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 فعالیت خود را آغاز کرده است.  مدرییتو  مشاوره  و مالی خدمات موسسه اقلب رد  1394سال  رد حساب کار کوری قشمشرکت 

گــا ی مدرییت هب نیاز مورد خدمات اراهئ ربای ای حرفه تشکیالت گذاری  بنیان ، موسسه این تشکیل از هدف  زمینــه رد ایــن شــرکت بتجــار . اســت اقتصــادی بن
 و آموزشــی ، ژپوهشــی ، تحصــی ی ســوابق همــراه  هب بــ ن اللی ــی  حســااداری  خــدمات و مالیــا ی و مــالی مشــاوره  ، مــدرییت اطالعــا ی سیســتايای تــدوین و طــر   ، حساربســی  ی
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گاهی کاران هب نیاز مور خدمات اراهئ ربای را  فرد هب منحصر دانش شــرکت حســاب کــار کــوری  کارکنــان و مدرییت دانش و تجربیات از استفاده  با. است آورده  فراهم صاحب
 .میگردد مند بهره  موسسه این خدمات از شرکتيا از وسیعی طیف قشم

"معــاون مالیــات ربارز  منصور مالیی ربجهــری حساب کار کوری قشم ،ربگذار کننده اول ن هلایش نقش ردآمد ی مالیا ی رب توسعه اقتصاد کشور با حضور آاقیان  شرکت 
ســــرکار  ــــا م مانــــرا بــــاران معــــاون حساربســــی امــــور مالیــــا ی قشــــم"، -"رئیس اداره امــــور مالیــــا ی قشــــمرضــــا کوهســــتا یمعــــاون توســــعه،مدرییت و منــــا ع انســــا ی"  -افــــ وده 
 "رئیس اداره آموز  و ژپوهش" می باشد.زاده 

 

 

 

رصه راقبتی اقتصاد ی جيا ی و م ی، محساب کار کوری قش شرکت حســااداری ، " کاء مهمنرین ازبار  " با این باور که امروزه رد ع استفاده از اطالعات مربوط و اقبل ات
کان پذری نیست،هب منظور رف  ع نیاز ی تصمیم گیری می باشد و دستیابی هب اطالعات مذکور ادون استـفاده از خدمات حـسااداران و مشاورین مدرییت ام

العات مالی و سیستم  ی مدرییتی و کلک هب ایجاد انضباط مالی رد بـخش  ی عمومی،  حسااداری و مدرییتـی شرکت   ، موسسات ، کار انجات و ارتقاء سطح کیفی اط 
صص رد زمینه حسااداری؛ حساربسی؛امور مالیا ی ؛ ام  وربیمه وقرارداد و رنم  خصوصی و دولتی و ... ،فعالیت  ی حرفه ای خود را با بهره مندی از کارد مجرب و متخ

کاء هب سال   . است ه ودم آغاز نـ قشم يا تجرهب جهت خدمت رسا ی هر چه بهنر رد اف ار ی مالی و با ات

 

 ی ــمش   خط 
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  "هدف اص ی شرکت اراهئ خدمات ارثبخش هب مشنریان با هزینه مناسب و رد زمان مناسب می باشد"

 :رد جهت دستیابی هب موارد زری تال  می نلاید شرکت بمنظور نیل هب هدف مذکور 

 ان با تجرهب با سوابق حرفه ای ردخشان استفاده از کارشناسان، حساربسان و مشاور  •
کاران  •  تال  رد جهت ارتقای دانش حرفه ای هم
 رعایت استاندارد ی حرفه ای رایج رد سطح ب ن اللی ی و استاندارد ، آئ ن انمه   و مقررات الزم االجراء رد سطح کشور  •
کارگیری فن آوری  ی نوین   •  تنوع بخشی هب خدمات اقبل اراهئ و ب
کار ی مناسب ردک صحیح  •  نیاز مشنریان و اراهئ خدمات و راه
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 شرکت حساب کار کوری قشم: انم شرکت ❖
 5197:شلاره ثبت شرکت ❖
 21/07/1394:اتریخ اتسیس شرکت ❖
 7951618393    کد پستی:    207پالک -طبقه دوم-ری  مهتابقشم، مجتمع ادا  :آردس دفنر مرکزی ❖
 076-35225522:تلاستلفن  ❖
 info@hesabkkq.com:آردس ایمیل ❖
 www.hesabkkq.com:سایتوب ❖
 خدمات مالی و حساربسی– مشاوره مالی و مالیا ی فعالیت: موضوع ❖
 نفر 16: تعداد کارکنان شرکت ❖

 

 

 اطالعات شرکت
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 مسئولیت محدود و تعاو ی و تضامنی( ، موسـسات و کار انجات انجام کلیه امورحـسااداری و مالیا ی شرکتـها )سيامی  اص ، سيامی عام ، با 
مالیات رب   انمه تحرری دافرت و مورد اتیید سازمان مربوطه وپاسخ گویی هب ممیزمالیا ی وهمچن ن تکمیل اظيارانمه  ی تهیه، تنظیم اظيارانمه مالیاتـی و دافرت اقنونـی طبق آی ن 

 مالـی ارز  اف وده توسط نیرو ی زاده  
 

 انمه تحرری دافرت و مورد اتیید سازمان مربوـطه تيـیه، تنظیم اظيارانمه مالیاتـی و دافرت اقنونـی طبق آی ن خدـمات حساربسـی دا لـی: 

 

گزارشات  تيـیه اظيارانمه مالیاتـی پایان سال، تهیه اظيارانـمه مالیات ارز  اف وده، تهیه تنظیم لوایح مالیا ی، : مـشاوره مالیاتـی 

 فصلـی خرید و فرو  

 

 مـشاوره مالی و مدرییتـی، طراحی و پیاده سازی نظام جامع مالـی، تهیه طر   ی توجیيـی جهت اراهئ هب بانکـها : مـشاوره مالـی

 

 

 خدمات شرکت 
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گاه حساربسی بیمه ایی، تنظیم  :مشاوره بیـمه   لیستيای حقوق و دستـمزد ثبت انم و اخذ کد کارگاهـی، رسیدگـی هب اسناد حسااداری با ن

داده و کد  رسیدگی هب دافرت و اسناد کارفرمایا ی که دارای کارگاه )صنعتی، بازرگا ی، شرکت و …( هستند و رد سازمان اتم ن اجتلاعی تشکیل رپونده 
 . اندنموده  کارگاهی ردیافت 

 

صورتـهای مالی تلفیقـی گروه شرکتيا طبق ضوابط و  تهیه صورتـهای مالی اشخاص حقیقـی ، حقوقـی و : ـخدمات انبار گردانـی 
 استاندارد ی ملـی 

، حساربسی دا لـی  (IFRS)استاندارد انجام انواع خدـمات حساربسـی شامل ؛ حساربسی صورتيای مالـی  : ـخدمات حساربسـی 
 ، ربرسی اجلالـی صورتيای مالـی 

صصـی حـسااداری  کاری،خدماتـی و   :رتجـمه متون تخ رتجـمه ی کلیه متون حـسااداری اعم از حسااداری بازرگانـی،پیلان
 تولیدی  

 

 



 
 

8 
 207پالک -طبقه دوم-قشم، مجتمع اداری مهتاب   

09173639652همراه:   076-25522352تلفن        
 

 

 
WEB SITE: WWW.HESABKKQ.COM 
EMAIL:INFO@HESABKKQ.COM 

 

 

 

 

 

 

 

کارگیری کارکنا ی است که کارایی و تواانیی  ی مناسب را رد انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی شر  مدرک  کت حداقل دارای سیاست این شرکت رد ب
گاه  ی معتبر می باشند . همچن ن هب منظور ارتقا، سطح ع  گلیسی از دانش لمی و آشنایی کارکنان با آخرین  لیسانس رد رشته  ی مرتبط از جلله حسااداری، مدرییت و زبان ان

گرفته می شود . عالوه رب آن ارزیابی کارکنان رب اساس   تحوالت رد دانش حسااداری ، حساربسی و سیستم  ی مدرییت ، دوره  ی آموزشی دا  ی ربای کارکنان رد نظر
 مبا ی دقیق و بطور مستمر انجام می شود . 

 

 کارد فنی  
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 تعداد رپسنل فنی شرکت که رد رده  ی شغ ی مختلف هب شر  زری مشغول هب کار می باشند: 

 تعداد  رتبه 
 1 اجرایی مدری 

 1 حساربس ارشد  
 2 مدری ارشد 

 2 سررپست ارشد 
 2 حساادار ارشد 

 3 حساادار 
 1 منرجم زبان 
 3 کارد اداری 

 15 جمع 
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  الصه از فعالیت  مدرک تحصی ی  سمت  انم و انم  انوادگی 
   سال سا قه 18با بیش از  لیسانس مدرییت جراییمدری ا طوافن نقیبی 

 قشماراقم رپداز  مب ن شرکت رییس هیات مدریه 
 حساربسی سال سا قه  5با بیش از   فوق لیسانس حسااداری  ارشدحساربس  مع ن یار احلدی 

  سال سا قه  21با بیش از  فوق لیسانس حسااداری  رشدمدری ا لیال بختیاری 
  سال سا قه  7با بیش از  فوق لیسانس حسااداری  رشدمدری ا افطمه ارباهیمی
  سال سا قه  6با بیش از  لیسانس حسااداری  سررپست  ارشد مریم جمشیدی 
 سال سا قه  3با بیش از  فوق لیسانس حسااداری  سررپست  ارشد اشرف محلدی 

  سال سا قه  7با بیش از  لیسانس مدرییت بازرگا ی  ساادار ارشد ی عراق   ی محلد احلد
  سال سا قه  3با بیش از  لیسانس حسااداری  حساادار ارشد سکینه غالمی 

 سال سا قه 2با  بیش از  فوق لیسانس حسااداری  حساادار  یی خو   ی اکبر  ی ع    ه ی  ن 
  سال سا قه  2با بیش از  لیسانس حسااداری  حساادار ی پور باردئ   ی بهنام سللا  
  سال سا قه  2با بیش از  لیسانس مدرییت حساادار یی کال    ی نسنرن جيا  

کارد فنی فهرست سوابق     
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گلیسی و ایتالیایی کیوان صلدیان  کانیک منرجم زبان ان  رییس هیات مدریه شرکت پاکان رپتو  سال سا قه  20با بیش از  فوق لیسانس م

  سال سا قه  8با بیش از  دیپلم کارمند اداری  حمیرا بختیاری 
  سال سا قه  1با بیش از  لیسانس حلدرییت اداری  کاررپداز ی مختار جبار 

  سال سا قه  2با بیش از  لیسانس مدرییت کارمند اداری  رستم زاده   سا ی رپ 
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 موضوع خدمت  انم شرکت
    CARLOهیدینگ -قشم 2شرکت سرزم ن آبی 

MARESCA 
 سرماهی گذاران  ارجی-زمینه فعالیت: نیروگاه ربق خورشیدی

حساربسی صورتيای مالی رب   -خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی مشاور
 حساربسی یافته  ی عینی -حساربسی اجلالی- IFRSاساس استاندارد 

    CARLOهیدینگ  -قشم 3شرکت خوشید آبی 
MARESCA 

 سرماهی گذاران  ارجی-زمینه فعالیت: نیروگاه ربق خورشیدی

حساربسی صورتيای مالی رب   -خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی مشاور
 حساربسی یافته  ی عینی -حساربسی اجلالی- IFRSاساس استاندارد 

 .Carlo Marasca Coشرکت بلو اریان )شعبه  
 سرماهی گذاران  ارجی-زمینه فعالیت: نیروگاه ربق خورشیدی

اربسی صورتيای مالی رب حس- خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی مشاور
 IFRSاساس استاندارد 

 china bingong qeshmشرکت 
کاه زمینه فعالیت:   سرماهی گذاران  ارجی-زنجیره ای ی  فروش

حساربسی صورتيای مالی رب   - خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی  مشاور
 IFRSاساس استاندارد 

 شرکت رپتو سبز خورشید قشم
 سرماهی گذاران  ارجی-فعالیت: نیروگاه ربق خورشیدیزمینه 

حساربسی  -خدمات مالی - خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی مشاور
 IFRSصورتيای مالی رب اساس استاندارد 

 شرکت ارنژی سبز عصر قشم 
 سرماهی گذاران  ارجی-زمینه فعالیت: نیروگاه ربق خورشیدی

 

حساربسی صورتيای مالی رب   -خدمات مالی-و مالیا ی ب ن الللل مالی مشاور
 IFRSاساس استاندارد 

 شرکت ردیا پی بن قشم 
سیتی -انبوه سازان ساخت و ساز)شهرک آفتابزمینه فعالیت: 

 
 حساربسی صورتيای مالی   -و مالیا ی  مالی مشاور

 فهرست سوابق  
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 سرماهی گذاران  ارجی- گیدن سیتی و ....(-الماس قشم-سننر
 شرکت پارس ر ب شیبکوه

 انبوه سازان ساخت و ساز زمینه فعالیت: 
 حساربسی صورتيای مالی -مالیا ی-خدمات مالی

 شرکت زیور بار قشم 
 حلل و نقل-معدن-زمینه فعالیت: راه سازی 

 خدمات مالی و مالیا ی و  مشاور

 شرکت آرشام صنعت قشم
 ساخت و تولید آهن آالت زمینه فعالیت:

 خدمات مالی و مالیا ی و  مشاور

 قشم  شرکت اتبشگران تندرست 
 ساخت شتاادهنده  ی خطی زمینه فعالیت:

 مالیا ی -خدمات مالی

 و مالیا ی  مالی مشاور اریان خوردو قشم 
 شرکت سیاف ردیای قشم 

 صاردات و واردات میگو و ماهی
 خدمات مالی و مالیا ی 

 توسعه عمران هرم شرکت 
 انبوه سازان ساخت و ساز زمینه فعالیت: 

 و مالیا ی  مالی مشاور

 شرکت شیک تجارت قشم 
 آرایشی و بيداشتی  زمینه فعالیت:

 مشاوره حسااداری انبار و تولید 

 ردیایی یواتب قشم شرکت 
 ساخت شناور ی  و تجهیزات گردشگری زمینه فعالیت:

 خدمات مالی و مالیا ی و  مشاور

 حساربسی صورتيای مالی -خدمات مالی و مالیا ی شرکت سراب  اهن آتش 
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 تجهیزات ایمنی، آتش زمینه فعالیت:
 قشم نیرو شرکت رپتو شید 
 اتسسیات ربقی  زمینه فعالیت:

 مالیا ی -خدمات مالی

 شرکت  مون گسنر نوین قشم 
 انبوه سازان ساخت و ساز زمینه فعالیت: 

 حساربسی صورتيای مالی -مالیا ی-خدمات مالی

کان  شرکت آربفت اس
 انبوه سازان ساخت و ساز زمینه فعالیت: 

 مالیا ی -خدمات مالی

 شرکت  مان تجارت ردیای قشم 
 صاردات و واردات زمینه فعالیت:

 مالیا ی -خدمات مالی

 شرکت مهر آشیان گسنر قشم 
 رد اریان AIKOزمینه فعالیت: نلایندگی ربند 

 خدمات مالی و مالیا ی و  مشاور

 شرکت ساعی زیبای قشم
 صاردات و واردات زمینه فعالیت:

 مالیا ی -خدمات مالی

 شرکت پاکان رپتو سیلا  
 مشاوره رد زمینه  ارنژی  ی تجدید پذری زمینه فعالیت:

 مالیا ی -خدمات مالی

 ردیایی سی دلف قشم شرکت خدمات 
 ب ن اللی ی  حلل و نقل زمینه فعالیت:

 حساربسی صورتيای مالی

 مالیا ی -خدمات مالی افرس  لیج کارآفرینان
 مالیا ی -خدمات مالی شرکت سامیار سپهر قشم 
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 مالیا ی -خدمات مالی شرکت  اور گسنر سپید بال 
 مالیا ی -خدمات مالی شرکت ثم ن آسانبر قشم

 مالیا ی -خدمات مالی حقیقت سازه بافت شرکت 
 مالیا ی -خدمات مالی شرکت کیان پارس نی ی قشم

 مالیا ی -خدمات مالی شرکت پارس تویا قشم 
 خدمات مالی شرکت  مان تجارت ردیای قشم 

 خدمات مالی شرکت آچ ن کشت قشم 
کالمه شرکت مكث   مالیا ی خدمات  قشم م

 حساربسی بیمه ملت  بانک کنان مصرف تعاو ی شرکت
 مشاوره مالیا ی  البرز گسنر آتیه مهرورزان سازان  انبوه تعاو ی
 مالیا ی -خدمات مالی رپساز ساختلا ی شرکت
 مالیا ی -خدمات مالی رود  سیمینه مشاوره و مهندسی شرکت
 مالیا ی -خدمات مالی طر   فرا  مشاور مهندیسن  شرکت

 مالیا ی خدمات  شرکت قواصی ستاره بومی قشم 
  

  ساری شرکتيا 
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 انرده  دی  
 و مدری عامل  رییس هیئت مدریه 
  فوق لیسانس حسااداری 

  و اجرایی سا قه مدرییتی 14با بیش از 

گلستانعضو   (ACCA) حسااداران خبره ان

 عضو جامعه حسااداران خبره اریان 

 حسااداران اریان حساادار رسمی عضو جامعه 

 IELS 6 & PTEمدرک زبان 

  Nadereh.hadi@hesabkkq.comایمیل:

 

 هیئت مدریه 
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 09173639652:تلاسن تلف 
  رزومه هب پیوست 
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