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ــدار،  ــده در حسـابـ ــای درج شـ ــا و نـظرهـ • مـقاله هـ
ــن  ــی انــجــمـ ــر رســمـ ــده ی نــظـ بــازتــاب دهـنـ
نــيــســـت؛ مـــگر در مــواردی کــه قـيـــد شـــود.
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت.

• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله هــا، یادداشــت ها 
و دیـدگـــاه های کـلـيـــه ی اعـــضا و صـاحب نـظـــران 
حـــسابداری، مالی و اقـتـــصادی استـقـبـال مـی کـنـد.

ضمن ابراز همدری با کليه ی بازماندگان، درگذشت جمعی از هموطنان در فاجعه ی زلزله ی 
ماهنامه ی حسابدارغرب ایران را تسليت می گویيم.
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انجمن، اعضا و گواهی نامه های حرفه ای | محسن قاسمی
با توجه به برگزاری نخستين آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1396« در روز شنبه، 11 آذر 1396 با شرکت قریب به 250 عضو واجد 
شرایط انجمن، در مقاله ی حاضر به اختصار اهميت برگزاری آزمون های حرفه ای از این دست و پی آمدهای اجتماعی آن بررسی می شود. 
انجمن حسابداران خبره ی ایران، عالوه بر گواهی نامه ی حرفه ای »حسابدار مستقل خبره« که در حرفه ی حسابداری ایران قدمتی سی و دو 
ســاله دارد )از سال 1364(، هم اینک با طراحی و ترویج دو گواهی نامه ی حرفه ای »حسابدار مدیریت خبره« و »حسابدار مالی خبره« گام 
در این راه گذاشــته است، و با وضع و اجرا کردن ضوابط حرفه ای الزم برای اعطای این گواهی نامه ها به افراد حرفه ای باصالحيت، سعی 

در ترویج و ارتقای جایگاه این گواهی نامه ها نزد عموم ذی نفعان دارد.

مازاد تجدید ارزیابي از صفر تا صد | مصطفي باتقوا
بحث تجدید ارزیابي هميشه ذهن مدیران شرکت ها را درگير کرده است. ولي صرفاً به دليل ریسک مالياتي )اعمال مطالبه ی ماليات روی 
مازاد و برگشــت هزینه ی اســتهالک مازاد( موضوع را فراموش کرده اند )چه قبل از ســال 1390 و چه بعد از آن(. براي ســال هاي قبل از 
1390، در یک دوره بر اساس قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادي، صرفاً براي شرکت هاي دولتي و تحت شرایط خاص، معافيت مالياتي 
مازاد تجدید ارزیابي پيش بيني شــد و هزینه ی اســتهالک تفاوت نيز قابل قبول بوده است. در این چارچوب در مقاله ی حاضر ویژگی های 

قانونی مازاد تجدید ارزیابی در نظر گرفته و پيشنهاد شده قانون مربوطه اصالح شود و شرکت ها خود را در تجدیدارزیابی مخير بدانند.

جایگاه شــرکت هاي دولتي و نحوه ی واگذاري آن ها به بخش غیردولتي | منصور خیري، مرتضی متوسل و اصغر 
دمیرچی

در این مقاله جایگاه حقوقی و مالی شــرکت های دولتی، شــرکت های تابعه، وابســته و زیرمجموعه و نقش و جایگاه آن ها در اقتصاد و 
بودجه ی کل بررسی شده است. با توجه به این که قوانين برنامه های توسعه ی  پنج ساله و قوانين بودجه ی ساالنه ی کل کشور و سياست های 
کلي ابالغی اصل 44 قانون اساسی به واگذاری شرکت های دولتی به بخش های غيردولتی و تعاونی تأکيد دارند، بررسی چگونگی تحقق 
این امر از اهميت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که تصدی گری دولت در قالب شرکت های دولتی و غيردولتی دارای کارایی 
و اثربخشــی مطلوب نبوده، سياست گذاران کشــور تصميم به واگذاری این گونه شرکت ها با تصویب قوانين و مقررات مختلف گرفته اند 
که انتظار می رود این روند و تأثير آن در قوانين برنامه های ميان مدت پنج ســاله ی توســعه ای ســنوات آتی قابل مشاهده و ملموس باشد. از 
طرفی انتظار می رود با اصالح قوانين و مقررات مالی و محاسباتی کشور روابط این گونه شرکت ها با دولت و شرکت های مادر تخصصی 

شفاف تر شود تا اثر آن در نظام اقتصادی و برنامه ریزی و بودجه ای کشور قابل تبيين باشد.

شاید فردا دیر باشد: ابعاد بحران زیست محیطی در ایران

24یک پارچه سازی مالحظات زیست محیطی در حسابرسی عملیاتی | مرتضی اسدی و ساناز حجی
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ابعاد فساد مالی از نوع گزارشگری مالی متقلبانه | علیرضا آقائی قهی
در این مقاله، با بررســی جرایم »یقه ســقيد«، افزایش آگاهی ســرمایه گذاران نســبت به اطالعات مالی و افزایش درجه ی حساســيت به 
گزارش های مالی شــرکت ها، توجه ویژه ی نهادهای نظارتی به اطالعات انعکاس یافته در رســانه ها و بازار سرمایه، افزایش دقت ارزیابی 
اطالعات توسط حسابرسان و رعایت استانداردهای حسابرسی در زمينه ی انواع گزارش های مالی ارائه شده و ایجاد محيط امن گزارشگری 

مالی تأکيد می شود

تأثیر حاکمیت شــرکتی و ساختار سرمایه بر افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شــده در بورس | علیرضا لیثی و 
کبری لیثی

در این مقاله، تأثير حاکميت شــرکتی و ســاختار سرمایه بر افشاي اختياري شــرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده 
است. نتایج مطالعات نشان داد که متغيرهاي اعضاي غيرموظف هيأت مدیره، اندازه ی هيأت مدیره، مالکيت نهادي بر افشاي اختياري تأثير 
مثبت و معنادار داشته و متغير دوگانگی مسئوليت تأثير معنادار بر افشاي اختياري نداشته و متغيرهاي نسبت بدهی و نسبت حقوق صاحبان 
سهام تأثير منفی و معنادار بر متغير وابسته یعنی افشاي اختياري دارند. هم چنين در این پژوهش متغير اندازه ی شرکت به عنوان متغير کنترلی 

بوده که نتایج بررسی نشان داد که اندازه ی شرکت تأثير مثبت و معناداري بر افشاي اختياري دارد.
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67 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
اختالف دریافتی کارکنان زن و مرد در ارنســت اند یانگ اعالم شــد | حسابدارها، به جز آمریکا در سراسر دنيا احساس اطمينان بيش تری 
دارند | جریمه 1/8 ميليون پوندی ارنست اند یانگ به دليل قصور در حسابرسی تک دیتا | کی پی ام جی در آفریقای جنوبی شواهدی دال 
بر سيستماتيک بودن خطاها پيدا نمی کند | دادگاه اروپایی حسابرسان مسأله تقلب در اتحادیه اروپا را زیر ذره بين قرار می دهد | اتوماسيون 
تهدیدی برای نيروهای کار جوان | قتل روزنامه نگاری که روی اســناد پاناما تحقيق می کرد | ســناتورها خواستار افشای اطالعات مالياتی 
بيش تر از سوی شرکتهای چندمليتی هستند | تمدید سوآپ ارزی بين چين و کره جنوبی | پاداش یک ميليون دالری کميسيون بورس و 
اوراق بهادار به یک افشاگر | تأکيد انجمن حسابداران خبره و رسمی بر لزوم توجه بيش تر به اخالق در کار | مدیر عامل گرنت تورنتون 
می خواهد این شــرکت را به تِسالی حسابداری تبدیل کند | طرح پيشــنهادی ساده سازی الزامات افشا از سوی کميسيون بورس و اوراق 
بهادار | اخبار جدید از پروژه  حسابرســی  گروه | صندوق بين المللی پول خواســتار مدیریت مالی قویتر از سوی دولت گينه است | توسعه 

فناوری حسابرسی برای مؤسسه های کوچک تر از سوی دیلویت

اعضاي جدید

حسابداران مستقل

مؤسسه هاي حسابرسي

اشتراک مجله
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