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• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقالههــا،
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صاحبنظــران حســابداری ،مالــی و اقتصــادی
اســتقبال میکنــد.

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران

ISSN 1735-0530

قيمت 5000 :تومان

آيا آنها هم كه اساسنامه
را نوشتهاند دوباره
بايد آن را بخوانند؟

استانداردهای بینالمللی

به روايت سازمان حسابرسي

هفت راه

برای واگذاری کارها

ـتانداردهاي بينالمللي
ما و اسـ
گزارشگري مالي

نشانی :تهران -خیابان استاد نجاتاللهی ،شماره  - 108کدپستی1598666816 :
نمابر88899722 :
تلفن88893967 :
صندوق پستی15815/3691 :
تلفن اشتراک و آگهی88902926 :
چاپ ،صحافي و ليتوگرافي :پيك نور
نشــاني :تهــران ،خيابــان انقــاب ،خيابــان كارگــر شــمالي ،خيابــان فرصــت
شــيرازي ،پــاك  - 20تلفــن66428987 :

www.iica.ir
editorial@iica.ir
hesabdar@iica.ir

در اين شماره مي خوانيم:
پیشخوان

آیا آنها هم که اساسنامه را نوشتهاند دوباره باید آن را بخوانند؟  /محمد شلیله
مجمــع ســاالنهی جامعـهی حســابداران رســمی ایــران اخیــرا ً برگــزار شــد .نویســندهی ایــن یادداشــت از منظــری انتقــادی مجمــع
یادشــده و عملکــرد شــورایعالی جامعــه را ارزیابــی کــرده و ضمــن تأکیــد بــر آنکــه در ترکیــب کنونــی ایــن شــورا نماینــدگان
نهادهــا و ســازمانهای حســابداری و حسابرســی در ترکیــب متــوازن و متعادلــی قــرار دارنــد ،اشــاره میکنــد کــه طــی دورهی
تصــدی ایــن شــورا تحــرک بیشتــر در برنامهریــزی و توســعهی معنــیدار واقعبینانــه انتظــار میرفتــه ،امــا شــواهد درخــور
اتکایــی در ایــن زمینــه مشــاهده نمیشــود .بــا چنیــن چش ـماندازی ،تنهــا راه ایــن اســت کــه شــورایعالی در مــدت باقیمانــده
بــر کوش ـشها بیفزایــد و طریقــی اثربخــش بــر سرنوشــت «جامعــه» در پیــش بگیــرد.
4

6
بازاندیشی در ساختار مؤسسات حسابرسی ضروری است  /هوشنگ خستویی
در دورهی کنونــی اقتصــاد ایــران ،نوســازی حرفــه و ارتقــای نهادهــای اجرایــی حرفــهی حســابداری و حسابرســی ضــروری
اســت .مؤسســات کنونــی حسابرســی در ایــران از بســیاری جنبههــا فقــط بــه شــکل صــوری و ظاهــری یــک مؤسسـهی حسابرســی
در معنــای امــروزیاش از نظــر ترکیــب فعالیتهــا و ســاختار ســازمانی هســتند .نویســنده روندهــای اخیــر برخــی مؤسســات
حسابرســی در زمینــهی ترکیــب و ادغــام را مــورد انتقــاد قــرار میدهــد و حاصــل آن مؤسســاتی خواهــد بــود کــه ظاهــری
بــزرگ دارنــد ولــی در باطــن بهشــدت گسســته و از یکدیگــر جــدا هســتند .نویســنده بــا توجــه بــه احتمــال افزایــش حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی در ایــران از مؤسســات و نهادهــای حرف ـهای میخواهــد بــه دور از خواســتههای فــردی بــه بازاندیشــی
در ســاختار و شــاکلهی مؤسســات حسابرســی بپردازنــد.
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استانداردهای بینالمللی به روایت سازمان حسابرسی  /مصطفی دیلمیپور
8
نشــریهی  207ســازمان حسابرســی بــا عنــوان «راهنمــای بکارگیــری اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی صورتهــای
مالــی نمونــه» در خردادمــاه ســال جــاری منتشــر شــده اســت .نویســندهی ایــن یادداشــت بــه نقــد ایــن کتــاب نشســته اســت و بــر
ایــن گمــان اســت کــه بــدون ترویــج اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی ،انتشــار صورتهــای مالــی نمون ـهای از ایــن
دســت ،بــا تعدیــات غیرحرفـهای ،در ترویــج ادبیــات حرفـهای راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.
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