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گزارشساالنهیعملکردانجمن

حسابدارانخبرهیایران)1395-1394(
برایسالمالیمنتهیبه31شهریور1395
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مجمع عمومی عادی ســاالنه اعضا در روز 
سه شنبه 28 دی 1395 در تاالر الغدیر دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران، ساعت 17 با حضور 
صدهــا تــن از اعضــای انجمن و نيــز ناظران 
اســالمی  محتــرم وزارت كشــور جمهوری 
ایران برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه ی 
گزارش شــورای عالی انجمن بــرای آخرین 
ســال مالی، ضمن تصویب صورت های مالی 
انجمن، انتخابات اعضای جدید شــورای عالی 

و بازرســان اصلی و علی البــدل انجمن انجام 
شد.

برمبنای نتيجــه شــمارش آراء ماخوذه در 
انتخابات شورای عالی نامبردگان زیر به عنوان 
اعضای اصلی جدید به مدت ســه ســال وارد 

شورای عالی شدند:
• منصور شمس احمدی )188 رای(

• امير ابراهيم زاده )187 رای(
•  مصطفی باتقوا )103 رای(

 نام بردگان زیر نيز به عنوان اعضای علی 
البدل جدید به مدت یك سال انتخاب شدند:

• غالمرضا شجری )55 رای(
• رضا ميرآفتاب زاده )48 رای(
• مزدك كاظم زاده )47 رای(

 همچنين، آقایان رضــا یعقوبی )با 205 
رای( به عنوان بازرس اصلی و حسين خطيبيان 
)بــا 77 رای( به عنوان بازرس علــی البدل به 

مدت یك سال انتخاب شدند.

گزارش عملکرد ساالنه
انجمن حســابداران خبره ایران نخســتين و 
بزرگ ترین انجمن حسابداران حرفه اي ایران 
اســت. انجمن در روز چهارشــنبه، 2 اســفند 
1351 )21 فوریه 1973( تاســيس شد و كم تر 
از یك سال و سه ماه بعد در روز سه شنبه، 24 
اردیبهشــت 1353 )14 مي 1974( زیر شماره 
1500 در اداره ثبــت شــركت ها و مالکيــت 
صنعتــي بــه ثبت رســيد. انجمن، نخســتين و 
یکي از دو انجمن حســابداران حرفه اي ایران 
اســت كه در فدراسيون بين المللي حسابداران 
)IFAC( عضویــت دارد. هم اكنون، انجمن با 
داشــتن نزدیك به 8000 عضــو بزرگ ترین 

تشکل حسابداري در ایران به شمار مي آید.

مفروضات سازماني انجمن 
بخش هــاي راهبــردي انجمــن )SBU( به 
صورت زیــر تعریف شــده اند. برنامه ریزي و 
كنترل امور انجمن در چارچوب این بخش ها 

صورت خواهد گرفت:
پذیرش و آزمون

آموزش و كارآموزي
انتشارات

مجله  حسابدار
سمينارها
پژوهش

روابط عمومي 
وب گاه

خدمات انجمن 
اصلي ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

برگــزاري دوره هاي آموزشــي حرفه اي و 
كاربردي

انتشار ماهنامه حسابدار
برگزاري همایش هاي تخصصي
انتشار كتب و نشریات تخصصي

منصور شمس احمدی  امير ابراهيم زاده

رحمت اله صادقيان، رئيس شورای عالی 
در حال ارائه ی گزارش به مجمع

 مصطفی باتقوا
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سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  ایران
)برای دوره  سه ساله  منتهی به 31 شهریور 1397(

ســند راهبردي انجمن حسابداران خبره  ایران پس از طرح و بررسي 
در جلســات پرشمار شــوراي عالي انجمن طي سال هاي 1392 و 1393 
و بازنگري در جلســه مورخ 26 بهمن 1394 شــوراي عالي، براي اجرا 
در دوره ي ســه ســاله  منتهي به 31 شــهریور 1397 به تصویب رســيد. 

طبــق مصوبــه  شــوراي عالي متن كامل این ســند راهبردي هــم از راه 
وب گاه انجمن و هم مجله  حســابدار به اطالع اعضا رســانده شــد. در 
ادامــه، مفروضــات پایه اي و اهداف مقرر در ســند راهبــردي انجمن 
ارائه مي شــود. طرح فعاليت هــا )Action Plan( بــراي تحقق اهداف 
مصوب نيز پس از طرح و بررســي و تصویب در شــوراي عالي متعاقباً 

اطالع رساني خواهند شد.

ارزش ها
ارزش هاي یك ســازمان عبارت اســت از 
اعتقادات بنيادي یا حقایقي كه ســازمان آنها 
را گرامي مي شمارد، یا نسبت به آن ها حساس 
اســت. ارزش ها ایجادكننــده  فضایي  براي به 
حركت در آوردن سازمان به سوي آرمان اش 

است.
ارزش هاي انجمن

توسعه و بالندگي حرفه  حسابداري در ایران
رشد و توانمندي اعضا

درســتکاري و پایبنــدي اعضا بــه اخالق 
حرفه اي

اهداف انجمن
اهداف انجمن در دو سطح )1( اهـــــداف 
كــــالن و )2( اهــداف حوزه هــاي راهبردي 

عبارت اند از:
اهداف کالن انجمن:

ارتقاي حرفه ی  حسابداري در ایران
ارزش آفریني براي ســازمان ها و بنگاه هاي 
اقتصــادي در بخش دولتي و خصوصي از راه 

اعضا
پشــتيباني از اعضا و كمك بــه بالندگي و 

افزایش توانمندي آنان
توسعه  فعاليت ها و شمار اعضا

بهبود مستمر كيفيت خدمات حرفه اي

بیانیه ي مأموریت
 بيانيــه  ی مأموریت بيانگــر علت وجودي 
ســازمان است. به وســيله  ی بيانيه ی  ماموریت 
یك ســازمان از ســازمان هاي دیگــر متمایز 
مي شــود. بــا اســتفاده از بيانيــه  ی مأموریت 
ســازمان مي توان به این پرسش اساسي پاسخ 
داد: چرا هستيم؟ وظایف ما چيست؟ و چگونه 

فعاليت مي كنيم؟
بیانیه ی  مأموریت انجمن

انجمــن حســابداران خبره ایــران انجمني 
حرفه اي، مســتقل، غير انتفاعي، و غير سياسي 
اســت كه ماموریت هاي زیر را در ایران دنبال 

مي كند:
رشــد و بالندگي اعضا به عنوان اصلي ترین 

سرمایه  انجمن
كمك به اعتالي حرفه  ی حسابداري از راه 
آمــوزش، پژوهش، و ارتقاي دانش و مهارت 

فعاالن حرفه
كمك به ســازمان ها و ارزش آفریني براي 

آنها از راه اعضا
حرفــه اي  مــدارك  معتبرتریــن  اعطــاي 

حسابداري در ایران

چشم انداز
 چشــم انداز تصویري از آینــده ی  آرماني 
ولي قابل دســتيابي در آینده )ســه تا پنج سال 
آینده( اســت. سازمان باید در چند سال آینده 

براي دستيابي به چشم انداز تالش كند.
چشم انداز انجمن

انجمن حرفه اي  بزرگ ترین و معتبرتریــن 
حســابداري در ایران به لحاظ شــاخص هاي 
كمــي و كيفي؛ و جزو ســه انجمــن حرفه اي 

حسابداري برتر در منطقه خاورميانه.

مفروضات پایه اي
تعریف ســند راهبردي: سند راهبردي یك 
برنامه ی  كالن اســت كه بــه دور از جزیيات 
اجرایــي تهيه مي شــود. این ســند بــر مبناي 
وضعيــت درونــي و بيروني ســازمان نوشــته 
مي شــود و وضع مطلــوب ســازمان در قالب 
مجموعه مستنداتي تصویب و در دستور اجرا 
این مستندات  قـــــرار مي گــيرد. مهــم ترین 
عــــبارت اند از: )1(مفروضــات پایه اي؛ )2( 

اهـداف؛ و )3( طرح فعاليت ها
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اهداف حوزه هاي راهبردي انجمن:
اهداف حوزه هاي راهبردي انجمن به تفکيك اهداف كالن مربوط 

به آن ها به شرح نمایه ی  زیر مقرر شـده اند.
انجمن: در یک نگاه

كل اعضا: 7918  نفر
عادي: 7337 نفر )93 درصد(

حسابدار مستقل: 581 نفر )7 درصد(
اعضاي مرد: 7103 نفر )90 درصد(

اعضاي زن: 815 نفر )10 درصد(
اعضاي داراي مدرك دكتري: 108 نفر )1.4 درصد(

اعضاي داراي مدرك كارشناسي ارشد:

2048 نفر )25.8 درصد(
اعضاي داري مدرك كارشناسي: 5762 نفر )72.8 درصد(

 استان هاي داراي بيش از 100 عضو:
تهران: 5895 نفر )74.5 درصد(
اصفهان: 292 نفر )3.7 درصد(

خراسان رضوي: 254 نفر )3.2 درصد(
البرز: 192نفر )2.4 درصد(

آذربایجان شرقي: 182 نفر )2.3 درصد(
خوزستان: 124 نفر )1.6 درصد(
مازندران: 118 نفر )1.5 درصد(

دیگر استان ها )24 استان(: 861 نفر )10.9 درصد(

اعضای انجمن
»رشــد و توانمندي اعضا« یکي از ســه ارزش اساســي مورد تاكيد در سند راهبردي انجمن 
حسابداران خبره ایران است. طبق بيانيه ی ماموریت انجمن، نخستين ماموریت انجمن، »رشد و 
بالندگي اعضا به عنوان اصلي ترین ســرمایه انجمن« تعيين شده است. در این راستا، »پذیرش و 
آزمون اعضا« به عنوان یکي از بخش هاي راهبردي انجمن در نظر گرفته مي شود. برنامه ریزي 

و كنترل امور اعضاي انجمن در چارچوب این بخش راهبردي انجام مي پذیرد.

پراکندگي جغرافیایي اعضا
پراكندگي جغرافيایي اعضاي انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین 

نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
همه استان هاي ایران اعضایي را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران 

به واقع یك انجمن ملّي به گستردگي پهنه ی ایران زمين است.
74 درصد اعضاي انجمن از تهران و 26 درصد از مابقي استان هاي دیگر ایران هستند.

بيش ترین شــمار پذیرش اعضا در انجمن طي ســال گذشــته از اســتان هاي تهران،  البرز، 
اصفهان، خراسان رضوي، و آذربایجان شرقي بوده است.

بيش ترین درصد افزایش اعضا نســبت به ســال گذشته مربوط به اســتان هاي بوشهر، ایالم، 
گيالن، سمنان و كرمانشاه بوده است.

در ســال گذشــته از اســتان چهارمحال و بختياري پدیرش عضو جدیدي نداشتيم و تعداد 
اعضاي انجمن در استان اردبيل نيز نسبت به سال گذشته 3 نفر كمتر شده است.

پذیرش اعضاي عادي و حسابداران 
مستقل

روند پذیرش اعضاي عادي و حســابداران 
مستقل طي سالهاي گذشته در نمایه و نمودار 
زیر نمایش داده شــده اســت. همان گونه كه 
مالحظه مي شــود در ســال مورد گزارش در 
زمينه ی پذیرش اعضاي عادي، شــاهد رشــد 

مناسبي نسبت به سال گذشته بوده ایم.
طي ســال مــورد گــزارش در مجموع 10 
جلســه »كميتــه ی پذیرش و آزمــون اعضاي 
انجمــن« و 8 جلســه »كميتــه ی پذیــرش و 
آزمون حسابداران مســتقل« به منظور بررسي 
درخواســت هاي مربوطــه، برگــزار شــد. با 
توجه به اعضاي عادي و حســابداران مستقل 
پذیرفته شده در سال مورد گزارش )نمایه زیر( 
در هر جلسه كميته ی پذیرش و آزمون اعضاي 
انجمن به طور ميانگين با درخواســت پذیرش 
عضویت 73 نفر )ســال قبــل 62 نفر( و در هر 
جلســه كميتــه پذیرش و آزمون حســابداران 
مســتقل به طور ميانگين با درخواست اعطاي 
عنوان حســابدار مســتقل به 4 نفر )سال قبل 5 

نفر( موافقت شده است.
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عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
پذیرش اعضاي جدید: 734 نفر )10 درصد 

افزایش(
اعطاي عنوان حســابدار مستقل: 30 نفر )5 

درصد افزایش(
خریــد آپارتمان جدید انجمــن در خيابان 

الوند
PACT افتتاح شعبه اصفهان

افتتاح ساختمان شماره )PACT )3 در تهران

گردهمایي هاي برگزار شده:
آیين گرامي داشت روز حسابدار

 17 آذر 1394، هتل استقالل
PACT توسط ،ACCA همایش آشنایي با

4 بهمن1394، دانشگاه الزهراء 
همایــش 37: اصالحيــه قانــون ماليات هــاي 

مستقيم؛ در عرصه عمل
11 خرداد 1395، تاالر همایش هاي رازي

PACT توسط ،ACCA همایش آشنایي با
12 خرداد 1395، تاالر همایش هاي رازي

همایش 38: پياده سازي IFRS در شبکه بانکي 
كشور

23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
جشــن چهل ســالگي مجله حســابدار و آیين 

گرامي داشت روز حسابدار
 23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره هــاي آموزشــي برگزار شــده در مركز 
آموزش حسابداران خبره:

14.682 دانشجو/كالس )22 درصد افزایش(

ترکیب جنسیتي اعضا
تركيب جنسيتي اعضاي انجمن در نمایه و 
نمودار زیر نمایش داده شــده است. مهم ترین 
نکات قابل اشــاره در این ارتباط به شرح زیر 

هستند:
اكثــر قابل مالحظه ی اعضــاي انجمن )90 

درصد( از بين مردان هستند.
به رغم آن كه حدود 85 درصد )624 نفر( 
اعضاي پذیرفته شــده در ســال گذشته از بين 
مردان بوده اند، ولي درصد افزایش زنان عضو 
انجمن در سال گذشــته )16درصد( نسبت به 
درصــد افزایش مردان عضو انجمن در ســال 
گذشــته )10 درصــد( بيش تر بوده  اســت. به 
عبــارت دیگر، روند رشــد پذیــرش زنان در 
انجمن در ســال گذشته نيز همچون چند سال 
اخير پرشــتاب تر از روند رشد پذیرش مردان 

در انجمن بوده است. 

ترکیب تحصیالت اعضا
تركيب تحصيالت اعضاي انجمن در نمایه 
و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین 
نکات قابل اشــاره در این ارتباط به شرح زیر 

هستند:
بيش تر اعضــاي انجمن از بيــن دارندگان 
مــدرك تحصيلي كارشناســي هســتند )73 

درصد(
بيش تریــن درصد افزایش اعضا نســبت به 
ســال گذشته مربوط به اعضاي داراي مدرك 

كارشناسي ارشد بوده است )18 درصد(.

ترکیب شغلي اعضا
تركيب شــغلي اعضاي انجمــن در نمایه و 
نمودار زیر نمایش داده شــده است. مهم ترین 
نکات قابل اشــاره در این ارتباط به شرح زیر 

هستند:
اعضاي انجمــن تركيب متنوعــي از افراد 
شــاغل در زمينه هــاي گوناگون حســابداري 
هســتند. از این نظر، انجمن حســابداران خبره 
ایــران یك انجمن حرفه اي مــادر و فراگير به 
شمار مي آید. به عبارت دیگر، اعضاي انجمن 
شــاغالن زمينه هاي گوناگون حســابداران در 

ایران را نمایندگي مي كنند.
بيش ترین شــمار پذیرش اعضــا در انجمن 
طي سال گذشته از بين حسابداران بوده است 

)399 عضو(.
بيش تریــن درصد افزایش اعضا نســبت به 
سال گذشــته نيز مربوط به حســابداران بوده 

است )13 درصد(.
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مهر1394

آبان 1394

آذر 1394

دي 1394

بهمن 1394

• تمدید پروانه فعاليت انجمن از سوي وزارت كشور )تا بهمن 1396(
• انتخاب انجمن به عنوان یکي از اعضاي نهادي »كارگروه آموزش«

• كميته راهبري IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار
www.iica.ir راه اندازي رسمي وب گاه جدید انجمن به نشاني •

• فراهم شدن امکان ارسال درخواست عضویت آنالین از راه وب گاه انجمن
@iica_ir راه اندازي كانال رسمي انجمن در شبکه اجتماعي تلگرام به نشاني •

PACT برگزاري سومين گردهمایي ساالنه باشگاه دانش آموختگان •
• انتشار شماره 282 مجله حسابدار

• برگزاري آیين گرامي داشت روز حسابدار در هتل بين المللي استقالل
• تقدیر از یك عمر خدمات مجيد ميراسکندري به عنوان 

• »چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران«
• تقدیر جامعه حســابداران رســمي ایران از نقش تأثيرگذار PACT در  

اعتالي حرفه حسابداري  ایران
• انتشار شماره  284 مجله حسابدار

• انتخاب رحمــت اله صادقيان به عنوان رئيس، یحيي حســاس یگانه به 
عنوان نایب رئيس، هوشــنگ خســتوئي به عنوان خزانه دار، و محســن 

قاسمي )با حفظ سمت دبيركل( به عنوان دبير جلسات شوراي عالي
• برگزاري همایش آشــنایي با دوره بين المللي ACCA توسط PACT با 

ACCA حضور رئيس خاورميانه
• راه اندازي كانال رســمي انجمن در آپارات با هدف انتشــار فيلم هاي 

)www.aparat.com/iica_ir( مرتبط با  انجمن و حسابداري
• راه انــدازي صفحــه رســمي انجمــن در اینســتاگرام با هدف انتشــار 

عکس هاي مرتبط با انجمن               
• انتشار شماره 286 مجله حسابدار

• برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه اعضا
• پایان مدت مأموریت امير پوریانسب، عباس شجاعي و منصور 
شمس احمدي در شوراي  عالي

• انتخاب عبدالرضا تاالنه، سعيد جمشيدي فرد و یحيي حساس یگانه به 
عضویت در شوراي عالي 
• انتشار شماره 285 مجله حسابدار

• انتشار شماره 283 مجله حسابدار
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اسفند 1394

فروردین 1395

اردیبهشت 1395

خرداد 1395

تیر 1395

• خرید آپارتمان اداري انجمن در خيابان الوند
• درگذشت نصراله مختار از بنيانگذاران انجمن

• تصویب آیين نامه ی چگونگي تشکيل و وظایف كارگروه هاي انجمن
• راه اندازي هفت كارگروه: پذیرش و آزمون اعضا، آموزش حرفه اي، 
پژوهش، همایش، انتشارات، روابط عمومي و امور بين الملل، و مقررات 

و رهنمودها
• انتشار شماره 289 مجله حسابدار

• درگذشت جمشيد ارجمند، ویراستار اسبق مجله حسابدار
• انتشار شماره 291 مجله حسابدار)ویژه نامه 37 امين همایش انجمن(

• برگزاري سي و هفتمين همایش انجمن با عنوان »اصالحيه قانون 
ماليات هاي مستقيم: در عرصه عمل« با همکاري سازمان امور مالياتي 
كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار

• تقدیر از یك عمرخدمات محّمد تقي نژاد عمران به عنوان »چهره 
ماندگار مالياتي« در حاشيه 37 امين همایش انجمن
• انتشار فيلم هاي بخش هاي مختلف سي و هفتمين همایش انجمن در صفحه

• برگزاري همایش آشنایي با دوره بين المللي ACCA  با حضور رئيس 
ACCA بخش خاورميانه
ACCA تحسين حضور پرشور حسابداران ایراني در همایش آشنایي با •
ACCA از سوي بخش خاورميانه
• انتشار شماره 290 مجله حسابدار

• انتشار ویژه نامه نوروزي مجله حسابدار
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مرداد 1395

شهریور 1395

مهر 1395

آبان 1395

آذر 1395

• تحویل آپارتمان جدید انجمن در خيابان الوند و بهره برداري نمادین از 
آن با برگزاري جلسه شوراي عالي

• انتشــار فهرســت نامزدهاي مــورد حمایــت انجمن در ششــمين دوره 
انتخابات شــوراي عالي جامعه حسابداران رســمي ایران و ورود هفت نفر 

از این فهرست به شوراي عالي جامعه

• برگزاري جشن افتتاحيه شعبه اصفهان PACT  با حضور شماري از اعضاي 
شوراي عالي انجمن، شوراي مدیریت PACT و حسابداران استان اصفهان

• انتشار ترجمه فارسي پرسش نامه پژوهش جهاني IFAC درباره مؤسسات 
حسابرسي كوچك و متوسط در سال 2016 از سوي پایگاه اطالع رساني 

انجمن
• راه اندازي ساختمان شماره )PACT)3 در تهران

• انتشار شماره 294 مجله حسابدار

• برگزاري سي و هشتمين همایش انجمن با موضوع »پياده سازي IFRS در 
شبکه بانکي كشور« با همکاري بانك مركزي و پژوهشکده پولي و بانکي 

• برگزاري جشن چهل سالگي مجله حسابدار 
• برگزاري آیين گرامي داشت روز حسابدار

• انتشــار فيلم بخش هاي مختلف 38 امين همایش انجمن و جشــن چهل 
سالگي مجله حسابدار در كانال  رسمي انجمن در آپارات

• انتخاب هوشنگ خستوئي از رئيسان ادوار مختلف شوراي عالي به عنوان 
»مشاهير حسابداري ایران در سال 1395« از سوي انجمن حسابداراي ایران

• انتشار شماره 296 مجله حسابدار

• آغاز بهره برداري از آپارتمان جدید انجمن در خيابان الوند با انتقال دفتر 
دبيركل، اداره امور اعضا، حسابداري، و اداره امور اجرایي مجله حسابدار

• اختصاص دفتر انجمن در خيابان ویال به هيأت تحریریه مجله حسابدار، 
و اداره آموزش انجمن

• برگزاري جلسه مقامات PACT  و ACCA به منظور هم فکري درباره 
مسائل مختلف آموزشي در ایران
• فروش ساختمان مركزي PACT به منظور خرید ساختمان بزرگ تر
• انتشار شماره 295 مجله حسابدار

• آغاز پروژه بازسازي اساسي آپارتمان جدید انجمن در خيابان الوند
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شماره هاي منتشره شده مجله حسابدار: 10 شماره
كتاب هاي منتشر شده:

اصول جهاني حسابداري مدیریت

)ACCA 2015 و 2016 و( DipIFR پرسش و پاسخ هاي
رهنمود عملي مدیریت مالي سازمان هاي مردم نهاد

گزارش توسعه پایدار جهاني )2015(

ماهنامه ی حسابدار 
حســابدار ارگان رســمي انجمن حســابداران خبره ایران است. این 
مجله، قدیمي ترین نشــریه ی حرفه اي حسابداري ایران به شمار مي آید. 
حسابدار تنها نشریه حسابداري ایران است كه به صورت ماهنامه منتشر 
مي شود. این مجله قدمتي بالغ بر40 سال )از 1355( دارد؛ و هم اكنون، 
با 100.000 شمارگان در سال، پرخواننده ترین نشریه حسابداري ایران 
اســت. حســابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداري جهان به 
حرفه حســابداري ایران، نقشــي انکارناپذیر در توســعه دانش و حرفه 

حسابداري در ایران طي چهار دهه گذشته ایفا كرده است.

افزون بر این، با توجه به این كه حســابدار هر ماه براي همه ی اعضاي 
انجمن حســابداران خبره ایران و طيف گسترده اي از مخاطبان حرفه اي 
و دانشــگاهي حســابداري ایران ارســال مي شــود، از این نظر، جامعه 
مخاطبان این مجله، مربوط تریــن جامعه ی هدف براي معرفي خدمات 
و محصوالت شــركت هاي ارائه كننــده خدمات حســابداري و مالي، 
بانك ها و مؤسســات اعتباري، شركت هاي فعال در بازار اوراق بهادار، 
و توليدكنندگان نرم افزارهاي حسابداري به شمار مي آید. به طوري كه 
هر ماه شــركت هاي پرشماري نســبت به معرفي محصوالت و خدمات 

خود از راه انتشار آگهي در مجله حسابدار مبادرت مي كنند. 

PACT

 ،)PACT( مركز آموزش حسابداران خبره
موسســه اي آموزشــي و غيرانتفاعي اســت 
كه توســط انجمن حســابداران خبــره ایران 
تأسيس شده اســت. این مركز فعاليت خود 
را از 1377 آغــاز كرده اســت و هم اكنون 
به عنوان نماینده رســمي انجمن حسابداران 
مدیریت خبره انگلســتان )CIMA( و انجمن 
 )ACCA( حسابداران رســمي خبره انگلستان
فعاليت مي كنــد و گام بلندي را براي تبدیل 
شــدن بــه یــك مركــز آمــوزش حرفه اي 
بين المللــي برداشــته اســت. ایــن مركز در 
راســتاي ارتقاي دانش و حرفه حســابداري 
در ایــران، دوره هاي گوناگونــي را طراحي 
و برگزار مي كند. ایــن دوره ها به گروه هاي 

اصلي زیر تقسيم مي شوند:
 CIMA،ACCA، ( دوره هــاي بين المللي •

)ICFE، DipIFR

داخلــي  بلـــندمدت  دوره هــاي   •
خبــره،  داخلــي  )MBA،DBA،حسابرســي 
پرورش حســابدار مدیریت خبــره، پرورش 

مدیر مالي، پرورش مشــاور مالي، سرپرستي 
امــور مالي، عالــي حســابداري پيمانکاري، 
جامع كاربردي حســابداري، جامع قوانين و 

مقررات(
• دوره هــاي ســازماني)CIMA بــه زبان 

فارسي، IFRS به زبان فارسي(
• دوره هاي كوتاه مدت داخلي )آمادگي 
آزمون حســابدار رســمي،  آمادگي آزمون 
كارشــناس رســمي دادگســتري، آمادگي 
مالياتــي، آمادگي  آزمون مشــاور رســمي 
مؤسســات  كاركنــان  رده بنــدي  آزمــون 
دكتــري  آزمــون  آمادگــي  حسابرســي، 
حسابداري، توانمندسازي امور مالي، افزایش 
مهارت هــاي عمومــي، سيســتم و فنــاوري 
اطالعات، كوتاه مدت تخصصي حسابرسي، 

و چندین دوره كوتاه مدت تخصصي مالي(
بــورس و ســرمایه گذاري  • دوره هــاي 
مالــي،  تأميــن  ابزارهــاي  بــا  )آشــنایي 

سرمایه گذاري در بازار سرمایه(
• كارگاه هاي آموزش  حرفه اي

• دوره هاي زبان انگليسي

فعال سازی انتشارات انجمن
با توجه به نياز هميشگي حسابداران خبره به 
منابع كاربــردي معتبر در زمينه هاي تخصصي 
گوناگون، طي سال گذشــته با سازماندهي و 
فعال ســازي كارگروه انتشارات انجمن، چاپ 

چهار نشریه زیر در دستور كار قرار گرفت:
• ترجمه »اصول جهاني حسابداري مدیریت«، 
 ،)AICPA( انجمن حســابداران رســمي آمریکا

)CIMA( انجمن حسابداران مدیریت خبره
• ترجمه »مجموعه پرســش ها و پاسخ هاي 
بين المللــي  مالــي  گزارشــگري  دیپلــم 
)DipIFR(«، انجمن حســابداران خبره رسمي 

)ACCA(، سال هاي 2015 و 2016
• ترجمه »گزارش توســعه پایدار جهاني«، 

سازمان ملل متحد، 2015
• ترجمه و تاليف »رهنمود عملي مدیریت 

مالي سازمان هاي مردم نهاد«
در این راســتا، مطابق مصوبه شــوراي عالي 
انجمن، مقرر شده است از این پس نيز این رویه 
با شناسایي منابع كاربردي سودمند و ترجمه و 
انتشار آنها در چارچوب ضوابط شوراي عالي و 

كارگروه انتشارات انجمن ادامه پيدا كند.
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انتشــار ترجمه فارســي پرسش نامه 
پژوهش جهاني آیفک درباره موسسات 
حسابرسي کوچک و متوسط جهان در 

سال 2016
فدراسيون بين المللي حســابداران )آیفك(، 
سال 2016 نيز، همچون ســال هاي پيش از آن، 
با انتشار پرســش نامه اي در ســطح جهان اقدام 
به انجــام پژوهش پرســش نامه اي »موسســات 
 IFAC Global( حسابرسي كوچك و متوســط
SMP Survey(« كــرد. پایــگاه اطالع رســاني 

انجمن حسابداران خبره ایران، به عنوان نخستين 
انجمن حسابداران حرفه اي ایراني عضو آیفك، 
سال گذشــته ميالدي )2016( نيز همچون سال 

پيــش از آن )2015( با هدف جلب مشــاركت 
حداكثري حســابداران رسمي شــاغل انفرادي 
و مؤسسات حســابداران رسمي ایراني، اقدام به 
ترجمه ی پرسشــنامه ی مذكور به زبان فارسي و 
انتشار آن در فضاي مجازي كرد. در این راستا، 
ضمن اعالم خبر فوق از همه حسابداران مستقل و 
حسابداران رسمي به عنوان مخاطبان این پژوهش 
جهاني در حرفه حسابداري ایران دعوت شد تا با 
استفاده از ترجمه فارسي این پرسشنامه نسبت به 
پر كردن آن بر روي وب گاه آیفك اقدام كنند. 
مهلت شركت در این پژوهش تا 30 نوامبر 2016 

همزمان با 10 آذر 1395 بود.
گفتنــي اســت، پرسشــنامه ســال 2016 به 

23 زبــان در وب گاه فدراســيون بين المللــي 
حسابداران )آیفك( منتشــر شده بود؛ و با این 
كه ترجمه فارسي این پرسشنامه بالفاصله پس 
از انتشار توسط آیفك، به صورت داوطلبانه از 
سوي انجمن به واحد مربوطه در آیفك ایميل 
شــد، ولي امکان افزودن آن در سامانه اینترنتي 
مربوطه حين انجام این پژوهش ميســر نبود. به 
همين دليل، مطابق هماهنگي انجام شده، مقرر 
شد ترجمه فارسي این پرسشنامه از طریق پایگاه 
اطالع رساني انجمن منتشر شود و در سال هاي 
آینــده، پيش از آغاز ایــن پژوهش، ترجمه ی 
فارسي آن توسط انجمن تهيه و توسط آیفك 

در سامانه مربوطه گنجانده شود.

توسعه ی زیرســاخت های مبتنی بر 
فنــاوری اطالعات انجمــن، PACT و 

مجله حسابدار
توســعه روزافــزون راهکارهاي ســازماني 
مبتنــي بر فنــاوري اطالعات، از یك ســو، و 
پراكندگي جغرافيایي ذاتــي ذي نفعان اصلي 
انجمن )اعضــا، خوانندگان مجله حســابدار، 
آموزش پذیــران مراكز آمــوزش، و مخاطبان 
همایش هاي انجمن(، از ســوي دیگر، موجب 
تمركز ویژه انجمن بر توســعه زیرساخت هاي 
مبتني بــر فنــاوري اطالعــات در فرایندهاي 
اصلي خدمت رساني به اعضا و دیگر ذي نفعان 
شده اســت. در این راســتا، اقدامات زیر طي 

سال گذشته انجام شده است. 
راه انــدازي وب گاه جدید انجمن/

iica.ir برندسازي براي دامنه
در راســتاي توسعه زیرساخت هاي مبتني بر 

فناوري اطالعات انجمن، فاز نخست، طراحي 
و راه انــدازي قالــب جدیــد وب گاه انجمن 
پس از شــش مــاه نيازســنجي، بهينه گزیني، 
برنامه نویســي، و تأميــن محتــواي اوليــه در 
روزهاي پایاني شــهریور 1394 رونمایي شد. 
نکته قابل توجه در انجـــــام این پروژه، تغيير 
دامنــه وب گاه انجمــن از نشـــــــاني قدیــم  
www.iranianica.com بــه نشــاني جدید 

iica.ir همزمــان بــا اســتفاده از قالب جدید 

وبــگاه بود. در واقع، در انجام این پروژه عماًل 
یــك وبگاه جدید براي انجمــن راه اندازي و 
از نقطــه صفر اقدام به جذب مخاطب شــد. با 
این حــال، كم تر از دو هفته پس از راه اندازي 
بازدیدكنندگان  انجمن آمــار  وب گاه جدید 

این وب گاه از وبگاه پيشين فزوني یافت.
اســت،  ذكــر  بــه  الزم  ارتبــاط  ایــن  در 
هدف گذاري انجام شــده براي فاز نخست این 

پروژه ، دست یابي به رتبه نخست پربازدید ترین 
وبگاه حسابداري به زبان فارسي در سال نخست 
راه اندازي بــود كه با ثبت ركورد بيش از یك 
ميليون بازدید طي سال گذشته )ميانگين 3.000 

بازدید در روز( این هدف محقق شد. 
در این ارتباط گفتني اســت، تقریباً از یك 
ســال و نيم پيش از راه اندازي وب گاه جدید 
انجمــن اقدامات گســترده و منســجمي براي 
 iica.ir برندســازي دامنــه كوتاه و ارزشــمند
)در مهر، ســربرگ ها، پاكت ها، نشــریات، ... 
و در همه جلوه هاي بصري مربوط به انجمن( 
آغــاز شده بود. این دامنه ی كوتاه و ارزشمند 
كه از ســـرواژه عنوان انگليســــي انجمـــــن 
 The Iranian Institute of Certified(
Accountants( برگرفتــه شــده اســت، هم 

اكنون به برندي ارزشــمند و شناخته شده براي 
شناسایي انجمن تبدیل شده است.
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حضور فعال انجمن، PACT، و مجله حسابدار در شبکه هاي 
اجتماعي

در آغاز ســال گذشــته، همزمان بــا راه اندازي فاز نخســت وب گاه 
جدید انجمن، كانال رسمي انجمن در شبکه اجتماعي محبوب ایرانيان، 
تلگرام )به نشــاني iica_ir@(، راه اندازي شد. با توجه به این كه، طي 
یك ســال گذشــته، تامين محتواي وب گاه انجمن بر انتشار اخبار روز 
انجمن و حسابداري ایران و جهان متمركز بود، این اخبار بالفاصله پس 
از انتشــار در وب گاه انجمن از طریق این كانال نيز جهت اطالع فوري 
عالقه مندان منتشر مي شــد. از این رو، این كانال طي یك سال گذشته 
در قامت یکــي از ابزارهاي اطالع رســاني پرنفــوذ و اثربخش انجمن 
عمل كرده اســت. هم اكنون این كانال، با داشتن بيش از 8.300 عضو، 
پرمخاطب ترین كانال در بين كانال هاي رســمي انجمن هاي تخصصي 

حسابداري و حسابداران ایران است.
عالوه بر ایــن، در پي تجربه موفق راه اندازي كانال رســمي انجمن 

در تلگرام، كانال رسمي مــــــركز آموزش حســــابداران خبــــــــره 
)به نشــاني PACT_ir@(، و كانال رســمي مجله حســابدار )به نشاني 
HESABDAR_iica_ir@( نيــز بــه صــورت جداگانه در این شــبکه 

اجتماعي راه اندازي شــده اند كه مورد اســتقبال اعضاي انجمن و دیگر 
عالقه مندان قرار گرفته اند.

گفتني است، عالوه بر حضور فعال انجمن، PACT، و مجله حسابدار 
در شبکه اجتماعي تلگرام، صفحات مرتبط با انجمن و PACT در شبکه 
اجتماعي اینســتاگرام نيز جزو صفحات پرمخاطب حسابداران به شمار 
مي آیند. هم چنين، با توجه به راه اندازي فاز دوم وب گاه انجمن و مجله 
حســابدار، طي ماه هاي آینده، و برخورداري نرم افزار این وب گاه ها از 
قابليت به اشــتراك گذاري خودكار محتوا در همه شبکه هاي اجتماعي 
فعــال در جهان )بــدون محدودیت(، حضور انجمــن، PACT، و مجله 
حســابدار در سایر شــبکه هاي اجتماعي پرمخاطب و بين المللي نيز در 

دستور كار سال جاري قرار دارد.

فازهــاي تکمیلي طراحي و راه انــدازي وب گاه جدید 
انجمن/ مبتني بر وب کردن فرایندهاي انجمن

در راستاي توسعه زیرساخت هاي مبتني بر فناوري اطالعات انجمن، 
فازهــاي تکميلي طراحي و راه انــدازي وب گاه جدید انجمن طي یك 
ســال آینده به مرور راه اندازي خواهند شــد. هــدف اصلي طراحي و 
راه انــدازي این فازهــاي تکميلي مبتني بر وب كــردن همه فرایندهاي 
اصلي انجمن شــامل امور اعضا، مجله حسابدار، آموزش، و همایش ها 
اســت. به گونه اي كه به مرور زمان طيف گســترده اي از خدمات قابل 
ارائــه به اعضاي انجمن و دیگر ذي نفعان بــه جاي مراجعه حضوري و 

تماس تلفني، از طریق مسير هاي ارتباطي دوسویه تعبيه شده در وب گاه 
انجمــن انجام خواهند شــد. به عنوان مثال، طي یك ســال گذشــته با 
گنجاندن فــرم عضویت آنالین در وب گاه انجمــن، بخش اعظمي از 

درخواست هاي عضویت از این طریق دریافت و پردازش شده است.
عالوه بر ایــن هدف اصلي، ارائه خدمات جدید قابل ارائه بر بســتر 
وب به اعضاي انجمن و دیگر ذي نفعان نيز در دســتور كار سال جاري 
و ســال هاي آینده امور فناوري اطالعات انجمن قرار دارد كه به مرور 
پس از راه اندازي هر یك از ایــن بخش ها در خصوص جزئيات آن ها 

اطالع رساني خواهد شد.

تقدیر از اعضای پیشین شورای عالی
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برگزاری چهار گردهمایی حرفه ای
17 آذر 1394: آیيــن گرامي داشــت روز 

حسابدار
آیين گرامي داشــت روز حســابدار ســال 
1394، شــامگاه روز ســـــه شـــنبه 17 آذر 
1395، بــا حضور صدها تن از اعضاي انجمن 
و ميهمانان ویژه در تاالر باشــکوه دریاي نور 
هتل بين المللي اســتقالل برگزار شــد. مراسم 
با ســخنراني هوشنگ خستوئي رئيس شوراي 

عالي وقت انجمن آغاز شد. 

در ادامــه، طي آیين ویــژه اي از یك عمر 
خدمات ارزشمند و مشاركت تاثيرگذار مجيد 
ميراسکندري به عنوان »چهره ماندگار انجمن 
حسابداران خبره ایران« تقدیر شد. نام برده طي 
چهار دهه گذشــته در جایگاه هاي مختلفي از 
جمله، دبيركل و عضو شــوراي عالي انجمن؛ 
مدیر اجرایي، ســردبير و عضو هيأت تحریریه 
مجلــه حســابدار؛ و مدیــر اجرایــي و عضو 
هيأت امناي مركز آموزش حســابداران خبره 
)PACT( در راســتاي تحقق اهداف و اعتالي 

نام انجمن خدمت گذاري كرده است.
در پایــان مراســم نيــز پــس از تقدیــر از 
ســيدمحمد باقرآبــادي، ســمانه صادقــي، و 
فاطمه قشــقایي به عنوان نویسندگان برگزیده 
مجله حســابدار طي یك ســال گذشته، آیين 
اداي ســوگند گروهي حســابداران مســتقل 
پذیرفته شده طي یك سال گذشته برگزار شد. 
گزارش كامل این مراسم در شماره 285، دي 

1394 مجله حسابدار منتشر شده است.

11 خــرداد 1395: ســي و هفتمین 
قانون  »اصالحیــه  انجمــن،  همایش 

مالیات هاي مستقیم: در عرصه عمل«
»قانــون  تيــر 1394،  روز چهارشــنبه، 31 
اصــالح قانون مالياتهاي مســتقيم« به تصویب 
مجلس شــوراي اسالمي رســيد؛ و یك هفته 
پس از آن، توســط شــوراي نگهبان نيز تایيد 
شــد. این قانون، مشــتمل بر مــاده واحده اي 
شــصت بنــدي، اصالحاتــي بعضاً اساســي و 
بااهميت را در نظام مالياتي كشور رقم زد كه 
از آغاز ســال 1395 الزم االجرا شده است. در 
این ارتباط، شــوراي عالــي انجمن با تاكيد بر 
برگزاري همایش هاي كاربردي با موضوعات 
اولویــت دار بــراي اهالي حرفه حســابداري، 
موضــوع ســي و هفتمين همایــش انجمن را 
»اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم: در عرصه 
عمــل« تعيين كرد و مقرر شــد این همایش با 
همکاري مدیران ارشد ســازمان امور مالياتي 
كشــور و بــا هدف تبييــن كاربــردي رئوس 

اصالحات این قانون، طراحي و برگزار شود.
در این همایش، كه عصرگاه روز سه شــنبه 
11 خــرداد 1395 با حضــور نزدیك به 800 
نفر در تاالر همایش هاي رازي دانشگاه علوم 
پزشــکي ایران برگزار شد، هفت مقاله زیر در 

دو نشست جداگانه ارائه شد:
• ماليات و بازار سرمایه: با تاكيد بر تجدید 
ارزیابي دارایي ها و IFRS، حسن اميري، عضو 

هيــات مدیره و معاون نظــارت بر بورس ها و 
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

قانــون  اصــالح  فرآینــد  و  محورهــا   •
ماليات هاي مســتقيم، ســعيد توتونچي، مدیر 
گروه ماليه عمومي و عضو هيات علمي رسمي 

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي
احمــد  خارجــي،  اشــخاص  ماليــات   •
غفارزاده، عضو هيات مستشاري امور مالياتي 
مركــز عالي دادخواهي مالياتي ســازمان امور 

مالياتي كشور
بانکــي  تراكنش هــاي  بــه  رســيدگي   •
مشــکوك، علي رســتم پور، مدیــركل دفتر 

اطالعات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
• معافيت هــاي مالياتي، محمــد برزگري، 
معاون مدیــركل حسابرســي و فنــي مالياتي 

سازمان امور مالياتي كشور
• جــرم مالياتي، حســين تاجميــر ریاحي، 
مدیركل دفتر حقوقي ســازمان امــور مالياتي 

كشور
• ماليات امالك و مستغالت، احمد زماني، 
مدیر كل دفتر پژوهش و برنامه ریزي سازمان 

امور مالياتي كشور
در پایــان نشســت دوم نيز ميزگرد »پاســخ 
بــه پرســش ها و ابهامات مالياتي« به ریاســت 
محمدقاســم پناهــي، قائم مقام ســازمان امور 
مالياتــي كشــور، و با حضور حســين تاجمير 
ریاحي، مدیركل دفتر حقوقي ســازمان امور 

مالياتــي كشــور، علــي رســتم پور، مدیركل 
دفتر اطالعــات مالياتي ســازمان امور مالياتي 
كشــور، و محمد برزگري، معــاون مدیركل 
حسابرســي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي 
كشــور برگزار شــد كه بــا اســتقبال كم نظير 

شركت كنندگان در همایش روبرو شد.
در بخــش مياني این همایــش نيز با حضور 
اعضاي شوراي عالي و دبيركل انجمن، از یك 
عمر خدمات ارزشمند محمد تقي نژاد عمران 
در آمــوزش مفاهيم مالياتي در دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالي ایران و مشــاركت 
تأثيرگذار وي در راســتاي توســعه و اصالح 
قوانيــن و مقــررات و ساختارهـــــاي مالياتي 
كشــور در مقام عضو انجمن حسابداران خبره 

ایران تقدیر شد.
گزارش كامل این همایش در شماره 291، 
تير 1395 )مقاالت، و مراسم تقدیر(، و شماره 
296، آذر 1395 )ميزگــرد پرســش و پاســخ 
مالياتي( مجله حســابدار منتشــر شد. عالوه بر 
این، فيلم بخش هــاي مختلف این همایش نيز 
در كانال رسمي انجمن در »آپارات« به نشاني: 
در   http://www.aparat.com/iica_ir

دســترس عموم عالقه مندان قرار دارد. مطابق 
آمار موجود در این كانال، ویدئوهاي مذكور 
كه ماهيتي كاماًل آموزشي و كاربردي دارند، 
طي ماه هاي گذشــته صدها بار مــورد بازدید 

عالقه مندان مختلف قرار گرفته اند
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23 آذر 1395: جشــن چهل سالگي 
مجله حســابدار و آیین گرامي داشت 

روز حسابدار
آذرماه امســال، دهمين سال پي در پي بود 
كه حسابداران ایران در روزهاي مياني این ماه 

با برگزاري آیين هاي گرامي داشــت مختلف 
و متعدد در ســطوح گوناگون و در شهرهاي 
مختلــف كشــور، »روز حســابدار« را گرامي 
داشــتند. با این حال، آیين گراميداشت »روز 
حســابدار ســال 1395« براي اعضاي انجمن 

حســابداران خبره ایران رنگ و بوي ویژه اي 
داشــت؛ چرا كه با چهلمين ســالگرد انتشــار 
مجلــه »حســابدار« )ارگان رســمي انجمــن( 

هم زمان شده بود.

هشــتمین  و  ســي   :1395 آذر   23
»پیاده ســازي  انجمــن،  همایــش 
گزارشگري  بین المللي  استانداردهاي 

مالي )IFRS( در شبکه بانکي کشور«
نظر به این كه طبق الزامات ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، بانك ها، موسســات اعتباري، 
شركت هاي بيمه، و ناشران بزرگ پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابورس 
ایــران، در گزارشــگري مالــي ســال جاري 
)1395( مکلــف بــه رعایت اســتانداردهاي 
مالي )IFRS( شده اند؛  بين المللي گزارشگري 
و عالوه بر این، از ســال گذشــته )1394( نيز 
بانك مركــزي جمهوري اســالمي ایــران با 
ابالغ مجموعه صورت هاي مالي نمونه هم گرا 
بــا IFRS بانك هــا و موسســات اعتبــاري را 
ملکف بــه تهيه و ارائه صورت هاي مالي خود 
در چارچــوب ایــن صورت هاي مالــي نمونه 
كرده اســت؛ موضوع سي و هشتمين همایش 
انجمن »پياده سازي اســتانداردهاي بين المللي 
گزارشــگري مالي )IFRS( در شــبکه بانکي 

كشور« انتخاب شد.

در این همایش، كه عصرگاه روز سه شــنبه 
23 آذر 1395 بــا حضــور نزدیك به 500 نفر 
در تاالر الغدیر دانشــکده مدیریت دانشــگاه 
تهران برگزار شد، پنج مقاله زیر در دو نشست 

جداگانه ارائه شد:
• بررسي اقالم با اهميت صورت هاي مالي 
بانك ها بر مبنــاي IFRS، ابراهيم نوروزبيگي، 
مدیر اجرایي مركز آموزش حسابداران خبره 

)PACT(
• گزارشــگري مالي تســهيالت بــر مبناي 
IFRS و مقــررات بانکــي، محمــود عبدلي، 

حسابدار رسمي، مدیر حسابرسي
• گزارشــگري ریسك بازار در بانك هاي 

ایراني، مرتضي بينا، مدیر ارشد ریسك
• گزارشــگري مالي قســمت هاي عملياتي 
بانك ها بر مبناي IFRS، محســن غالمرضایي، 
حســابدار رســمي، مدیــر آموزش ســازمان 

حسابرسي
• بحــران شــفافيت در گزارشــگري مالي 
بانك هاي ایران: تحليل آسيب شناسانه، احمد 
بدري، مدیر پــروژه مطالعاتي بازطراحي نظام 

نظــارت بانك مركــزي بر بانك ها، مشــاور 
رئيــس كل بانك مركزي، معاون پژوهشــي 
پژوهشکده پولي و بانکي، عضو هيأت علمي 

دانشگاه شهيد بهشتي
در پایان نشســت دوم نيز ميزگرد »مجریان 
IFRS در شــبکه بانکــي« به ریاســت ابراهيم 

نوروزبيگــي، مدیــر اجرایي مركــز آموزش 
حسابداران خبره )PACT(، و با حضور عيسي 
رضایــي مدیرعامل موسســه اعتبــاري كوثر، 
فرائــد ســلطان نژاد رئيس حســابداري بانك 
پاســارگاد، و حميدرضا ایروانــي مدیر مالي 

بانك سينا برگزار شد.
گــزارش كامــل ایــن همایش در شــماره 
298، بهمــن 1395 مجلــه حســابدار منتشــر 
خواهد شــد.  فيلــم بخش هــاي مختلف آن 
نيــز بالفاصله پــس از برگــزاري همایش در 
 كانال رســمي انجمن در »آپارات« به نشــاني:

www.aparat.com/iica_ir در دســترس 

عمــوم عالقه مندان قرار گرفــت كه در همين 
مــدت كوتاه هر یك از آن ها صدها بار مورد 

بازدید عالقه مندان مختلف قرار گرفته اند.
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درباره مجله حسابدار
»نشــریه انجمن حســابداران خبــره ایران« 
)دوره قدیم »مجله حســابدار«( از پایيز ســال 
1355، حــدود چهار ســال پــس از برگزاري 
مجمع مؤسســان انجمن )چهارشــنبه 2 اسفند 
فریــده خلعت بــري  ســردبيري  بــه   ،)1351
- یکــي از ســه زن عضو نخســتين فهرســت 
اعضــاي انجمن - به صــورت دوماهنامه پا به 
عرصه وجود گذاشــت. فریده خلعت بري در 
مقام نخستين سردبير نشــریه انجمن، تا اسفند 
1357، مجموعاً دوازده شــماره از این نشــریه 
را تهيــه و بــه همت مســئوالن وقــت انجمن 
منتشــر كرد. ایــن دوره از نشــریه انجمن، در 
نوع خود، جزو ماندگارترین ميراث نخســتين 
نسل از حسابداران حرفه اي ایران زمين به شمار 

مي آید.
پــس از وقــوع انقالب اســالمي، در بهمن 
1357، فعاليت انجمن و به تبع آن انتشار نشریه 
آن با وقفه اي چند ساله روبرو شد. با این حال، 
انتشار نشریه انجمن با عنوان »حسابدار« از آذر 
1363 به ســردبيري مهدي تقوي دوباره از پي 
گرفته شــد. تقوي كه همزمان مدیر مســئولي 
مجلــه را نيز برعهده داشــت )و تــا كنون نيز 
نزدیك به 32 سال است كه بر عهده دارد(، تا 

شهریور 1364 در این سمت باقي ماند.
پس از تقــوي، تا دي 1371 )بيش از هفت 
سال( كه محمد شليله به عنوان سومين سردبير 
مجله منصوب شــد، امور تحریریه »حسابدار« 
به صــورت شــورایي و بر عهــده گروهي از 

مســئوالن و اعضاي عالقه مند انجمن بود. در 
دوران سردبيري شــليله، با حمایت همه جانبه 
شــوراي عالي و دبيركل وقت انجمن، مجيد 
ميراسکندري، قطع )اندازه( مجله از كوچك 
به بزرگ )اندازه فعلــي( تغيير كرد و بر تنوع 
مطالب و مقاالت آن افزوده شد و »حسابدار« 
به شکل یك مجله حرفه اي تمام عيار درآمد. 

شليله تا مرداد 1374 سردبير حسابدار بود.
پس از شــليله، یــداهلل مکرمي از شــهریور 
1375 تا شــهریور 1378 به عنــوان چهارمين 
سردبير حســابدار مســئوليت تهيه مجله را بر 
عهده داشــت. غالمحســين دوانــي، پنجمين 
سردبير حسابدار، كه بيشــترین مدت زمان بر 
عهده داشتن این مسئوليت را در كارنامه خود 
دارد، از دي 1378 تا اردیبهشت 1384، حدود 
پنج سال و چهار ماه وظيفه ی سردبيري ارگان 

رسمي انجمن را بر عهده گرفت.
 پس از دواني، محسن خوش طينت به عنوان 
یك چهره شناخته شده و خوش نام دانشگاهي 
)عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي(، 
در جایگاه ششــمين سردبير حســابدار، از تير 
1384 تا آبان 1387 این مســئوليت را بر عهده 
داشــت. در دوران خوش طينت وزن مقاالت 
نظري و دانشــگاهي در مجلــه افزایش یافت. 
مالي  انتشــار سلســله مقاالت »گزارشــگري 
بين المللي: نظام حســابداري و گزارشــگري 
مالي كشورهاي مختلف جهان« را نيز مي توان 
از جملــه مشــخص ترین مقاالت منتشرشــده 
در دوران ســردبيري خوش طينــت نــام بــرد 

كــه به همــت وي و با همــکاري گروهي از 
دانشجویانش گردآوري مي شد.

پس از خوش طينــت، رافيك باغوميان كه 
همــکار وي بود، هر چند از ســوي انجمن به 
عنوان ســردبير مجله معرفي نشد، ولي از آذر 
1387 تــا مهــر 1388 نزدیك به یك ســال با 
عنوان »هماهنگ كننده و دبير فني«، مسئوليت 
تحریریه مجلــه را بر عهده داشـــــت. تا این 
كـــه پس از وي، امير پوریانسب از دي 1388 
تا دي 1393 به عنوان هفتمين ســردبير تاریخ 
مجله حســابدار مسئوليت امور تحریریه آن را 

بر عهده گرفت.
از اسفند 1393 تا كنون نيز، قریب به دو سال 
است كه، مسئوليت تحریریه مجله حسابدار بر 
عهده پرویز صداقت، هشــتمين سردبير مجله، 
اســت. هم اكنون، مهدي تقوي همچون سي 
و دو سال گذشته مدیر مسئول، محسن قاسمي 
)با حفظ سمت به عنوان دبيركل انجمن( مدیر 
اجرایي، و عضو هيأت تحریریه، و علي اماني 
و یحيي حســاس یگانه دیگــر اعضاي هيأت 

تحریریه مجله حسابدار هستند.
حســابدار به عنوان ارگان رســمي انجمن 
حســابداران خبــره ایــران، هــم اكنــون تنها 
نشریه حســابداري ایران )در بين همه نشریات 
حرفه اي و دانشــگاهي( اســت كه به صورت 
ماهنامه منتشر مي شود و از این حيث با بيش از 
یکصدهزار شمارگان در سال، پرخواننده ترین 

نشریه حسابداري ایران به شمار مي آید.
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جشن چهل سالگي مجله حسابدار 
شــام گاه روز سه شــنبه 23 آذر 1395، پس 
از پایان یافتن ســي و هشتمين همایش انجمن 
حسابداران خبره ایران با موضوع »پياده سازي 
اســتانداردهاي بين المللي گزارشــگري مالي 
)IFRS( در شــبکه بانکــي كشــور« در تاالر 
الغدیــر دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران، 
»جشن چهل سالگي مجله حسابدار« با اجراي 
زنده موســيقي سنتي آغاز شــد كه با استقبال 
پرشــور حاضران در تاالر روبرو شــد. سپس 
رحمت الــه صادقيــان، رئيس شــوراي عالي 
انجمن، با ایراد سخنراني افتتاحيه آغاز »جشن 
چهل سالگي مجله حسابدار« را به طور رسمي 

اعالم كرد.
در ادامــه، مجيــد ميراســکندري دبيركل 
اســبق انجمن و مدیراجرایي و ســردبير اسبق 
مجله حســابدار سخنراني نخســت این مراسم 
را بــا عنوان »حســابدار: چهار دهــه پرفراز و 
نشــيب« ارائه كرد. وي در ســخنراني خود به 
بيــان خاطراتي شــنيدني از دوران عهده داري 
مسئوليت در انجمن و مجله حسابدار پرداخت.

ســخنراني دوم این مراســم توســط پرویز 
صداقــت ســردبير مجله حســابدار بــا عنوان 
»حسابدار: جایگاه كنوني، چشــم انداز آینده« 
ارائه شــد. وي در این سخنراني ابتدا به تشریح 
جایــگاه كنوني مجله حســابدار به عنوان یك 

نشــریه حرفه اي مســتقل )غيردولتي( در حرفه 
حسابداري ایران پرداخت. در ادامه نيز با توجه 
به تحوالت ســال هاي اخيــر در نظام اقتصادي 
ایــران و جهــان جایگاه و نقش حســابداران و 
حسابرسان در این تحوالت و به تبع آن جایگاه 

و نقش آفریني مجله حسابدار را تبيين كرد.
در ادامه مراســم، محسن قاســمي، دبيركل 
انجمــن و مدیر اجرایي و عضو هيأت تحریریه 
مجله حسابدار، به تشــریح اقدامات انجام شده 
طي یك ســال و چند مــاه گذشــته در زمينه 
توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات انجمن 
پرداخــت و اعالم كرد طبق آمــار موجود در 
ســامانه مدیریتي وب گاه انجمن طي یك سال 
گذشــته بيش از یك ميليــون بازدیــد از این 
وب گاه انجام شــده است كه با ميانگين حدود 
ســه هزار بازدید در روز آمار قابل قبولي براي 
سال نخست بوده است. وي در ادامه، با رونمایي 
از وب گاه اختصاصي مجله حســابدار به نشاني 
hesabdar.iica.ir اعــالم كرد این وب گاه از 

امروز به صورت آزمایشــي راه اندازي مي شود 
و ظــرف ماه هاي آینده به مرور آرشــيو كامل 
مجله حســابدار با جستجوپذیري باال )بر مبناي 
فيلدهاي مختلف: موضوع، نویســنده، شــماره 
مجله، ...( در آن بارگذاري خواهد شــد و در 
دسترس عموم عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

پس از سخنراني هایي فوق، اعضاي شوراي 

عالي و دبيركل انجمن بــا حضور در جایگاه 
ضمن اهــداي لــوح تقدیر و یــك یادبود به 
فریده خلعت بري، نخســتين ســردبير نشــریه 
انجمن، و پرویز صداقت، ســردبير فعلي مجله 
حســابدار، از خدمات ارزشــمند و مشاركت 
تاثيرگــذار ایــن دو و دیگر ســردبيران مجله 
حسابدار در رسيدن آن به جایگاه فعلي تقدیر 
كردنــد. در ادامــه نيز با اهداي لــوح تقدیر و 
یك یادبــود به مژده كدخدایــي و اميرهادي 
معنوي مقدم از تالش هاي آنان در یك ســال 
گذشــته به عنوان نویســندگان برگزیده مجله 

حسابدار تقدیر شد.
این مراســم نيز همانند آیين گرامي داشت 
روز حسابدار سال هاي گذشته با اداي سوگند 
گروهــي حســابداران خبره حاضــر در تاالر 
در هم خواني با نظام الدیــن ملك آرایي پایان 

یافت.
گزارش كامل این مراســم در شماره 297، 
دي 1395 مجله حسابدار منتشر شد. عالوه بر 
این، فيلم بخش هاي مختلف این مراسم نيز در 
كانال رســمي انجمن در »آپارات« به نشــاني: 
در   http://www.aparat.com/iica_ir

دســترس عموم عالقه مندان قــرار گرفت، كه 
در همين مدت كوتاه هر كدام از آن ها صدها 
بار مــورد بازدیــد عالقه منــدان مختلف قرار 

گرفته اند.

اهّم اقدامات انجام شــده طی سال 
گذشته

تملک یک دستگاه آپارتمان اداري 
براي دفتر انجمن

محل استقرار دفتر انجمن، از زمان تاسيس، 
یك دســتگاه آپارتمان استيجاري به مساحت 
200 متر مربع واقع در خيابان استاد نجات الهي 
)ویال( بوده اســت. با توجه به طرح شــکایت 

حقوقي مالك آپارتمان مذكور از انجمن )از 
خرداد 1394(، مبني بر طرح خواســته تخليه، 
شوراي عالي انجمن از ابتداي سال مالي مورد 
گــزارش به موازات پيگيــري حقوقي پرونده 
مذكور، پروژه تملك یك دســتگاه آپارتمان 
اداري به منظور اســتقرار دفتر انجمن را با قيد 
فوریت، مورد پيگيري قرار داد. در این راستا، 
پس از بررسي گزینه هاي در دسترس، سرانجام 

مبایعه نامه خرید یك دستگاه آپارتمان اداري 
واقع در خيابان الوند به مساحت 240 مترمربع 
بــه مبلغ 17.902 ميليون ریــال )معادل 74/59 
ميليون ریال به ازاي هر متر مربع( در 4 اســفند 
1394 منعقد شــد؛ و پس از پرداخت مجموعاً 
11.000 ميليون ریال )حــدود 61%( از بهاي 
خرید، آپارتمــان مذكــور در روز 17 مرداد 

1395 تحویل شد.
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اجراي پروژه بازطراحي و بازســازي اساسي دفتر جدید 
انجمن

18 مرداد 1395، فرداي روز تحویل دفتر جدید انجمن، با برگزاري 
جلســه شوراي عالي انجمن در محل این آپارتمان، بهره برداري رسمي 
از آن آغاز شد. با این حال، مطابق تصميم شوراي عالي در همان جلسه، 
مقرر شــد به جهت احترام به شــأن اعضاي گرانمایه انجمن و با هدف 
تجهيز و آماده ســازي دفتري مدرن و درخور نام انجمن، این آپارتمان 
ظرف نهایتاً دو ماه پس از آن تاریخ بازطراحي و نوســازي اساسي شود 

و حداكثر تا اواسط مهرماه 1395 مورد بهره برداري كامل قرار گيرد.
در اجــراي مصوبه شــوراي عالي، اختيار انجام پــروژه بازطراحي و 
نوســازي اساســي دفتر جدید انجمن به رئيس شــوراي عالي تفویض 
شــد. در این راســتا، پس از انتخاب پيمانکار پروژه در روزهاي پایاني 
مردادماه، طرح ارائه  شده از ســوي وي بر مبناي نيازسنجي انجام شده، 
مــورد تأیيد قرار گرفت. مطابق این طرح، چيدمان جدید فضاي اداري 
در دســترس در آپارتمان مذكور بر مبنــاي واحدهاي موجود در دفتر 
انجمن و ماهنامه حســابدار، و همچنين ســطح بازســازي اساسي مورد 
نياز تأسيســات و زیرساخت هاي آپارتمان، تعيين شــد. بر مبناي طرح 
مورد تأیيد، فضاي آپارتمان به یك َسرَســرا )ورودي و محل اســتقرار 
مسئول دفتر(، چهار اتاق اداري )دبيركل، امور اعضا، ماهنامه حسابدار، 
حســابداري(، یــك اتاق جلســات، یك انبــار، یك اتــاق تجهيزات 
مخابراتي و رایانه اي )اتاق ســرور(، یك آبدارخانه، و یك ســرویس 

بهداشتي تفکيك شد.

در گام نخست اجراي پروژه، در راستاي بازسازي اساسي تأسيسات 
و زیرســاخت هاي آپارتمان، نســبت به تعویض كامل لوله كشي آب، 
تعویض كامل لوله كشي و رادیاتور شوفاژها و نصب سيستم گرمایشي 
داخلي )پکيج( مستقل از شوفاژخانه مشترك ساختمان، تعویض كامل 
لوله كشي گاز )به منظور درخواست كنتور جداگانه(، و تعویض كامل 
سيم كشي برق، تلفن و اینترنت اقدام شد. پس از تفکيك فضاي اداري 
نيز نســبت به نصب كف پــوش لمينت، و كاغذ دیواري در سرســرا و 
اتاق ها، كاشي كاري ســرویس بهداشــتي، آبدارخانه و انبار، و تجهيز 
آبدارخانــه جدید اقدام شــد. در همين ارتباط، با توجــه به هماهنگي 
انجام شــده با مالکان واحدهاي دیگر ســاختمان، مقدمات زیباســازي 
نماي كلي ساختمان، راه پله، محوطه پاركينگ و حياط نيز فراهم شده 

است كه تا پایان سال جاري انجام خواهد شد.

انتقال واحدهاي اداري انجمن به دفتر جدید
از روز شــنبه، 1 آبــان 1395، مراحل انتقال دفتــر دبيركل، اداره 
پذیــرش و امور اعضــا، اداره امور اجرایي مجله حســابدار، و اداره 
حســابداري انجمن به دفتر جدید آغاز شد. در این راستا، به منظور 
به حداقل رســاندن تعليق موقت خدمت رساني به اعضاي گران مایه 
انجمــن و دیگــر مراجعه كنندگان، مراحل انتقــال اثاثه و تجهيزات 
اداري و راه اندازي ســامانه مخابراتــي و رایانه اي دفتر جدید تا روز 
دوشــنبه همان هفته تکميل شــد؛ و از روز سه شــنبه، 4 آبان 1395، 
پاسخگویي به اعضاي گرانمایه انجمن و دیگر مراجعه كنندگان در 

دفتر جدید از سر گرفته شد.
الزم به ذكر اســت، در پي انتقال واحدهــاي اداري فوق به دفتر 
جدیــد انجمن، دفتر قبلي انجمــن نيز به عنوان محل اســتقرار دفتر 
سردبير و هيأت تحریریه مجله حسابدار، واحد آموزش و كارآموزي 

حرفه اي، و اداره انتشارات انجمن مورد بهره برداري است.

اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران 
)PACT( خبره

دوره هاي آموزشي برگزارشده
در ســال مالي مورد گزارش، مجموعاً 14.682 دانشــجو/كالس 
در دوره هاي آموزشــي متنوع  برگزارشده در PACT )به شرح زیر( 
شــركت كردند. این عملکرد در مقایســه با ســال مالي پيش از آن 

)12.062 دانشجو/كالس( 22 درصد افزایش نشان مي دهد.
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روند افزایش مستمر مجموع درآمدها
روند افزایش مستمر مجموع درآمد دوره هاي آموزشي برگزارشده 
در PACT در مقایســه با تعداد دانشــجو/كالس هاي شــركت كننده در 
دوره هاي آموزشــي مختلف طي هفت سال گذشــته به شرح زیر بوده 

است.
طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي جدید

در ســال مالي مورد گزارش، عالوه بر دوره هاي متنوعي كه مطابق 
روال گذشــته آموزش داده شــدند، دوره هاي آموزشــي زیر نيز براي 

اولين بار طراحي و برگزار شدند:
IFRS به زبان فارسي

دوره عالي پرورش حسابدار مدیریت
دوره جامع آشنایي با ابزارهاي  تأمين مالي

آمادگي آزمون كارشناس رسمي دادگستري )در حوزه مالي(
آمادگي آزمون مشاور رسمي مالياتي

بــا توجه به این كه مطابق الزامات ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
سال 1395 براي الزام بانك ها، موسسات اعتباري، شركت هاي بيمه، و 
ناشران بزرگ پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، جهت تهيه 
صورتهاي مالي مبتني بر اســتانداردهاي بين المللي گزارشــگري مالي 
)IFRS( در نظر گرفته شــده اســت؛ از ابتداي سال مالي مورد گزارش، 
طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشــي به كارگيري این استاندارها )به 
زبان فارســي( در دستور كار PACT قرار گرفت كه با استقبال كم نظير 

مخاطبان نيز روبرو شده است. به گونه اي كه هم اكنون PACT به عنوان 
معتبرترین مركز آموزش ارائه دهنده آموزش هاي IFRS به زبان فارسي 

در كشور شناخته مي شود.
گفتني اســت، طبق مصوبه »كميته راهبري IFRS« ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، »كارگــروه آموزش« این كميته متشــکل از نمایندگان 
شــش نهاد حرفه اي و دولتــي ایران، و یك خبره مالي و آموزشــي از 
ســال گذشته راه اندازي شده اســت. اعضاي این كارگروه عبارتند از، 
نمایندگان ســازمان بورس و اوراق بهادار، ســازمان حسابرسي، جامعه 
حســابداران رســمي ایــران، انجمن حســابداران خبره ایــران، انجمن 
حســابداري ایران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و یك نفر خبره 

مالي و آموزشي در حوزه حسابداري و مالي.
عالوه بر دوره هاي فوق، دوره هاي آموزشي جدید زیر نيز براي سال 

مالي جاري )1396( طراحي شده اند:
حسابرسي مستقل با رویکرد كارگاهي

حسابرسي داخلي با رویکردي كارگاهي
حسابداري پيمانکاري )1( و )2(

دوره جامع اجرایي سرمایه گذاري در بازار سرمایه
آمادگي آزمون دكتراي حسابداري

آمادگــي آزمون رده بندي كاركنان حرفه اي شــاغل در مؤسســات 
حسابرسي

DBA )در حال ثبت نام(

اخذ مجوزهاي آموزشي جدید
با توجه به طراحي دوره هاي آموزشــي 
ویــژه بــازار ســرمایه، مركــز آمــوزش 
حســابداران خبره )PACT( در ســال مالي 
گذشــته موفق بــه اخذ مجــوز برگزاري 
دوره هــاي آموزشــي بــازار ســرمایه از 
كميته راهبــري آموزش ســازمان بورس 
و اوراق بهادار شــد. همچنين، با توجه به 
برگزاري  براي  انجام شــده  هدف گذاري 
كاركنــان  ویــژه  آموزشــي  دوره هــاي 
دولت، مركز آمــوزش در حال پي گيري 
اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشــي 
ویــژه كاركنان دولت از معاونت توســعه 
مدیریت و ســرمایه هاي انســاني ریاست 

جمهوري است.

توسعه ی فضاي آموزشي
افتتاح ساختمان شماره )3( در تهران

بــا توجه بــه افزایش روزافــزون تقاضای شــركت در دوره هاي آموزشــي مركز آموزش 
حســابداران خبره )PACT(، طي سال هاي گذشــته، كمبود فضاي آموزشي همواره به عنوان 
یکــي از اصلي ترین گلوگاه هــاي فرآیند خدماتي این مركز آموزش مطرح بوده اســت. این 
كمبود طي سال هاي گذشته از طریق اجاره كالس در مراكز آموزشي دیگر جبران شده است 
كه با توجه به عدم تمركز خدمات اداري و آموزشــي مربوط طبعاً با مشکالتي نيز همراه بوده 

است كه عمدتاً به نارضایتي نسبي دانشجویان و مدرسان منجر مي شده است.
بــه همين دليل، در ســال مالي گذشــته به منظور حل این مســأله اقدام بــه اجاره یك باب 
ساختمان براي افتتاح ساختمان شماره )3( مركز آموزش در تهران شد. بالفاصله پس از اجاره 
این ســاختمان نيز مراحل آماده ســازي و تجهيز تمامي كالس هاي آن به امکانات آموزشــي 
شــامل صندلي، ویدئو پروژكتور، پرده نمایش و تخته وایت برد، و همچنين اســتخدام پرسنل 

براي انجام امور اداري و نگهباني آن انجام شد و مورد بهره برداري قرار گرفت.
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افتتاح شعبه ی اصفهان
عصرگاه پنج شــنبه، یکم مهر 1395، همزمان با نخســتين روز از 
ســال تحصيلي جدید، جشن افتتاحيه شــعبه اصفهان مركز آموزش 
حســابداران خبره )PACT( با حضور پرشور جمع كثيري از اعضاي 
انجمن و دیگر حســابداران عالقه مند اصفهان و با همراهي تني چند 
از اعضاي شــوراي عالــي و دبيركل انجمن و تنــي چند از اعضاي 
شوراي مدیریت، مدیر اجرایي و تمامي كاركنان PACT در اصفهان 

برگزار شد.
گفتني است، پس از اســتان تهران، استان اصفهان بيشترین عضو 
را در انجمــن دارد. همچنين، این اســتان با داشــتن حدود 70.000 
حسابدار از ظرفيت بســيار باالي براي برگزاري دوره هاي آموزشي 

حرفه اي در سطوح گوناگون برخوردار است. 
الزم بــه ذكر اســت، مطابق برنامه ریزي انجام شــده در شــوراي 
مدیریــت PACT، پــس از ارزیابــي عملکرد شــعبه ی اصفهان، در 
خصوص راه اندازي شعبات دیگر PACT در شهرهاي بزرگ كشور 

تصميم گيري خواهد شد.

پروژه ی خرید ساختمان جدید
مطابق طرح مصوب در شــوراي عالي انجمن و شوراي مدیریت 
PACT، مقرر شــد در راســتاي توسعه فضاي آموزشــي PACT در 

تهــران، یك بــاب ســاختمان جدید با فضاي آموزشــي بيشــتر و 
مناســب تر، از محل منابع حاصل از فروش ســاختمان فعلي و منابع 
داخلي PACT خریداري شــود. این پروژه با انعقاد مبایعه نامه فروش 
ســاختمان فعلي در روزهاي پایاني آبان 1396 و دریافت قسط اول 
بهاي فروش در یکم آذرماه وارد فاز عملياتي شــد و ظرف ماه هاي 
آینده پس از دریافت كامل بهاي فروش و خرید ساختمان جدید و 

تجهيز و آماده سازي آن تکميل خواهد شد.


