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• مـقاله هـا و نـظرهـای درج شـده در حسـابـدار، بازتـاب دهنده ی نظـر رسمی انجمن نيست؛ مگر در مواردی 
كــه قيــد شــود. • حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت. • حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله هــا، 
یادداشــت ها و دیدگاه هــای كليــه ی اعضــا و صاحب نظــران حســابداری، مالــی و اقتصــادی اســتقبال می كنــد.

ای ردیغ از تو اگر چون گل رنقصی با نسیم
ای ردیغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای ردیغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی هشیش ی غم را هب سنگ

فریدون مشیریهفت رنگش می شود هفتاد رنگ

نوروزاتن پیروز



دشواری های اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، میزگرد با مجریان استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی IFRS در شبکه ی بانکی | عیسی رضایی، فرائد سلطان نژاد، حمیدرضا ایروانی و ابراهیم نوروزبیگی

در شــماره ی گذشــته ی حسابدار، متن ســخنرانی های ارائه شــده در سی وهشــتمين همایش انجمن حســابداران خبره ی ایران با موضوع 
»پياده ســازی استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی )IFRS( در شــبکه بانکی كشور« منتشر كردیم. در شماره ی كنونی، متن ميزگرد 
پایانی همایش را منتشــر می كنيم كه در آن دشواری های اســتانداردهای بين المللی گزارشگری مالی در اجرا و آینده ی پيش رو از منظر 
مجریان این كار بررســی می شــود. در این ميزگرد، حضور عيســی رضایی مدیر عامل مؤسســه ی اعتباری كوثر، فرائد سلطان نژاد رئيس 
حسابداری بانك پاسارگاد، حميدرضا ایروانی، مدیر مالی بانك سينا و ابراهيم نوروزبيگی، دبير علمی همایش، حضور داشتند. هم چنين 
با توجه به این كه مقاالت نظرگاه این شــماره با بحث درباره ی حسابرســی داخلی اختصاص دارد، بخش نمای نزدیك را مبحثی پيرامون 

نقش حسابرسی داخلی در گذار به IFRS به اتمام می بریم.

اجرای اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی شــماره IFRS 9( 9(: چالش های پیش روی مؤسسات مالی | ترجمه : 
فاطمه دادبه، مریم مهدوی

استاندارد بين المللی گزارشگری مالی )IFRS( شماره 9 یك استاندارد جدید بين المللی است كه به منظور رسيدگی و برطرف كردن نقاط 
ضعف اســتاندارد بين المللی حســابداری )IAS( شــماره 39 وضع شده اســت. این مقاله به ارائه ی نمایی كلی از استاندارد جدید و تحليل 

چالش های اصلی پيش روی مؤسسات مالی در حصول اطمينان از رعایت این استاندارد می پردازد.

وظایف واحد حسابرســی داخلی در پذیرش و اجرای اســتاندارد های بین المللی گزارشــگری مالی | سید محمد 
باقرآبادی، مجید دمیرچی

در این مقاله، وظایف اجرایی واحد حسابرســی داخلی در فرآیند پذیرش و اجرای اســتانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بررسی و 
واكاوی می شود.
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حسابداران، حسابداری و دونالد ترامپ | پرویز صداقت
پيروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، موجی از شگفتی در سطح جهانی پدید آورد. موضع گيری های دونالد ترامپ 
عليه روند جهانی شــدن، این پرســش را مطرح می كند كه آیا دوری جستن امریکا از اقتصاد جهانی روند هم گرایی استانداردهای بين المللی 

گزارشگری مالی را نيز متأثر از خود خواهد ساخت. در سرمقاله ی این شماره ی حسابدار تالش كرده ایم به این پرسش پاسخ دهيم.

آن چه باید درباره ی موافقت نامه ی بین المللی FATF بدانیم | بهزاد علیزاده گتابی
در این یادداشت كوتاه، باتوجه به عضویت ایران در كارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF، هم خوانی این عضویت با قانون 
مبارزه با پول شــویی و اصول قانون اساســی مورد تأكيد قرار گرفته و ابراز اميدواری شده كه هم زمان با اصالح بسترهای مالياتی، بانکی و 

پولی به ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در مناسبات بين المللی بينجامد.
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ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر فرایندهای کسب وکار با رویکرد به کارگیری چارچوب کنترل های 
داخلی یکپارچه )کوزو( | فریدون امجدیان و محمد عشقی

در این مقاله، برمبنای مطالعات كتابخانه ای و تجربی موجود، مدل نمونه به منظور ارزیابی اثربخشــی سيســتم كنترل های داخلی در ســطح 
فرایندهای كسب وكار با رویکرد به كارگيری چارچوب بين المللی و تثبيت شده ی كنترل های داخلی یکپارچه ی كوزو ارائه می شود.

حسابرسي و کنترل هاي داخلي | جیمز هال | ترجمه ی سمیه سلیمي
این مقاله، تصویری كلّی از حسابرســی فناوری اطالعات ارائه می كند. با تشــریح گونه های مختلفی از حسابرســی و تمایز بين مسئوليت 
گواهی شهادت دهی حسابرسان و خدمات مشاوره ای بحث آغاز می شود. ساختار حسابرسی فناوری اطالعات، ادعاهای مدیریت، اهداف 
حسابرسی، آزمون های كنترلی و آزمون های اساسی، نکات كليدی چارچوب كنترلی كوزو كه كنترل های داخلی در هر دو سيستم دستی 
و مبتنی بر فناوری اطالعات را تعریف می كند، مشخص شده است. در بخش پایانی نيز مسایل حسابرسی و مفهوم قانون ساربينز ـ آكسلی 

ارائه شد و چارچوب مفهومی كه با كنترل های عمومی، كنترل های كاربردی و داده های مالی پيوند دارد، ارائه شده است.

چالش های قانون مالیات بر ارزش افزوده در انطباق با استانداردهای حسابداری | بالل شمسی اسفنجانی
فرار مالياتی و اقتصاد پنهان ازجمله مشــکالتی اســت كه ایران در قبال سياســت های مالياتی با آن روبه رو اســت. در این مقاله، برخی از 

چالش های قانون ماليات بر ارزش افزوده در ایران به اختصار شرح داده شده اند. 

اطالعات سخت و نرم: خبر یا اختالل | شادی حسن زاده
براســاس ویژگی اطالعات، روش گردآوری و پردازش آن می توان اطالعاتی را ســخت یا نرم دانست. در این مقاله توصيه شده با تفکيك 
اطالعات حسابداری به دو كانال سخت و نرم، تأثيرات آن بر افشای شركت ها و دیگر مسایل مرتبط با بازار سرمایه مورد بررسی قرار گيرد. 

خبرهایي از جهان حسابداري | امیر معنوی مقدم
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