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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي حامد ناصري "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مؤلف
 

اشخاص بوده است.  یها ینگرانو اشخاص حقیقی در باب مالیات همیشه یکی از  ها شرکتانجام تکالیف قانونی 

ۀ انجام این تکالیف را آموزش داده تا تمامی مدیران نحوکتاب حاضر با زبانی ساده، روان و کامالً کاربردی 

ی اقتصادی، مدیران مالی، حسابداران، حسابرسان مالیاتی، دانشجویان، کسبه و عموم مردم بتوانند با ها بنگاه

 پیدا نمایند.ۀ آن درکی کامل از وظایف قانونی خود مطالع

 

 : حامد ناصریلفؤم 
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 پیشگفتار
 

 همتا یبر پروردگار یکتا و ب کران یدرود ب

  امام علی )ع(:

 یها به بزرگ خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان یهر کس برا  "

 "دخدا آموزش دا یدا عمل کرد و براخ یخدا آموخت و برا ییاد شود و گویند: برا

خدای را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و تابان است و انوار حکمت او   مرسسپاس و ستایش 

در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی 

 عیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.ۀ ضبندعطا فرمود تا بدان، 

 ها یدیناامجان گرفتم و در  ات ییروشنا، خورشیدی شدی و از ام گفتهباز کم  میگو یمهرچه  تیها یخوبای پدر از 

 میگو یمرمز موفقیتم شد به خودم تبریک  ات خستهاکنون حاصل دستان  نازم را کشیدی و لبریزم کردی از شوق،

 ۀ بزرگیش مثل تو را ندارد...همو دنیا با  که تو را دارم

شدی و عمری  میها یشاد، تو رنگ ام یهستی مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدنم، ای روح مهربان ا توو 

 را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش پیروزی را به من بچشانی ... ها یخستگ

به هستی و که در سردترین روزگاران بهترین پشتیبان  تبه پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودهمسرم 

 یها به پاس محبت و دیگرا یبه شجاعت م تکه فریادرس و سرگردانی و ترس در پناه تپاس قلب بزرگ

 ...کند یکه هرگز فروکش نم غتیدر یب

ستاره  نیتر درخشان بالدن به ها ستارهیۀ دنیا را دارم، دیگر در بین هدنازنین فرزندم، همین که تو را دارم، بهترین 

... دوستت دارم بیشتر ها ستارهزیباترین گل نیستم، تو کهکشانی هستی از پرنورترین  دنبال به ها گلنیستم، در میان 

 از دیروز کمتر از فردا ...

 ۀ عزیزم.خانوادتقدیم با افتخار به 

 

 حامد ناصری: لفؤم 

 

 

 

 


