دانستنیها

 10شهر برتر ایاالت متحد

برای حسابداران

حسابداران همه جا هستند .شهرهای بزرگ ،کوچک ،و خالصه هر جایی که کسبوکاری انجام میشود نیاز به حسابداران،
حسابرسان ،و دفترداران وجود دارد .اما در شهرهایی که تراکم کسبوکار بیشتر است ،این نیاز بهمراتب بیشتر احساس
میشود .تارنمای ل ِجرلینک فهرستی از  10شهر برتر ایاالت متحد برای حسابداران را معرفی کرده است .برای تهیهی این
فهرست ،شمار افراد دارای کارهای حسابداری ،حسابرسی ،و دفترداری ،و درصد پایین بیکاری مبنا قرار گرفته است.

گردآورنده :محسن قاسمی

در آن کار میکنند .دفتر مرکزی دو مؤسســه از 20

دفترداران 290ر 38دالر است.

مؤسسهی حســابداری برتر ایاالت متحده ،آر.اس.ام
مکگالدری (شــمارهی  )5و الرســنآلن (شمارهی

 .10شهر زمرد سبز-سیاتل

ســیاتل یکی از زیباترین شهرهای ایاالت متحد و

گزینهای عالی برای حســابداران و حسابرسان است.
در این شــهر حقوق و دستمزدها آبرومند ،هزینههای
زندگی متعادل و کسبوکارهای گوناگونی در دسترس
هستند .دفتر مرکزی موس آدامز ،هفتمین مؤسسهی
حســابداری بزرگ ایاالت متحد در آن قرار دارد .در

 )19در این شــهر قــرار دارند .حقوق و دســتمزد
حســابداران آن تقریباً هماننــد نیویورک و هزینهی
زندگی در آن بســیار پایینتر از آن شــهر است .در
این شهر ،میانگین حقوق و دستمزد حســــابداران
و حسابرســان 300ر 63دالر و دفترداران 490ر36
دالر است.

نشان دنور

پرچم دنور

 .7شهر دوستیهای برادرانه-فیالدلفیا

بر مبنای گزارش مؤسسهی پرایسواترهاوسکوپرز،

این شــهر باالترین مبلغ تولید ناخالص داخلی را در

این شــهر ،میانگین حقوق و دســتمزد حسابداران و

بین شــهرهای ایاالت متحد دارد .پس جای شگفتی

حسابرسان 950ر 66دالر و دفترداران 460ر 34دالر

نیست که میانگین حقوق و دستمزد ساالنهی بیش از

است.

000ر 45حسابدار ،حسابرس و دفتردار مشغول بهکار
نشان مینیاپلیس

پرچم مینیاپلیس

 .8شهر مرتفع-دنور

در آن ،نزدیک بــه 000ر 10دالر بیشتر از میانگین
شهری همانند پیتسبرگ باشد .در این شهر ،میانگین
حقوق و دســتمزد حسابداران و حسابرسان 850ر73
دالر و دفترداران 740ر 36دالر است.

شاید به دلیل بهترین آمیزه از امکانات رفاهی شهری،

نشان سیاتل

پرچم سیاتل

 .9یکی از شهرهای دوقلو-مینیاپلیس

درصد بیکاری در این شــهر بسیار پایین است و

نزدیک به 000ر 40حســابدار ،حسابرس و دفتردار
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هزینــهی زندگی پایین ،و زیبایی طبیعی که در این
شهر وجود دارد ،آن را به عنوان گزینهای عالی برای
پیشــههای گوناگون مطرح میکند .حسابدارانی که
به اســکی دلبســتگی دارند ،از کار و تفریح در این
شهر لذت خواهند برد! در این شهر ،میانگین حقوق

نشان فیالدلفیا

پرچم فیالدلفیا

و دستمزد حسابداران و حسابرسان 830ر 69دالر و
حسابدار /شهریور 1390

 .6د ّرهی خورشید-فونیکس

اگــر از آب و هوای زمســتانی بیزار هســتید و

دوســت دارید در یکی از شــهرهای شتابان در حال
رشــد ایاالت متحد کار کنید ،عینک آفتابیتان را به
چشــم بزنید و راهی فونیکس شوید .کسبوکارهای
فراوانی در این شهر آفتابی گرد هم آمدهاند و نزدیک
به 000ر 40حسابدار ،حسابرس و دفتردار در آن کار

000ر 80حســابدار ،حســابرس و دفتــردار پس از

و دستمزد حسابداران و حسابرسان 260ر 68دالر و

نیویورک در جایــگاه دوم قــرار دارد .دفتر مرکزی

دفترداران 170ر 34دالر است.

شــشامین و هفتامین مؤسسهی حسابداری بزرگ
ایاالت متحد ،گرنت تورنتن و بیدیاو ســیدمن در
آن قرار دارد .در این شهر ،میانگین حقوق و دستمزد
حسابداران و حسابرسان 730ر 70دالر و دفترداران
800ر 36دالر است.

نشان هیوستون

میکنند .در این شــهر ،میانگین حقوق و دســتمزد
حسابداران و حسابرسان 380ر 56دالر و دفترداران

پرچم هیوستون

 .1سیب بزرگ-نیویورک

160ر 35دالر است.
نشان شیکاگو

پرچم شیکاگو

در ایــن رتبهبندی هیچ شــهر دیگــری را توان

همآوردی بــا پایتخت مالی ایــاالت متحد و جهان
نیســت .نیویورک یکی از پرجمعیتترین شهرهای

نشان فونیکس

پرچم فونیکس

 .5پایتخت-واشنگتن

ضرورتی ندارد که شــما سیاســتمدار باشــید تا

بتوانید در این شــهر کار کنید .واشنگتن بازارکاری
مناسب برای پیشههای گوناگون از جمله حسابداری
اســت .میانگین حقوق و دستمزد در این شهر یکی

دنیا اســت و نخبگانی از نژادهــای گوناگون در آن

 .3شهر لوبیا -بوستون

زندگی میکنند .گفته میشــود مردم این ابرشــهر

وبگاه اینوســتوپدیا چنــدی پیش بوســتون را

چندملیتــی بــه  800زبان ســخن میگویند! دفتر

برترین شهر دنیا برای حرفهی مالی نامید .این شهر

مرکزی هر چهار مؤسســهی بزرگ حسابداری دنیا،

مرکز دانشــگاهی ،خدمات مالی و بانکداری است و

 43شرکت از  500شــرکت برتر دنیا ،و بزرگترین

نزدیک به 000ر 50حســابدار ،حسابرس و دفتردار

بــورس اوراق بهادار دنیا در نیویــورک قرار دارند و

در آن کار میکنند .در این شــهر ،میانگین حقوق و

000ر 140حسابدار ،حسابرس و دفتردار در آن کار

دستمزد حســابداران و حسابرسان 700ر 69دالر و

میکنند .نیویورک بهشــت همهی افرادی است که

دفترداران 530ر 39دالر است.

میخواهند در زمینهی حسابداری و مالی کار کنند.
در این شــهر ،میانگین حقوق و دستمزد حسابداران

از باالتریــن میانگینهــا در بین شــهرهای ایاالت

و حسابرســان 830ر 69دالر و دفترداران 360ر39

متحد اســت .موقعیتهای کاری حسابداری در این

دالر است.

شهر بر حســابداری ضدتقلب ،مقرراتگذاری دولتی
و حســابداری دادگاهی تمرکز دارد .در این شــهر،
میانگین حقوق و دســتمزد حسابداران و حسابرسان
830ر 75دالر و دفترداران 870ر 40دالر است.

نشان بوستون

پرچم بوستون

 .2شهر فرصتها-هیوستون

بر مبنای رتبهبندی انجامشــده توسط مؤسسهی

نشان نیویورک

پرچم نیویورک

کیپلینگر ،هیوســتون برترین شــهر ســال 2008
نشان واشنگتن

پرچم واشنگتن

 .4شهر طوفانی-شیکاگو

این شــهر میزبــان بانک فدرال رزرو شــیکاگو و

چندین مرکز مالی بزرگ دنیا اســت و از این دیدگاه
شــاید تنها همآورد آن نیویورک باشــد .شیکاگو با

حسابدار /شهریور 1390

شــناخته شــد ،زیرا در آن هزینــهی زندگی و نرخ
بیکاری به نســبت دو شــهر بزرگ دیگــر ایاالت
متحــده پایینتــر و فرصتهــای کاری فراوانی در
کســبوکارهای گوناگــون فراهم اســت .هر چهار
مؤسســهی بزرگ حسابداری دنیا در این شهر شعبه
دارند ،و شرکتهای بســیاری در زمینهی انرژی در

منبع:
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آن فعالیت میکنند .در این شــهر ،میانگین حقوق
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