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سرمقاله

”برخی جمالت تکراري است ولی همیشگی است“ 

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

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

دهد، خود باید گام برداریم. رسیدن به جایگاه واقعی حسـابداران و حسـابرسان از یکپارچگی 

آنان پدید م یآید.

دکتر ناصر پرتوي
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۵ فناوری که دنیای حسابداری را در 

سال ۲۰۱۸ دگرگون خواهند کرد
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 شـماره ۱، پـاییـز ۱۳۹۷

این جمل هي کوتاه داراي ساختار قوي و نافذ است. بله، مهمترین میزان و شـاخص ارزیابی هر فرد در هر 

رده و در هر حوزه، از خانواده گرفته تا مدیر یک بنگاه کوچک و تا مدیران رده باالي کشور. 

با عرض سالم خدمت حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی پارسی زبان

موفقیت یعنی پیمودن فاصلۀ حرف تا عمل

از بـدو تأسیس انجمن حسـابداري ایران (پاییز1382) تاکنون که دقیقـاً 15 سال م یگذرد همواره این 

جمله را سرلوحۀ فعالیت هاي خود قرار دادیم و خواهیم داد و خدا را باید شـاکر بود که به موفقی تهایی 

نیـز رسیدیم. اکنون رشت ههاي گروه حسـابداري و حتی مـدیریت مالی به تدریج در حـال گذر ب هسمت 

جایگاه واقعی خود هستند.

موفقیت یعنی پیمودن فاصلۀ حرف تا عمل

باید باردیگر و حتی چندی نبار این جمله را در ذهن مرور کرد تا به واقعیتی انکارناپذیر و شاید تلخ رسید.

انجمن هرچند مختصـر، در این مسـیر کوش شهایی کرده، به رشته و فار غالتحصـیالن رشته نیز کمک 

کـرده و از ایـن بـابت بسـیار خرسنـدم. اکنـون رشتـۀ حسـابداري، پرتقاضـاترین رشتـۀ تحصـیلی در 

دانشگا ههاست. البته نم یتوانم بیان کنم این مطلب مثبت است یا خیر.

و با افتخار از همین فصـل (پاییز 1397) انجمن 4 نشـریه چاپ م ینمـاید، شاید تنها انجمـن در کشـور 

باشیم، 4 نشریه همزمان چاپ م یکند که این مجله چهارمین نشـریه م یباشد که ب هصورت خبرنامه هر 

فصل منتشر م یشود.

انجمن همه ساله، همایشی 1100 نفره برگزار کرده که با استقبال ب ینظیر اعضاي محترم انجمن مواجه 

شده است. امسال با توجه به وضعیت اقتصادي کنونی به این باور رسیدیم که انجمن همایشی 300 نفره 

برگزار کند که تاریخ و مکان آن به اطالع اعضاء خواهد رسید.

م یدانم که هـر موفقیتی داراي حاشی ههایی است. م یدانم کسـب لوح تقدیر و یا اعطاي لوح تقـدیر نیز 

ـ هاي، معدود افـرادي هسـتند که موفقیـت دیـگران  داراي حـاشی ههایی است. در هـر جامعه یا هر رشت

برایشان زجر است. ولـی با پشتیبانی همۀ شما اعضـاي محترم انجمن، مصـمم و سینه سپر براي رشد و 

اعتالي رشتۀ حسابداري کوشاتر خواهم بود.



- فصلنامه علمی-ترویجی مطالعـات حسابداري 

و حسـابرسی از سـال 1391 و نـمایه شـدن در 

  ISC پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

انتشارات انجمن:

- فصـلنامه خبري-تخصـصـی دانش و پژوهش 

حسـابداري از سـال 1384 تـاکنون 

- خبرنامه حسابداري ایران از سال 1397

- اعطاي مجوز چاپ مجله علمی-پژوهـشـی به 

دانشگاه شهید باهـنر کرمان

(نظری ههـاي حسابداري - دکتر علی ثقفـی)

- چـاپ اولیـن کتـاب انـجمـن

- فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات حسابداري 

و حسـابرسی از سـال 1389 و نـمایه شـدن در 

  ISC پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

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 7 دوره عالی -

با گـرایش حسـابداري

- بـرگزاري کارگـا ههـا و دور ههـاي آموزشـی با 

موضوعـات قوانیـن و اسـتانداردها

- برگزاري سـخنران یهاي علمی توسـط اعضاي 

انجمن در ایران و خارج از کشور

خبرنامه حسابداری ایران ۲

وب سایت
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انجمن حسابداري ایران دور ههاي آموزشی علمی و تخصـصـی مقدماتی و 

پیشـرفتـه را در خصـوص موضـوعات مـالی و محاسبـاتی براي مـدیران و 

کارکنـان سازمان بازرسی کل کشـور برگزار م ینماید. انجمن حسـابداري 

ایران در 7 سال گذشته همکار يهاي مستمر با سازمان بازرسی کل کشور 

داشته است. در این دور هها، استادان برگزیده انجمن سرفصـ لهاي مربوط 

را بـراي بیش از 500 نفر از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشـور 

تدریـس نمودنـد. گفتنی است برگزاري این دور هها همچنان ادامه دارد. 

دور ههای پیشرفته آموزشی انجمن حسابداری ایران در سازمان بازرسی کل کشور

۳انجمن حسابداری ایران



ظـاهرا به جز این دو راه، دیگر چـار هاي وجود نـدارد و باید به هر شـکل که 

هسـت با یکی از این دو راه کنـار آمد. اما راه دیگري هم هسـت که فقـط با 

اندکی تغیـیر دیدگـاه و جاب هجـایی باورهـا م یتـوان محیطی شـادا بتر و 

زندگی شـادمان هتري را ایجاد کـرد. این روش مخلو طکـردن ماهرانه کار و 

زندگی با هم اسـت؛ یعنی باید طوري شـرایط را فراهم کنیم که کار هم به 

عنوان بخشی از خانواده به درون خانه بیاید و با زندگی ما دره مآمیزد. 

دخل و خرج زندگی خیل یها با هم نم یخواند. آ نها که حقوق ثابتـی دارند 

ـ هاي کـه در آخـر ماه ب هعنـوان حقـوق  شـاید خاطرشـان از بابت آ بباریک

مـ یگیرند تـا حـدودي راحت باشـد، امـا ب هخـاطر نوسـانات قیـم تهـا و 

هزین ههاي غیرقاب لپی شبینی، بسـیاري از اشخاص مجبورند به شکلی این 

حقوق ثابت را افزایش دهند. عد هاي در همان محل کار خود به اضاف هکاري 

م یپردازند و عد هاي دیگر به شغل دوم و یا حتی سوم روي م یآورند و سعی 

م یکنند در مقابل هزین ههاي زندگی مقاومت کنند. در این مسیر بسـیاري 

از اعضاي خانواده فرصت دورهم جم عشدن را ازدست م یدهند و بسـیاري 

از اشـخاص تحت فشـارهـاي سخت و جانـکاه جسـمی و روانی با حـداقل 

استراحت و تغذیه نامناسب سعی م یکنند به شکلی از پس مشکالت مالی 

زندگی برآیند. تعداد بچ ههایی که در طول ایام هفته و حتی در تعطیالت از 

دیـدن پدر محرومند و همسـرانی که در شبان هروز فقط چند دقیقه فرصت 

صحبت با همسر خود را پیدا م یکنند، در جامعه رو زب هروز در حال افزایش 

است و بیمار يهاي ناشی از خستگی و ناراحت یهاي عصبی نیز ر و ب ه فزونی 

اسـت. مشـکل یک معادله بـا دو جواب تحمیلی و اجتنـا بناپذیر است: یـا 

کمتر کار کن و پول کمتري ب هدست آور و زندگی فقیران هتري را سپري کن 

یا بیشتر کار کن و با ا زخو دگذشتگی و فشار به جسـم خود و نادید ه گرفتن 

نیازهاي روحی و روانی خانواده پول بیشتري ب هدست آور و با تزریق پول به 

خانواده بخشی از آسی بهاي وارده را جبران کن. 

مثـال فرض کنید کـه براي امرار معـاش از طریق رانندگی و مسـافرکشـی 

کسـب درآمد م یکنیـد. فقـط با گذاشتن چنـد وسیله در داخل اتومبیـل 

م یتـوانید به محض یـافتن هر فرصـتی، به اسـتراحت بپـردازیـد و زمـان 

سرحا لبودن و شادا ببودن خود را در داخل خانه بیشـتر کنید. شما با این 

تدبیر، ضمن استـراح تدادن به جسـم و روح خـود و حفـظ سالمت یتـان، 

هنگام ورود به منزل روحی هاي شـادا بتر و سـرحا لتري دارید و م یتوانید 

ساعات بیشتري را در بیداري با خانواده سپري کنید.

زندگ یکـردن و لذ تبردن از کار فقـط مختص رانندگان نیسـت؛ کارگران 

کـارخانه و کارمنـدان نیز م یتـوانند بسـته به شـرایط محل کار فشـارها و 

سـخت یهاي کار را بـراي خود قابـ لتحمل و راحـت کننـد. اتفاقا بهتر هـم 

هسـت که منبع درآمد فرد فقط یک شغل ثابت نباشد و مثال شغل دوم در 

منزل و درکنار همسر و اعضاي خانواده باشد. تعداد این مشـاغل قاب لانجام 

در منزل بسـیار زیاد است و بسـته به مهارت و توانمندي شخص و اعضـاي 

خانواده م یتواند گسـتره وسیعی را شامل شود. معرو فترین این مشــاغل 

کارهاي دسـتی و صـنایع دسـتی مثل قال یبافی یا تولیـد تابلوهاي تزئینی 

اسـت. اما عالوه بر آن کـارهاي مونتاژي و خدماتی و بسـت هبندي نیز وجود 

دارنـد که در داخل محیـط منزل و در یک اتاق کوچـک و در کنار اعضـاي 

خـانواده و حتی به کمـک آ نها نیز قاب لانجـام است و درآمد این مشـاغل، 

ـ هتنها کمتر از اضاف هکـار يهاي شبان هروزي نیسـت، بلکه بسـیاري اوقات  ن

چندین برابر حقوق روزانه نیز سودآور است. 

براي کسانی که از رو يآوردن به مشاغل دوم و سوم هراس دارند نیز امکان 

کسـب درآمد از طریق انجام بخشـی از کارهاي روزانه در منزل وجود دارد. 

تصـحیح اوراق، پی شنویس نام ههـا، آماد هسازي گزار شهـا و ... نیز ب هیمن 

وجـود موبایل و شـبک ههاي اینترنتی از داخـل منزل ب هراحتی قـاب ل انجام 

است. اگر سیستم ادار هاي که در آن مشـغول فعالیت هسـتید، توانمندي و 

استعداد محاسـبه و ارز شگذاري (نفرسـاعت) الزم را براي انجام فعالی تها 

دارا باشـد، شـما م یتوانید با انجام این فعالی تهـا در منزل و بـدون نیاز به 

حضور فیزیکی در محل کار از میزان درآمد بیشتري برخوردار شوید. البته 

بسیاري از متفکران روا نشناسی موفقیت معتقدند که شغل دوم الزاما باید 

متفاوت با شـغل اول باشـد تا ضـمن افزایش امنیت مالی و شـغلی فرد این 

امکان را نیز براي خانواده فراهم کند که بتوانند موقع نیاز ب هکمک بیایند و 

در فرایند تولید درآمد دخیل شوند. تنها د ر این صـورت اسـت که فرهنگ 

عجی نســـازي کار با زندگی در فرزندان نهادینه م یشـــود و بچ هها نیز با 

مشـارکت نزدیک در فرایند کســب درآمد متوجه سختی کار و ارزش پول 

م یشوند. 

اگر به زندگی اجداد خود در صدها سـال پیش دقت کنیم، ب هخوبی متوجه 

مهارت ایشان در تلفیق و یک یسازي شغل و زندگی م یشویم. در آن روزگار 

زن خـانواده صبـحدم همراه همسـر و فرزنـدانش به سر مـزرعه م یرفـت، 

سـاعتی ب همرد خود کمک م یکرد و سـپس در همان مزرعه به پختن غـذا 

مشغول م یشد و بسـاط ناهار و استراحت را آماده م یکرد. هر چند خانواده 

ب هطور مستمر مشـغول کار بودند، ولی در حین کار، زندگی هم م یکردند و 

از د رکنا ره م بودن نهایت حظ و استفاده را م یبردند. البته بدیهی اسـت که 

ای نگـونه زندگی در زندگی شهري قرن بیسـ ت ویک، غیر قاب ل قبول ب هنظر 

م یرسد، ولی مدل زندگی و الگویی که اجداد هوشمند ما براي حفظ حریم 

خـانواده و سالمتی و نشـاط فـردي و جمـعی ایجاد کرده بودنـد م یتوانـد 

ب هعنوان راهی نجا تبخش براي بسیاري از اشخاص گیج و آشفته باشد.

با کاَرت زندگی کن!

دکتر احمد حلت

اخصاصی از

دکتراي روا نشناسی

مدیرمسئول و صاح بامتیاز 

مجله موفقیت

خبرنامه حسابداری ایران ۴

راهکارهاي موفقیت



3- بـر اسـاس قیمت دالر در بازار اولیه، حدود 400 میلیـارد دالر ســرمایه 

داخـلی در اختیار مردم است که هر بـار با ورود به یک بخش اقتصــاد مانند 

سیـلی، آسی بهاي جـدي به اقتصـاد کشــور وارد م ینمـاید. بـدیهی است 

نـقدینگی مـردم همـا نطور که اگـر هدایت نشــود مخرب خواهـد بود، در 

صورت هدایت صحیح م یتواند موجب رشد و شکوفایی اقتصاد گردد.

4- فوالد سازان بی نالمللی در اواخر سال 1394 یا اوایل سـال 2016، اعالم 

م یکردنـد که در نقطه سـر به سـر یا زیان قرار دارند، لذا افزایش قیم تهاي 

جهانی شروع گردید.

موج افزایشـی قیمت ارز که در نهایت منجر به افزایش 300 درصدي قیمت 

محصـوالت فوالدي نسـبت به اسفند سال 1394 گردید، با توجه به امکـان 

صـادرات به کشـورهاي همسـایه، مسـلما فوالدسازان داخلی را در شرایـط 

مطلوب و سودآوري قرار م یدهد.

2- بر اسـاس قانون برنامه ششـم توسعـه، اقتصـاد ایران باید رشد متـوسط 

سـاالنه 8 درصـدي را تا ســال 1400 تجربه کند، به بیانی دیگر باید ب هطور 

میـانگیـن در طـول 5 سـال، رشـد اقتصــادي 8 درصـدي شـود. مطـابـق 

برآوردهاي انجام شده، تحقق چنین هدفی نیازمند به سـرمای هگذاري 180 

تا200 میلیارد دالري در بخ شهاي مختلف اقتصـاد ایران دارد که در حدود 

50 میلیـارد دالر آن م یبایســت توسط سرمای هگذار خارجی تـامین گردد. 

متاسفانه حتی در دوران پسابرجام هم 10 درصد این مقدار محقق نگردید و 

ـ هنظر م یرســد در دوران فعلی ســرمای هگذاري خارجی از قبـل هم کمتر  ب

خواهد شد.

1- قـیمت مقاطع فـوالدي در شهریـور سال 1397 نسـبت به اسفند سـال 

1394، بیش از 4 برابر رشد داشته است. ب هعبارت دیگر، صنعت فوالد شاهد 

رشد 300 درصدي طی حدود 30 ماه، که بسـیار عدد بزرگی در این صنعت 

م یباشـد، بوده اسـت. یک سـوم این افزایش قیمت 300 درصـدي، به علت 

افزایش قیم تهاي جهانی و دو سـوم آن به علت افزایش قیمت ارز در داخل 

کشور بوده است.

فوالد سازان داخلی که عمده آنها دولتی یا نیمه دولتی م یباشند، در اسـفند 

ماه 1394، علی رغم تامین عمـده مواد اولیه از داخل کشــور در نقطه سربه 

سر بودند. افزایش 100 درصدي قیمت جهانی محصـوالت فوالدي از طرفی 

و تغییـرات کمتر قیمـت مواد اولیـه و حام لهـاي انـرژي در داخـل کشـور 

م یتوانست موجب سودآوري تولیدکنند ههاي داخلی گردد.

حال سوال اینجاست که آیا در طول 5 سال گذشته در صـنایعی مانند فوالد 

کـه اوال کشـور در آنـها داراي مزیـت رقـابتی بـوده و ثانیـا اشتغـال و رشد 

اقتصـادي باالیی ایجاد م یکنـد، توجه و برنـام هریزي درستی صورت گرفته 

است؟

در ایـن سا لها مدام شاهد کشـمکش بین بخش خصـوصی و دولتی در این 

صنـعت بودیم. بخش خصـوصی معتقد است که دولت در صنعـت فوالد هم 

متصـدیسـت و هم سیاستگذار و لذا سیاس تها به سمتی سوق پیدا م یکند 

که دولت در آنجا متصدیست.

اگر دولت بخواهد قیمت مواد اولیه و انرژي را بر اساس تعرف ههاي بی نالمللی 

برایشـان محاسبه کند فریاد وامصـیبتا بلند م یشود که تولید از بین خواهد 

رفت، حا ل آنکه کشـورهاي توسع هیـافته همواره ب هدنبـال حمایت از صنایع 

پاییـ ندستی، بخ ش خصـوصی، رقابت، تولیـد بهر هور و صادرات د ر انتهـاي 

زنجیره م یباشند.

5-یـکی از استراتـژ يهاي سیسـت مهاي یـادگیـرنده، تبـدیل تهدیدهـا به 

فرص تها در شرایط بحرانی و استفاده از ظرفی تهاي موجود م یباشد.

رشد قیمت فوالد در این سا لها ب هجاي رشد بخش خصوصی موجب تقویت 

تولیـدکنند ههاي نیم هدولتی و تضـعیف صنایع پایین دستی گردیـد. بخش 

خصـوصی شاید بتوانـد با یکدیگر رقـابت کند ولی مسـلما قادر به رقـابت با 

دولـت نخواهد بود. فوالدسـازان نیم هدولتی که عمدتـا در میانه زنجیره قرار 

دارند، از یاران ههاي دولتی در انرژي و مواد اولیه بهره م یبـرند و انتظار دارند 

محصول خود را به قیم تهاي جهانی عرضه نمایند.

در طول این سا لها، با برنام هریزي صحیح و توزیع درآمد حاصـله از افزایش 

قیمت فـوالد در بخ شهاي مختلف زنجیره ارزش و جذب سـرمایه داخلی و 

رشد بخش خصوصی م یتوانسـتیم اوال به توسعه این صنعت بپردازیم و ثانیا 

براي سرمایه داخلی محلی ایمن براي سرمای هگذاري با نرخ بازگشت مناسب 

تـعریف کنیم. مسـلما اگر بـراي مردم فضـاي سرمـای هگـذاري ایمن بـا نرخ 

بازگشـت مناسب تعریف گردد، سرمای هها ب هجاي ارز و ملک، ب هسمت تولید 

حرکت کـرده و ب هجاي تخریب، بـرک تهاي فراوانی خواهد داشـت. از طرف 

دیـگر صادرات بیشـتر محصـوالت فـوالدي حتـی به کشـورهاي همسـایه 

م یتوانست ارز آوري مناسبی در این شرایط براي کشور داشته باشد.

آیا زمان آن فرا نرسـیده تا صـر فنظر از تعامالت بی نالمللی، سـیاســیون و 

مـدیران دولتـی ب ه فـکر استفاده از پتانسـی لهاي داخـلی باشنـد. از منـظر 

نـگارنـده مراودات منـاسب بیـ نالمللی در رشـد و تـوسعـه کشـور نقشـی 

ـ هراستی چـه میـزان از مشکالت کشور مربـوط به  انـکارناپذیر دارد، ولـی ب

تهدیدات خارجی و چه میزان مربوط به ضعف مدیریت داخلی م یباشد؟

ـ هراستـی محدودیـ تهاي توسعه کشـور در وهله اول، ریشـه در تعـامالت  ب

خارجی دارد یا مدیریت داخلی، یا هر دو؟ 

در کشوري که منابع غنی سنگ آهن و انرژي وجود دارد، عدم توسعه بخش 

خصـوصی در صنعـت فـوالد و مشـکالت متـعدد داخـلی در این حـوزه بـه 

بدعهدي خارج یها مربوط است یا داخل یها؟

تـبدیل تـهدیدهـا به

فرصتها، یا برعکس؟
مطالعه موردی: صنعت فوالد

دکتر پویا ردایی

۵انجمن حسابداری ایران

عضو هیات علمی
موسسه آموزش عالی پرندك



خبرنامه حسابداری ایران ۶

متـولد چـه سـالی هسـتید؟ و کجـا متولـد 

شد هاید؟

در سال تحصیلی 57 در رشته ریاضی فیزیک از 

دبیرسـتان خوارزمی دیپلم گرفتم پس از دوران 

انقالب فرهنگی که دانشگا هها تعطیل بود و پس 

از خاتـمه خدمت سـربـازي در سـال 1366 در 

رشتـه حسـابـداري دانشـگـاه شهیـد بهشـتی 

پـذیرفته و مشـغول به تحصـیل شدم. در سـال 

1367 ازدواج کـردم و همزمان مشـغول کار در 

سازمان حسـابرسی شدم در واقـع دوران جوانی 

من محدود به سـا لهاي 1358 تا 1366 بود که 

خاطر هانگیزترین دوران زندگی من است. پس  از 

آن با شـروع کار و زنـدگی متاهـلی وارد مـرحله 

جدیدي از زندگی شدم.

ضـمن عرض تشـکر بـابت لطـفی که بـه بنـده 

داشــتید. من در ســال 1340 در تهران به دنیا 

آمدم.

از دوران جوانی خودتان بفرمایید.

در سا لهـاي گـذشته 12 مقـاله در زمینه کـار 

حسابرسی نـوشتـم کـه در مجـالت حسابدار و 

حسابرس چاپ شد. ضمن اینکه مسئولیت تهیه 

و تـدوین کتـاب استـانـداردهـاي حسـابرسـی 

عملیـاتی را داشـتم کـه در سـا لهـاي 1390 و 

1392 چاپ شد.

کتاب و مقال هاي هم نوشت هاید؟

پیشنهاد شما براي اینکه رشته حسابداري به 

جـایگاه واقعی خـود در سطح کشـور برسد 

چیست؟

چرا رشته حسابداري را انتخاب کردید؟

به توصیه یکی از بستگانم که حسـابدار بود و مرا 

تشویق کرد که در رشته حسابداري مشـغول به 

کار شوم. چرا که دانشـجویان رشته حسـابداري 

خیلی سریع م یتوانسـتند جذب بازار کار شوند. 

ضـمن اینکه چون عالقه زیـادي به ریاضـیات و 

آمار داشـتم پیـ شبینی من این بـود که در ایـن 

حرفه م یتوانم ب هموفقیت نسبی دست پیدا کنم.

ایـن یک واقعیـت اسـت که بـا بهبـود وضـعیت 

اقتصـادي، رشته حسـابداري جایـگاه واالتـري 

خواهد یافت و برعکس در وضعیت بد اقتصادي، 

استفـاده  کننـدگـان از خـدمـات حسـابداري و 

حسـابرسی م یخواهند هزینه خدمات را کاهش 

دهنـد و حتی انتظـار ارائـه خدمات نادرسـت و 

مطابق با نظر خود را دارند. اینجا است که شـأن 

حـرفه نـزول پیـدا کـرده و جـامعه حـرف هاي با 

پدید ههایی همچون نر خشکنی و رقابت ناسـالم، 

ـ هاي و ارائـه  کـاهـش کیـفیـت خـدمـات حـرف

گـزار شهاي مالی و حسـابرسی نادرست و عدم 

استقالل مواجه خواهـد بود.

اگـر این سـوال در ســا لهـاي گذشــته از من 

م یشـد قطعـاً پاسـخ دیـگري م یدادم ولـی در 

شرایط فعلی یـکی از کارهایی که در این ارتباط 

مـ یتـوان انـجـام داد ایـن اسـت کـه سـازمـان 

حسابرسی، جامعه حسـابداران رسـمی، دیـوان 

مـحـاسبـات کشور، انـجمـن حسـابداري ایران 

مصاحبه

گفتگوی اختصاصی با دکتر سید محمدرضا  بن یفاطمی کاشی
(حسابدار رسمی) مدرس رشته حسابداري، عضو شوراي عالی جامعه حسابداران رسمی، عضو هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران



سطح علمی دانشگا ههاي ایران را در مقایسه 

با دانشگا ههاي دیگر جهان چطور م یبینید؟

اجازه م یخواهم که پاسخ به این سوال را محدود 

بـه رشته حسـابداري کنم که تـا حدودي از آن 

اطالع دارم و تعدادي از دانشگا ههاي دیگر جهان 

را از نزدیک دید هام و شناخت نسبی از آنها دارم. 

ـ هنظر من سطـح علمی دانشـگا ههـا در رشتـه  ب

حسـابداري و در مقاطع کاردانی و کارشناسی و 

حتی کارشـناسـی ارشـد، با توجـه به امکانـات 

مـوجـود و اسـتادان خـوبـی که بـراي آمـوزش 

مباحث تئوري وجود دارد، قابل قبول اسـت ولی 

سطـح دوره دکتري با عنـایت به پذیرش بسـیار 

زیـاد دانشـجو در ایـن مقطع و کمبـود استادان 

مـجرب و سـایر امـکـانـات آمـوزشـی و کمـک 

آمـوزشـی بـا دانشـگـا ههـاي دیـگر جـهـان در 

کشورهاي پیشرفته ب هویژه در رابطه با تولید علم 

و دانش حسابداري، قابل مقایسه نیست.

یک خاطر هي خوش و یک خاطـر هي ناراحت 

کننده، از دوران تحصـیل یا تدریس یا حرفه 

بگویید.

ـ هاي بـا تعامـل و به جـهت  و سـایر جـوامع حرف

ه مافزایی، هر یک وظایف مشـخصـی را بر عهده 

بگیــرند و از رقـابـت و انجـام کارهـاي موازي و 

دوباره کاري بپرهیزند.

بهتـرین و خو شتـرین لحظ ههـاي زندگـی من 

زمـانی اسـت که در کـالس تـدریس م یکنـم و 

سعی م یکنم ضمن موثر بودن در انتقال دانش و 

تـجربه، لحظات خـوبی را در کنـار دانشـجویان 

جـوان داشـته باشـم. بدترین خاطر هي من هـم 

مـربوط بـه سـا لهـاي قبـل اسـت کـه یـکی از 

همکـاران جوان را ب هدلیل احسـاس مسـئولیت 

زیاد و ب یتوجهـی به حال مـریض خود در حین 

کار از دست دادیم.

البـته بدان مـعنی نیسـت کـه صرفـاً بـا تعامـل 

مراجـع و جوامـع حرف هاي، رشته حسابداري به 

جایگاه واقعی خود در سطح کشور م یرسد، بلکه 

شـاید بتـوان بقاي حـرفـه حسـابـداري را دوام 

بخشـید و از اینـکه هسـتیم تنـزل مرتبـه پیـدا 

نکنیم.

 نظر شما در مورد این که در کار شریک وجود 

داشته باشد چیست؟

من با وجود شریک و حتی افزایش تعداد شرکا تا 

جایی که امکا نپذیر باشـد و منافع سـایر شـرکا 

ایجاب کند، موافق هستم و فکر م یکنم افزایش 

تعداد شـرکا تا جـایی که بازدهی منـفی ایجـاد 

نکند، باعث افـزایش کنتـرل و کیفیت قابل ارائه 

خواهد بود.

سازگاري با چه نوع افرادي سخت است؟ و آیا 

این افراد را در رشته داریم؟

سازگاري با افرادي که اعتقادي به اصول اخالقی 

ندارند سـخت اسـت ولی فراموش نکنیم که این 

سـازگاري کار آسانی نیسـت و بهاي آن را بـاید 

پرداخت. بدیه یاسـت که چنین افراد ي نیـز در 

حـرفه وجود دارنـد ولی تعدادشان بسـیا ر اندك 

است.

در مورد شغل خود چه حسی دارید؟

شـغل من از اولین روزي که شـروع ب هکار کردم 

حسابرسی بوده که کماکان ادامه دارد و ا ز اینکه 

شغل حسـابرسی را انتخاب کردم رضایت کامل 

دارم. دالیل متعددي براي این احسـاس رضایت 

وجود دارد که به چند مورد آن به اختصـار اشاره 

م یکنم. انسـان ب هطـور ذاتی ذهـن پرسشـگر و 

کنجکاوي دارد که با ماهیت کار حسـابرسی که 

همراه با شـک و تردید حرف هاي اسـت همخوانی 

دارد. حسـابرسـان ب هدنبـال یافتـن مشـکالت و 

ایـرادات و پاسـخی براي بهبود آن هسـتند، لذا 

تـفکر و خالقیـت حس بسـیار خوبـی است کـه 

الزمه کار حسابرس است. همچنین بدلیل تنوع 

کار حسـابرسی، یک حسـابرس معموالً تجـارب 

بسیار ارزشمندي را به مرور زمان کسب م یکند 

که حتی در زندگی شخص یاش م یتواند بسـیار 

مـوثر باشـد. البتـه نبـایسـتی غـافـل شـد کـه 

حسـابرسی مسـئولی تها و سخت یهـاي خـاص 

خـودش را هـم دارد ولـی مـن صرفـاً بخشـی از 

جنب ههاي خوشایند آن را بیان کردم.

بهترین باور براي موفقیت چیست؟

قطعـاً اعتماد ب هنفس و اینکه باور داشـته باشـیم 

کوشش وتالش صادقانه، ضامن موفقیت مااست.

۷انجمن حسابداری ایران

از نـظر علمی اولین اسـمی که بـه ذهن متبـادر 

م یشود دکتر علی ثقفی اسـت که علم و دانش و 

شـخصـیـت ایـشـان مـ یتـوانـد الـگوي هـمه 

حسابداران و دانشـجویان باشد و ا زنظر حرف هاي 

نیز دکتر محمود لنگري ب هخاطر شخصیت واال و 

تخصص و تعهد ایشـان به حرفه، الگوي من بوده 

و خواهد بود.

انـجمن حسـابـداري ایـران بزرگتریـن تشـکل 

علمی و حرف هاي حسـابداري در ایـران است که 

عشق به وطـن و عاشقانه کـار کردن براي حرفه 

حسـابداري را در چهـره تک تـک کارکنـان آن 

م یتوان دیـد. ممنونم کـه این فرصـت را به من 

دادید.

بهترین تفریح شما چیست؟

الگوي شـما از نظر علمی و از نظر حرف هاي چه 

شخصی بوده است؟ چرا؟

ضـمن عـرض احتـرام نسـبت بـه کلیـه پیـش 

کسوتان و بزرگان حرفه، م یتوان ب هعنوان نمونه 

از دکتـر سید حسـن سجـاد ينـژاد، دکتـر علی 

ثقفی و استاد عزیز عالیور نام برد.

ـ هغیر از مطالعه کـه الزمه کار ما اسـت و بخش  ب

عمد هاي از اوقات فـراغت من را پـر مـ یکند، به 

شـنا کردن و دیـدن برنام ههاي ورزشـی به ویژه 

فوتبال و والیبال بسیار عالقه مندم.

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

گذاشتید تشکر م یکنیم.

3 نفر که به رشته حسـابداري کمک کردند را 

نام ببرید.

و آخـرین سوال: نظرتـان راجع بـه انجـمن 

حسـابداري ایران چیسـت؟ حداکثر در یک 

جمله. اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید.

دیدگاه انجمن حسابداري ایران:

جـنـاب آقـاي دکتـر بنـ یفـاطمـی داراي 

شخصیتی حرف هاي و علمی است. ایشان در 

رشـته ب همعناي کـامل مورد قبول همگـان 

م یبـاشد. انـجمن حسـابداري ایـران براي 

ایشان سالمتی و موفقیت بیشـتر آرزومند 

است.



آشنایی بیشتر با چهر ههاي حرفه

2- سـوابق آموزشی: پس از اخذ فو قلیسانس 

در تیر ماه 1351 ب هعضویت هیات علمی مدرسه 

عـالی بـازرگانی در آمد. هشـی به اتفـاق دیـگر 

همکالس یهاي خود، اولین اعضـاي هیات علمی 

تمـام وقت موثر در را هاندازي رشته حسـابداري 

در مدرسـه عالی بـازرگانی بود و از اواخر ســال 

1- عباس هشـی متولد 1327/02/01 اصفهان، 

در یـک خانـواده 8 نفره که پـدر راننده شـرکت 

ملی نفت ایران بودند بزرگ شد. ایشـان به رشته 

معماري عالق همند بود، و در سال 1346 نفر دوم 

رزرو رشـته معماري شـد اما مورد پذیـرش قرار 

نگرفت ب های ن ترتیب سـر از رشته حسابداري در 

آموزشگـاه عالی حسـابداري شرکـت ملی نـفت 

ایـران درآورد. ایشـان در خاطر هاي یاد م یکنند 

که سرکالس زند هیاد آقاي شاهرخ بهنام صحبت 

کردند و ایشان او را از کالس اخراج نمود، سپس 

توسـط زند هیاد سـجاد ينژاد گفته شـد: پوشـه 

هشـی را زیـر بغل او بگذاریـد برود خانـه!!! اما با 

وسـاطت آقاي دکتـر موحد و بخشـش زند هیـاد 

سجـاد ينژاد مسـئله با مجـازات یک مـاه عـدم 

حضـور هشـی در کالس خـاتمه پیـدا کرد. این 

مجـازات، درس عبـرتی بـراي هشـی شـد کـه 

در سخـوان شود و تبدیل شد به یک دانشجوي 

ممتاز و معلم سرخانه همکالس یها.

1352 مدی رگروه حسابداري شد. در سال 1366 

عضو هیات علمی دانشـگاه شهید بهشـتی شد و 

نهـایتاً دکتري حسـابداري را در دانشـگاه عالمه 

اخذ نمود. 

4- سـوابق حـرفـ هاي: از سـال 1346 کمـک 

حسابرس و حسابرس موسسه حسـابرسی وینی 

ماري شد و در فروردیـن ماه 1355 به موسسـه 

حسـابرسی آرتـور اندرسـن پیوست. در مه رماه 

1356 در موسسـه پرانس واترهـاوس به سمـت 

مـدیر و سـال بعد به شـریک ارتقـا یافت. اولین 

فـار غالتحصـیل داخـل کشـور بود کـه در یـک 

موسسـه حسـابرسی بی نالمللی شریک شد. این 

مـوسسـه بعـداً به هشـیار و سپـس از 1362 به 

هشـیار بهمند تغییر نمود. این موسسـه در کنار 

موسسـه حسـابرسی بهمنـد (هر دو به شـراکت 

عبـاس و اصغـر هشـی)، از معـدود مـوسسـات 

حسابرسی بودند که توانستند به کار حسابرسی 

ادامـه دهنـد و از سـال 1380 موسسـه هشـیار 

3- ویژگ یهاي معلمی و حرف هاي: عباس هشی 

از سـال 1355 تـدریس را ب هصـورت نیم هوقـت 

ادامـه داد و از معدود حسـابداران و حسـابرسان 

کشـور اسـت کـه همـزمـان بـا معلمـی به کـار 

حسابداري و حسـابرسی اشتغال داشته است. او 

خود را معلم متکی به تجربه کار م ینامد.

دکتر عباس هشی
مشاهیر حسابداري ایران

خبرنامه حسابداری ایران ۸

7- توصیه آقاي هشـی: ضعف نظام آموزشـی؛ 

نـظر دکتر هشـی ایـن است که استـادان تالش 

م یکنند دانشجو را به اوج قله برسانند و دانشجو 

بـا نمره خوب قبول شـود. سـپس از نوك قله به 

دانشـجو م یگوییـم سرازیري وارد کـار و حرفه 

شـود. ولی او را از مشـکالتی کـه در عمـل براي 

تاز هواردین وجود دارد آگاهی نداد هایم. 

بهمنـد از موسسـه حسـابرسی بهمنـد مجـزا و 

مستقل شد. 

6- سوابق مشاور دولتی: او خدمات مشاور هاي 

بـه دول تمردان را هـم در کارنـامه دارد، مشـاور 

قائ ممقام وزارت نیرو (سا لهاي 1369 تا 1373) 

و مشـاور معـاونیـن وزارت امـور اقـتصـادي در 

سا لهاي 1374 تا 1380. 

او در اکثر همای شهاي معتبر شرکت م یکند و با 

صـحب تهاي جالب و برخی اوقات تنـد یا بُرنده 

کـه در عین حـال واقعیـت و صـحیح م یباشـد، 

سخنرانی م یکند.

5-عضـو موسس جامعه حسـابداران رسمی 

ایران: در سال 1374 ب هعنوان تنها حســابرس 

بـخـش خصـوصی بـه عضـویت هیـات 7 نفـره 

تشخیص صالحیت منصـوب شد و سپس عضـو 

هیـات 10 نفـره مـوسس جـامعه حسـابـداران 

رسمی شد. 

و درآخـر دکتـر عباس هشـی م یگویـد: اگر 

زبان مالل، درکشور پسـتی داشتم براي وزیر امور 

اداري و مـدیـریتـی نـاصـر پـرتـوي را انتـخاب 

م یکـردم چون تنها کسـی است که ثابت کـرده 

این امور را به نحو احسنت انجام م یدهد.

عباس هشـی در کال سهاي خود، حسـابرسی را 

تـوام بـا تجـربه علمـی و طـرح واقعیـات با هـم 

م یگوید. دروسی را سر کالس م یدهد که از نظر 

کار حرف هاي و اخالقی براي دانشجو نیاز و واجب 

اسـت اما در برنام ههاي مدون که ب هدسـت افراد 

غیر واجد شرایط مصوب م یشود وجود ندارد. 



سیسـتم بانکی نقش بسـیار با اهمیتی در اقتصـاد 

کشــور ایفا م یکند ب هطوري که عمده تأمین مالی 

بنـگا هها از ایـن محل صـورت م یگیرد، باال بـودن 

قـیمت تمام شـده پول در بانـ کها منجر به ارائـه 

تسهیالت گرانقیـمت براي بنگـا ههـا م یشـود و از 

آنـجا کـه عمـده فعالیـ تهـاي عملیاتـی بـانکـی 

نـم یتواند پوشـش هزین ههـاي بان کهـا را بدهـد، 

عمـد هاي از نقدینگـی بـان کهـا در فعـالی تهـاي 

غیرعملیاتی متمرکز شده فلذا پرداخت بان کها به 

فعالی تهاي بنگا هداري و شرک تداري در سا لهاي 

اخیر مصداق بارز این موضوع است.

دسـتورالعم لهایی که در سـا لهاي اخیـر توسـط 

بانک مرکزي درخصوص IFRS و قانون رفع موانع 

تولید، ارائه شده باعث گردید شفافیت بیشتري در 

صور تهاي اسـاسـی مالی پدید آید و بان کها را به 

ـ هرو کنـد چـرا که سـا لهاي  شـدت با چـالش روب

زیـادي بود فـرآیندهایـی که در آن معـامالتـی را 

شـامل م یشـد از جمله خرید و فـروش امـالك و 

شنـاسـایـی سـود از ایـن محـل مـ یتوانسـت بـه 

سودآوري بانک کمک کند؛ لذا با تصـمیم درستی 

که در سـا لهاي اخیر گرفته شـد نحوه درآمدزایی 

کـه عمدتـاً بخش قـابل تـوجـهی از هزیـن ههـاي 

بان کهـا را پوشـش م یداد ک مکـم با عدم کـارایی 

روبرو شد و به درستی توسـط قانو نگذار منع شـد 

که این امر موجب کاهش شدید سودآوري بان کها 

گـردید و از طرف دیـگر هزینه سـود سـپرد ههاي 

بانکی نیز یکی دیگر از دالیل باال بودن هـزین ههاي 

عملیاتی بانکی است، این موضوع ب هدلیل باال بودن 

هزینه تامین منابع که از محل فعالیت اصلی یعنی 

تسهیالت پوشش داده نم یشود قابل اهمیت است 

و ایـن امر ب ه همین نسـبت پایه پولی کشـور را باال 

بـرده و اثر تـورمی را تشـدید کرده ب هطوري که در 

حـال حاضـر صـحبت از 200 هـزار هـزار میلیارد 

نـقدینگی در کشـور است که این میزان نقدینگی 

لزوماً وجود خارجی ندارد. حال سوال این است که 

چرا بان کها ب هاین ترتیب خودزنی م یکنند؟ یکـی 

از اصل یترین دالیل آن سـهم از بازار بان کها اسـت 

زیـرا بان کهـا 10 تـا 13 درصـد از سـپـرد ههـاي 

دریافتی از مردم را نزد بانک مـرکـزي تحت عنوان 

ذخیره قانونی قرار م یدهند، این در حالی است که 

چنـانچه هـر بانکـی ب ههـر دلیلـی بخواهد بیش از 

میـزان نقدینـگی خـود پاسـخگـوي درخـواسـت 

مشـتریان خویش بـاشد براي پرداخت بده یهاي 

خـود که تحت عنـوان سـپرده نگهـداري م یکند 

م یبایسـت از بـانک مرکزي قرض کنـد و چنانچه 

این قرض بیش از میزان ذخیره قانونـی نـزد بانک 

مرکزي باشد، این پرداختی به بانک با هزینه %34 

جریمه همراه اسـت، جالب آن که این هزینه مورد 

قبول سازمان مالیاتی هم نیسـت و در نهایت براي 

بانک بیش از 34% ب هعنوان هــزینه محقق خواهد 

شد، در چنین شـرایطی اصـوالً سپـرد هپذیـري از 

مشـتریـان با رق مهـاي باالتـر از 20% هـم ب هنفـع 

بـان کها خـواهـد بـود چـرا کـه از تـجمع همیـن 

سپرد هها به پرداخت نـیازهاي خود م یپـردازد.

اینجاست کـه همیـن موضوع سـاده اگر ب هصورت 

منسجم و هوشمند توسط بانک مرکزي، بان کها و 

سـازمان مالیـاتی هماهنگ شـود و نرخ جریمـه و 

ب هطورکلی قانون هزینه آن مجدداً بررسـی شـود و 

به نـرخ کمتـري کـاهش یابد حتمـاً در مجمـوع و 

ـ هنفع بان کها و مـردم خواهـد بود چـرا که  تلفیق ب

بان کها نیز هزینه تأمین منابع پایی نتري نسبت به 

قبل خواهنـد داشـت، البته در این میـان ب هغیر از   

نقش قانو نگذار و نهاد حاضـر و بان کها م یتوان به 

نقش مردم نیز اشـاره کرد، مردم اگر بدانند که این 

امر در بلن دمدت منجر ب هزیان اقتصاد کشور خواهد 

شد حتماً د راین حوزه تجدی د نظر خواهند کرد.

فارغ از مسـائل شرعی که در جاي خود قابل بحث 

است اگـر ب ههمین منوال ادامه دهیم قطعاً بـخش 

عمـد هاي از بان کها ورشکسـته خواهند شد، قطعاً 

کفایت سرمایه بان کها رو زب هروز کمتر خواهد شـد 

ـ هنظر  و مسایل شبه هربوي افزایش خواهـد یافت! ب

من این موضوع از دو جهت قابل اهمیت است. اول 

در بـخش بان کها و اصـوالً دولت و بانک مرکزي و 

دوم مردم و سپرد هگذاران.

در بخش اول، دولت م یبایسـت قوانینی مرتبط در 

ـ هروزرسـانی نمایـد. از جملـه نـرخ  ایـن حوزه را ب

جـریم هها 34% و عدم هماهنگـی بانک مـرکـزي 

ب هعنوان نماد ناظـر بـر بان کها و قوانین که بــراي 

ایشـان الـزا مآور است اصالح شـده و از طرف دیگر 

سـازمان امورمالیاتی در حوزه بررسـی هزین ههاي 

بـان کها که اثر مسـتقیم در سود و زیـان دارد و یا 

بهینه شدن IFRS. همچنین تشــویق بان کها در 

افـزایش کفایـت سـرمایه مطـابق بـا توصـی ههاي 

کمیتـه بال 3 زیـرا هنـوز در ایـران از قانون بال 2 

یـعنی 8% استفاده م یشود که در اکثر کشـورهاي 

دنیا بال 3 یعنی حداقل 12% پیاد هسازي م یشود، 

همی نطور ادغام بان کهاي کوچکتـر با یکدیگــر و 

تشـکیل بان کهاي قویتـر، و نیز تمرکز بان کهـا به 

بـخش خدمـات از لحـاظ سـودآوري و کم کـردن 

هـزینه تأمین منابع و ارائه تسـهیالت ارزانتر براي 

بنـگا ههاي اقتصـادي که بتواننـد در حوزه داخل و 

خارج از مزی تهاي آن بهره ببرند و نیز ارائه قانونی 

هـموارتـر در جـهـت تأسـیس و بـهر هبـرداري از 

تعاون یها که توصیه مؤکد شریعت اسـت و ما از آن 

غـافل بود هایـم در حـالی کـه در اکثر کشـورهاي 

درحـال تـوسـعه و توسـعه یـافتـه به SMEهـا یا 

بنگا ههاي کوچک بسیار بها م یدهند و ب هطورکلی 

به ارائه محصوالتی که براي جامعه جذابیت داشته 

و بـراي بان کها و اقتصـاد کشـور نیز بهینه باشد از 

جمله سپرد هپذیري ارزي توسـط بان کها م یتوان 

اشـاره کـرد زیـرا اطمینـا نبـخـش بـوده و بـاعث 

بازگشـت فیـزیکی ارز به بانـ کها و تنظیـم بـازار 

م یشود، از سـوي دیگر نیز مردم م یبایسـت توجه 

کنند که لزوماً سپرد هگذاري و دریافت سود ثابت با 

نرخ باال از بان کها ممکن است جذاب باشد ولی در 

بلن دمدت به زیـان تولید، بان کها و اقتصـاد خواهد 

انجـامید و اثر تورمی وحشـتناکی خواهد داشـت. 

اصوالً باید فرهنگ اقتصادي مردم ب هسمت تولید و 

ایـجاد بنگا ههـاي کوچـک اقتصـادي و تعاون یهـا 

هدایت شـود که در این حوزه نقش دولت و مردم و 

نهادهاي موجود مانند بازار سرمایه با اهمیت است 

تا در کنار هم اقتصـاد شتاب بیشـتري بگیرد و در 

کوتا همدت به رشد اقتصادي بر پایه تولید باکیفیت 

و در بلند مدت به توسعه اقتصادي ب یانجامد.

نقش مردم و بان کها در روند توسعه اقتصاد

دکتر محسن زرندي مقدم

عضو انجمن حسابداري ایران

۹انجمن حسابداری ایران



1. حسابداري ابري6 

نر مافزار حسـابداري ابري بـدین معنی است که 

هر دو کاربر و حسابدار شرکت ب هطور مستقیم و 

همزمان به داد هها دسترسی پیدا کنند. ب همنظور 

تـحقق این کار صـرفاً به یـک رایانـه، اتصـال به 

اینترنت و رمز عبور صحیح نیاز است. 
2. یکپارچ هسازي7

ـ هي بعـد  ـ همنظور تسـهیل گردش کـار، مرحل ب

یـکپارچگی تخصـصـی با نـر مافزار حسـابداري 
 8 ، اسـت. ابـزارهـایـی نـظیـر رسـیـپـت بـانـک

 10 اکسپنسیفاي و شوباکسد گزارش هزین هها را 9
  11

و  بـدون کاغذبـازي مدیریت م یکنند. گاسـتو
12

ویـج پوینـت دسـتمزد را مدیـریت م یکننـد. 
 15  14 و تـمپونیـا زمـان و 13  ، هـاروسـت تـ یشـیتز

صـورتحسـاب را مـدیریت م یکننـد. همچنین 
18 17  16

، اسـترایـپ و اسـکور پرداخ تهـا را  پـ یپل

پردازش م یکنند. هر کدام از نـر مافـزارها بـراي 

قسمتی از گردش کار شخص یسازي شده است. 

اسـتفاده از این نر مافزارها، این مزیت را به کاربر 

م یدهد تا زمان بیشتري را صرف کسـب درآمد 

کند و زمان کمتري براي تهی هي گزارش هـزینه 

نیاز داشته باشد.

 19
3. ارز دیجیتال

کـه خریـداران و فـروشندگـان (و بـه خصـوص 

پولشـویان) آن م یتـواننـد ارزش ذخیر هسـازي 

شده دیجیتال را به سادگی ارسال یک پیامک به 
21

یـکدیگر انتقال دهنـد. سی آر اي که مسـئول 

پـیگیري تـحوالت در ایـن زمینه اسـت، یادآور 

ارز دیجیتال، نوعی ارز اعتباري غیردولتی است 

بـا توجه ب هاینکه کـل سـرمای هگـذاري در تمـام 
ارزهاي دیجیتال (که با نام ارز رمزنگار يشـده20  

شناخته م یشـوند) اخیرا مرز 200 میلیارد دالر 

آمـریکـا را شکسـته اسـت، ممـکن اسـت شمـا 

بی تکوین نداشته باشـید ولی احتمال دارد یکی 

از آشنایان شما داشته باشد.

۵ فناوری که دنیای حسابداری را در

سال ۲۰۱۸ دگرگون خواهند کرد
                        کوین کیستون 

                        مترجم: مرضیه شریعتی

  2
ریاضیدان، سیستم  از زمان یکه لوکا پاچیولی

حسابداري دوطرفه را بیش از 500 سال پیش 

بـه رسمیت شناخت، حسـابداران در رتبـه 

پیشرو فناوري قرار گرفت هاند. 

آیا ما براي موج بعدي نوآوري آماده هستیم؟

نـیازي به بـیان ایـنکه این مقاله مورد توجه 

زیادي قرار گرفته نم یباشـد در بیش از 1300 

کـتاب و مـجلـه علمی ذکـر شـده اسـت و 

بح ثهاي زیادي پیرامون آن وجود دارد. 
امـا هما نطـورکه جیمز بسـن از دانشـگاه 5 

بوستـون در یک گـزارش اقتصـادي اظهـار 

داشـت، این همـۀ خبـر بـد نیسـت، بـلکه 

اتوماسیون ب هجاي از بین بردن مشـاغل، آنها 

را ب هشکل جدید تعریف م یکند، ب ه طریق ی که 

هزین هها را کاهش مـ یدهد و باعث افـزایش 

تقاضا م یشود.

4 3
در سال 2013 کارل فري و مایکل اسبورن از 

دانشگاه آکسفورد با انتشار مقال هاي وضعیت 

جدید را هشـدار دادند. آنـها ادعا کردند که 

47% از مشـاغل آمریکـایی در معـرض خطر 

حذف با اتوماسیون قرار دارند. 

خبرنامه حسابداری ایران خبرنامه حسابداری ایران۹ ۱۰



م یشـود که ارزهـاي دیـجیتـال تـحت قـوانین 

مبادل هي قانون مالیات ب ر درآمد قرار دارند.

بـالکچین و بیـ تکوین همـزمان باهـم بوجـود 

آمد هاند. بالکچی نها دفاتري هسـتن دکه ارزهاي 

دیجیتال بر روي آنها ثبت م یشـوند. با این حال 

ویـژگـ یهاي کلیدي این نـر مافـزار قابلی تهاي 

22
4. بالکچین

ـ هایـن معنـا که اگـر مشـتري شمـا از ارزهـاي  ب

دیـجیتال براي مبـادل هي تجاري اسـتفاده کند، 

بـاید مبادله را در دفـاتر خود با نرخ ارز مناسـب 

ثبت کند. ب ههمین ترتیب سود سرمایه نیز قابـل 

گزارش و مشمول مالیات خواهد بود.

بـالکچی نها دنیایـی بـدون چارچـوب یا چـک، 

تاریخ پرداخت براي سهام، اوراق قرضـه یا سـایر 

اوراق بـهـادار را شـکل م یدهنـد. بـالکچی نهـا 

هـمـچنیـن دنـیـایـی بـ ا سیسـتم دفتـرداري 

س هطرفه را ارائه م یدهند، که در آن معامالت در 

دفتر هر دو شرکت مبادل هکننـده ثبـت م یشود 

و همچنیـن بر روي دفتـر سـوم مشـترك روي 

بالکچین ب هصورت توزیع شـده، ایمن و غیرقابل 

تغییـر ثبت م یشـوند. ب هدلیل اینـکه پرداخـت 

ـ هطور آنی صـورت م یگیرد،  وجـوه و معامالت ب

دیگر نیاز به حسا بهاي دریافتنی و حسا بهاي 

پـرداختنـی از بین مـ یرود که این امـر موجـب 

تسهیل در کار حسابداري م یشود. 

بسیار گسترد هتري را ارائه م یدهد. بالکچی نها، 

شفاف، قابل حسابرسی، با رمزنگاري ایمن، عدم 

امـکان تغییر گذشـته و توزیع شـده م یباشـند، 

ب هاین معنا که هم هي طر فحسا بها ثبت کامل 

از هم هي معامالت تأیید شده در هم هي زما نها 

را دارا هستند.

اگـرچه جذا بتر از آنچه هسـت ب هنظر م یرسد، 

اما یادگیري ماشـین وعد هاي واقعی م یباشــد. 

ـ ه  ماشـین از الـگوریت مهـا، آمـارهـا و مـجمـوع

داد ههاي بسـیار بزرگ براي شناسـایی الگوها و 

تـعیین انطبـاق داشـتن و یا عدم انطبـاق با یک 

آیتم استفاده م یکند. این کار براي طبق هبندي و 

اعتبارسنجی مانند بررسی سیاسـ تهاي هزینه 

مفید است. باتوجه به داشتن مجموع هي بزرگی 

5. یادگیري ماشین23 

آیا ماشی نها شغل ما را حذف خواهند کرد؟

از هـزین ههاي معتبـر یک الـگوریتـم مـ یتوانـد 

برنام هریزي شود که با دقت بسـیار باالیی معتبر 

بـودن و یا معتـبر نبـودن هزین ههـاي اضـافی را 

پی شبینی کند. ب هطور مشابه، یادگیري ماشینی 

م یتواند براي تشـخیص ناهنجار يهاي ظریف و 

معامالت غیرعادي مانند فعالی تهاي متقلبانه از 

معامالت عادي مورداستفاده قرار گیرد.

بـعید اسـت و احـتـمـاال برعکـس. در قـرن 19 

میـالدي، بعـد از اختراع ماشـین پارچه بافی، با 

ارزان شدن پارچ هي بافته شـده، تقاضـا براي آن 

افزایش یافت و تعداد بافندگان پارچ ه چهار برابر 

شـد. اواخر قـرن بیسـتم بعد از آن که دستـگاه 

خـودپرداز هزین هي شـعب را کاهش داد، تعـداد 

شـعب بان کهـا 43% افزایش یـافت. با این حال، 

براي مفید ماندن و داشتن شغل باید یاد بگیریم 

که فناوري جدید را اتخاذ و با آن سـازگاري پیدا 

کنیـم. ب هعبارت دیـگر آینده متـعلق به کسـانی 

نیست که انجام م یدهند بلکه متعلق به کسـانی 

اسـت که یاد م یگیرند چیز جدید ایجاد کنند و 

یا انجام دهند.

1- Kevin Keystone  
2- Luca Pacioli
3- Carl Frey
4- Micheal Osborne
5- James Bessen
6- Cloud Accounting
7- Intergration
8- ReceiptBank
9- Expensify
10- ShoeBoxed
11- Gusto
12- Wagepoint

13- Tsheets
14- Harvest
15- Temponia
16- Paypal
17- Stripe
18- Square
19- Digital Currency
20- Cryptocurrency
21- CRA
22- Blockchain
23- Machine learning

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







دبیر علمی همایش دکتر داریوش فروغی و دبیـر 

اجـرایی همـایش دکتـر سـید عبـاس هاشـمی 

زحمـات زیـادي در بـرگـزاري همایش مبـذول 

داشتند.

در این همایش 48 مقاله در 8 حوزه پذیرفته شد 

کـه از بین آنهـا 15 مقالـه در قالب سـه پنل ارائه 

شد. همچنین در بعد از ظهر پنجشنبه میزگردي 

بـا موضـوع و عنـوان ”بـرو نرفـت از مشـکـالت 

اقتصـادي کشـور“ با حضــور دکتر ناصـر پرتوي 

رئیـس نشسـت و همچنیـن دکتـر عـلی ثـقفی، 

هـوشنگ خستویی، دکتـر بهروز خـدارحـمی و 

دکتر محمد علوي، اعضاي نشست برگزار شد.

در این همایش استادان و اعضـــاي هیات علمی 

اکثـر دانـشـگا ههـاي کشـور و اعـضـاي حـرفـه 

حسابداري، حسابرسی و مالی حضور داشتند.

شانزدهمین همایش سراسری حسابداری ایران
به میزبانی (دانشگاه اصفهان) در مهرماه ۱۳۹۷ در دانشگاه اصفهان، برگزار شد 

اخبار 

خبرنامه حسابداری ایران ۱۴

در پـایان همـایش، دکتر ناصـر ایزد ينیا، 

دکتر محمد حسـین قائمی و دکتـر یونس 

بـادآور نهنـدي موفق به دریـافت (نشـان 

علمی دکتر علی ثقفی) شدند.  



بـه گزارش ایسنا محمدجواد آذري جهرمی 

بـا بیان ایـ نکه کشـور را در شـرایط فشـار 

نم یتوان با بـرنام هریـز يهاي قدیمـی اداره 

کرد، از اتصال کارت سوخت به کارت بانکی 

خبـر داد و گـفـت: 10 میلیـون خـودرو در 

کشـور کـارت سوخت ندارنـد که باید 330 

میلیـارد تومـان هـزینـه بـراي آن م یشـد، 

درحـال یکه با اسـتفاده از ظـرفیـت دولـت 

الکترونیکی و با هماهنگی بین دسـتگاهی و 

طـرح اتصـال به کـارت بانـکی ایـن میـزان 

صرف هجویی خواهد شد.

ب هگزارش سـایت وزارت ارتباطات و فناوري 

اطـالعات، بـا اسـتفاده از ظـرفیـت دولـت 

الکتـرونیک و با هماهنگی بین دسـتگاهی، 

آ نرا به کارت بانکی متصل کردیم تا ب هجاي 

اینـکه مردم در صف بایسـتند تا در پلیـس 

بعالوه 10 ثب تنام کنند که بعد از یک هفته 

پسـتچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد 

و هزین هاي را پـرداخت کنند، با مـراجعه به 

پـورتال ملی پخش و پاالیش با فشـردن سه 

گـزینه، کـارت بانـکی بـه کـارت سـوخـت 

متصل م یشود.

وزیر امور اقتصـــادي و دارایی طی سخنرانی در 

نخستین نشسـت همـاهنگی تدویـن نقشـه راه 

اقتصـاد هـوشمنـد، علـت اصـلی بســیـاري از 

مشکالت و کمبودها در عرصه اقتصـاد کشـور را 

عـدم تـوجـه کـافـی بـه تـاثیـرات فـو قالعـاده 

ارز شآفرین فناور يهاي نوین خواند.

ب هگزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارایی (شادا)، 

وزیر اقتصاد طی سخنرانی در نخستین نشسـت 

هماهنگی تدوین نقشـ ه راه اقتصـاد هوشمند، با 

بیان اینکه با وجود بــرنام هها و قوانین مدون، از 

سا لهاي دور، هنوز بحث توسعه کاربري فناوري 

اطالعات و تحقق دولت الکترونیک، ب هطور کامل 

مـحقق نشـده است، فلسـفه وجـودي تشـکیل 

علت اصلی بسیاری از مشکالت در اقتصاد،

عدم توجه به فناور یهای نوین است

وزیـر ارتباطات و فنـاوري اطالعات از اتصـال 

کار ت سوخت به کار تهاي بانکی خبر داد

اتصال کار ت سوخت

به کار تهـای بانکی
جـلسـه مـذکور را، تـدویـن نقشـه راه اقتصـاد 

هوشمنـد خواند و گفت: علت اصلی بسـیاري از 

مشکالت و کمبودهاي ما در عرصه اقتصاد، عدم 

درك صحیح نقش فناور يهاي نوین این عرصـه 

است. 

در همیـن راسـتا، خود را متعهـد کرد هام که تـا 

پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکـی کـردن  

فعالی تهـاي درون وزارت اقتصـاد را به سرانجام 

برسانم. بسیاري از کشـورها در خصـوص توسعه 

دیجیتال خود هـد فگذاري و برنامه مشخصـی 

طراحی کرد هاند و ما نیز براي جلوگیري از بـروز 

شکـاف قابل توجـه در توسعه اقتصـاد هوشمند 

باید برنام هاي مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

اخبار 

۱۵انجمن حسابداری ایران

به گزارش افکارنیوز، بررس یها حاکی از آن اسـت که با سـرمایه 500 میلیون تومان طبق جدول 

زیر براي خرید آپارتما نهاي 48 تا 75 متري در نقاط مختلف تهران م یتوان اقدام کرد.

منطقه

خیابان مرتضوي

میدان نبوت

انتهاي 21 متري جی

پیروزي، خیابان نیک عهد

تهرانسر

بهبودي

مجیدیه شمالی شهید موسایی

نازي آباد خیابان شیر محمدي

متراژ (متر)

75

48

61

63

52

70

50

70

عمر بنا (سال)

4

4

6

13

3

25

7

3

قیمت کل (تومان)

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000



به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دکتر ناصر پرتوي 

به مدت 2 سال به عضویت هیات رسیدگی به تخلفات انجم نهاي 

علمی ایران منصوب گردیدند.

انجمن حسابداري ایران توسط کمیسیون انجم نهاي علمی ایران 

به عضـویت در کمیته بازنگري شاخ صهـاي ارزیابی انجم نهـاي 

علمی ایران منصوب شد.

دکتر علی صـحرایی، مدیرعامل شـرکت بورس 

اوراق بهادار تهران در همایش ملی ارز شآفرینی 

با اشـاره به نقش مثبـت هلدین گهـا در توسـعه 

بـازار سرمایه گفت: یـکی از پیشـرا نهاي اصلی 

اقتصاد هر کشور بنگا ههاي اقتصادي هستند. در 

این بین هلدین گها ب هدلیل اینکه ا زنظر سرمایه، 

نیـروي کار، ایجـاد ارزش افـزوده و تـوان انجـام 

پـروژ ههاي بزرگ شـرایط مناسـ بتري دارند؛ از 

اهمیت باالتري برخوردارند. 

مدیرعامل شرکت بورس همچنین افزود: ارزش 

کل معامالت صورت گرفته در صـنعت هلدینگ 

در 7 مـاهه نخسـت سـال 97 حـدود 99 هـزار 

میلیارد ریال بوده است که 15درصـد ارزش کل 

معـامالت بـورس را در برم یگیـرد. این رقـم در 

فرابورس ایران 13.5درصد اسـت. در مجموع از 

821.510 هـزار میلیارد ریـال ارزش معـامالت 

بورس و فرابورس، 118.312 هـزار میلیارد ریال 

آن مـربوط بـه هلدیـن گهـا اسـت کـه معـادل 

وي افزود: دول تها با تأسیس شرک تهاي دولتی 

هـلدینگ، مالکیـت و وظایف مدیـریتـی خود را 

تفکیـک م یکننـد و بـا فاصـله انـداختـن بیـن 

شـرک  تها و دول تهـا به آنها اجـازه م یدهنـد تا 

آزادي عمل بیشـتري داشته باشنـد. دکتـر علی 

صحرایی نـقش هلدین گها در رشد اقتصـادي را 

بسـیار پررنـگ دانسـت و گـفت: هلدین گهـا به 

دلیـل اینکه ازنظر سـرمایه، نیـروي کار، ایـجاد 

ارزش افـزوده و تـوان انجـام پـروژ  ههاي بـزرگ 

شـرایط مناسـ بتري دارنـد از اهمیت بـاالتري 

برخوردارند. 

14.5درصـد ارزش کـل معامالت اسـت. وي در 

ادامه عنوان کرد: میانگین بازده 7 سال گذشـته 

هلدینگ 19 درصد و بازده کل بورس 21درصد 

بـوده است. این نشـان م یدهـد که هلدین گهـا 

متناسـب با بازدهی شـاخص حرکت کرد هانـد و 

تصـویري از بـازدهی بـورس را داشت هانـد. دکتر 

صحرایی همچنین بیان کرد: در سال 1392 که 

شـاخص بـورس روند مثبتـی داشـته، بازدهـی 

هلدین گها بیشتر از بازدهی شاخص بوده است. 

همچنین در سال 1393 که شـاخص کل بورس 

بـازدهی منفی 21 داشـته بازدهی هلدین گهـا 

مـنفی 13درصـد و بـاالتر از میـانگین بـازدهی 

بورس بوده است.

وي با اشـاره به باالتر بودن امتیـاز هلدین گهاي 

بـورس تهران نسـبت به بازار سهام گفت: امتیاز 

راهبري شـرکتی هدین گهاي پذیرفته شـده در 

بورس تهران نسبت به امتیاز میانگین کل بورس 

تهران باالتر است. این مسـاله نشـان م یدهد که 

هلدیـن گها در تامـین مـنافع ذ  ينفعان نقش با 

اهمیتی دارند.

اخبار 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران: 

هلدین گهای بورسی بیش از

۶۰۰ هزار سهامدار دارند 

خبرنامه حسابداری ایران ۱۶

پایگاه خبري بازارسرمایه ایران



شاخص قیم تها

۱۷انجمن حسابداری ایران

نفت اپک
خودرو ملی سمند
(قیمت بازار به تومان)

34.300.000

34.900.000

36.500.000

41.000.000

51.000.000

55.000.000

52.700.000

55.900.000

57.200.000

1.826.000

1.961.000

2.594.500

3.380.000

3.803.000

4.470.000

4.265.000

4.040.000

3.850.000

95.524 واحد

95.794 واحد

109.148 واحد

108.659 واحد

134.354 واحد

160.556 واحد

187.778 واحد

175.713 واحد

166.304 واحد

سکه بهار آزادي
شاخص بورس

68/30 دالر

76/75 دالر

71/09 دالر

70/91 دالر

70/27 دالر

77/13 دالر

78/15 دالر

66 دالر

58/09 دالر

31 فروردین

31 اردیبهشت

31 خرداد

31 تیر

31 مرداد

31 شهریور

30 مهر

30 آبان

14 آذر

(قیمت به تومان)

شاخص قیم تها در بهار، تابستان و پاییز ۹۷



Founded in 1988 by Joseph T. Wells, the 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
is a professional organization of anti-fraud 
examiner in the world and premier provider of 
anti-fraud training and education. Together with 
nearly 85,000 members, the ACFE is reducing 
business fraud worldwide and inspiring public 
confidence in the integrity and objectivity within 
the profession. The mission of the ACFE is to 
reduce the incidence of fraud and crime and to 
assist the Membership in fraud detection and 
deterrence. 

ایـن انجمن با حدود 85،000 عـضـو، تقلب و کالهبرداري در کسـ  ب وکار 

جـهانی را کاهش داده و بـاعث افزایش اعتماد عمومی و صـداقت در حرفه 

گردیده اسـت. ماموریت این انجمن کاهـش میزان جرائم تقلب و کمک به 

اعضاء در تشخیص، کشف و جلوگیري از تقلب است. 

انـجمن بازرسـان رسـمی تقلب که توسـط ژوزف تی. ولز در سـال 1988 

بنیا نگذاري شد، یک تشکل حرف هاي در بازرسی ضد تقلب در دنیا است.

معرفی انجم نهاي بی نالمللی

انجمن بازرسان رسمی تقلبانجمن بازرسان رسمی تقلب

امید است تشکل بازرسان یا حسابرسان تقلب در ایران تشکیل گردد.

دیدگاه انجمن حسابداري ایران:





سالمت 

بـ یحسـی شدید پـاها، ب یحسـی شدیـد نـاحیـه 

نشیمنگاه ب هگون هاي که در هنگام طهارت فرق بین 

آ بگـرم و سـرد حس نشـود، ضعف شدیـد پاها و 

افتادگی پا به گون هاي که راه رفتن روي پاشنه، پا و 

پنجه، امکا نپذیر نباشـد و یا با ب یاختیاري ادراري 

و مدفوعی همراه باشد. 

یکی از شای عترین بیمار يهاي نسل بشـر کمردرد 

اسـت و در حقیقت جریم هایسـت که انسـان براي 

ایستادن روي دو پا م یپردازد. 

شای عترین علت غیبت از سر کار، شـای عترین علت 

ناتوانی و از کار افتادگی و یکی از پـر هـزینه تـرین 

بیـمار يهاي بشـر براي سیسـت مهاي بهـداشتی، 

دول تها و حتی افراد م یباشد. 

علل بروز کمر درد: 

ـ هطور يکه در کتـب  دالیل بسـیار متعددي دارد ب

مـرجع علـم پزشـکی بیـش از سیـزده سـرفصـل 

را ب هعنوان علت براي آن برشـمرد هاند. از علل رایج 

که شـایع و ک مخطر باشد کشـیدگی تـانـدو نهـا، 

گـرفتگی عضـالت تـا علل نادر و خطرنـاك مانند 

تومورهاي استخ وا نها و پارگی آئورت م یباشد.  از 

سایر علل کمردرد م یتوان به پارگی دیسـک کمر، 

سـیاتیک، آسـیب مفاصـل کوچک کمر (مفاصـل 

فاست)، دردهاي ارجاعی از کیسه صفرا، پانکراس، 

رود ههـا، دردهاي لگنی و تود هها ي لگنـی و غیـره 

نام برد. 

انواع کمر درد: عبارتند از کمردرد حاد، تحت حاد 

و مزمن.

کمر درد حاد معموال کمتر از 2 هفته، تحت حاد 2 

الی 6 هفته و مزمن بیش از 6 هفته طول م یکشد.

عالئم خطرناك در مورد کمردرد:

در چه کسانی بیشتر شایع است؟

چ هوقت باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر کمردرد شما محدود به کمر باشد و شـدت آن 

خفیف تا متوسـط باشـد معموال نیاز به مراجعه به 

پزشک نیست به شرط آنکه با استفاده از مسـکن و 

یـا کر مهاي ضـد درد ظرف مـدت کمتر از 2 هفته 

برطرف شود و اگر کمردردي بیش از 2 هفته طول 

بکشد و از همان ابتدا با درد تیرکشـنده داخل پا یا 

لگن همراه باشد (سیاتیک)، اگر درد بسـیار شدید 

باشد و با مسکن آرام نگیرد و با ب یاختیاري ادراري 

و مـدفوعی همـراه بـاشـد باید حتمـا بـه پزشـک 

مراجعه کرد. 

تـا قبل از شـیوع بیش از حد کامپیوتـر و کارهـاي 

اداري کمردرد بیشـتر مختص کسـانی بود که کار 

ـ هجا  سـنگین انجام م یدادنـد و یا بار سـنگین  جاب

مـ یکردنـد. در حـال حاضر بیشـتریـن شیـوع در 

کارمندان ادارات و کسـانی است که کار نشسـتنی 

پشت میز دارند.  

چرا در این افراد بیشتر است؟

را ههاي پی شگیري از کمر درد:

هر ی کسـاعت ی کبار حتما تغییر وضـعیت دهید. 

پـس از یک سـاعت، کار پشـت کامپیوتـر و یا میز 

حتـما بایسـتید، 2 تـا 3 دقیقه پیاد هروي 

کرده و ورزش کششی انجام دهید و تا 

حد ممکـن از غذاهاي سـر خکردنی 

استفاده نکنید. فسـ تفود بالي جان 

کمر و دیس کهاي شماست. 

میـو هجـات تـازه و سبـزیجـات بخصـوص 

ب هدلیل ساختار دیسک، خو نرسانی و غذارسانی و 

اکسـیژ نرسانی دیسـک اسـت. این مواد بـ ه روش 

اسمز و فشـاري وارد دیسـک م یشوند و اگر فشـار 

ادام هدار به دیسک وارد شود و قسـم تهاي داخل 

دیسـک دچـار کمبـود تغذیـه و اکسـیژن شـده و 

ک مکم تخریب م یشود. با یک حرکت ناگهانی این 

دیسک تخریب شـده و پاره شـده و درد در ناحیـه 

کمر و یا ب هصورت سیاتیک بروز م یکند. 

سـبزیجـات با برگ سـبز تیره اسـتفاده کنیـد که 

حـاوي مقادیر زیادي آنت یاکسـیدان هسـتند و از 

بروز کمردرد و یا از عود آن جلوگیري م یکند. 

کلسیم و ویتامین E نیز در این زمینه کم ککننده 

ـ هخصـوص ورز شهـاي  هسـتند. ورزش منـظم ب

کششی و یوگا بسیار مفید هستند. 

در مورد مصـرف لبنیات بارها سوال شده است که 

مصرف معقول آن مانند مصـرف شیر و ماست  در 

کسانی که دچار هایپرفوسفاتمی یا افزایش فسـفر 

خون نیسـتند و یا مشـکل در جذب فسـفر ندارند 

ممـنوعیت ندارد و م یتـواند کم ککننـده باشـد. 

مصرف بادام در کنار مصرف لبنیات به عنوان منبع 

غنی از کلسیم توصیه م یشود.  

درمان دردهاي کمر و سیاتیک

تا سـا لها پیـش اگر دارو جـواب نـم یداد درمـان 

بعـدي جراحی بـود. ه ماکنـون سـایر درما نهاي 

ک مخطرتر مانند انواع تزریق در ستون فقرات، لیزر 

داخل دیسـک و ... در دستـرس قـرار گرفتـه و در 

تـمـام دنـیـا قـدم دوم در درمـان کمـردرد، ایـن 

رو شهاي درمانی ک مخطر قرار گرفت هاند. 

تـرجیحا باید از رو شهـاي درمان غیـر جـراحـی 

اسـتفاده شـود مگر در مواردي که اورژانس بوده و 

ضرورت فوري عمل جراحی وجود داشته باشد. 

روند درمان، درمان پلکانـی بهتــرین روش درمان 

م یباشـد. درمـا نهـاي کـ مهزینـه و ک مخطـر در 

اولویت هسـتنـد. بیش از90% موارد دیسـک کمر 

نیـازي به جراحی ندارند و داروهاي ضـد التهاب و 

ورز شهـاي درمـانـی اسـاس درمـان را تشـکیـل 

م یدهند.

اگر مرحله اول پاسخ نداد چه؟

کـمـر درد

خبرنامه حسابداری ایران ۲۰

گـفتگـوي اختصـاصی با
دکتر رضا سلمان روغنی

سونوگرافی و الکترومیوگرافی عصبی و عضالنی

فوق تخصصی ستون فقرات، مفاصل و عضالت از آمریکا

دانشیار طب فیزیکی و توانبخشی



۲۱انجمن حسابداری ایران

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 نالمللی

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 

حـا لحاضر داراي رشت ههـا و مقاطع تحصـیلی مختلف ب ه قرار ذیـل است. 

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

است و از طریق سازمان سنجش کشور دانشجو م یپذیرد.

• انتشار کتب و نشریات علمی.

• 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 دور ههاي آموزشی ویژه حسابداران رسمی.

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.

• برگزاري دور ههاي آموزشی جهت تربیت حسابرس مستقل.

برخی از فعالی تهاي انجمن حسابرسی ایران:

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

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

آشنایی بیشتر با انجمن حسابرسی ایران 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

(غیر انتفاعی)

تلفکس: 021-44844975
www.iraua.com



عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

خبرنامه حسابداری ایران ۲۲

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

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي، سیدعباس موسوي سنگسرکی و مجید احمدي

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

اطمینان بخش و همکاران

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

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

تلفن:  05138646825  نمابر: 051338909658

    

آریا بهروش
فتحعلی والئی، فرامرز میرزایی صلحی، محمد صالح، رحیم حج تشمامی و محمد اسمعی لپور ال هوردي

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 رجـائی

جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

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

تلفن: 02188708174 نمابر: 02188704112

تلفن: 2-02188544590 نمابر: 02188503527

عبـاس وفادار، عباس شجاعی، محمدرضـا گلچیـ نپور، علیرضـا عطوفی، محمد حسـن سعادتیـان فریور، 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

آزمون پرداز ایران مشهود

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

تلفن: 03136282122 نمابر: 03136259907

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

تلفن: 02122925910 نمابر: 02122925903

آبتین آرمان نامدار
خسرو عارفی، محمد عطایی جعفري و سید علی مه رآور

تلفن: 02126122478 نمابر: 02126155229

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

تلفن: 02188547075 نمابر: 02188764648



عضو انجمن حسابداري ایران

۲۳انجمن حسابداری ایران

موسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

تلفن: 02188866022نمابر: 02188867640دایا رهیافت

مجید صفاتی، احمد حسنی، خسـرو واشقانی فراهانی، حسـن منوچهري فرد، مرتضـی عسـگري، عبدالحسـین فرزان، سید جمیل خباز 
سرایی، کاظم محمدي، منصــور اسدزاده، حمید خادم، سید خضــراله ول یزاده، ایرج جمشــید يفر، احمد وحیدنیا، سنجر مقلی، فرزاد 
خابندي، محم دجواد مصــلح، علی دارابی، نوروزعل یمیر، فریده محمدي، وحید خســروي، غالمرض ا زاده کفاش، محســن صحت، بهاره 

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: 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

تلفن: 02188306911 نمابر: 02188831681

  

بیداران
عباس اسرارحقیقی و حسین فر جاللهی

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

.مدیر عامل: دکتر محمدعلی باقرپور والشانی

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

تلفن: 03136695445 نمابر: 03136695461

حافظ گام

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

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

تلفن: 02144975513 نمابر: 02144978149

  

پویندگان پارس حساب
محمد باباپور، جمشید شاهرخی چم نآبادي، علی عبدالهی و محمدحسین ودیعی

تلفن: 05138482201 نمابر: 05138482204

داوران حساب
شعبان حبی بپور کوچکی، حسین شریفی یزدي و ابراهیم مرادي

تلفن: 02188510054 نمابر: 02188543783



عضو انجمن حسابداري ایران

خبرنامه حسابداری ایران ۲۴

موسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

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

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    

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

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

تلفن: 02188726802 نمابر: 02189774853

   

روشنگر بصیر
ناصر بیک، محمد دش تآبادي و سید جواد صالحی

تلفن: 4-02188288862 نمابر: 02188288865

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

تلفن: 02166565290  نمابر: 02166900940 همیار حساب

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

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

تلفن: 02144221149 نمابر: 02144220072

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
سیروس گوهري، مجید کشورپژوه، محمدعلی اکباتانی، مهسا فرخی و دوریتا ریحانیان 

تلفن: 02188717650 نمابر:  02188720188  

نو اندیش
منصور خداپرست، داود غرقابی و فرهاد خلیلی

تلفن: 3-02188516792 نمابر:  02188757479

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

سخن حق
هوشنگ خستوئی، شهره شهالئی و اسداله نیلی 

تلفن: 02188794646 نمابر: 02188794928

  

هشیار بهمند
عباس هشی، حمید یزدا نپرستی، محمد سخای یفر، محمدعلی ناظري، جواد باغبان، مصطفی باتقوا و رویا مهدیزاده

تلفن:  5-02188843704  نمابر: 02188843705  

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

تلفن: 02188705509  نمابر: 02188554658

تلفن: 03136204794 نمابر: 03136204795

   

دقیق تراز سپاهان

عبدالعظیم ایزدي، محسن شکر يزاده و فریدون مظاهري






