سمند (قیمت بازار)

سکه بهار آزادي

شاخص بورس

 68/30 دالر

34،300،000 تومان

1،826،000 تومان

95،524 واحد

برخی از شاخ صهاي اقتصادي

پایان اردیبهشت

 67/48 دالر

34،900،000 تومان

1،961،000 تومان

95،794 واحد

69/25 دالر

36،500،000 تومان

2،594،500 تومان

109،148 واحد

23 تیرپایان خرداد

70/56 دالر

37،300،000 تومان

2،771،000 تومان

109،546 واحد



انجمن حسـابداري آمریکا یکی از بزرگتـرین و برترین انجم نهـاي علمی 

حسـابداري در محیـط دانشـگاهی و علمی محسـوب م یشود که در سال 

1916 میـالدي تأسیـس شـده اسـت. ایـن انجمن در ابتدا با نـام انجمـن 

آمریکایی مدرسان دانشـگاه را هاندازي شد و پس از دو دهه فعالیت در سال 

1936 میـالدي نام آن به انجمن حسـابداري آمریکا تغییر پیـدا کرد. ایـن 

انجمن، تاریخی غنی و معتبر دارد که براساس تحقیقات و نشریات پیشـرو 

ساخته شده است. همچنین، تنوع اعضاي این انجمن موجب بوجود آمدن 

محیـطی پربار و پویا براي همکـاري و نوآوري شـده اسـت. ب هطورخالصـه 

م یتوان گفت که انجمن حسابداري آمریکا از طریق تدریس، تحقیق و یک 

شبـکه قدرتمند، آینده حســابداري را شکـل م یدهـد و موقعیـت خود را 

ـ هعنوان یکی از رهبران تفکر در حسـابداري تضـمین کرده است.در سال  ب

1916 کمتر از 100 متخصص حسابداري در این انجمن عضـویت داشتند 

که ایـن تعداد به بیش از 7000 عضـو از حداقل 75 کشـور رشد پیدا کرده 

است. عضــویت در انجمن حســابداري آمریکا فرصتی را براي شما فراهم 

م یآورد که بتوانید طر حها و اید ههاي خود را با شـبکه وسـیعی از همکاران 

در سـراسر جهـان به اشتراك بگـذاریـد تا از نظرات و پیشـنهادهـاي آنـها 

بـهر همند شوید. تعـدادي از مزایاي دیگر عضـویت در انـجمن حسـابداري 

آمریکا به قرار زیر م یباشند:

- دانشـجویان با پرداخت فقط 50 دالر بـراي هر سال م یتوانند از اشتراك 

سه مجل ها يکه انجمن حسابداري آمریکا منتشر م یکند برخوردار شوند.

- دسترسی به مرکز حرف هاي انجمن حسـابداري آمریکا براي انتخاب شغل 

کـه در حال حاضر بیش از 200 مـورد ذکر شده است. اعضـاي این انجمن 

همچنین مـ یتوانند یک رزومه کاري رایگان از خود را در این مـرکـز قـرار 

دهند.

- بـا مشـارکت و دیده شدن ب هعنوان یـک بحث کننده، بـررسی کننـده و 

ناظردر جلساتی که انجمن حسـابداري آمریکا برگزار م یکند، دیدگاه خود 

را در جامعه افزایش داده و جایگاهی علمی بدست م یآورید.

- شـما با تبادل اید ههـا و نظرات جدید خـود در شـبکه وسـیع جهانی که 

انـجمن حسـابداري آمریکا بوجود آورده اسـت م یتوانید عضـوي از آینده 

حسابداري باشید.

The American Accounting Association is one of the 

largest and premier community of accountants in 

academia. Founded in 1916 as the American 

Association of University Instructors in Accounting, 

after two decades, their present name was adopted in 

1936. The Association is a voluntary organization of 

persons interested in accounting education and 

research. It has a rich and up-to-date historical 

history that is based on leading research and 

publications. Also, the diversity of members of this 

community has created a dynamic environment for 

collaboration and innovation.It is easy to say that the 

American Accounting Association, through teaching, 

research and a powerful network, shapes the future 

of accounting, and ensures its position as one of the 

leaders in accounting thinking.From fewer than 100 
1accounting professors in 1916, (AAA)  has grown to 

over 7,000 members in more than 75 countries.  

AAA's many resources serve you as a scholar, 

educator,  or practit ioner.   Above all ,  AAA 

membership brings you networking opportunities 

with colleagues from around the world, plus exciting 

new initiatives. Just a few of the many benefits of AAA 

membership include:
- Students pay only $ 50 per year can have access to 

three AAA online journals.
- Access to AAA's Career Center for an unparalleled 

selection of jobs - more than 200 are listed currently. 

You can also post a free resume here.
- Increasing your visibility in the community by 

participating in a meeting as a discussant, reviewer, 

or moderator.
- Networking and connecting with your colleagues 

from around the world! AAA events drive the 

exchange of new exciting ideas and insights. Be a part 

of the future of accounting.

(AAA) انجمن حسابداري آمریکا

۲۳   دانش و پژوهش حسابداری

معرفی انجم نهاي بی نالمللی

1.American Accounting Association





۲۵   دانش و پژوهش حسابداری

عالئم و نشان ههاي سرطان پروستات

بـا توجه ب هاینـکه در اکثـریت آقـایان ســرطان 

پروستات قبل از شروع بروز عالئم تشخیص داده 

مـ یشود امـا خیلی مهـم است که با نشـان هها و 

عالئم ایـن بیماري آشنا باشید.

کسان یکه نگران خود یا عزیزانشـان هسـتند که 

مبـادا به سـرطان پروسـتات مبتال شـوند، بایـد 

اصـول مربـوط بـه عالئـم اولیـه این بیمـاري را 

بدانند.

شای عترین عالئم و نشـان ههاي سرطان پروستات 

بخـاطر موقعیـت قرارگیـري پروسـتات در بدن 

است. سرطان پروستات معموالً با عالئم خاصـی 

همـراه اسـت. پروسـتات دقیقـاً پایین مثـانه در 

پاییـن لگن قـرار گـرفتـه اسـت. وقتـی ادرار از 

ـ هاي بـاریک رد  مثـانـه خـارج م یشـود، از لـول

م یشـود که مجـراي خـروجی مـثانه اسـت. در 

ابتداي این مجرا، درست هما نجایی که به مثانه 

ختم م یشود، مسـتقیم از پروستات رد م یشود. 

وقـتی پروستـات به عـلت سـرطـان یا مشـکلی 

دیگـر بزرگ م یشـود، ایـن مجرا در پروسـتات 

تن گتر و تن گتر م یشـود. با بـاریک شــدن این 

لـوله، ادرار سخ تتر از بـدن خارج م یشود.

این مسئله چهار نشانه ادراري دارد:

- تکرر: ادرارکـردن در دفعـاتی بسیـار بیشتر از 

حـد طبیعی

- اضطرار: حس اینکه باید فوراً ادرار کنید

- ش بادراري: بیدار شدن مداوم طی شـب براي 

ادرار کردن

- تردید: دشواري شروع جریان ادرار

همـه این عالئـم نتیجـه مسـتقیم تنـگ شـدن 

مجـراي خروجی مثانه در پروسـتاتی اسـت که 

بزرگ شده است.

سـرطـان پروستـات تنـها بیمـاري نیسـت کـه 

م یتوانـد موجب تورم پروسـتات شـود. درواقع، 

(BPH هیپرپالزي خو شخیم پروسـتات) علت 

متداو لتري از بزرگ شدن پروستات است.

عالئم کمتر شایع سرطان پروستات

عالئـم ادراري کـه به آنها اشـاره شـد بـ یشـک 

متداو لترین نشان ههایی است که مردان مبتال به 

سرطان پروستات تجربه م یکنند. اما تنها عالئم 

ایـن بیمـاري نیسـتند. عالئـم کمتـر شایـع آن 

عبارتند از:

- خون در ادرار

- درد استخوان (مخصوصاً در ناحیه کمر، لگن و 

دند هها)

- از دست دادن کنترل ادرار

ایـن عالئم تنهـا مختـص پروستـات نیسـتند و 

مشـکل در سایر اندا مهاي بدن نیز ممکـن است 

مـوجب برو ز آنها شـود. اما در هر حال عالئـمی 

هستند که باید مراقب آنها باشید.

چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟

پاسـخ این سـوال سـاده اسـت. هر زمان که این 

عـالئم را در خـود مشـاهده کردیـد، به پـزشک 

مـراجعه کرده و وضـعیت خود را براي او شــرح 

دهید. این مسـئله به ویژه براي مردان باالي 40 

سال اهمیت بیشتري دارد زیرا اکثر سرطا  نهاي 

پـروستـات بـعـد از ایـن سـن تشـخیـص داده 

مـ یشـوند. همـچنیـن بـراي آنـها که سـابـقـه 

خانوادگی سـرطان پروسـتات دارند خیلی مهم 

است که بـه پزشـک مراجعه کنند زیرا احتمـال 

بـروز ایـن بیمـاري در آنها بیشتر از افراد عـادي 

است.

عالئمی که لیسـت کردیم تقریباً در همه مـوارد 

غیرعادي هسـتند و همه آنها باید توسط پزشک 

ارزیابی شـوند. اگر ایـن عالئـم ب هطـور نـاگهانی 

اتفاق بیافتند، اهمـیت موضوع بیشـتر م یشود. 

آزمایشـات بسـیار ساد هاي توسط پزشک انـجام 

مـ یگیرد تا مشـخص شـود عالئم شمـا به علت 

سرطان پروستات است یا بیماري جدي یا جزئی 

دیگري.

آیا سرطان پروستات معموالً بعد از شـروع 

عالئم تشخیص داده م یشود؟

شـاید تعجب کنید اگر بگوییم بیشـتر مردهایی 

کـه سرطان پروستات براي آنها تشـخیص داده 

م یشود هیچ عالئمی نداشت هاند. با کمک تسـت 

PSA آنتـیژن خـاص پروسـتات) حتی قبل از  )

بروز عالئـم سـرطان پروستـات تشـخیص داده 

م یشود. این تست یک آزمایش خون ساده است 

که یـک پروتئیـن خاص کـه توسـط پروسـتات 

تولید م یشود را ارزیابی م یکند. وقتی پروستات 

بـزرگ م یشود، مقدار بیشـتري از این پروتئین 

سـاخته م یشود و تسـت PSA آن را تشـخیص 

م یدهد.

باوجود این واقعیت، باز هم خیلی مهم اسـت که 

اگـر عالئمی در خود مشـاهده کردید، حتماً نزد 

پزشـک برویـد. این بیمـاري در هزاران مـرد هر 

ساله بعد از نمود عالئم تشخیص داده م یشود.

سالمت 

آقایان حسابدار باالي40 سال جدي بگیرند

http://www.mardoman.net/health/prostatesymp
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مقطع کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

مقطع کارشناسی پیوسته

حسابداري

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی 

مدیریت صنعتی

مقطع کارشناسی ارشد

حسابداري

حسابرسی

حسـابـداري مـدیریـت

حسابداري بخش عمومی

مدیریت بازرگانی- استراتژیک

مدیریت بـازرگانی- بـازاریابی

مدیـریت بازرگانی- بازرگانی بی نالملل

مدیـریـت بــازرگـانی-کـارآفرینـی

مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک 

رشت ههاي تحصیلی (در مقاطع مختلف)
تایید شده توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوري

موسسه آموزش عالی پرندك نزدی کترین دانشگاه به شهر تهران است و در 

حا لحاضر داراي رشت هها و مقاطع تحصـیلی مختلف ب ه قرار ذیل م یباشد. 

ایـن موسسـه آموزش عـالی بـا مـجوز وزارت علـوم، تحقیـقات و فنـاوري 

م یباشد و از طریق سازمان سنجش کشور دانشجو م یپذیرد.

این انجمن ب همنظور گسترش و پیشبرد و ارتقاي علمی دانش حسابرسی و 

توسعه کیـفی نیروهاي متخصـص و بهبود بخشـیدن به امـور آمـوزشی و 

پژوهشـی از شهـریور سال 1391 در زمین ههـاي مربوط تاسیس و از سـال 

1394 فعالیت خود را آغاز کرد.

برخی از فعالی تهاي انجمن حسابرسی ایران:

• همـکاري با نهادهـاي اجـرایی، علمـی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی و 
بازنگري و اجراي طر حها و برنام ههاي مربوط به امور آموزش و پـژوهش در 

زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

• برگزاري گردهمای یهاي علمی در سطح ملی، منطق هاي و بی نالمللی
• انتشار کتب و نشریات علمی.

• برگزاري دور ههاي آموزشی جهت تربیت حسابرس مستقل.
• برگزاري دور ههاي آموزشی ویژه حسابداران رسمی.

این انجمن در حال حاضر  بیش از 600 عضو حقیقی دارد. 

آشنایی بیشتر با انجمن حسابرسی ایران 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

(غیر انتفاعی)

تلفکس: 021-44844975
www.iraua.com



۲۷   دانش و پژوهش حسابداری

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

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي و سیدعباس موسوي سنگسرکی

تلفن: 5-02166932021 نمابر: 02166920876

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

اطمینان بخش و همکاران

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

امین مشاور بصیر

آذرین حساب

آریا بصیر اندیشه

آریا روش

آگاهان تراز توس

بهروزان حساب

احمد فالح، محسن نظریان، عبدالرحیم ماپار و محسن رحیمی

پژمان معتمدیان دهکردي، ابوالقاسم معماري و مهرناز براتی

مصطفی خادم الحسینی، عباسعلی صفائیا نپور و عباس رضائیان

حبیب جامعی، سید محمد بزرگ زاده و محمدکاظم مالیک صفت

حسن سعیدي بیلندي، هاشم خواجه کرم الدین و حسین محمدجانی

محمدصدیق امیري و بهرام همتی

تلفن: 1-02188874900  نمابر: 02188793791

  

تلفن: 8-03136641917  نمابر:03136627907 

تلفن: 4-02188647833  نمابر: 02188647843

  

تلفن: 02188674704 نمابر: 02188198401

تلفن: 05137684404 نمابر: 05137673370

تلفن: 02122889338 نمابر: 02122889624  

اندیشه نیکان حساب

آرنیکا ارقام پارس

آریا بهروش

آگا هتراز مدبر

بهراد مشار

مصطفی پاکدامن، پروین علی نژادي بنائی و نوروز ستار پناهی

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

فتحعلی والیی، محمد صالح و فرامرز میرزایی صلحی

سید شهریار نوریان، احمد جبرائیلی، کوروش محمدقمی و مصطفی ردان یپور

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

تلفن: 02188853073  نمابر: 02188927591

  

تلفن: 9-02188937317  نمابر:02188901834

   

تلفن:  05138646825  نمابر: 051338909658

    

تلفن: 02188034406  نمابر: 02188034482

  

تلفن: 03136695445 نمابر: 03136695461

تلفن: 02188493171 نمابر: 02188309490

سیـروس شمسـی، علی اصغر مسلمـی، دکتر حمیـدرضا ارجمندي، مصطـفی جان نثاري، جواد رائی نـوجه دهی، بهنام دائـی مژدهـی، علی عزیزي، محمود رجـائی
جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

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

تلفن: 2-02188305391  نمابر: 02188844685



۲۸انجمن حسابداری ایران

تلفن: 02188306911 نمابر: 02188831681

  

حافظ گام

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

حساب گستر پویا

دش و همکاران

رازدار

سنجیده روش آریا

صدر

هادي حساب تهران

کوشش

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

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

لقمان سینکا کریمی، جواد محمدي و محمدرضا همتی

مرتضی آزاده، هادي باباپور و محمود صدر

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

امجد استیفائی، محمد هاش مپورمند و هوشنگ خوشروان

تلفن: 02144975513 نمابر: 02144978149

  

تلفن: 02144846601 نمابر: 02144846612

تلفن: 02144221149 نمابر: 02144220072

تلفن: 02188843015 نمابر: 02188345794

تلفن: 02188423569 نمابر:  02188472660

تلفن: 02188734707 نمابر:  02188736361

  

داریا روش

رهبین

شراکت

نو اندیش

هوشیار ممیز

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

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

منصور خداپرست، داود غرقابی و فرهاد خلیلی

تلفن: 1-02144299340 نمابر: 02144297192

 

  

تلفن: 03136204794 نمابر: 03136204795

   

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    

تلفن: 02188717650 نمابر:  02188720188  

تلفن: 3-02188516792 نمابر:  02188757479

تلفن: 02188209817 نمابر: 02188209819

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

دقیق تراز سپاهان

بیداران
عباس اسرارحقیقی و حسین فر جاللهی

عبدالعظیم ایزدي، محسن شکر يزاده و فریدون مظاهري

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

   

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

سخن حق
هوشنگ خستوئی، شهره شهالئی و اسداله نیلی 

تلفن: 02188794646 نمابر: 02188794928

  

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)



کریستین ولف پسرك نابغ هاي است که استعداد باالیی در 

محاسبات دارد اما در عین حال منزوي است و همین امر 

سـبب اختالف میـان پدر و مـادرش براي تربیـت وي 

شـده اسـت. پدرِ کریسـتین (رابرت سـی تریولر) که 

سـابقاً یک نظـامی بـوده، معـتقد اســت کـه رفتـار 

کـریسـتین موجب خـواهـد شد تـا او در جامـعه 

سرخورده شـود، به همین دلیل به وي فنون 

رزمـی و نـظـامـی را مــ یآمـوزد و او را در 

موقعی تهاي خطـرناکـی قـرار مـ یدهد تا 

مطـمئن شـود که تعالیـمش را ب هخوبی فرا 

گرفته است. سا لها بعدکریستین  (ب نافلک) 

تـبدیل بـه مـرد جـوانی شـده کـه شـغلـش 

حسابداري است و حل کردن مسـائل پر پیچ و 

خـم مالی بـراي سـازمـا نهـاي مختـلف را 

بـرعهده دارد. وي همکار يهاي فـراوانـی با 

کشـورهاي مختلف از جمله ایران و اسرائیل داشته،  

و ه ماکنون یکی از کسانی است که مامور دولت ري کینگ 

(ج یکی سـیمونز) به شـدت دنبال اوسـت اما هیچکس از 

هویت واقعی کریستین خبر ندارد و ...

Gavin O'Connor :کارگردان

Bill Dubuque :نویسنده

بازیگران:

Ben Affleck... Christian Wolff
Anna Kendrick ...Dana Cummings
J.K. Simmons ... Ray King
Jon Bernthal ... Brax
رده سنی: R (مناسب براي افراد باالي 17 سال)

ژانر: اکشن      

زمان: 128 دقیقه  

نگاهی کوتاه به فیلمی در مورد یک حسابدار
که 7 فروردین از صدا و سیما پخش گردید

۲۹   دانش و پژوهش حسابداری






