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یک هدف و ارگانهای موازی:
ضرورت ایجاد سازمان نظام مالی

• مـقالههـــا و نـظرهـــای درجشـــده در حسـابـــدار،
بازتـــابدهندهی نظـــر رســمی انجمــن
نیســت؛ مگــر در مــواردی کــه قیــد شــود.
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقالههــا آزاد اســت.
• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقالههــا ،یادداشـتها
و دیدگاههــای کلیــهی اعضــا و صاحبنظــران
حســابداری ،مالــی و اقتصــادی اســتقبال میکنــد.
در مقالهی «انجمن حسابداران خبرهی ایران :چند دههی پر فرازوفرود» در شماره  295ماهنامه حسابدار در توضیح

وضعیت حرفهی حسابرسی در ایران در دهههای  1340و  1350از خدمات جناب آقای شاهرخ بهنام یاد شد .ضمن
پوزش از ایشان بابت اشتباه صورت گرفته در این مقاله ،امیدواریم طی شمارههای آتی فرصت گفتوگو با ایشان

که اکنون در انگلستان اقامت دارند ،در خصوص فعالیتهای حرفهای قبل از انقالب فراهم آید.
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حسابداری در عرصهی جهانیسازی | غالمحسین دوانی
در ســرمقالهی این شــماره ،نویسنده با توجه به گسترش سریع و همهجانبهی تجارت جهانی اشاره میکند که این توسعه مستلزم
یک زبان واحد تجاری بهنام حســابداری اســت .از همین روست که شــاهد تالشهای مراجع حرفهی حسابداری برای ایجاد زبان
واحد تجارت بینالمللی و ارائهی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ( )IFRSبودهایم .وی معتقد اســت الزامات امروز و
اندازهی اقتصاد کشــور ما در دو دههی آینده ،الزاماتی بر حرفهی حســابداری و حسابرسی تحمیل خواهد کرد که چنانچه حرفهی
حســابداری از هم اکنون درصدد یافتن راهکارهای اصولی برای این الزامات برنیاید ،صدمات ســنگینی را برخود تحمیل خواهد
کرد.
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يك هدف و ارگانهای موازی :ضرورت ايجاد سازمان نظام مالی | رضا میرآفتاب زاده
در این مقاله با مروری بر ســابقهی حرفهی حسابرســی مستقل در ایران ،گفته میشــود مادام كه نهادهاي متعدد نظارتی در زير
يــك چتر واحد قرار نگيرند ،وضعيت كنوني بههيچوجه بهطرف بهبودي و پيشــرفت حركت نخواهد کرد و اين موضوع ،بدبيني
و بياعتمادي و نگراني شــديد را بر همگان بهويژه حسابرســان باتجربه و معتقد به اصول حرفهاي و نيز استفادهكنندگان از خدمات
حسابرســی مواجه میســازد .راهحل پیشنهادی نویسنده ،تشکیل سازمان واحد نظام مالی (مشــابه سازمانهای نظام مهندسی و نظام
پزشکی) مرکب از نهادهای نظارتی برای تنظیم و نظارت بر حرفهی مستقل حسابرسی است.
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پرسش و پاسخهای مالیاتی
ســیوهفتمین همایش انجمن حســابداران خبرهی ایران به موضوع «اصالحیهی قانون مالیاتهای مســتقیم در عمل» اختصاص
داشت .در این شماره متن کامل پرسش و پاسخهایی را که در انتهای همایش برگزار شد منتشر میکنیم و امیدواریم بدین ترتیب
برخی ظرایف اصالحیهی قانون مالیاتها در اجرا مشــخص گردد .محمدقاســم پناهی ،محمد برزگری ،حســین تاجمیر ریاحی و
احمد زمانی ،مدیران محترم سازمان امور مالیاتی پاسخدهندگان به این پرسشها هستند.
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IFRS

پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای و چالش تاریخهای الزماجراشدن
استانداردها | سیدمحمد باقرآبادی و فاطمه دادبه
در این مقاله ،با توضیح اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شــمارهی « 9ابزارهای مالی» و استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی شــمارهی « 4قراردادهای بیمه» ،راهحل موجود برای مقابله با چالش الزماالجراشــدن این اســتانداردها در ســطح بینالمللی
توضیح داده میشود.
گزارشگری مالی در کشورها :یک گام تا مقایسهپذیری جهانی | لیال زمانیانفر و مژده کدخدایی
ضرورت مقایســهپذیری گزارشگری مالی میان کشــورها در جهان امروز ازجمله به ســبب ضرورت برآوردهساختن نیازهای
گروههای مختلف استفادهکننده ،بهویژه برای تصمیمگیری ،در خصوص تخصیص سرمایه و تأمین منابع مالی واحدهای اقتصادی
اســت .در مقالهی حاضر ضمن ارائهی مبانی مقایســهپذیری اطالعات و چرایی نیاز به این مقوله ،سیر گسترش این مفهوم در بستر
جهانیسازی استانداردهای گزارشگری مالی مورد بحث قرار میگیرد.
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کنکاش

نقش استراتژیک کارکنان در حاکمیت شرکتی | یحیی حساس یگانه و فاطمه حسنزاده
در ادبیات و پیشینهی حاکمیت شرکتی ،نقش کارکنان در ساختار حاکمیت شرکتی کمتر بررسی شده است .در این مقاله ،ارتقا
عملکرد ســازمانی و کاهش ریســک شرکت از طریق نقش کارکنان در ارتقا حاکمیت شرکتی و بهبود تصمیمات سازمان بررسی
میشود و در انتها ،به اهمیت مشارکت کارکنان در مدیریت شرکتهای اقتصاد دانشمحور پرداخته خواهد شد.
آیا اطالعات حسابداری ارزش منصفانه مربوط و قابل اطمینان است؟ | واین لندزمن | ترجمهی مجتبی ابراهیمی
رومنجان و احمد مخمل باف
در این مقاله ،فایدهی ارائه اطالعات حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه برای سرمایهگذاران بررسی میشود .شواهد کلی حاصل
از تحقیقات نشــانمیدهد که ارزشهایمنصفانه ،برای سرمایهگذاران مفید هســتند ،اما سطح سودمندی آنها ،تحت تأثیر میزان
خطای اندازهگیری و منبع برآوردها است .این مطالعه مباحثی را نیز دربارهی مسائل اجرایی تعیین ارزش منصفانه ،ارائه میکند.
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46

فراسوی مرزها
اخبار انجمن

خبرهايي از جهان حسابداري | امیر معنوی مقدم
دیلویت برای ادغام مؤسســههای حسابرســی خود در شــمال و غرب اروپــا 200 ،میلیون یورو دیگر ســرمایهگذاری میکند |
پرداخت غرامت  140میلیون دالری از ســوی شرکت ودرفورد بابت تقلب در حسابداری | رئیس  :PwCرأی به خروج بریتانیا از
الیشان به حسابرسان
اتحادیه اروپا حاکی از سلب اعتماد عمومی از نظام موجود سیاسی و تجاری است | سرمایهگذاران اعتماد با 
را ابــزار کردند | بیشتر حســابداران قصد دارند تا طی پنج ســال آینــده این حرفه را ترک کنند | .متن داخــل کاریکاتور :باب،
حســابداری همش به فناوری مربوطه ،به نظرم تا پنج ســال دیگه ما منقرض میشیم | .محکومیت مدیر عامل شرکت تینکل به جرم
صدور  13میلیون دالر فاکتور جعلی | همکاری راهبردی بی.دی.او .و مایکروســافت |  :KPMGخروج بریتانیا از اتحادیهی اروپا
رؤســای شــرکتها را تحریک میکند تا به فکر تغییر مکان به خارج از این کشور باشند | پیشنهاد تغییر استانداردهای قراردادهای
بیمه از سوی هیأت استانداردهای حسابداری مالی | همکاری «بارکلیز» با «زیرو» بر سر دادههای تراکنشی | بنا به گزارش دیلویت،
اختالف دســتمزد زنان و مردان تا ســال  2069پابرجا میماند | انتشــار پیشنویسهای مربوط به شــناخت درآمد از سوی انجمن
حسابداران رسمی آمریکا | همکاری دیلویت و اپل برای شتاب بخشی به تحول در روش کار شرکتها
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