
79| شماره چهل و نه | بهار 781399  شماره چهل و نه | بهار 1399|

ئین تدبیر سهند آ
محمد سمائی، منصور عطائی، نادر فخورنژاد

041-33370801
041-33367130

تبریز-خیابــان فارابی)خ چایكنار(-نرســیده به پل ســنگی- مجتمــع کوثر-طبقه 
سوم- واحد1

ئین تراز آریا آ
اصغر حمصیان اتفاق، اكبر هاشمیان، محمد علی جعفری

مهرداد پور قدیری اصفهانی، احسان کچوئی

031-37866292
031-37866292

اصفهان-خیابان رودكی-نبش فرعی60- ساختمان ستایش-طبقه دوم

ئین ابرار آریا آ
ناصر شكاری وانقی، محمد عسكری اناركی، محمد جواد معصومی

88938340-86037396
88947331

تهــران- میــدان ولیعصــر- ابتــدای بلوار کریــم خان زنــد- پــاک 308- طبقه 7- 
واحد 74

ئین بهرنگ صادق ئین بهروشآ آ
كریــم برزگــری مــوالن، غامحســین كشــاورز محمدیــان، محســن زرعــی، فرهــاد 

شاه ویسی

46091360
46091360

تهران-خیابــان فردوس غربی- ســازمان برنامه جنوبــی- خیابان وحید جنوبی- 
خیابان هجدهم غربی- ساختمان آرمیتا- پاک 9-واحد 19

علی پازکی، بابک دورگلی، نادر فرهمند نیا

88444668-88443423
88452862

 9 طبقــه   -28 پــاک  وزوائــی-  محســن  شــهید  خ  مطهــری-  خیابــان  تهــران- 
واحدجنوبی

براســاس مفاد ماده ی 25 اساســنامه جامعه، مؤسسات حسابرسی توسط حداقل سه 
نفر حسابدار رسمی دارای حداقل سه سال سابقه ی مدیریت حسابرسی، پس از صدور 
مجوز توســط جامعه در اداره ی ثبت شــرکت ها به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی غیرتجاری 

ثبت می شوند. 
عاوه بر وجود حداقل ســه نفر شــریک حســابدار رسمی با شرایط مزبور برای تشکیل 
مؤسســه حسابرســی، ارائــه ی خدمــات تخصصــی و حرفــه ای بــا اســتفاده از کارکنــان 
حرفه ای در رتبه های حســابرس، حســابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر 

حسابرسی صورت می گیرد.
بــرای هریــک از شــرکا و مدیــران حســابدار رســمی با کمتر از 6 ســال ســابقه شــراکت یا 
مدیریــت حسابرســی و نیــز بیش از 6 ســال ســابقه شــراکت یا مدیریت حسابرســی به 

ترتیب حداکثر 12 و 18 نفر کارکنان حرفه ای تحت پوشش پیش بینی شده است. 
مؤسســات حسابرســی عضــو جامعه ی حســابداران رســمی ایران طبق مفــاد ماده )2( 
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 
ذی صاح، به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیأت وزیران مجاز به انجام حسابرسی و 

بازرسی قانونی یا حسابرسی ) حسب مورد( در واحدهای ذیل هستند: 
الف( شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های 

تابعه و وابسته به آن ها
ب( شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها

ج( شرکت های )دولتی( موضوع بندهای الف و ب ماده )7( قانون اساسنامه سازمان 
حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده )132( قانون محاسبات عمومی
د( شــعب و دفاتر نمایندگی شــرکت های خارجی که با اجرای قانون اجازه ثبت شــعبه و 

نمایندگی شرکت های خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند
هـ( مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه 

و وابسته به آن ها
ز( ســایر اشــخاص حقوقــی و حقیقــی که بر اســاس آخریــن اظهارنامه مالیاتی تســلیمی 
خــود جمــع درآمــد ) فروش یا خدمــات( آن ها بیــش از مبلــغ 50میلیــارد لایر ) در مورد 
شرکت های پیمانکاری جمع دریافتی آن ها بابت پیمان منعقده بیش از مبلغ 50میلیارد 

لایر( یا جمع ارزش دارایی های آن ها بیش از مبلغ 80 میلیارد لایر است.
جامعه حســابداران رســمی ایران به طور سالیانه موسسات حسابرسی عضو را به لحاظ 
کیفیت حسابرســی )در ســطح کار و موسسه حسابرسی( در چهار گروه )الف، ب، ج، د( 

طبقه بندی و در پایگاه اطاع رسانی جامعه به نشانی www.iacpa.ir منتشر می کند.

             حسابداران رسمی شریک
             حسابداران رسمی تحت استخدام موسسه

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )25 خرداد ماه 1399(
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مسعود بیات مختاری، مهدی فخریان، سعید تاتاری

5138473411
5138473413

چــپ-خ  اجتماعی-ســمت  تامیــن  از  بعثت14-بعــد  بعثــت-  بلــوار  مشــهد- 
فروردین-پاک10

آبتین محاسب پارس

موسی حسینی، حسین طالبی، ناصر عسگری نائینی، محبوب مهدی پوربهمبری، 
سید مجید مختار نژاد، سردار بارگاهی، همایون شیخ االسامی

مریم عرشیان

88109418-9
88109421

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پاک6- طبقه5-
واحد18

آبتین روش آریا

زیداله مشكوتی، محمدجواد معتمدی مهر، آرش رجبی

44241422
89787697

تهــران- فلكــه دوم صادقیه -بلــوار اشــرفی اصفهانی -بن بســت 12 متری بهار- 
پاك 4-واحد دوم

آبان روش

شجاع ابراهیمی توانی، رضا مظاهری كلهرودی، علی ظریف گلزار

جواد کاظمی کرباسدهی

88605674-88605675-88061991-88061990
88605674-88061990

تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-باالترازمیدان فرهنگ-نبش خ 37- 
پاك301-ط 2- واحد6

آبان ارقام پارس

عاء الدین محمدی سربند، سیدمحمدرضا دهدشتی، سید ابوالقاسم تقوی

88611971-2
88611971-2

تهــران- میــدان ونــک- خ شــهید حجت االســام عبــاس شــیرازی- خیابــان برزیل 
غربی- پاک59- طبقه4- واحد19

آبادیس نگار آرون

مجید اسدی صفا، علی اصغر متقی، احمد محمدی

041-33853057-34781321
041-33845176

تبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پاک47

آباد نوین تهران

افشین قوی اندام، محمدرضا شورورزی، محمد شهر  آبادی

مهدی درودی، سیدوحید نقیبی

051-37685203-051-38940450
051-37685203-051-38940450

مشــهد- بلــوار معلــم - بین معلم پنجــاه و پنجاه و دو - پــاک 1252- طبقه 2 - 
واحد 4

ئین محاسب و همکاران آ

حجت ثابتی بیلندی، براتعلی دارابی، طاهره کمالی مقدم

05137663773-05137642121
05137626762

مشــهد- بلــوار  فردوســی- خیابان مهدی- بیــن مهدی 5 و 7- پــاک 17- طبقه 
اول

ئین پژوهان ایرانیان آ
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پرویز شایسته شجاعی، باقر كریوند

بابک سالم دزفولی

88015338-88015337-88332711-88023507
88333694

تهران- خیابان فتحی شقاقی- بعد از خیابان کاج- پاک 134- طبقه اول شرقی

آذین تراز ارقام

پژمــان معتمدیان دهكردی، ابوالقاســم معمــاری، مهرناز براتی، حســن درجانی، 
محمدرضا خالقی

حامد مختاری تودشکی

031-36641917
031-36627907

اصفهان-خیابان شــیخ صدوق شــمالی-جنب بانك تجارت-بن بســت اسامی-
پاك317-طبقه دوم-زنگ3

آذرین حساب

داریوش حسن زاده، بهمن اصغری

44762025-7
٤٤٩٢٤٨٣٤

تهران- شــهرک گلستان)راه آهن ســابق(- بلوار اقاقیا- خیابان رز- پاک9- واحد 
یک

آداک آئین

سعید وطنی، هادی یوسف زاده، مجتبی ثقفی، سیدعطاء احمدیان حسینی

سحر سپاسی، مرتضی حسن زاده

88528195-88520679-88176101-2
88528195

تهران- خیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پاک 16-طبقه دوم- واحد5

تیه نگر آ

مجتبی اسدی، مرتضی صنعتی، موسی تورانی

مهدی جعفری نسب

026-32545170
026-32545168

كرج-عظیمیه- بلوار کاج-بین ندا و پامچال-پاک257-طبقه5-واحد7

تیه حساب ارقام آ

ســیامك اعتمــادی نژاد، شــاهین پوركائــد، خیراله گلناریــان، فرهــاد نژادفاطوری 
مقدم، موسی محسنی، عبدالوهاب بریمانی، حسن رضا زارعی

کاوه حسین پور، منیژه خزایی، علیرضا علیپور فرازنده کسمایی

88522096-7
88752208

چهارم-پــاک12- میرعماد-کوچــه  مطهری-خیابــان  شــهید  خیابــان  تهــران- 
طبقه5-واحد19

تیه اندیش نمودگر آ

یوسف امیری، جبرائیل بهاری، محمد صفری كوپائی

88542844
88542845

تهــران- خیابــان شــهید بهشــتی-خیابان ســهروردی شــمالی-خیابان کــورش-
پاک45-طبقه 5-واحد14

آپادانا

خسرو عارفی، محمد عطایی جعفری، سید علی مهر آور

26122478
26155229

تهــران- اقدســیه- خیابان برادران موحد دانش- بن بســت یاســمن- بن بســت 
گلستان-پاک 6- مجتمع صاحبقرانیه- طبقه5- واحد56

آبتین آرمان نامدار
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علیرضا فاضلی، علیرضا قیداری، احمد ناصری جورشری
 

بهرام بهرامی، حسن حسن زاده قصاب

66902476-66902154
66121863

تهــران- خیابان اســکندری شــمالی- خیابان طوســی شــرقی-پاک100- طبقه 4- 
واحد 9

آرمان اصول

عباس ابراهیمی، عبدا.. هانی، عیسی آهنگری

جواد محمدنژاد، فریبرز محمدی، زهره راهی

88480966
88480854

تهــران- خیابــان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشــتی- كوچه نــادر- پاك 6 - طبقه 
دوم - واحد6

آرشین حساب

میرشجاع حسینی شیوائی، حمید سلیمی، شهرام طاهری

44275770-1
44240673

تهران- خیابان ستارخان- روبروی برق آلستوم- پاک798- طبقه 2- واحد5

آرتین پرگاس

سید محمد بزرگ زاده، حبیب جامعی، رضا جامعی، محمدکاظم مائک صفت

88660824-88674704
88198401

تهــران- خیابــان ولیعصر- باالتر از میرداماد- بلوار ســتاری- پاک 74- طبقه 4- 
واحد 15

آریا روش

زهیر شیرین، مسعود دادگر، حسن وارسته پور

41057500
88688264

تهــران- ســعادت آباد - خیابــان مهــدی عبــاس انــاری- خیابــان اســتاد مطهــری 
شمالی- پاک 12 - طبقه3

آراد تراز پیشرو

محمد زاد حیدر، محسن کریمی، احمد باقری

محمد مهدی ریاحین

66572217
66572217

تهــران- توحیــد - خیابان ســتایش - خیابان ســتارخان - پــاک 82- طبقه اول - 
واحد 6 

آذین پندار راستین

راضیه بهفروزی، امیر شهائی مقدم، 

88905316-88802932
88903949

تهــران- خیابــان فلســطین شــمالی - پــاك 463 - ســاختمان 55 - طبقــه 2 - 
شماره10

آراء

محمد خالقی،  علی اصغر جان نثاری

اصغر حسینی، محمد عابدینی، رضا فخیم ممقانی 
88972275-88967820

 88974654
تهــران- میــدان فاطمــی- خیابــان فلســطین شــمالی - انتهــای کوچــه مهشــاد- 

پاک13 

آذین ارقام پیام
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امیــر هوشــنگ دلجــو، حبیــب ســزاوار، محمود شــوكت فدائــی، خســرو هادوی، 
محمدعلی اعتمادیان

امیر رزبان

88867451-88826063-88867423
88867437

تهــران- خیابان مطهری- بعد از مدرس - روبروی خیابان میرعماد- پاک 262- 
طبقه5، واحد 10

آرمون گستران پیشگام

علیرضا فخرشفائی، مرتضی كردمدانلو، محسن گنجی، داراب ناظمی

معصومه سعیدی، داود معرفتی طارانی 

88447107-88426893
88447107-88426893

تهران- خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- اول کوچه سرو-پاک2-واحد1

آرمان نوین رسیدگی

محمدرضا حجتی، غامرضا ذاكری نژاد، محمود مروج

احسان رایگان

44030367-8
44030367

تهــران- بلوار اشــرفی اصفهانی- خیابان گلســتان چهاردهم- پــاک3- برج نگین 
رضا- طبقه 13- واحد 1312

آرمان روش

كامبیز جامع كلخوران، بهروز فریدی راد، سعید شعبانی

قدیر حبیبی

88316680-88316897
88313770

تهــران- کریــم خان زند- خردمند جنوبی- کوچه محمــد حقانی- پاک 11- طبقه 
5- واحد 10

آرمان پیام جامع

یوسف افضل خانی، محمد باباپور، محمدرضا بهاری مهربانی

88543965
88171025

تهــران- خیابــان پاكســتان- كوچه شــهید حكیمی )دهــم(- پــاك 28- طبقه3-
واحد 4

آرمان پژوهان محاسب

ابراهیــم  منتظــری،  آرشــینا  خــوش،  عیســائی  احمــد  عســگر،  ملــك  حمیدرضــا 
سعیدی فر

میثم مسلمی بلگوری، مهسا الهامی

88746304-5
88533832

تهران- خیابان احمد قصیر )بخارست(- کوچه ششم- پاک 20- واحد 6

آرمان بصیر

مرتضی قندچی مازندرانی، گیتی مرعشی

22333568-71
22333571

تهران، مجیدیه شمالی، خیابان شهید برادران محمدی، کوچه شهید ابوالقاسم 
سعیدی، پاک1، ساختمان پاسارگاد، طبقه5

آرمان اندیشان آینده نگر ایلیا

رامین جهانگیری، قادر صادقیان آژیری

محمد ایمانی برندق

04432228222
89783615

ارومیه-خیابان جهاد-كوی اول-كوچه سوم-پاك25

آرمان اندیش آگاه
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ارسان اسمعیلی کاکرودی، ایرج پروانه، خدیجه ایرانی مشتقین

88374781
88374781

تهــران- خیابــان ولیعصــر- باالتر از خیابان بهشــتی- کوچه نــادر- پاک6- طبقه 
4- واحد 14

آریا منش امین

احمد حاجی زاده، مجتبی غامی، محمد همتی، غامرضا علیمرادی 

زهرا پورزمانی

88709311-2
88709313

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه شهدا - پاک9-طبقه2-واحد12

آریا نیك روش

حسین خطیبیان، صغری شهراسبی، قدرت اله مشایخی کرهرودی

88773828-88774225
88773828

تهران- خیابان گاندی-خ بیست و یكم-پاك 26-واحد 4

آریا حسابرسان پارسا

فرامــرز میرزایــی صلحــی، رحیــم حجت شــمامی، محمد اســمعیل پــور اله وردی، 
مهدی امیری

یعقوب اقدم مزرعه، قاسم شاهمیری

88874186-88062660-88034406
88787251-88034482

تهــران- میــدان ونــک- خیابــان ماهتــاب- خیابــان شــیخ بهائــی شــمالی-ابتدای 
خیابان سئول- پاك31- واحد2

آریا بهروش

مصطفی خادم الحسینی، عباس رضائیان، عباسعلی صفائیان پور، رامین امامی

88647911-88647910-88647844
88647843

تهــران- خیابــان ولیعصــر- باالترازپارك ســاعی- خیابان ســی و ششــم- پاك7- 
مجتمع ولیعصر)2( - طبقه2- واحد224

آریا بصیر اندیشه

داریوش فراهانی، محمدرضا خلیلک

88731534-88736316
88752135

تهران- خیابان احمد قصیر- نبش کوچه ششم - پاک 9- طبقه 3 - واحد 13 

آروین خدمات مدیریت رادوین

حسن دانشور، محمود صانع زرنگ، نور ا... عبدالحسینی مقدم

44478770-44478771
44478770-44478771

تهــران- جنت آبــاد مرکــزی- خیابــان جنت آبــاد - ســاختمان کســری- پــاک216- 
طبقه سوم- واحد8

آروین باستان محاسب

ســیدمصطفی جــان نثــاری، محمــد بهنــام دائــی مژدهی، جــواد راثــی نوجه دهی، 
ســیروس شمســی، جهانگیر ذوالفقــاری، محمود رجایــی، علی آقا عزیــزی برزکی، 

علی اصغر مسلمی، سید مهدی تیموریان

رابعه منظوری علی آبادی، محمد اسمعیلی، شهریار سیفی، جهانگیر کوشکی

88937317-9
88901834

تهران- خیابان استاد نجات الهی)ویا(-خیابان خسرو- پاك31- طبقه 3

آرمان آروین پارس
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مصطفی اعائی، محمد حســن ســعادتیان فریور، ناصر سنگســر یزدی، عباس شــجاعی، 
فــرزاد شــهداد فــرد، فریبرز طاهری،  خســرو لطفی زاده، فرشــید محبی، رضــا معصوم زاده، 
محمــود میونــد، عبــاس وفــادار، رامین حشــمتی، حســین مهربانــی، محمدرضــا صانعی، 

محمدرضا طائی پور

میترا امیری اقدم، حســن عرب جعفری محمد آبادی، احســان میادیان، کبری پور قنبری قره شــیران،  دانیال 
محجوب، اکرم شاهد پور، محسن جهانگیری، ناصر شیخ رودی، همایون خوبان عنبران، نفیسه یعقوب پور

88503527-88736872
88503528

تهــران- خ بخارســت-كوچه ششــم- شــماره 36- واحــد دی- صندوق پســتی: 
15875-4975

آزمون پرداز ایران مشهود

پروین جعفری ویشــكائی، مسعود دیزه ای، حمیدرضا سبزه ئی، فریدون كشانی، 
ایرج مرحمتی خامنه، غامرضا فتاحی بافقی

88934051-88012315
88012315

تهران- بلوار كشاورز- بین ولیعصر و فلسطین شمالی- پاك 25- طبقه سوم

آزمون

حدیــث توکلــی کوشــا، اســدا... درخشــانی، مســعود ســورانی، علــی اصغــر فرخ، 
مسعود بختیاری، امیرحسین عبدالملکی، مهدی رضایی

رســول ســعیدی، احســان شــیروانی هرندی، محمد صدیقی، بهروز همتی، مریم 
عالیوندی دارانی، حسین شیرین  

22925910-20
22925903

تهران- خیابان شریعتی- قلهك- نرسیده به یخچال- كوچه شریف- شماره 5

آزموده كاران

مهرداد آل علی، سید مرتضی فاطمی اردستانی، فرهاد فرزان

88939513-88929709-88929708
88929642

تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی)آبان جنوبی(- شــماره 52- 
طبقه دوم

آزمودگان

احمد یعقوب نژاد، محمدرضا سلیمی نصر، سید علیرضا رضی

88342476
88342476

تهران-هفتــم تیــر- بــاغ صبــا- ســهروردی- خیابان شــهید مهندس زیــرک زاده- 
خیابان شهید مسعود مایری پور- پاک97- طبقه 5

آزما تراز ژرف

سعید امینی، حمید كاظمی، علی علی آبادی 

88515464-88515133-34
88515464

تهران- ابتدای خیابان سهرودی شمالی-باالترازآپادانا-خیابان سراب-شماره12-
واحد2

آزاد رای امین

محمدجعفر امیری، محمدعلی پسران، حسین همایون فرد

0713-6262882-6263395
7136286673

شیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد601

آرین حساب شیراز

علی ارشــدی، پرویز پیری، ســعید جلیلی ســهی، علیرضا فضل زاده، کریم كهندل 
مغانلو، جواد هاشمی

سید جواد توکلی، عبدالرضا بسطامی، سپیده بابایی درمنی، رسول یاری فرد

88230734-6
88230735

تهــران- گیشــا- خیابان چهارم- خیابان بلوچســتان - بین نبــش کوچه 5- پاک 
11- واحد4

آریان محاسب پویا
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محمد افسری، محمدرضا تقوائی، محمد نورزاد دولت آبادی

رامین محمدی، روح اله زارع

88521677-88523816-88757592
88505111

تهران- خیابان شهید بهشتی )عباس آباد(-کوچه آریا وطنی- خیابان كاوسی فر 
)میترا( - شماره 50 - واحد 3

آگاه نگر

غامرضــا ایروانیان، داود عبدالمحمدی ســنجانی، محمدتقــی لك كمری، مهرداد 
قنبری

88825870
88826295

تهــران- میــدان هفــت تیر- اول مفتــح جنوبی- کوچه شــیمی- پــاک 70- طبقه 
سوم- واحد 6

آگاه گر تراز

ســعید برهانــی، خســرو حجــاری زاده، ســیامك فتحــی دهكــردی، مهــدی کیانــی، 
محمود عنصری

ایمان چگونیان، حمزه محمدی خشویی

031-95019987-95019986
3195019987

اصفهان-میــدان آزادی-بلــوار دانشــگاه-مجتمع تجــاری اداری پردیس2-طبقه 
ششم-واحد262

آگاه تدبیر

حبیب آقامحمدپور، محمد برزگر نفری، عباسعلی نیك نفس

88661973
88658400

تهران- خیابان وحید دستگردی- پاك287-طبقه سوم-واحد7

آگاه اندیشان خردمند

حمید ابوالحسنی، علی اكبرزاده، مهدی امیدوارفاز

امیر سلیمانی حسین آبادی

051-37259714-37259317-37259314-37264746
051-37259714-37259317

مشــهد-میدان راهنمایی-ابتدای بلوارســازمان آب-خیابان عطار-عطارغربی1-
پاك8

آفاق كاوشگران

حسین قاسمی روچی، علی اصغر نجفی مهری، سید عبدالرضا )فرهاد( نوربخش

88672440-2-77537944
77527458

تهران- خیابان بهار شیراز - تقاطع سهروردی جنوبی - شماره 107

آزمون سامانه

مرتضی شعبانی، مهدی گنج خانی، بهزاد یزدانی

88625994-3-88612982
88626017

تهــران- میــدان ونــك- خیابــان ماصدرا-ضلــع شــمال غربــی پــل كردســتان- 
بن بست فرشید- پاك 4- طبقه 3- واحد 6

آزمون حساب تدبیر

محمودرضــا آمــوزگار حقیقــی، حمیــد لعــل پــور، میثــم نوشــادی، عبدالحمیــد 
هوشمند

07138384285
07138384285

شیراز- بلوار امیرکبیر- کوچه 24- بن بست 24.2- بلوک B- طبقه 5- واحد2

آزمون تراز پارس
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علی اسماعیلی، محمد علی اكبرخانی، حسین کریمی، محسن صحت

حمید سلیمانی

051-38930047-38930046
051-38930047

مشهد-بلوار دانش آموز- دانش آموز 20 - پاک 75

آویژه ارقام امین

مجید تركمان، فریدون رضائی، محمد فتوحی عشین

مصطفی رمضانی

031-36617452-3-02188001895
031-36613817

اصفهان-خیابان میر-خیابان آب 250- كوچه شماره 4- پاك 46

آوا تدبیر تراز

كیانوش بهلولی، عباس سرلک، حسن زلقی

سعیده فروزان مهربان، مهدی تقی آبادی 

66485063
66485064

تهران- خیابان طالقانی- بین وصال شیرازی و فلسطین - نبش خیابان فریمان-  
ساختمان اداری118- پاک 550- طبقه 1- واحد2

آمارگاران

محمــد جــم، فرید ذكائی آشــتیانی، اصغر طهــوری، بهزاد فیضــی، حمید ناموری، 
فرید عزیزی

سیدرضا سیدی، فریبرز نادرزاده

88902047
88903899

تهران- خیابان سپهبد قرنی- خیابان شاداب - پاك 28

آگاهان و همكاران

حسن سعیدی بیلندی، حسین محمدجانی، سعید قدکپور، مصطفی سیاحی

سید کاظم حسینی

051-37673370-37614774-37684404
051-37673370

مشــهد - بلوارفردوســی - بیــن فردوســی 2 و 4 - روبروی آپارتمان هــای مرتفع - 
شماره 68-طبقه 2

آگاهان تراز توس

علی بانوی، سعید قادری، رضا اسدی، محمدرضا ویژه رستمی، سیروس همامی، 
هاشم خواجه کرم الدین

محمد مقرونی

05137237460-65
05137277981

مشهد- خیابان صاحب الزمان 14- مولوی 14- پاک 1/11

آگاهان بهروش پارس

محمدرضا صابونچی، اروجعلی سلیمانی آقچای، حسن حسین پور فرد

88840392
88831752

تهران- خیابان شریعتی - خیابان بهار شیراز- پاک 54- طبقه سوم

آگاهان ارقام خبره

علی عبدا... شمشیر ساز، عظیم رهنورد واقف، خلیل گنجه

88744228-9
88744228

تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان حسینی)سورنا(- شماره 8- طبقه3- 
واحد14

آگاهان ارقام
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پرویز آزادپیما، اسماعیل شیخ بابایی، حسین میانی، مرتضی آزاده

علیرضا یدالهی فارسانی،مصطفی رشیدنیا چنار، حسینقلی شولی

88547075-88764648
88764648

تهران- خیابان خرمشهر-پاك218-طبقه دوم-واحد11

ارقام پژوهان دقیق

علی اسگندری، عباس اعظمی، سیدمحمود سادات هلبر، هادی نبی پور آهنگر

44215412-44210105
44215347

تهران- خیابان ستارخان- بین فلکه دوم و اول صادقیه- بلوار شهدای صادقیه 
شمالی- نبش کوچه15- پاک49- طبقه دوم- واحد7

ارقام بهین آرا

ایرج امیدی الیگر، علی محمد رفعتی، عادل ویسی، محمدحسین گلستان

حمید رهنما

44151135-6
44170318

تهران- آریا شهر- بلوار فردوس - خ ورزی جنوبی- خ 18 شرقی-پاک2-واحد4

ارژنگ خبره

عبداالمیر میرآب، حمید محمدنژاد، وحید خردور، رشید بابایی، رضا رجبی

امیر جعفرزاده، امین رضایی، محمد روحانی

44033194-44043608
46030184

تهــران- ابــاذر- بزرگراه اشــرفی اصفهانی- خیابان گلســتان14- پــاک3- مجتمع 
نگین رضا- طبقه 6- واحد605

ادیب

حبیب جهانگشای رضائی، هوشنگ علی زاده، محمدحسین فرضی، احمد بابائی

احمدرضا اسامپور فاموری - حمیدرضا حاجی اسمعیلی

88197515-88197511
88197508

تهــران- بلــوار آفریقــا- ضلــع شــمال غربــی چهــارراه حقانــی )جهــان کــودک(- 
پاک66- طبقه4- واحد 16

احراز ارقام

حسین جباری، حمید طبائی زاده فشاركی، زادا... فتحی

66900170-66903893
66900170

تهران- خیابان انقاب-خیابان فرصت شیرازی-شماره 108 -واحد 14

ابرار اندیشان

ابراهیم اســفندیاری، جعفر باقری، ایوب رســتمی ســلطان احمدی، مجید طایی 
پاشیری

031-36257576-031-36267733
031-3667733

کدپســتی:   -  2 طبقــه  پــاک29-   -13 کوچــه   - دانشــگاه  خیابــان   - اصفهــان 
8173964961

ابتکار حساب آریا

مریم عبدالهی طادی، احمدرضا پاک گوهر، علی نظاری، مهناز آفرند

سجاد ظهرابی فرد

88273595-88274746-88284060
88270840

تهران- کوی نصر- خیابان چهارم- پاک 22- طبقه 1- واحد3

آوند



مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

89| شماره چهل و نه | بهار 881399  شماره چهل و نه | بهار 1399|

فیروز شعبانی، احمد عباسی دینانی، پرویز مقدس، محمد بدراقی نژاد

امیر هوشــمند کیوانجاه، محمد بهمنی، عبدالمجید قندریز، جعفر علی الماســی 
زفره، محمود آل حبیب، سجاد آقائی سمیرمی

88875322-3
88208598

تهــران- میــدان ونــک- خیابــان برزیــل شــرقی- روبــروی دانشــکده فنــی شــهید 
شمسی پور- پاک29- واحد3

اصول نگر آریا

حسن صالح آبادی، ابراهیم موسوی، رزا صالح آبادی، پریناز موسوی

سید محمد مهدی یوسف زاده

88708174-6
88704112

تهــران، میــدان آرژانتیــن، ضلــع جنوب غربــی، پــاک22، ســاختمان اداری صحبا، 
طبقه اول، واحد2

اصول پایه فراگیر

شهریار آذری سامانی، سید هادی علی پور، حسن حدادی، طاهره شمس

قاسم فرهادخانی

88799365
88876445

تهران- میدان آرژانتین-خیابان الوند-بن بست كامبیز-پاك 6 -واحد3

اصول اندیشه

ســیدعباس موسوی سنگســركی، مجتبی محمدی، مجید موالیی، حسین حاجی 
بابایی

علی اصغر طاهرآبادی

22912418-19
22912420

تهران- خیابان میرداماد- خیابان شنگرف- خیابان یکم غربی- پاک 28- طبقه 
دوم- واحد 3

اصالح گستران امین 

عبدا... شــفاعت، محمد شــوقیان، افشــین نخبه فاح، بهروز شــیرخانی، عباس 
الری دشت بیاض

محمــود الری دشــت بیــاض، ســید حمیــد التفاتی فاز، عســگر پاک مــرام، عاطفه 
نوروزیان، تقی محمودی

88804941-2
88804940

تهــران- بهجــت آباد- خ الرســتان- خ شــهید حمیــد صدر- پــاک35- طبقه 2- 
واحد10

اركان سیستم

احمد افشاریان، عبدالعزیز مقصودی، فرید رضائی

سیده محبوبه میرفاضلی

026-34473335
02634479058

کرج- خیابان مطهری-روبروی بلوار نبوت-جنب بانک مسکن-ســاختمان دلتا-
طبقه 2- واحد4

ارقام نماد چرتکه

مصطفــی احمــدی وســطی كائی، مهناز خشــنودنیا، محمدتقی رضائی، ابوالفضل رضائی، قاســم شــیخانی، 
سیدمحمد طباطبایی، عباس حیدری کبریتی، اسفندیار گرشاسبی،علی گشتاسب، حسن معلومات،  علیرضا 
زند بابا رئیسی، عباس اسماعیلی، محمد حسین ملکیان، ابوالفضل میرزایی، حجت رهبری، احمد علی بزی، 

محمد سلیمان یگانه خوشحال، حسین اکرمی ثانی، سعید خواجوند سریوی
فهیمه ایروانی قلعه سرخ، محمد محمودی، حمید فرد افشاری،حسین سعادت سعادت ابادی، علی محمدی فر، مصطفی 

منصوری خــواه، رضــا کمرئی، مصطفی آردانه، علیرضا نصرت نظامی، خدیجه عبدالملکی، محمد امان الهی، رضا حســن پور، 

ناهیده باقری، غامرضا فتحعلی

66432218-66932022-66420263
66920876

تهران- میدان توحید- خیابان توحید- نبش کوچه پرچم- پاک 68

ارقام نگر آریا

نیما اخباری، سعید خرمی

محمود نصرتی، آرش خیرخواه، فرشید درویش، محمدرضا شادانی

0511-38823501-38827334-38827333-38816359
051-38823501

مشهد- بلواروكیل آباد- بین وكیل آباد8و10- پاك78- طبقه همکف

ارقام پویا
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اصغر بهنیا، محمد حسین واحدی، محمدحسن واحدی

حسین مؤمنی هرندی، کیهان رئیسی

88705307
88705308

تهــران- خیابــان ولیعصــر- باالتــر از عباس آبــاد- کوچــه دلبســته- جنــب هتــل 
سیمرغ- پاک 1- طبقه 3

امجد تراز

حسن زیوری، سعید سلیمی، عباس زند عباس آبادی

09121759042

تهــران- خیابــان ســتارخان- خیابــان باقرخــان- نبــش فرزیــن  جنوبــی- پاک7- 
واحد4

الگو حساب

مهدی غامزاده خادر، کامبیز عسگری، عقیل محمدی

44076124
44030326

تهــران- بزرگــراه اشــرفی اصفهانــی- گلســتان چهاردهم- پــاک 3- مجتمع نگین 
رضا- طبقه13- واحد 1311

افق مهر خاورمیانه

سید حسین صحاف رضوی، سعید شرافتمند

روح اله مهربان

44968372
44968356

تهران- خیابان آیت اهلل کاشانی- ساختمان آرمیتا، پاک 430، طبقه اول، واحد6

اعتماد ارقام امین

ساالر بابائی، سید حسن رضوی، ابراهیم شاكری، محمد حسین قاضی مرعشی

77516634-7
77516637

تهــران- خیابــان شــریعتی-خیابان بهار شــیراز-کوچه شــهید مجیــد مقصودی-
پاك6-طبقه سوم-واحد8

اعداد آرا

شاهرخ ایرجی، مسعود هادیان جزی، غامرضا ایوبی

نــدا احمــدی کامــه علیا، احمــد زندی نژاد، علی شــیخ علیــا لواســانی، نیما خوش 
اخاق

88896425 -88964280
88964258

تهــران- خیابــان دكترفاطمــی- بیــن خیابــان ولیعصــر و میــدان دكتــر فاطمــی-
ساختمان 37- طبقه 5

اطهر

یاسین قاسمی، سعید گل محمدی، مهدی مرادی، اکبر عباسی

رسول یگانه امندانی - داود سلمانی

88105436-88105472-88105367
88105390

تهران-یوســف آباد-خیابان شــهید ابوالفضل فراهانی پور-خیابان شــهید فتحی 
شقاقی-پاک 17-واحد5

اطمینان بخش و همکاران

حمید رضا وكیلی فرد، مسعود وكیلی فرد، محسن مهدوی ثابت

22148215
22148215

تهــران- شــهرک غرب- بلــوار فرحــزادی- خیابان 18 متــری مطهــری- خیابان ده 
متری- پاك 43- واحد 3

اطمینان فرد
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فتح اله فاطمیه، مهدی وحیدی شمس

محمدحسین رجبی

88704354-88704196
88558632

شــهید  خیابــان  )یوســف آباد(-  اســدآبادی  ســیدجمال الدین  خیابــان  تهــران- 
مصطفی برزگر رودکی )15(، پاک 40، طبقه دوم 

اندیشمند تدبیر

رضا عباسی، رضا معصومیان 

علی حسن زاده

44754694-44753787
44729441

تهران- بلوار دهکده المپیک- خیابان 24 متری زیبادشــت باال- خیابان گلســتان 
یکم- پاک59- طبقه همکف

 امین نگاه بینا

احمد فاح، عبدالرحیم ماپار، محسن نظریان، محسن رحیمی

محبوبه حسینی

88874900-88874901
88793791

تهران- خیابان ولیعصر - باالتر از پارک ساعی- نبش کوچه چمن - پاک 2414- 
واحد 3

امین مشاور بصیر

بیژن آریائی نژاد، جهانگیر خسروتبار، نوید زندی مقدم، اصغر سراج 

رضا رحمتی

22870208
22892981

تهران- خ شــریعتی-پل ســیدخندان-خ خواجه عبدالــه انصاری-پ103-طبقه 
سوم-واحد6

امین محاسب روش

علی اكبر اصغری، حسن فرنیا، همت کریمی کوکنده

88491412-88491470
88491470

تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان خردمند جنوبی- کوچه بن بســت یکم- 
پاک 8- طبقه چهارم

امین محاسب پارس

كیهان آزادی هیر، مهدی غامی، احمد احمدی، مینا فرودیان، علیرضا گنجی

محمد اشکیل، احسان قادری

66593079

تهران- خیابان ستارخان- خیابان باقرخان- پاک117- واحد 1

امین حسابرس افق

امیر ناصر دخانی، كیانوش كیانی، فرهاد نوابخش، علی ظهرابی فر

محمد نادری، محمد رمضانی

66656865
66656867

تهــران- بلــوار آیــت الــه ســعیدی- بزرگــراه 65 متری فتــح - پــاک 203- مجتمع 
تجاری پارس صنعت - طبقه همکف

امین تدبیر بصیر

علیرضا اكبری امامی، عرفان ذبیحی، یعقوب نصری سرائی

22909279
26428556

تهران- میرداماد- خیابان حصاری- خیابان کوشا- کوچه شهره- پاک1- واحد9

امین آزمون
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ســید امیرحســین ابطحــی نائینــی، مهــرداد شــریعت زاده، ابوالفضــل یوســفی، 
سیدحسام الدین قائم مقامی

نوراله شاه نظری گرگابی

88520505-6
88754218

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دهم-شماره 12-واحد20

بهبود ارقام

غامحسین پورفاطمی جزین، علیرضا رضائی، براتعلی مشكانی،  مرتضی دهقانی،  
سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی، عبداله آزاد

ســید علیرضا حســینی، مجید نادریان، حســین بخشــی پور، روح اله زارع بهاری، 
محسن معینی زاده
05138435026-7

5138435026
مشــهد - خراســان رضوی- بلوار شــهید منتظری- مجموعه آپارتمانهای آســتان 

قدس رضوی- طبقه اول- واحد 221

بصیر محاسب توس

محمود جوادی نسب، رهام مصدقی

میر مجید ذاكر

22418049-22408556
22408202

تهران- ولنجک- خیابان ساسان- پاک 37- طبقه 5- واحد 17

بصیر راهبر

مسعود استحمامی، علیرضا پورسروی تهرانی، جواد اسدی، محمد قبول

علی احمدی بیداخوبدی، محسن جیریائی شراهی

77514575-7
77514577

تهــران - خیابــان شــریعتی - ســه راه طالقانــی - خیابــان خواجــه نصیرطوســی-
پاك237-طبقه دوم-واحد2

بخردیار

علیرضا خلیلی شنگل، رضا محمدی

عباس جهانی

88311988-88824998-88324067
88324068

تهران- کریم خان زند- قائم مقام- خیابان سنایی- خیابان دهم- کوچه حسینی- 
پاک 61- طبقه 1- واحد 205

برنا اندیشان رایان

علیرضــا عطوفــی، ســید عبــاس اســمعیل زاده پاکدامــن، محمدرضــا گلچین پور، 
علی اکبر اورعی، محمد صادق حشــمتی، نیما جناب، ســیاوش مهدی پور روشن، 

حسین آریان

عماد دانشور داورانی

88791437-88785765
88791670

تهران - خیابان ظفر - بین اتوبان مدرس و نلسون ماندال - پاک 290، طبقه 4

ایران مشهود

غامحسین رمضانیان، محمدعلی معتمدی، علی محمد همتی، ولی خلیفه نیری

03538301695-03538301696
03538301696

یزد-صفائیه- بلوار دانشــگاه-بلوار پروفسور حسابی- حدفاصل میدان عالم و 
فرهنگ)نعل اسبی(- ساختمان نگین- واحد 101

 ایساتیس محاسب كویر

حسین صاحب الزمانی، علیرضا هزاره، نادر علی پور

66381257-66381151-3
66381257

تهران- خ شــهید نواب صفوی- جنب ایستگاه مترو- ساختمان شهاب2- واحد 
254

اهمیت نگر
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مجید اله وردی، سید رضا تقوی تكیار، محمدعلی معینی

88722413-88724217-88722143
88711377

تهران- خ خالداسامبولی)وزرا(- کوچه 11- پاک6- طبقه 2

بهنام مشار

رامین رضا زاده، جواد شیرکوند، مهدی رضا قاسمیان

نادر داوطلب ثابت

26413905
26413580

تهران- بلوار میرداماد- خ البرز- کوچه قبادیان شرقی- پاک28- واحد 1

به بین محتوا

رضا آتش، محمدرضا آرزومند صومعه ســرایی، نادر رستگاری، احمدرضا شریفی 
قزوینی، علی مشرقی آرانی، هومن هشی، رسول دوازده امامی

داود کلوانی، فرید منصوری، موسی اکبری نفت چالی، سجاد دل پاک، عبداالحد 
عباشی، مهران گنجی، حسن صالحی یزدی

88843708-88305391-3
88844685

تهــران- خ قائم مقام فراهانی - جنب میدان شــعاع - ســاختمان 114- طبقه 4- 
صندوق پستی: 15815-1137

بهمند

مرضیه پردلی، مرتضی رحمانی یگانه، هوشنگ رهنمائی

88425209
88425209

تهران- خ اســتاد مطهری -خ تركمنســتان -پاك20- طبقه3- واحد6- صندوق 
پستی: 15655-314

بهروش پارسا

محمدصدیق امیری، بهرام همتی، فرزاد خالبندی

رضا عزیزی مقدم، جعفر غامی 

22889052-22889645-22889338
22889624

تهــران- خ میردامــاد- میــدان كتابی-خیابان جلفا- نبش كوچه ســیمرغ غربی-
پاك2-واحد6

بهروزان حساب

مجیدرضــا بیرجندی، مهربان پروز، فریده شــیرازی، رضا یعقوبی، مرتضی حاجی 
عباسی، محمدرضا عبدی، بهاره همتی

علی مسعودی، شهرزاد میثمی

88493171-76-88343235-36-88849640-41
88309490

تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان فجر- پایین تر از كانون زبان- پاك 27-  
صندوق پستی 15875-5551

بهراد مشار

سیدمحسن حسینی، محمود مائی

88392215
88392234

تهــران- یوســف آبــاد- خیابــان چهلســتون- خیابــان دوم- پــاک 18- طبقــه 5- 
واحد10

بهداد روش امین

علی رمضانی، علی اصغر جعفرزاده هنجنی، محسن آمون

شهرام پور اختیاری ناوی

44289164-44299980-1
44289235

تهــران- خ ســتارخان- بیــن فلکــه اول و دوم صادقیــه- بلــوار شــهدای صادقیه 
شمالی- خ مرودشت- پاک1- واحد12

بهداد حساب آریا
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رضا محمدخانلو، حمید عایی ورکی، سید حسن عائی، نصرت اله اسمعیلی

عبدالخالق خنکا
44969286-44022377

44047590
تهران- فردوس- بلوار فردوس- پاک 361- طبقه 5- واحد20

پایش گستر حساب

فرهمنــد امیــری جوبنــی، محمد مهدی جمشــیدی فر، منوچهر عباســیان پیرنیا، 
بهرام کیانی

سعید درودی

02632736862-3
2632756863

کرج- مهرویا- میدان معلم- ساختمان معلم )شماره 15(- طبقه 3- واحد 8

پارس

علیرضا ابراهیمی پویان، مرتضی زنجانی، مزدك كاظم زاده

86025618-86025781-86025796-88175450-40
89782153

تهران-سهروردی شمالی-اندیشه سوم-پاك 96-طبقه دوم-واحد 3

بینا تدبیر

عارف شفقت رودسری، مینو فرقاندوست حقیقی، مراد مؤمنی، حبیب رودساز

88561704-88561089
88683826

تهــران- ســعادت آبــاد- خیابــان عامه جنوبــی- خیابان شــهید محمــد قیصری 
شرقی )32(- پاک20 - طبقه اول - واحد3

بیالن گزارشگر

عباس اسرارحقیقی، حسین فرج الهی، بهمن فدوی رودسری

محمد کاظم ضیاءپور، علیرضا طاری بخش

88306911-88835207-88829761
88831681

تهران- شمال میدان هفت تیر -خیابان مایری پور - خیابان مهندس زیرك زاده 
- شماره 20- طبقه اول

بیداران

عبدالحسین رهبری، امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی، ابوالقاسم مرآتی 

محمــد ابراهیمــی، حســن ســراجی، محمــود عبدلــی، مهــدی فرزانــگان، علیرضــا 
شهریاری، سید حسین احسانی امرئی

88504586-8
88502045

تهــران- خیابــان مطهری- بین دریای نــور و كوه نور- ســاختمان هواپیمایی تركیه- 
شماره 231- طبقه 3- ص پ 14155-3739

بیات رایان

محمد اقوامی پناه، خسرو عسگری، مهدی عباسی

ولی اله قاسمی

22350960-22375120
22375120

تهران- بلوار فرحزادی-بعد از پل نیایش-نبش گلستان سوم- ساختمان افق-
طبقه3-واحد12

بوستان محاسب ایرانیان

ابراهیمــی، رضــا صالحــی، مهــران فرجــی، محمــود واحــدی، احمــد  محمدرضــا 
شهنوازی

مهدی دهقانی، مرضیه باقری، رقیه وحیدنیا

88980402-88980448
88980373

تهــران- خیابان دکتر فاطمی-روبروی خیابان کاج-پاک 136 -ســاختمان تهران 
64-طبقه پنجم جنوبی-واحد 24

بهنود حساب
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داود حسینی، سید رسول حسینی، كاظم عامری

88141707
88141787

تهــران- خیابــان كریــم خــان زند-خ شــهید مصطفــی حســینی-نبش كوچه دوم 
غربی-پ3-ط3-واحد9- )صندوق پستی 339 - 15855(

پویش دقیق تراز

مهرداد حاجی ابوالحسنی، بیژن نجفی، روح اله امینی مصلح آبادی

88416968-88419152
88408229

تهران- خیابان مطهری- خیابان یوسفیان- شماره123- طبقه7- واحد25

پرهام مشار

رسول نصیری خوبدهی، میثم یاسری

امان کمی

22341880
22341880

تهران- اوین -مجتمع آتی ساز-فازیك- بلوك 5-شماره5173

پرسیان پاد

منوچهر ســرمدی، ســیدمصطفی شــاه صاحبی، ناصر صلحی، علی سالم، محمد 
حسین زواریان

مهدی شربتی

88937396
88938158

تهران- خ فلسطین شمالی - کوچه آبادیان - پاک 8- طبقه دوم

پردازش حساب هونام

معصومه ثابت راسخ، محمد حسین فرخ بخت، کیوان کابه

36611071-03136615505
3136611071

اصفهان- خیابان میر- کوچه 23 - خیابان میرفندرســکی - ساختمان 82 - طبقه 
اول -  واحد یک

پایش پرگاس کاردان

محمدتقی اختیاری، غامرضا حسین پورمشتاق، اعظم رضائی پورنوجه ده

44264486
44264487

تهران- خیابان ستارخان- روبروی برق آلستوم- پاك794- واحد4

پاسارگاد احرار

افشین حسن زاده نامقی، پیام محمودی، رضا طهرانی، احمد آقاجانی، علی اکبر 
پورموسی

محسن راسخ

051-36038797-8
05136038799

مشــهد-بلوار دانــش آمــوز- بیــن دانــش آمــوز 15 و 17- پــاک 149-ســاختمان 
پزشکان- طبقه دوم- واحد6

پارسیان حسابرس افق

قاسم قاسمی، علی قریشی طیبی

 سمیرا چراغی

44470084
44430186

تهــران- بزرگراه اشــرفی اصفهانــی- باالترازمیدان پونک- خیابان ســوم-پاک61-
واحد4

پارس ارکان تراز
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رحمت آقادوست، مجتبی فتحی مقدم بادی، مصطفی حقدوست

88736447-8
88736449

تهران- آرژانتین- خیابان بیهقی- خیابان شانزدهم- پاک13- طبقه 3- واحد6

تدبیر ارقام اسپادانا

علیرضا رسولی، مرتضی مصدری

88902999-88909144
88908837

تهران- خ استاد نجات الهی- خیابان اراك - پاك 72- طبقه 2 - شماره 4

تدبیرگران مستقل

عبــاس حاجــی آقــا پــور، عبدالمحمــد غیاث یگانــه، ســیروس مهربانی، جمشــید 
پیک فلک

ساسان بابائی، شهاب سلیمانی ایرانشاهی، عسگر محمدی

44012536
44961645

تهــران- فلکــه دوم صادقیــه- ابتــدای آیــت الــه کاشــانی-خ اعتمادیــان- پشــت 
بیمارستان ابن سینا - پ 15 - طبقه1-واحد3

تدبیر محاسب آریا

منوچهر احمدی، هاشم حبیبی، غام شاهری

01144291992
01144291993

آمل- خیابان طالب آملی- روبروی دریای 26- طبقه دوم فروشگاه کاشی نیلو

پیوند ارقام راهبر ایرانیان

علی جلوس فعلی، حمیدرضا رستگار طلب، علی اصغر حق شناس چوبری

01333252638

رشت- بلوار معلم- کوچه الله- کوچه 10 متری پنجم طالقانی- ساختمان یاران- 
طبقه3- واحد 5

پیشگامان تراز امین

ســعید رضائــی قدیــم، علــی رمضان نــژاد، منصــور گرکــز، ناصر معرفــت، مرتضی 
ادیبی، کاظم زارعی

هادی سلطانی، بهزاد محمدی، محمدعلی بشارتی

44976822-44012385
44089702

تهران- بلوار آیت آله کاشانی- روبروی مجتمع یاران- پاک55- طبقه 2- واحد4

پیشداد اندیشه مهرگان

محمد کهندل، حسین کهندل، علی تاریخ چی

05138946421
05138946421

مشــهد- بلوار دانشجو- کوچه دانشــجو 25)پرورش 28(- پاک554- مجتمع 
آراکس2- طبقه7- واحد702

پیام محاسب ایرانیان

جمشید شاهرخی چمن آبادی، محمدحسین ودیعی نوقابی، سیدرضا گلستانی

حسین عباس طایی

0513842201-4
05138430258

مشــهد- پنجراه ســناباد- خ دانشسرای جنوبی- خ ابن  سینا- پاک 145- طبقه 
اول- واحد شرقی

پویندگان پارس حساب
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فیروز عرب زاده، علیرضا مصطفی زاده، سید سعید ثنائی کرهرودی

ســید جــواد حبیــب زاده بایگــی، محمــود مصطفــی زاده، ســینا مهربانــی، حیــدر 
محمدزاده سالطه، غامرضا زاده کفاش

88806876
88806876

تهران- خیابان مطهری- خ شــهید حمید صدر- خ الرســتان-پاك5- ساختمان 
سپهر- طبقه سوم-واحد 302

تالش ارقام

پرویز مرادی حامد، میر مجید وکیل زاده یان، علیرضا صفائی

66595969
66564020

تهران- میدان انقاب- خیابان کارگر شمالی- خیابان فرصت شیرازی- ساختمان 
سهند- پاک 14- واحد7

تراز آوران امین

یدا... اكرمی، مسعود حاجی عبدالحمید، حمید رضا معلم

محمد مرادی

88726395-6
88726397

 تهــران- خ شــهید بهشــتی- خ شــهید خالداســامبولی- خ پنجــم - پــاک23-
طبقه 3- واحد 33

ترازنما همكاران

حسن اخوان ماسوله، جواد باروئی، مهدی حسین زاده

محمد آذری

051-38434516-38463834
05138465159

خراسان رضوی- مشهد- خ احمدآباد- بلوار رضا- نبش رضا 1- پاک40- طبقه 
اول

تراز محاسب ماندگار

احمــد ثابت مظفری، ابوالقاســم فخاریان، محمد كاظم روح اللهی، حامد ســیار، 
مصطفی نوروزی

اصغر حیرانی، ناصر خوبرو، بهروز عباداله الوارسی، هادی حمید، بهنام رمضانی 
آناویز

88102631-3
88728525

تهران- خ بخارست- نبش كوچه یازدهم- پاك38- طبقه8-واحد33

تدوین و همكاران

روح اله قدیانی، مجید قدیانی، محمد نصرالهی فكجور

44624101
44622917

بــه شــاهین  متــری گلستان)شــهید مخبری(-نرســیده  آبــاد-35  تهران-جنــت 
شمالی-پاك 179-واحد 2

تدبیر محاسبان توانا

بیژن افشاری علی آباد، علیرضا خلیلیان، مهربان ریحانی

غامرضا توکلی

88977635-6
88972586-7

تهران- بین فاطمی و گلها -  روبروی مجتمع فرهنگی وزارت کشــور - پاک35 - 
طبقه3 -  واحد6

تدبیر تراز نگار

علی اکبر ناظم زاده، حبیب قوتی، محمود آقا جعفری

88246341
86014651

ستارخان - کوچه میرداماد - بن بست سروناز - پاک 2- طبقه سوم

تراز مشهود محتسب
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نجف باقرلو، اسماعیل محمدی كیا، محمدرضا نظریان رستمی

44499464

تهــران- میــدان پونک- پایین تــر از بلوار عــدل- کوچه علی قلــی زاده- پاک 16- 
واحد2

حساب نگر متین

محمدرضــا عزیــزی، محمــد حســن كریمــی، کریــم هاتفــی، کامــران خدائــی، بال 
محمدزاده، محمد ترامشلو

علی علیمردانی، مهین شقاقی

44973117-44971639-44978149-44975513
44978149

تهــران- فلکــه دوم صادقیــه- خ ســازمان آب غربــی- ابتــدای خ گلســتان یکــم-
پاک23- ساختمان زمرد-طبقه 4- واحد 15

حساب گستر پویا

حسین آقامحمدی، علی خسروی لرگانی، داریوش کیان آسا، پویا مهدوی فر

بهــزاد مشعشــعی، زانیار ذوالفقاری، ســید حمیدرضا حســینی نژاد، ســید محمد 
توسلی طبائی

88584163-88690830
88690830

تهــران- ســعادت آباد- خیابــان عامــه طباطبایــی- ســاختمان عامــه- شــماره 
80-طبقه3-واحد4

حامیان كاردیده پارس

مهــدی آقاجانــی، ســیویل احمــدزاده، حمیــد خادمــی، حســین شــیخی، محمــد 
خمیس آبادی، حسن مرادقلی، محمدرضا غربیان، رضا ابوالفتحی زاده

قاسم عباسی، وحید اسماعیلی کاخکی، رضا غامی، مهدی جامه بزرگ
22270949-22270981-22912159

22270949-22270981
تهران- خیابان میرداماد-خیابان نفت جنوبی-كوچه تابان-پاك10-واحد 15

حافظ گام

رضا كریمی، یوسف قیاثوند

44960495
44960495

ولیعصــر-خ  فردوس-خیابــان  بلــوار  ابتــدای  صادقیــه-  دوم  فلکــه  تهــران- 
اعتمادیان شرقی-پاک19-طبقه اول - واحد3

حافظ اندیشان پارس

مهران پوریان، فرشته نوروزی، سید محمود تقوی

22903758-9
22276338

تهــران- بلــوار میرداماد-میــدان محســنی-خیابان شــاه نظری-کوچــه چهــارم-
شماره یک-واحد7

توسعه مدیریت دانا

حســن ســتاری، حمید شــاكری، حســین مقدم، محســن فتاحیان، ناصر حیدری 
رنجنوش

66949071-2
66913733

6B تهران-میدان توحید-خیابان فرصت شیرازی-پاك 83-واحد

توانگر محاسب و همکاران

محمدرضا بیات ســرمدی، سیدحســن رسول ز اده كاشــانی، میرمحمود موسوی 
هوجقان

شیوا حبیب زاده

22142942-22142943
22143171

تهران- سعادت آباد-باالتراز میدان کاج-کوچه پنجم-پاک6-طبقه 3-واحد14

تلفیق نگار



مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

99| شماره چهل و نه | بهار 981399  شماره چهل و نه | بهار 1399|

سیدعلی شیرازی، داریوش امین نژاد، محمد جعفر دهقان طرزجانی

رضا طیبی، صالح عیسی وند

44299340-1
44297192

تهــران- بلــوار اشــرفی اصفهانــی- باالتــر از جــال آل احمــد- خیابــان طالقانــی-  
پاک12-واحد14 و 15

داریا روش

سیاوش سهیلی، نعمت ا... علیخانی راد

88902316
88902340

تهران- خیابان ولی عصر - بین فروشــگاه قدس و پمپ بنزین كوچه پزشــك پور 
- شماره 24

خبره

ارمیا اصفهانی، ناصر شاكری، علیرضا مهدی بابائی، جواد امیر خانلو

عبدالکریم نوروزیان

01144227635-8
01144227638

آمــل- محلــه طالقانی- بلوار شــهید روح اله ســلطانی- بن بســت شــهید حیدری 
30- پاک 403- طبقه چهارم

خبرگان حساب امین

عباس احمدیان، ابراهیم خبیری، حسین نجفی

051-38834181-3
051-38834183

مشــهد- بلــوار وكیل آبــاد- بلواركوثــر- کوثر شــمالی1-پاک81- صندوق پســتی 
91895-1175

خبرگان پارس پویا

ابوالفضل بسطامی، منوچهر زندی، مجتبی فریدونی، سجاد بسطامی

88709743-88709744-88721269
88716518

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی -باالتر از بیمارستان تهران كلینیك -ساختمان 
216 - طبقه3 - واحد 26

حسابرسین

منصور خداپرست، فرهاد خلیلی، داود غرقابی

88546300-88516792-3
88757479

تهران-خیابــان مطهری-خیابان علی اكبری-خیابــان صحاف زاده-پاك 56- طبقه 
سوم

حسابرسان نواندیش

علی بخشی، مجید عبداللهی، محمدرضا گل محمدی

88707615-88708148
88708148

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از مطهری- کوچه ناهید- پاک 84- واحد 4

حسابرس معتمد پارسیان

رمضانعلی كیوانی، خسرو محمدی رودباری

88709315-88712792
88709315

تهران- خیابان شهید بهشتی - پاك490 -طبقه دوم

حسابدانان
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یداله علیزاده، تورج امجدیان، عاطفه مرادی

فاطمه فرخی نژاد، یاور حیرانی

44972551-44972817
44965479

تهــران- متروصادقیه - خیابان ولی عصر- خیابان اعتمادیان شــرقی- پاک 15- 
طبقه دوم - واحد 8

راده

غامحســین حج فروش، ســعید امیر خانی توران پشتی، کیومرث مرادی، علیرضا 
دژکامه، اردشیر شهبندیان، سعید شمیرانی

محمدرضا مرادی

88928981
88929923

تهران- میدان ولیعصر- ساختمان تجارت ایرانیان-طبقه سوم - واحد 6

رئوف اندیش امین

محمد دل آرام، ابوالفضل اسامی، علی مکوندی، رحیم سلمانپور

88808439-88901496
88808439

تهــران- میــدان جهاد )دكترفاطمــی(- خیابان كامــران- پاك15- واحــد1- طبقه 
همكف

دل آرام

عبدالعظیم ایزدی، محسن شكری زاده، فریدون مظاهری

مهدی ماست بند زاده

031-36204794-5
031-36204794

اصفهان-چهاربــاغ بــاال، مجتمــع تجاری كوثــر 2، طبقه 4، شــماره 603-صندوق 
پستی: 81655-896

دقیق تراز سپاهان

بهزاد جعفرپور، مهدی صولتی، طاهر مراغه پور

44289456-7
44289455

تهران- فلكه دوم صادقیه- ساختمان گلدیس- طبقه 12- واحد 12

دقیق آزما تراز

منوچهــر انــوری زاده نائینــی، میلتن ایــوان كریمیان، بهروز دارش، ســعید ربیعی، 
سید حسین عرب زاده

مصطفی ســامانی، خســرو ســجادی، مصطفــی بیاتی، علی اســامی گنــزق، مهری 
ترکمانی پری

44846601-3-44846605-9
44846612

تهران- بزرگراه نیایش- بعدازچهارراه ســردارجنگل- آبشناسان -خیابان نشاط- 
نبش كوچه سوم غربی-پاك24

دش و همكاران

منصور اســدزاده، ایرج جمشــیدی فر، احمد حســنی، ســید جمیل خباز ســرابی،  
مجیــد صفاتــی، مرتضــی عســگری، عبدالحســین فــرزان، كاظم محمــدی، فریده 
محمدی، ســنجر مقبلی، حســن منوچهری فرد، نوروزعلی میر، خســرو واشــقانی 
فراهانی، احمد وحیدنیا، ســید خضرا... ولی زاده، حمید خادم، مســعود خزائی، 

بهاره حقیقی طلب، محمدپیرهادی، وحید خسروی
علی دارابی، هادی مؤیدی آملی، محمدجواد مصلح، ملیحه برادری ازغد، مهدی 

سوادلو،  مهدی غفوری، محمدباقرپور صالحی، محسن شیرخوانی
88866022-5
88867640

تهران- سهروردی جنوبی- پایین تر از مطهری- خیابان برادران نوبخت- شماره 
29- طبقه اول

رهیافت و همکاران

شعبان حبیب پوركوچكی، حسین شریفی یزدی، ابراهیم مرادی

امید افخمی

88545638-88545625-88510054
88543783

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-باالترازخیابان استاد مطهری-خیابان ششم- 
شماره 23- طبقه اول - ص پ 14335-1336

داوران حساب
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ناصر بیگ، محمد دشت آبادی، جواد صالحی

فاطمه صالحی

88288862-3
88288865

 A تهران- مرزداران- کوچه الوند 13- خیابان شهید بیژن ابراهیمی)الوند(- برج
شمالی- طبقه 5 - واحد 505

روشنگر بصیر

عبدا... تمدنی جهرمی، موسی حسن زاده تازه قشاق، غامعلی خسروی

محمد حسین قربانی کوهبنانی

88985751
88975721

تهــران- خیابــان ســیدجمال الدین اســدآبادی- خیابان 4- شــماره5 -واحد 6 - 
صندوق پستی: 14335-1358

رهیافت حساب تهران

فرشته بکشلو، بهمن دامنی، فریدون جمشیدی

مهدی جعفری نسب

44978819-20-21-23-24
44976043

تهران- فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شــرق- نبش خیابان وفا آذر جنوبی- 
مجتمع تجاری و اداری آیریک سنتر- طبقه سوم- واحد 115

رهنمود ارقام پارس 

محمد حاجی پور، حسین شیخ سفلی، جواد عیش آبادی، نقی مزرعه فراهانی

مجتبــی  حســینی،  تقــی  ســید  میرمحمدمیگونــی،  سیدحســن  تنانــی،  محســن 
کریمی نژاد، محمد جواد شیخ
88532628-88523059

88760920
تهــران- خیابــان ســهروردی شــمالی-انتهای خیابــان خرمشــهر-خیابان شــهید 

عربعلی-شماره 1-واحد6

رهبین

حسن حیاط شاهی، مسعود شیرازیان، محمدحسین ولی

22912917 -22911883
22229751

تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری- کوچه دوم- پاک39- 
طبقه5- واحد9

رمز پویا

فریبــرز امیــن، امیرحســین بهرامیــان، كریم حســین آبادی، عباســعلی دهدشــتی 
نژاد، همایون مشیرزاده، عباس سالک

محمد خان محمدی، مجید محمدی، نرگس پوالدی

22137707
22137708

تهــران- ســعادت آبــاد- بلوار پاك نژاد- باالتــر از میدان ســرو - خیابان حیدریان 
)آسمان سوم(- پاك 15-صندوق پستی 91865-473

رایمند و همكاران

روح اله گلمكانی، سیدعلیرضا یحیائیان بافنده، خسرو فخاریان

سید یاسر رضوی

051-36021733-5
051-36021736

مشهد-بلوار فرامرز عباسی- نبش فرامرز عباسی 9 )رسالت8(- پاک 1- طبقه2

رایمند امین

حمیدرضــا المعــی، مجیــد رضــازاده، محمدعلــی صالحــی تجریشــی، حمیدرضــا 
فروزان، ســعید قاســمی، محمود لنگری، محمود محمد زاده، محمدجواد صفار 

سفائی، نصراله صالح، سعید صدرائی نوری، حسین یحیوی صائین

علــی ســاالری، عبــاس حاجــی عــرب، علی اســامی، هــادی امینــی، محمــد جعفری 
انارکولی، مهدی محمدلو

88726802-88726665
89774853

تهران-خیابــان احمــد قصیر )بخارســت(-کوچه نوزدهم- پــاک 18- واحد 14- 
طبقه 7

رازدار
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لقمان سینكاكریمی، جواد محمدی، محمدرضا همتی، جواد نعمتی

محمود معین الدین

26142600-4
26142605

تهران- اســتاد حســن بنا شــمالی، ضلع جنوبــی میدان ملت، خیابــان قلیچ خانی، 
پاک 108، طبقه 6، واحد 23 

سنجیده روش آریا

محمدرضا سرافراز، مهران شاكری، پرویز نوبهاری شبستری

88334681-88007496-88630200
88007496

تهــران- انتهــای خیابــان هفتــم كارگرشــمالی- جنــب بزرگــراه كردســتان- خیابــان 
اشكان- پاك 4- طبقه 2

سنجه حساب

هوشنگ خستوئی، شهره شهائی، اسدا... نیلی اصفهانی

فریبرز محمد خداجو

88794646
88794928

تهــران- میــدان آرژانتیــن- اول خ آفریقا- شــماره 9- بلوك ب- واحد شــماره 3- 
صندوق پستی: 14155-4175

سخن حق

مهدی سردهی، سیدمحمد عارف پور، مهدی گوهری، مهدی کوکبی

محسن حمیدیان، عبدالحسین رجبی

88172563-88172560-88543882
88172560-88543882

تهران- خ بهشتی)عباس آباد(-خیابان قائم مقام فراهانی- خ چهارم- پاک 10- 
طبقه همکف

سپند تدبیر نیكان

غامحسین موالئی، کامران سلیمی، محمدعلی جالی گلوسنگ، غامرضا شجری، 
احمــد ظفرپرنــده، مصطفــی هاشــمی، اکبــر وقار کاشــانی، ناصــر ایران نــژاد، حمید 
حســینیان، محمــد کاظمــی، محمدرضــا امیــری بهمــن بیگلو،مختار موســوی پور، 
معرفــت صالحــی، علی حیدری، ســید مهدی میرحســینی، محســن آل  آقــا، مهدی 

قنبری، مهدی معین پور، علی موسی زاده، رویا دارابی
جواد شیخ غفاری، ابوالفضل قربانی، امیر شیری، الهه فتحی، سعید احمدی زاد، 

علیرضا آقایی قهی
22037213-5

22012264
تهران- بلوار افریقا-نبش عاطفی غربی- پاک152-برج صبا-طبقه7-واحد71

سامان پندار

محمد رضا نعمتی، حمیدرضا نقی زاده، حسن رستمی روشن

88193208-86081454
89778447

تهران- خیابان ولیعصر- خیابان شــهید وحید دســتگردی-پاک283-طبقه 5- 
واحد19

سامان اندیشان یكتا

جمشید اسكندری، محمد دلیرانی، علی اصغر شهبازی

حامد احمدیان، احمدرضا عباسی زرمهری

88952290-88952289
88952289

تهران- میدان فاطمی-پاك13-ساختمان فاطمی-طبقه هفتم- واحد73

ژرف بین بهبود ارقام

عباس خزانه، مجید شهبازی، سعید فاتحی، محمدحسین سراج شیروان 

احمد ملک زاده، یوسف باقریان قره تپه، عباس فراهانی

22365056-8

تهــران- ســعادت آباد- بلوار شــهید پاک نژاد- چهارراه ســرو- بلوار ســرو غربی- 
کوچه شبنم- پاک21- طبقه 2

رهنو حساب
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فرهاد بهزادی، سهیل لشگری، حسن صادقی حسن آبادی

88851677-88851675
88947549

امینــی- کوچــه  زرتشــت-نبش  از  شــمالی-پائین تر  فلســطین  خیابــان  تهــران- 
پاک22-طبقه2-واحد4

صالح اندیشان

حسن حاجیان، محمدصفا دهقان، حسن روح افشاری، افسر عابدین، ابراهیم 
تیموری، حسین جعفری

نیما ابطحی، شهرام خسروانی

44008177-9-44022660
44049063

تهــران- فلكــه دوم صادقیه- بلوار آیت اله كاشــانی- جنب برج یــاران- پاك 210 
)ساختمان ماد(  طبقه 4 - واحد 12 - 14 - 15

شهودامین

محمدعلی اكباتانی، مهســا فرخی، مجید كشــورپژوه لنگرودی، سیروس گوهری،  
ام البنین خوشنام زارع

 مریم عادل، مسعود ولی پور گودرزی، مجید باواخانی

88717651-88717650
88720188

تهران- خیابان دكتر بهشــتی-خ قائم مقام فراهانی-ســاختمان 216 -طبقه 4 - 
واحد 35 - ص پ 15875-6666

شراكت

حسین خمسه، منصور شمس احمدی، الهام گودرزی 

مهدیه متقی الحق، دیاکو زارعی، سید نعت اله موسوی

88960173-88960145
889788313

تهــران- خیابــان زرتشــت غربی- روبروی بیمارســتان مهر - پــاک45- طبقه 3- 
واحد غربی

شاهدان

محرم بردبار، محسن حامدی فر، محمد نداف

22048629-22043604
22050841

تهران- خیابان آفریقا-خیابان طاهری-پاک44-واحد2

شاخص روش

جهانگیر رضائی، حمیدرضا شایان، علیرضا شایان

محمد علی آقاجانی، بیژن گیاه چائی، امیر نعمت اشرفی

22904200-22902484
22272190

تهران- خیابان میرداماد- نفت شمالی -نبش خیابان نهم- پاك 39 - واحد23

شاخص اندیشان

سیدحسین سجادی، علیرضا سینائی، علیرضا مستوفی

66958031
66963981

تهــران - ولیعصــر - کوچــه شــهید عبدالرضــا عبــدوس - کوچــه شــهید حســین 
سخنور - پاک 37- طبقه سوم- واحد 7

سینافكر

عبدالهادی بحرانی اصل، لیا رضائی جهقی، محمد تقی منصوری راد

داریوش فارسی منش، علیرضا مسعود خورسندی

44298622-44264957-44264812
44298622

تهــران- بلــوار مــرزداران- بلــوار آریافر - نبــش گلدیس- شــماره 21- طبقه اول- 
واحد 2

سیاق نوین جهان
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اصغر بختیاری، حسن تنگ عیش، فرانك زنده نوش

88007664
88335766

تهران- خیابان كارگرشمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فكوری -پاك181-
طبقه 2- واحد3

فرداپدید و همكاران

اسماعیل اقبال صفت رونقی، مرتضی آشوری فاح، حمید محمدی

ابراهیم اسفندیاری، سید حسین نسل موسوی، مهدی بسحاق

88170697-8
88170697

تهران- ســهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- خ گلشن- کوچه چهارم- پاک4 
- طبقه دوم

فرانگر حساب خبره

مــراد جعفــرزاده اســامی، مســعود جعفــرزاده اســامی، علــی صــدر پنــاه، احمد 
جیران زاده

88671681-88675722-88661175
88661269

تهران- خیابان گاندی- خیابان23-پاك21-واحد2

فراگیر اصول

نریمــان ایلخانی، فریبرز حیدری بیگوند، ســعید خاریابنــد، پرویز صادقی، اصغر 
عبداللهی تیرآبادی، مصطفی دیلمی پور، عبداله قلعه

حســن یاســور علی پــور، ســید مهــدی حســینی، مهــرداد چوبینــه، حجــت زارعی 
کبودان، کورش سپانلو

26213137
26213102

تهران- بلوار نلسون ماندال - شماره 244- مجتمع اداری الهیه- طبقه 6- واحد 
606

فراز مشاور دیلمی پور

جهانگیر حاجی میرزابیگی، فیروز خاكپور، عنایت فاروقی

88514539
88519537

تهران- ضلع جنوب غربی پل سیدخندان- خ میرمطهری-ساختمان 38- طبقه 
5- واحد52 - ص پ15875-3553

فراز حساب

مجید بمانی محمدآبادی، مهدی كشاورزبهادری، حلیمه خاتون موصلی، محمد 
رضا نادریان، آذر صالحی نیک، غامرضا درباری

بنفشه حمزه میوه رود، علیرضا عیوضلو، محمد قربانی 

66408226-66498025-66492871
66479189

تهران- خ وصال شیرازی- بزرگمهر غربی- كوی اسكو- پاك14- طبقه 4

فاطر

نسرین پاشائی راد، معصومه شعبان، مرتضی نوبخت، فروغ رشتچیان

88905647-88890619
88902389

تهران- خ فلســطین شمالی- باالتر از بلوار كشاورز- ساختمان 55- پاک463- 
طبقه4-واحد 18-صندوق پستی: 14335-198

عامر مشاور تهران

هادی باباپور، محمود صدر، علی امیرنظری، عبدالصمد طهرانچی بلدی

علیرضا تقی زاده فانید، وحید منصف

88843015
88345794

تهــران- ضلــع جنوب شــرقی میدان هفــت تیر-كوچه شــیمی-پاك70-واحد2-
صندوق پستی: 15855-357

صدر
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منصور اعظم نیا، محمد زمانی، منصور یزدانیان، جمشید دانش شهرکی

حمیدرضا قهرائی، علیرضا مســتغاثی، علیرضا افراز اسفندارانی، محمد محمدی، 
مهدی موالئی نژاد

031-37750144-5
031-37750146

اصفهان-پل وحید-ابتدای بلواروحید-مجتمع اداری امین-طبقه 3- واحد20

كاربرد تحقیق

محمدحسین بدخشانی، حسن خدایی، علی رحمانی، علی اصغر محمود زاده، 
احسان اسدی نیا

پیمان پوری

22023544-26207139-26207146
22038244

تهران- خ نلسون ماندال )آفریقا(-خیابان عاطفی غربی -پاک 60- طبقه اول

كاربرد ارقام

بهــزاد كیانــی، مجیــد نیــك بخت شــیبانی، مریــم علــی شیری، حســین یاراحمدی، 
جمشید احمدی

مسعود مرادی، مصطفی مافی، رامین مابابائی پلت کله، رویا شریف  نیا 

07136340016-18
07136340294

شــیراز-خیابان معالــی آباد-روبــروی پــارک ملت- ســاختمان طوبــی8- طبقه 1- 
واحد 2

كارای پارس

رضــا ارزیتــون، جــواد بختیــاری، علیرضــا شــهروزی، حســن علیزاده، ســیدمحمد 
كشاورزیان، مهدی مسچی 

محمد علی فخرآبادی، محمدرضا هاتفی، ابوالفضل محمودی

88020137-88334654
88334654-88020137

تهران- خیابان فاطمی- میدان گلها-خیابان کاج جنوبی-خیابان شهید فکوری-
پاک9-طبقه اول-واحد2

كارآمد حساب ایرانیان

بهرام حشمتی، محمد ابراهیم منتظری جویباری

مهدی اباذری گوشکی

44090826-44090760
44030002

تهــران، اشــرفی اصفهانــی، نرســیده به بلــوار مــرزداران، خیابان گلســتان 14، برج 
نگین رضا، طبقه دهم شمالی، واحد15

کاربرگ سامان

كورش جمشیدی اوانكی، فرزین حاجی محمدعلی، احمد رجب خواه شلمانی

محمدحامد خان محمدی، معصومه اصفهانی

66597644-66597753
66597706

تهران- میدان توحید-ابتدای خ ستارخان-خ کوثر دوم-پاک1-واحد5

قواعد

محمدرضا آرون، بیژن جالی، محمود محمودی نیا

88448360
88448360

تهــران- خیابــان مطهری-نرســیده بــه ترکمنســتان- پــاک28- طبقــه 4-واحــد 
جنوبی

فهیم مدبر

محمدسعید اصغریان، مریم بستانیان، جواد بستانیان، کیهان مهام، امیرجمال 
امیدی، محبوب جلیل  پرثمرین، حسین شرفخانی، قهرمان سراج، محمد ستاری

سعید قره داغی، محمدعبادی، محسن چگنی، مهدی جعفری ابربکوه

88934350-3
88916522

تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- کوچه خسرو- پاک24- 
طبقه 5- واحد 10

فریوران راهبرد
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سید سعید صادقی، اسماعیل جانثاری، محمد تقی رستمی

ستار سامت آقباش، محمدباقر صادقیان

88706186-7
88712599

یوسف آباد- خیابان فتحی شقاقی- نبش بیستون- پاک 71- واحد 3

مستقل اندیشان پارس

علی اسماعیلی شیرازی، محسن جهرمی زاده، سید اصغر رهائی

3132373653
3132354378

اصفهان-خیابــان شــیخ بهایی- بعد از چهار راه آذر- بن بســت صفاری )شــماره 
25(- مجتمع آئینه- طبقه دوم- واحد 4

مدبران امین

حسین حسنی، محمد محقق ریاض، رضا یارمحمدی

مریم امیری اقدم

88909718
88903496

تهران- خیابان ولی عصر-خیابان زرتشت غربی-پاك14- طبقه 5

مختاروهمكاران

)معادل شریک(: 
حمیدرضا شایسته مند، اکبر گیوکی

مهدی علی حسینی، مهدی یاری، کیهان قزوینیان

88662592-3
88773083

تهــران- میــدان ونــک- خ برزیــل- خ شــهید عباســپور )توانیــر شــمالی(- کوچــه 
جهان آرا- پاک10

متین محاسب نوین

صابر جلیلی، سودابه رفیعی، فریبرز اطمینان

هدیه احیائی بجستانی، محمد سیرانی، امین رضایی

44084364
44052903

تهــران- بزرگراه شــهید اشــرفی اصفهانی- خیابان گلســتان 14- پــاک3- مجتمع 
نگین رضا - طبقه نهم- واحد 916

گواهان

امجد اســتیفائی، محمد هاشم پورمند، هوشنگ خوشروان، لیا بشیری خصال، 
ابوالفضل اکبری 

سعید سیستانی

88734707-8
88736361

تهــران- میــدان آرژانتیــن- خیابــان بخارســت- شــماره 49- طبقــه 4- واحــد5- 
صندوق پستی 663 - 15175

كوشش

احمد موســوی، اســدا ... نیكوئی، قاســم یاحقی، حمیدرضا عرفی، سیدمصطفی 
حسینی 

علیرضــا مانیــان ســودانی، میر وحیــد حســینی، آرش تقی پور، بیــژن کریمی، ناصر 
سلیمانی

26200450-2
22057835

تهران- خیابان ولیعصر-باالترازچهارراه نیایش-كوچه شهید رحیمی - پاك54-
طبقه3-واحد12-صندوق پستی663 - 15175

كوشا منش

قاســم ضرغامــی، شــهراد عوض پــور، جعفــر عوض پور، هــادی ملــك زاده، ایمان 
نیکوکار لیسه رودی

88827556-88835213-88847525
88827556

تهران- خیابان میرزای شــیرازی- خیابان فریدون نژادكی )كامكارسابق(- روبروی 
بانك ملت- پاك6- طبقه 2

كاشفان
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رضا دیوان علی، حسین شاهین فر، سید جهانگیر میرمیران، حمید طاهرپور

88100589-88552089
88552089

تهران- خیابان خالد اسامبولی)وزرا( - خیابان ششم - کوچه دل افروز-پاک19 
- واحد16

مهر آفرین بصیر

حسین سیادت خو، سعید تیمورنژاد، محمد نبی داهی، سعید سینائی مهربانی

88907679-88802901-88901547
89771641

تهــران- خیابان كریم خــان زند-خیابان آبان جنوبی- خیابان ســپند غربی-پاك 
64- طبقه سوم -آپارتمان شرقی

ممیز

)معادل شریک(:
هوشــنگ نادریــان، محمــد اوج، محمدعلــی ذهبی، محمــود پوربهرامــی، حمزه پاک نیا، قاســم 
تقــی شــیرخوانی،  اســکندری، غامعبــاس کریمــی، محمــد  کیــوان  محبــی، علیرضــا مهرادفــر، 
مجیــد نجارنــژاد اصــل، یدالــه اســامی، مســعود محمــدزاده، علــی اکبــر عباســی، ابوالفضــل 
دستجردی، حســن اســماعیلی، محمد پاشایی، علی شــمس، فریبرز خانی و ایمان پوریا، ایمان 

جنیدی جعفری، محمد نوری حسین آبادی، علی قلندری، علیرضا  لشکری، مسلم شاهین
حسین نظیف، رضا ماندی زاده کلهرود، محمد میکائیلی  الهاشم، عبدالعلی محسنی، سید مسعود صالحی، محمد حیدری،داریوش دارابی، علیرضا 
گردون زاده، سید یاسر موسوی سارسری، حسین مؤمن پور، حامد لواسانی،  سعید میرزایی، یاسر گرامی، محسن شیخ محمدی، سید علی اکبر 

تیموریان، فرید کریمی، علی شورورزی، مجید نعمتی، حمید کریمی، سعید صادق زاده قوی  فکر، محمد شوروزی، محسن حاج کرمی خوزانی

88103018
88101560

تهران- خیابان احمد قصیر- کوچه 13- پاک 9

مفید راهبر

شاهین ترکمندی، مرتضی فاح موحد، حمید رضا نیكخواه، محمد علی دارابی

88559316-88559370
88550897

تهران- خیابان ولیعصر-نرسیده به پارك ساعی-برج سپهر ساعی- واحد 406

مفاهیم حساب جامع

سعید براتی، علی وفازاده، حسن روشن زاده

محســن بهرامی راد، ســید مهــدی بنی هاشــمی کهنگی، محمدرضــا عبدلی، فرهاد 
سعیدی والشانی 

77731653
77735279

تهران- تهرانپارس - خ شــهید محمدمســعود گلشــنی )117(- بزرگراه رســالت - 
پاک 249- طبقه همکف- واحد1

معین مشاور مجرب

محمد امیری صدر، سیمین دخت عامری طبایی، محمد قلی زاده 

88583108-88685549

تهران- ســعادت آباد- خیابان عامه جنوبی- خیابان ســی و ششم شرقی- پاک 
13- طبقه همکف- واحد2

معتمد اركان

جواد صفاپور، کاظم علیزاده لداری، بهروز ابراهیمی 

88583108-88685549

تهران- سعادت آباد- خیابان عامه جنوبی- خیابان 36 شرقی- پاک13- طبقه 
همکف- واحد 2

معتمد رایان باهر 

اکرم علیاری، زهرا مطلب زاده، محمدرضا نصر اصفهانی

88549314-5
88549313

تهــران- خیابــان مطهــری- خیابــان دکتــر مفتــح- کوچه شــهید منصور دوســت 
محمدی )ششم(- پاک3- طبقه 3- واحد7

مطلب زاده و همکاران
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یوسف حسن زاده، بهمن ظهرابی، علی شیبانی

86087053-86087191
تهران- خیابان گاندی- کوچه هجدهم- پاک 15- واحد2

نهان نیک نگر

محسن اسدی، آرزو احمدی، مریم پروانه رو

88652534 -886082884
88652534 -886082884

تهــران- میــدان ونک- نبش خیابــان ونک- ســاختمان اداری آســمان- طبقه7-
واحد703

نکونگرش

محمــد فدایی حســینی، جهانبخــش فرهادیــان بروجردی، حســن پورمحمودی 
نوشری

88016613-15
88016612

تهران- میدان گلها- خیابان گلها- خیابان مرداد-پاك 7- واحد2

نامی مشارآگاه

حسن جابری، ابراهیم ثنائی فرد، علی توکلی نیا، محمدابراهیم پژمان

05138781155
05138781155

مشهد - رضاشهر )بزرگراه شهید کانتری(- حدفاصل کانتری 12 و 14- پاک 140- 
واحد 1 

مهرگان تراز و همکاران 

عبدالحسین تجلی، حسین حیدری، بیژن عبداللهی نمین

77873519-21
77873519

تهــران- تهرانپــارس- خیابــان فرجام- خیابان باغدارنیا )رشــید شــمالی(- انتهای 
خیابان 1/174 غربی- ساختمان پارس- پاک 20- طبقه 3

نیك روشان تهران

محمد حسن ربیعی، غامرضا زریابی لنگرودی، خسرو فرهنگی 

امیر حسین عسکری زاده

88779878
88662894

تهران- بلوار آفریقا- نبش سپیدار- شماره 59- طبقه دوم- واحد 7

نیك روشان

محمد شریعتی، مهدی شلیله، مجتبی علی میرزائی، ابراهیم نعمت پژوه

حمید فودازی، مریم شاه قاسمی

88801353-58
88801241

تهــران- خیابــان اســتاد نجــات الهــی- باالتــر از خیابــان ســپند- كوچــه خســرو - 
پاك31- طبقه دوم

نوین نگر مانا

سورن آبنوس، غامعلی رشیدی، گارو هوانسیان فر

عباس عسگری سامانی، فتاح بهزادیان، غامرضا خانبازی

88847962
88841227

تهــران- خیابــان میــرزای شــیرازی -نبــش خ نژادکــی- ســاختمان 83 - طبقه4 - 
واحد16

نواندیشان
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محمد حســینی منش، محســن رضائی، مظفر شــفیعی، محمد صابرهشــتجین، 
امیــر حســین نریمانــی خمســه، محمد جــواد هدایتی املشــی، مهــدی قره باغی،  

رسول انگبینی، هاشم مقدمیان، سیدمحمد نوریان رامشه

منصور شهایی، محمد تکبیری، عزت مهاجری

88209817-18
88209819

تهران- انتهای گاندی شمالی- پاک8- طبقه5-واحد19

هوشیار ممیز

عبدالمهدی امینی، محمدتقی سلیمان نیا، مسعود مبارك، منصوره منصفی

زهرا خزایی

66565290-1
66900940

تهــران- خیابــان كارگرشــمالی- خیابــان میرخانــی )نصــرت شــرقی( -پــاك54 - 
طبقه2-واحد4

همیار حساب

محمود بابایی رهنی، مهدی خاکباز مقدم، محمدمهدی امیدوار

حسین مرتضائی

86043155-88538792
88174204

تهران- خیابان شــهید بهشــتی- چهارراه تختی- خیابان شــهید حســینی )ســورنا 
سابق(- کوچه تیرداد- پاک4- واحد2 

همپیشگان روش

صالــح ضیائی شــهمیری، غامرضا جهانگیریان، رامیــن معانی، هادی نجاری، فرخ 
حیدری نوری 

محمد جواد دلیار

تهــران- خیابــان آیت الــه کاشــانی- بلوار ابــاذر- نبــش فهیمی- پــاک2.2- طبقه 
اول- واحد 4

هشت

مصطفــی باتقوا، محمد ســخایی فر، رؤیا ِمهدی زاده، محمــد علی ناظری، عباس 
هشی، حمید یزدان پرستی، جواد باغبان

مصطفی فضلی

88843704-5
88843704

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- باالتر از میدان شعاع- پاک 114 - طبقه4 - 
واحد20- صندوق پستی15815-1619

هشیار-بهمند

فرخ اربابی وحدت، ساســان عماد دادرس، بهروز عمو هاشــم، اصغر پارســایی، 
مسیح ساالریان، سیدمسعود حسینی

حسین ولی پور اهرنجان، محمود پارسایی

22015229-30
22019952

تهران- خیابان نلسون ماندال )افریقا(- خیابان ارمغان شرقی- پاک 13 )مجتمع 
A اداری ارمغان(- طبقه 4- آپارتمان

هژیران

محمدعلــی رادمــان، غامحســین ســمیعی تبریزی، مرجان ســیفی، پیــام صادقی 
جزی، نیره خداپرست جوردهی، کامیار سمیعی تبریزی

انیس فتالی پور، آناهیتا برفره

26422041-26422051
26422054

تهــران- خیابــان شــریعتی - خیابــان وحیــد دســتگردی )ظفــر(- مقابــل خیابــان 
عمرانی- پاک 148- طبقه 3- واحد2

هدف همکاران

عبــاس جبــاری، اكبــر دادگرنمینــی، محمدحســین )بهــروز( ســربی، حمیــد رضــا 
كیهانی، علی کیهانی 

فائزه سخائی، شهرزاد میرزایی، حمید اصفهانی زاده، مجید محرابی جیرهنده

88443634_خط ویژه
88472660

تهــران- خیابــان مطهری-خیابــان تركمنســتان-نبش كوچه ســرو-پاك2-طبقه 
6- واحد15

هادی حساب تهران
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یکتا اندیشان بهمنوانیا نیک تدبیر
حمیدرضــا افســركازرونی، بهــزاد افشــارهور، علی اكبر پارســا منــش، احمد خالقی 

بایگی، حسین مقیمی اسفند آبادی، سعید نوری

فرامرز رضائی، ایوب ساقی، محمد علیزاده گیاشی، فرشاد کریمی حصاری،  هادی 
محمــد حســینی، محمدرضــا ســیدآبادی، پژمان روحی، محســن رضایی، ســعید 
رضایی معینی، علیرضا نجار اســدزاده، الهه صنعت پیشــه، مرتضی ســید آبادی، 

پویا بهادری، سیده معصومه حسینی چهارده
22031476-7
22031487

تهران- بلوار افریقا- پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پاک 8- واحد3

مهناز پرافكنده حقیقی، نوشین شاپورزاده، محمدعلی صابری افتخار

44288816
44288816

تهران- فلکه دوم صادقیه - مجتمع گلدیس - طبقه9 - واحد914

یکتا روش امینیكتا تدبیر
سید احمد استاد،  جابر علیزاده، علی افشار رضایی

22888937-8-22887903-5
22887903

تهران- ابتدای پاسداران-سه راه ضرابخانه-دشتستان دوم-پاك21

حسین امینی، سام زینالی، امید سیری، حسین عزیزی

سعید بدری، کریم حمیدی درخت بید، افشین حیدری، فرزانه فاح

88482905-88719245
88719245

تهــران- میــدان آرژانتین- خیابــان خالد اســامبولی- کوچه دوازدهــم- پاک 8- 
واحد 1
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مؤسسات ادغام شده

موسسات منفک از ادغام
تاریخ خروج از ادغامموسسه حسابرسی منفک از ادغام موسسه حسابرسی پس از ادغامردیف

1٣٩٨/0٨/0٢ایران مشهودآزمون پرداز ایران مشهود1

1٣٩٨/0٩/٢1مهرگان تراز و همکارانبصیر محاسب توس٢

نام موسسه حسابرسی  پس از ادغامتاریخ ادغام موسسه حسابرسی ادغام کننده موسسه حسابرسی ادغام شوندهردیف

دایارهیافت1394/02/16رهیافت و همکاراندايارايان1

آزمون پرداز ایران مشهود1394/06/01آزمون پردازایران مشهود2

دایارهیافت1394/08/02دایا رهیافتآریان فراز3

آزمون پرداز ایران مشهود1394/10/01آزمون پرداز ایران مشهوداندیشگران پویا4

ارقام نگر آریا1394/11/03ارقام نگر آریادانشگر محاسب خبره5

ارقام نگر آریا1394/11/03ارقام نگر آریادانشگر محاسب6

ارقام نگر آریا1395/05/24ارقام نگر آریاآگاه حساب7

ارقام نگر آریا1395/07/25ارقام نگر آریاتدبیرگران شاخص اندیش8

کارای فارس1395/08/01کارای فارسامين مشهود پارس9

بهنود حساب1395/12/01بهنود حسابفرازمند10

رازدار1395/12/05رازدارمتین خردمند 11

آرمان آروین پارس1395/12/15آروین ارقام پارسآرمان راه برد12

حساب گستر پویا1396/4/24حساب گستر پویاآیین محاسبان امین13

حساب گستر پویا1396/4/24حساب گستر پویاآیین ارقام14

فریوران راهبرد1396/04/31فریورانراهبرد پیام15

هژیران1396/05/31هژیرانآب دیده محاسبان امین16

سامان پندار1396/11/07سامان پندارآبان حساب17

هوشیار ممیز1396/11/09هوشیار ممیزرهنمودگران کاردان18

رهنمود ارقام پارس1396/11/28رهنمود ارقام پارسآروین حساب رسا19

احراز ارقام1396/11/01احراز ارقامایمان پردازش اعداد20

آتیه اندیش نمودگر1397/02/04آتیه اندیش ارقامنمودگر روش21

راده1397/04/10رادهتدبیر امید خاورمیانه22

مهرگان تراز و همکاران1397/05/01مهرگان تراز و همکارانآرنیکا ارقام پارس23

رازدار1397/08/12رازدارمدبران مستقل24

آئین محاسب و همکاران 1397/9/12آئین محاسب و همکارانرایان بهروش پارس25

بصیر محاسب توس1397/12/01بصیر محاسب توسمهرگان تراز و همکاران26

فراز مشاور دیلمی پور1398/2/7 فراز مشاوردیلمی پور و همکاران 27
مشترک حقیقی

در صورت تمایل به اشتراک نشریه نکات زیر را در نظر داشته باشید:
• فرم اشتراک را که شامل: کدپستی و شماره تلفن است، کامل و خوانا تکمیل فرمايید.

• حق اشتراک را به شماره حساب 4400430077 بانک ملت به نام جامعه حسابداران رسمی )قـابل پـرداخـت 
 6104337995484597 کارت  شماره  طريق  از  یا  و   22000122 واریز  شناسه  با  ملــت(  بانک  شـعب  کلــیه   در 
با همان شماره شناسه واريز کرده و اصل فیش بانکی را همراه با فرم های اشتراک تکمیل شده به آدرس: خیابان 
سپهبد قرنی- نرسیده به پل کريمخان - خیابان شهید امانی- پالک 4 - کدپستی 66416-15988 یا صندوق 

پستی 7543-15875 جامعه حسابداران رسمی ایران )نشريه حسابدار رسمی( ارسال فرمايید.
• نشريه برای حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی رایگان ارسال 

می گردد.
• نشريه برای سایر حسابداران رسمی با 50 درصد تخفیف و با تکمیل و ارایه فرم اشتراک و پرداخت حق اشتراک 

ارسال می شود.
• نشريه برای اعضای هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان دوره دکترای 

حسابداری 50 درصد تخفیف اعمال می گردد. )ارائه کپی حکم کارگزينی یا کارت دانشجويی الزامی است(.
• از کلیه مشترکین محترم درخواست می شود هر گونه تغییر در آدرس خود را به اطالع نشريه برسانند.

 www.iacpa.ir خواهشمند است با انعکاس نظرات خود در مورد فصلنامه حسابدار رسمی در سایت جامعه به آدرس
ما را در هرچه پربارتر آن یاری فرمایید.

برگ اشتراک فصلنامه حسابدار رسمی

.................................................................... نام: 

نام خانوادگی:  .......................................................

.............................................................. پدر:  نام 

........................................................... سال تولد: 

................................................................ شغل: 

............................................................ کار:  محل 

................................................. تحصیالت:  میزان 

..................... تا   ...................... شماره  از  اشتراک 

............................. شماره  هر  از  درخواست  تعداد 

........................................................ مشترک:  نام 

وابسته به:  ...........................................................

.................................... دریافت کننده:  شخص  نام 

............................................................... سمت: 

اشتراک از شماره ......................... تا ......................

مشترک حقوقی

مشخصات فیش واریزی پیوست:  شماره ..................................  تاریخ ...........................  مبلغ ............................. 

............................... امضاء   .................................. ...................................... شهر  استان    ........................ بانک 

.............................................................................. تلفن:  شهر ...................................................................... 

دورنگار: ............................................................................ استان: ................................................................... 

پست الکترونیک: ................................................................ کدپستی: ................................................................ 

.............................................................................. آدرس:  صندوق پستی: ........................................................ 

......................................................................................................................................................................




