پـرشـــین حـســاب
از امــور مالیــاتی شما مراقبـت می کنـد

به نام خدا

معرفی
گروه پرشین حساب به نشانی www.persianhesab.comدر سال  ۱۳۹۱با کمک پروردگار  ،با هدف افزایش
اطالعات شاغلین امور مالی برای ورود به بازار کار و حل مشکالت مالیاتی مدیران فعالیت خودرا آغاز نمود  ،تا بعنوان
یک مرجع تخصصی حسابداری شناخته شود  .خوشبختانه این گروه با همت شبانه روزی تیم اجرایی خود توانسته است
روزانه بیش از  6000بازدیدکننده را جذب کند و تعداد اعضاء خود را به بیش  45000کاربر برساند  .و پیش بینی می
شود در آینده ای نه چندان دور از مرز  ۱00000کاربر نیز بگذرد .در حال حاضر وب سایت پرشین حساب یکی از پایگاه
های پر بازدید حوزه حسابداری از دیدگاه گوگل در کشور به شمار می آید .
یکی از افتخارات دیگر گروه پرشین حساب انتشار اولین کتاب کار مالیاتی با نام صفر تا صد مالیات است که نوشته استاد
میثم حاجی محمدی بنیانگذار پرشین حساب می باشد و در ادامه همکاری با دپارتمان حسابداری و اقتصاد جهاد دانشگاه
صنعتی شریف تهران و دانشگاه شهید بهشتی می باشد که طبق مجوز های اخذ شده امکان برگزاری دوره های تخصصی
در سازمان های دولتی و نهاد های خصوصی و همینطور اجرای پروژه های نظارت و مشاوره را کسب نموده است .
تمرکز اصلی سایت انتشار مقاالت و مطالب کاربردی جهت بروزرسانی کاربران خود که اغلی حسابدار و مدیران مالی می
باشند ،بوده و بنا به درخواست کاربران در کنار حوزه آموزش  ،برنامه اجرای پروژه های حوزه مالی و مالیاتی را در دستور
کار خود قرار داده است .

آشنایی با تیم اجرایی پرشین حساب


بنیانگذار  :میثم حاجی محمدی



طراح و مدیر بازاریابی  :علی حاجی محمدی



مدیر دایره حقوقی  :خانم مینا افشون



مسئول مراقبت از کاربران  :مهدیه براهیمی



مدیر پروژه های حسابرسی  :اشکان فروتن



مدیر پروژه خدمات مالی و مالیاتی  :داریوش عربدوست



مدیر پروژه های نفت و پتروشیمی  :عرفان روستاناوی



مدیر پروژه های صنعتی و بین المللی  :محمد توکلی



هیات تحریریه  :مرضیه خیری



مدیر فروش  :نغمه براتی
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آشنایی با برخی از خدمات اجرایی پرشین حساب


کنترل داخلی سیستم حسابداری و پشتیبانی نیروی کار مستقر در امور مالی



بروزرسانی و بهینه سازی نفرات مستقر در امور مالی



اعزام نیروی کارشناس امور حسابداری متناسب با درخواست مدیر مجموعه ها



اعزام مدیر مالی حرفه ای مقیم و نظارتی در امور حسابداری



اجرای کامل بروزرسانی حسابها به همراه اصالح حسابها و عملیات آخر سال



تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی



ارائه راهکارهای مشاوره ای در رابطه با راه اندازی امور حسابداری



ارائه مشاوره مالیاتی به شرکتهای بزرگ در حوزه واردات و صادرات ،کاهش جرائم مالیاتی  ،سامانه کد اقتصادی



بررسی حسابها به منظور تهیه اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی



اجرای کامل ثبت نام و ارائه گزارش صورت معامالت  ۳ماهه



اجرای کامل ثبت نام و امورات استرداد سامانه Evat



انجام کلیه امورات حسابداری و مالیاتی مربوط به رستوران ها ،تاالرهای پذیرایی



اجرا و پشتیبانی سیستم حسابداری و مالیاتی کارگزاری های بورس



اجرا و مشاوره مالیاتی کلیه آژانس های مسافرتی و گردشگری



اجرا سیستم های بهای تمام شده و گردش مواد با نرم افزار و بدون نرم افزار



عیب یابی و رفع اشکال پرونده های علی الراس و رد دفاتر قانونی



مشاوره مالیاتی کلیه استارتاپ ها و وب سرویس های اینترنتی



عارضه یابی سیستم حسابداری و تنظیم لیست اشکاالت امور مالی
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برخی از سوابق اجرایی شاخص پرشین حساب


بنیانگذار مرکز رشد بازار حسابداری و مالیاتی ایران (پرشین حساب)



نویسنده کتاب صفر تا صد مالیات



مدرس برگزیده سازمان امور مالیاتی تهران در کارگاه مالیات بر ارزش افزوده سیستم های مخابراتی تهران



مدرس دپارتمان حسابداری و بازاریابی جهاد دانشگاه صنعتی شریف



مدرس دپارتمان حسابداری و مالیاتی جهاد دانشگاه شهید بهشتی



سخنران همایش سراسری جامعه حسابداری در هتل پیروزی اصفهان



مدرس دپارتمان حسابداری و اقتصاد جهاددانشگاه اصفهان



سخنران همایش مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه آزاد قم



سخنران همایش موفقیت در حسابداری دانشگاه آزاد ایالم



مدرس دوره اظهارنامه نویسی در دانشگاه روزانه قم



سخنران همایش اصالحیه قانون مالیاتها در هتل ونوس قم



سخنران ویژه همایش کسب و کار موفق در تاالر بزرگ شهروند اصفهان



سخنران همایش مالیاتی ویژه مجمع دندانپزشکان در هتل زهره اصفهان



سخنران ویژه همایش موفقیت در حسابداری بندرعباس



سخنران همایش مناطق ویژه کشور در استانداری بندرعباس



مدرس دوره تخصصی مالیاتی در کانون اسالمی انصار تهران



مدرس اولین وبینار مالیات بر ارزش افزوده و صورت معامالت فصلی در کشور



سخنران همایش مالیاتی ویژه موسسات فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز



سخنران همایش موفقیت در حسابداری -جهاد دانشگاهی بندرعباس



مدرس کارگاه اصول و فنون اظهارنامه مالیاتی در کانون اسالمی انصار تهران



سخنران همایش کسب درآمد از حسابداری در دانشگاه شیراز



عضو وابسته انجمن حسابداری ایران



مبتکر دوره آموزشی طرح جامع مالیاتی برای اولین بار در کشور



آنالیزو مالی چهارمین استارتاپ ویکند جهانی موبایل تهران



حسابرس داخلی پروژه تعریض اتوبان تهران –کرج



حسابرس داخلی و مشاور فاز  2و  3اتوبان همت غرب – کرج



مشاور مالیاتی برنامه تلویزیونی دستپخت (شبکه دو سیما)



مشاور مالیاتی مجمع دندانپزشکان



مشاور مالیاتی پروژه یادمان برج میالدتهران
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تحلیلگر مالی پروژه مترو مشهد



ناظر مالی پروژه های شرکت صاایران در بانک صادارات استان های آذربایجان شرقی ،سمنان ،خراسان
رضوی،هرمزگان و اصفهان



سرپرست حسابداری نمایندگی  266گروه بهمن دیزل کد  266تهران – اصفهان  ،ایران خودرو دیزل کد 4201



سرپرست تیم حسابرسی مالیات ارزش افزوده شهرداری فوالدشهر و بهارستان در استان اصفهان 92



برگزارکننده  15دوره مالیاتی ( ارزش افزوده و تحریر دفاتر قانونی و صورت معامالت فصلی ) در سراسر
کشور
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