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دهیچک  

. است اطالعات آن از کنندگان استفاده یبرا اتکا قابل و موقع به مربوط، یاطالعات هیته یحسابدار ستمیس کی هیاول اهداف از یکی

 و هستند اتکا قابل هم ها ارزش نیا که چرا.  است یخیتار یها ارزش از استفاده اطالعات نیا هیته یبرا یحسابدار یسنت یمبنا

 یعلما و یحسابدار متفکران ، دیگرد اقتصاد ساختار در یناموزون باعث تورم شرفتهیپ یکشورها در یوقت. دارند اثبات تیقابل هم

مشکالت پدیددرانگلستان تاحدودی موجب کاهش    حل راه ارائه و هیته با حسابداران . انداخت چاره فکر به را یاقتصاد SSPA-

FASB-33 امریکا و16  به توجهسعی شده است با مده برای حسابداری گردیدند. در این مقاله آ مانند یها استاندارد قالب در ییها

 قرار یبررس مورد یتورم یحسابدار یریارگه کب عدم علل ما کشور در محسوس تورم وجود

                                                                                                                                 .ردیگ

 

 واژه های کلیدی 

تورمی در ایران حسابداری تورم، تورمی، حسابداری  
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  مقدمه

 لزوم شهیاند مباحث، نیهم انیجر در و کرده جادیا حسابداران یبرا را یاریبس زیانگ بحث مشکالت پول، دیخر قدرت یمیدا نوسانات

 ریاخ یها سال یط ها متیق شیافزا مداوم روند. است دهیگرد مطرح یمال یها صورت یسنت اطالعات و ارقام رد نظر دیتجد

 شیافزا و ها متیق یعموم دیخر قدرت به مربوط نوسانات و است ساخته آشکار شتریب را یخیتار یمال یها صورت یها تیمحدود

 یحسابدار عتایطب [۱]. است کرده دشوار را یسنت یمال یها صورت در شده گزارش منابع رییتغ ها ییدارا ینیگزیجا ارزش توجه قابل

 دیبا آن، کل یمعنا در ها متیق رییتغ ای تورم آثار یافشا رو نیا از. ستین اطالعات هیتصف به مجاز و قادر خود یانعکاس فهیوظ در

 نیا که زین یحسابدار ستمیس گذارد، یم اثر یاقتصاد یها یریگ میتصم بر تورم آثار چون. ردیگ قرار یحسابدار فیوظا طهیح در

 کرده تعارض جادیا ،یحسابدار یها هینظر نیب که یموضوع. باشد ها متیق راتییتغ ریتأث کننده منعکس دیبا دهد، یم بازتاب را آثار

 حسابداران، دهیعق به ای ن،یشیپ یمال یدادهایرو بر ها متیق ریتأث است، شده یحسابدار پردازان هینظر نیب در مداوم چالش باعث و

 است، شده یحسابدارقول جملگی(علمای )نکته کی مبحث، نیا در یتجرب و یعلم منازعات همه با. است یحسابدار یخیتار اقالم

 یها تیواقع با دیبا پس دارد، قرار ندهیآ یها میتصم راه در یاطالعات یادهایبن مثابه به گذشته عملکرد از حاصل یها داده چون

 رو نیا از. کند تصمیم گیری بهتر بتواند دولت و بانک،گذار هیسرما ر،یمد از اعم رنده،یگ میتصم تا شود داده قیتطب روز یاقتصاد

 یادیبن مسئله شد اشاره که همانطور.شوند تر یواقع قیطر نیا از و شده لیتعد تورم، یها شاخص اساس بر دیبا یخیتار اطالعات

. ندیجو یم سود اهداف نیا تحقق یبرا اسیق روش از حسابداران معموال. است کنندگان استفاده به دیمف اطالعات ارائه یحسابدار

 یم ییها جهینت رشته کی دیمف اطالعات نوع با رابطه در سپس و کنند یم آغاز قرض چند ای کی با را کار اساس روش نیا در آنها

 ینگر یکل ینوع واقع در شد ذکر یحسابدار یخیتار یها میتصم جینتا یعبارت به ای ،یخیتار ارقام تعدیل به ازین درباره آنچه. رندیگ

 و تأکید از را پردازان هینظر و افتهی یفلسف منزلت و اعتبار یحسابدار علم در امروزه که ینگرش یعنی. است یاسیق کردیرو بر یمبتن

 ،یطیمح اطالعات دادن بازتاب به یحسابدار ییکارا ،یاسیق نگرش هیپا بر. است بازداشته یمورد اتفاقات بر هیتک و ینگر یجوئ تمرکز

 مورد در و شده اثبات «ییگرا نظام»  ای «ها ستمیس یتئور»  گاه نظر از که یموضوع. است یاقتصاد یها یریگ میتصم با مرتبط

 تأثر و تأثیر در باز ستمیس عنوان به یحسابدار زین دگاهید نیا از حال هر به. دارد مصداق اندازه همان به زین یحسابدار یستمهایس

 یطیمح دهیپد( ها قیمت سطح راتییتغ تر، یکل یمعنا در ای)  آن یتورم آثار و متیق که آنجا از. است طیمح یدادهایرو با متقابل

 چهره یحسابدار ستمیس در یطیمح آثار لیقب نیا مالحظه ضرورت شود، یم محسوب یحسابدار ستمیس یبرا یا مالحظه خور در

 یحسابدار مشکالت کند یم حیتصح که است یحسابدار شده یطراح ستمیس از یحیتشر یتورم یحسابدار [۲]. ابدی یم یدتریجد

 اجیاحت کشورها نیا در شود یم استفاده دارند باال تورم تجربه که ییکشورها در که یفعل تورم به توجه با را یخیتار شده تمام یبها

 ستمیس کی تحت. باشند شده لیتعد متیق شاخص در شده استفاده دیخر متیق در راتییتغ با شرکت یمال یها صورت که است
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 یخیتار یها رقم از یادیز تعداد نکهیا جمله از شود یم یاساس مشکل به منجر تورم یخیتار شدهتمام  یبها یمبنا بر یحسابدار

 قبال ها رقم آن و کردند رییتغ ها قیمت زمان به توجه با رایز بوده نامربوط یاقتصاد نظر از شوند یم ظاهر یمال یها صورت در که

     .بودند شده متحمل

[۳]                                                                                                                                                                                       

یتورم یحسابدار  

 با یمال یها حساب و شود یم استفاده آن از با تورم یها دوره در که باشد یم یحسابدار در یا ژهیو کیتکن ،یتورم یحسابدار

 یحسابدار تمشکال یبرا که دباش یم یا شده یطراح یحسابدار ،یحسابدار از نوعن یا. شود یم لیتعد متیق شاخص به توجه

 رشدل حا در تورم ای و تورم وپایدارتر عیسر حسط یدارا که ییها شرکت. باشد یم تورم از شده گرفته نشات یخیتار شده تمام یبها

 یدرکشورها یتورم یحسابدار. دهند ارتباط یفعل یمال و یاقتصاد طیشرا با و کنند یرسان روز به را خود یها دوره دیبا باشند، یم

 یحسابدار ،یحسابدارن یا به واقع در. ستین نهالعاد یها متیق یحسابدار ،یتورم یحسابدار. شود یم استفاده شدت به تورم یدارا

 تورم، طیشرا در. شد با یم ریتسع نرخ از استفاده با گرید یولپ واحد به یمال یها صورتل یتبد مانند و ندیگو یم ها متیق حسط

 سود شیافزا باعث تورم المعمو و خواهند یم را شرکت سود و سهامن قرارگرفت ریتاث تحت زانیم ها شرکت رانیمد و گذاران هیسرما

. دیآ یم حساب به یتجار واحد تیریمد یابیارز اریمع عنوان به و باشد یم ها متیق شیازافزا سود نیا از یرخب یول شود، یم یابراز

یتجار سود واقع در شود.سود در تورمی یک شاخه از حسابداری تعریف می حسابداری وهمچنین هم ترکیب می شوند و تورم با  

مقادیر قدرت خریدتجدید گزارش صورت های مالی بر اساس  یک روش "ها حسابداری سطح عمومی قیمت "کوهلرفرهنگ  عمومی  

ه ب ای و ها متیق یعموم خصاش کی براساس یمال یها صورتاطالعات  لیتعد رندهیبرگ در تنها مزبور تعریف شده است. تعریف

 است عمده نقص نیا یدارا مزبور فیتعر.باشد یم" ثابت دیخر قدرت اساس بر یخیتار شده تمام یبها لیتعد" روش گرید عبارت

 اتیعمل جهینت و یمال تیوضع انیب همانا یلاص هدف باشد، ینم ها متیق رییتغ یبداراحس یریبکارگ از یاصل هدف رندهیبرگ در که

 فیتعر ریز شرحه ب را (یتورم یحسابدار)ها متیق حسط رییتغ یحسابدار توان یم اساس نیا بر و باشد یم یجار متیق به یمال

 یواحدها یمال مصارف و منابع در راتییتغ و اتیعمل جهینت و تیوضع انعکاس جهت یمال یها صورتاطالعات  لیتعد روش".نمود

 یگزارشگر و آنها زل اقبو لقاب یبرآورد ای و (روز)یجار یها ارزش اساس بر یتجار

                                                                                                                                [۴]".مربوطه

 

 

آنی حسابداری تورمی و سیر تکامل  



 

 4 

اساس واحد تجاری برعملیات مالی وضعیت و نتیجه جهت انعکاس صورت های مالی اطالعات روش تعدیل  تعریف حسابداری تورمی:

از سیستم ن است که مجموعه اییا حسابداری تورمی واژه ای گزارشگری مربوطه و  و نهااز آبرآوردی قابل قبول یا ارزش های جاری 

تشریح  وجود تورمتاریخی به لحاظ بکارگیری بهای تمام شده  به منظور اصالح مشکالت ناشی از های حسابداری طراحی شده

 تفکر مربوطهتوجیه سیاسی تعاریف تورم و دقت بخشی به که درجهت  نگرش های راست و چپایدئولوژیک  فیتعار فارغ ازکرد.

 تولیدبر رشد در یک دوره مشخص و گردش یک کشور تزریق شده به سیستم اقتصادی گیرد.تورم عبارت از فزونی پول میصورت 

قیمت ها نظم نامافزایش بی حد و  یتورم را نوع [۸]قیمت ها است.است که نتیجه آن متورم دوره  درهمانکشور  ملی آن ناخالص

تطابق بین دو جریان پول نتیجه عدم  قیمت ها صعودکه اضافه کرد باشد باید  ینقطع قیمت هاوال  صعودی پیاپیاست که اگر تورم 

زمانی در یک دوره  قیمت هامومی عسطح ،افزایش کوتاهتر یودر تعریف و ژان پارسال فرانسویروبنسون انگلیسی خانم وکاالست.

 .تورم می گویندرا معین 

[۹]                                                                                                                                                                                               

 

یتورم یحسابدار خچهیارت  

 و رییگ امراندازه در ها متیق راتییتغ که است شده داده صیتشخ نیچن حسابداری نوشتارهای در که است ادییز زمان مدت

 ارزش》:کرد طرح نیچن را مسئله تونیپ امیلیو پرفسور [۲]. است کرده جادیا یتوجه خور درمشکالت  یمال های صورت سهیمقا

 یم کار ریمتغ و داریناپا پول واحد با حسابداران است، جدی رییتغ معرض در یزمان دوره کی برای -آن یعموم دیخر قدرت -دالر

 نقطه《.است کننده گمراه غالباً و بوده آنان ناخشنودی باعث شیب و کم نشده، لیتحل یمال های صورت سهیمقا ن،یبنابرا و کنند

 هیانیب در (یمال حسابداری استانداردهای أتیه)روز نیا در. دانست ۱۹۷۴ سال هیفور پانزدهم روز نتوا یم را یتورم حسابداری عطف

 یمال های صورت همراهاطالعات  عنوان به ها متیق یعموم سطح راتییتغ به مربوط آثار که کند یم اقتضا»: کرد اعالم نیچن ای

 شده ادی أتیه توسط رییگ میتصم نیچن یاصل محرک که گفت توان یم جرأت به موجود منابع مطالعه با «.شود گزارش یخیتار

 بوده ۱۹۷۳ سال در ۱۵۴ توجه قابل رقم به ۱۹۶۸ سال در ۱۲۲ رقم از کایآمر متحده االتیا در ها متیق یعموم شاخص شیافزا

 گویا نبود، ها متیق یعموم سطوح راتییتغ مسئله به حسابداری مأخذ و منابع در واکنش نینخست کرد اعالم أتیه نیا آنچه. است

 تهیکم) نیا از شیپ. کردیم خاص توجه حسابداری در تعدیالتی نیچن اعمال به اریاخت صاحب ارگان کی که نبود زین بار نیاول نکهیا

 قرار یبررس و توجه مورد را ها متیق سطح راتییتغ ریتأث مسأله همواره (حسابداری قاتیتحق بخش )زین و (حسابداری های هیرو

 تعدیالت که ستینربرخوردا العادهای فوق تیاهم چنان از ها متیق سطح در راتییتغ که اند کرده رییگ جهینت مرتباً اما بودند، داده

 نشده درخواست (حسابداری اصول أتیه) لهیوس به ها متیق یعموم سطح راتییتغ براساس لیتعد آنکه با. شود زیتجو آن اساس بر

 سطح براساس شدهاصالح  یمال های گزارش ) عنوان تحت خود ۳ شماره قیتحق در (حسابداری های هیرو تهیکم)مذکور تهیکم بود،

 تیحما مهیضماطالعات  ای هیالحاق بعنوان را شدهاصالح  یمال های صورت از استفاده شد، منتشر ۱۹۶۹ سال در که (ها متیق یعموم
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 قرار استفاده مورد یاصل های صورت مثابه به آنکه شرط به کنند افشا رااطالعات  نیا توانند یم ها شرکت که نحوی به. است کرده

                                                .[۳]ردینگ

  

 

رانیا در سابداری تورمیح  

گذرد  می جهان رد خاص طور به یمال صورت های بر و یکل طور به یحسابدار بر تورم آثار مسئله طرح از سال تاهفه از شیب آنکه با

 نیا ی،جهان عرصهدر ها تمیقت راییتغ یحسابدار طوالنی عمر وجود با.  است برخوردار یشتریب اهمیت از تورم موضوع ایران در

که  اعتقادی و ایران در باال تورم نرخ وجود با است. گرفته قرار توجه مورد کمتر ی،نظر مسائل دید از و ییاجرا نظر از درایران مفهوم

 در یحسابدار اقالم ینسب بی فایدگی به نرایمد ویژگی هب و دیاقتصان رایگ میتصم ی،مال صورت های کنندگان استفاده اکثریت

 یا رشته عنوان به یافتن تمنزل و سالهی ازس بیش یبداراحس یا وجود تشکیالت حرفه با زین و دارند روز قیمت های با سهیمقا

 ستگاهد دیگر سوی از.  است هنشد داده نشان محققانه یبررس و اجرا یبرا کافی توجه ی،حسابدار در تورمآثار موضوع به یانشگاهد

 احساس را یحسابدار از حیطه این در وارد شدن لزوم۱۳۷۱ ساال تا بهادار اوراق ن بورسوسازما دولتی ربط ارگان های ذی و ها

ارائه می  یصنعت شرکت های جانب از حاضر حال هر که ییها ترازنامه.اند نکرده یبررس کالن را درسطح آن از حاصل نتایج و نکرده

 یها متیق به که ییهایی اراد.هستند ریاتکاناپذ ه گیریانداز از یحاک لحا و در عین مختلف آن ارقام بین منطقی رابطه فاقد شود

 معنی دارصورت های و یساختار دیونپ است. یجار یها مربوط به دوره که ییهای بده مارقا مقابل در می شود زارشگ شیپ نایسال

 که تصوری و فوق  یهای کاست.  است هدکر بسل ازآنها را استنتاج قابل و منطقی لیتحل و هیتجز نامکا ،هدکر مخدوش را لیما

ناکافی  و ییستایا از سایه ای می کرد،همواره منتقل نگارنده به روز یها تیواقع با آنها فاحش اختالف و یخیتار یمال صورت های

 نکته نیا البته ندارد یگاهیجا عمل در که درایران است یمبحث تورمی یحسابدار بحث.  داشت خود با را آنها استفاده یتقابل بودن

 که معتقدندمتخصصان اقتصاد  وگذاران  سیاست از برخی. شود نمی اجرا حاضر حال کشورها در از درخیلی که شویم متذکر دیبا را

 تئوری طبق دیگر، سوی از. شود یم تورم و ها تمیق سطح افزایش موجب تبع به و تولید یها نهیهزافزایش  سبب بهره نرخ افزایش

 بهره نرخ با تورم نرخارتباط  یبررستحقیق  نیا هدف این راستا در. شود یمبهره  نرخافزایش  موجب تورم نرخهای اقتصادی افزایش 

 و مجذورات کمترین تخمین روش از استفاده با ساله مدت پنج بلند بهره نرخ و ساله سه مدت میان هبهر نرخ ،کسالهی مدت کوتاه

می  شره فیشد ارائه مدل به ویژه یسنج داقتصا یها مدل

                                                                                                                [۱۱].باشد
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 یم هیته حسابداران توسط که یمال یها صورت ایآ که دهد پاسخ یاساسپرسش  این به که است الزم رانیا یحسابدار جامعه امروزه

 دهد؟ یم قرار آنان اریاخت در یگذار هیسرما یها یریگ میتصم در ژهیو به ها، صورت آن از کنندگان استفادهاطالعاتی  یازهاین شود

 را یاتیعمل دوس از تورم سود کیتفک ییتوانا شده هیته وجوه انیجر صورت و انیز و سود صورت ترازنامه، در مندرجاطالعات  ایآ

 انیب یها یژگیو با. باشند کننده کمک وانندت یم یگذار هیسرما ماتمیتص در و بوده اتکال قاب زانیم چه تان اطالعات یا و دارد؟

 موانع ای دارد وجود ما ورشک درتورمی  یمال یها صورت هیته یبرا یضرورت یالملل ینب یحسابدار یانداردهاستا اتیه یسو از شده

 دکترمحسن انیآقا کند؟ یم یلوش چشم قابل را آن از فادهستاه ک تسا یحد در آن یاجرا نهیهز و یتورم یبدارساح ازستفاده ا

 یبررس در که رانیا در یتورم یحسابدار از استفاده موانع یبررس عنوان تحت خودپژوهشی  مقاله در یعل دیامحسن م و ریدستگ

 در یتورم یحسبابدار یریکارگ بهاصلی  موانع عنوان به را هیفرض . پنجاست دهیرس چاپ به ۳۵ شماره یحسابرس و یحسابدار یها

            :از عبارتند اتیفرض این. دنا داده قرار دییتا مورد را مزبورفرضیات  یآمار آزمون روش ازاستفاده  با و طرح رانیا

 رانیا در یتورم یحسابدار یریکارگ به عدم باعث ،یتورم یحسابدار میمفاه با یحسابدار نالمسوو یبرخ نبودن آشنا. ۱

                                                                                                                                                                          .است

 رانیا در یحسابدار یریکارگ به عدم باعث ران،یا در ها متیقح سط رییتغ یها شاخص بودن عتمادل ارقابیغ و یناکاف. ۲

                                                    .                                                                                                                            است

 رانیا در یتورم یحسابدار یریکارگ به عدمدالیل  از یکی ثابت، یها ییدارا یابیارز دیتجد از یناش یاتیمال یبده شیافزا. ۳

                                                    .                                                                                                                            است

 یتورم یحسابدار یریکارگ به عدم لیالد از یکی آن، از حاصل منافع از رانیا در یورمت یحسابدار یریکارگ به مخارج بودن شتریب. ۴

             .                                                                                                                            است رانیا در

ایران  در یحسابدار یریکارگ به عدم باعث یتورم یحسابدار یریکارگ به خصوص در یاقتصاد یها بخش از دولت تیحما عدم. ۵

                                            .                                                                                                                            است

 با ما، یحسابدار جامعه؛اندکرده یریگ جهینت و اشاره رانیا در یتورم یحسابدار یاجرا طیشرا و بستر به یدرست به فوقهشگران پژو

 نانجم عضون یهمچن و یرسم حسابداران جامعه عضو عنوان به نگارندهنظر به. تورمانگاشتن  دهیناد و تورم: است رو روبهل مشک دو

 یتورم یحسابدار نشدن اجرا نهیزم در یاساسمشکل  ،یا حرفه تجربه سال لهچ از شیب از یبرخوردار و کایآمر یرسم حسابداران

 رانیا در یتورم یحسابدار نهیزم در یسینو استانداردمشکل  و شود یم مربوط نهیزم نیا در یمناسب استاندارد نبودن به رانیا در

 یمتول قانون موجب به که شود یم مربوط یحسابرس سازمان یعنی یحسابرس و یحسابدار یبرا یسینو استاندارد یقانون نهاد به زین

 استاندارد یاجرا وتدوین  یبرا طیشرا بودن دارا باوجود یحسابرس سازمان. است رانیا در یوحسابرس یحسابدار یاستانداردهاتدوین 

 سازمان که است شده خاطرنشان زین قباال امر نیا. است نداده قرار توجه مورد ای انداخته قیتعو عهده به را آنها نیتدو خاص یها
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 خیتار در که است یطیشرا در است.این نداده قرار توجه مورد آن ضرورت رغم به زین راپولشویی  نهیزم در استانداردتدوین  یحسابرس

 آن موجب به و شده ییاجرا و بیتصو یاسالم یشورا مجلس توسط فساد با مقابله و یادار نظامسالمت  یارتقا قانون ۳/۱۰/۱۳۹۰

 سر بر موجود موانع از یبخش نگارنده نظر به. است شده گذاشته رانیا یحسابرس و یحسابدار جامعه عهده به یبزرگ یها تیمسوول

شاره شد ا البا در همانطورکه. دوش برطرف آموزش و کردن نهیهز با ای و یقانون یها لح راه با تواند یم یتورم یحسابدار یاجرا راه

 یمال یحسابدار یاستانداردها اتیه یسو از یتورم یمال یها صورت هیته یبرا یاستانداردتدوین  ابیغ در کایآمرایاالت متحده  در

۱۹۷۶ماه مارس در   تورم در ایاالت متحده امریکا دو رقمی شده  نرخ که یطیشرا در و APR190 بهادار به منظور بود بورس اوراق 

هاشرکت  بازار سرمایه،با صدور سرمایه گذاران در حفظ اعتماد APR تهیه صورت های مالی تکمیلی بر اساس شاخص قیمت ها برای

کرد. یشرکت بزرگ را الزام۱۰۰۰  ونیلیم ۱۰۰ از شیب آنها (مولد یها ییدارا)جمع موجودی ها اموال،ماشین آالت و تجهیزات   

 رفته فروش یالکا شده تمام یبها با همراه ترازنامه خیتار در را مزبور یها ییدارا یبرآورد ینیگزیجا ارزش که شدند ملزم بود رالد

 بر متیق راتییتغ ریتاث و یمال یها گزارش قیطر از گذاران هیسرما بهاطالعات  ارائه یبراالزام مزبور. کنند افشا شان استهالک و آنها

متحده که در ایاالت  داشت برایاختیار قانونی دور نظر از دینبا البته. بود گذاران هیسرما به مربوط اطالعات ارائه و شرکت یها ییدارا

اختیار قانونی برای برقراری استاندارد های مالی و گزارشگریآمریکا به موجب  (SEC)  بهادار اوراق بورس ونیسیکم ۱۹۳۴ سال قانون 

 زمان تا و یتورم یاستانداردحسابدارتدوین  ابیغ در بهادار اوراق بورس سازمان زین ما کشور در. دارد را عام یسهام یها شرکت یبرا

 شرکت مورد در یلیتکم یمال یها صورت عنوان به را یتورم یمال یها صورت هیته تواند یم ،یحسابرس سازمان یسو از آنتدوین 

می  یالزام بداند حالص بورس سازمان که یشمول اریمع هر ای اند شدهپذیرفته  تهران بهادار اوراق بورس در آنها سهام که ییها

                                                                                                                                                                                    [۴].کند

یریگ جهینت و خالصه    

 ومشکل شود یم مربوط نهیزم نیا در یمناسب استاندارد نبودن به رانیا در یتورم یحسابدار نشدن اجرا نهیزم در یاساس مشکل

 سازمان یعنی یوحسابرس یحسابدار یبرا یسینو استاندارد یقانون نهاد به زین رانیا در یتورم یحسابدار نهیزم در یسینو استاندارد

 یحسابرس سازمان. است رانیا در یحسابرس و یحسابدار یاستانداردها نیتدو یمتول قانون موجب به که شود یم مربوط یحسابرس

 نداده قرار توجه مورد ای انداخته قیتعو عهده به را ها آن نیتدو خاص یاستانداردها یاجرا و نیتدو یبرا طیشرا بودن دارا وجود با

                                                                                                          پرداخته شد.در این مقاله به مفهوم حسابداری و سیر تاریخی ان در ایران و مشکالت اجرایی  ان     .است
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