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به نام خدا

در  درج شـــده  نـظرهـــای  و  مـقاله هـــا   •
حسـابـــدار، بازتـــاب دهنده ی   نظـــر رســمی 
ــد  ــه قی ــواردی ک ــر در م ــت؛ مگ ــن نیس انجم

ــود. ش
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد 

اســت.
ــا،  ــار مقاله ه ــت و انتش ــابدار از دریاف • حس
ــه ی اعضــا و  ــای کلی یادداشــت ها و دیدگاه ه
صاحب نظــران حســابداری، مالــی و اقتصــادی 

ــد. ــتقبال می کن اس

چاپ، صحافي و لیتوگرافي: پیك نور
ــت  ــان فرص ــمالي، خیاب ــر ش ــان کارگ ــالب، خیاب ــان انق ــران، خیاب ــاني: ته نش

شــیرازي، پــالك 20 - تلفــن: 66428987

پانزدهم آذر ماه 
روز حسابدار گرامي باد

ماهنامه انجمن حسابداران خبره   ايران ISSN 1735-0530شماره 284، آذر 1394 
قیمت: 5000 تومان

هفت راه 
برای واگذاری کارها

استانداردهای بین المللی
به روايت سازمان حسابرسي

آيا آن ها هم که اساسنامه 
را نوشته اند دوباره 
بايد آن را بخوانند؟

ما و اســتانداردهاي بین المللي 
مالي گزارشگري 



ب
زتا

با

                در اين شماره مي خوانيم:

آیا آن ها هم که اساسنامه را نوشته اند دوباره باید آن را بخوانند؟ / محمد شلیله 
مجمــع ســاالنه ی جامعــه ی حســابداران رســمی ایــران اخیــراً برگــزار شــد. نویســنده ی ایــن یادداشــت از منظــری انتقــادی مجمــع 
یادشــده و عملکــرد شــورای عالی جامعــه را ارزیابــی کــرده و ضمــن تأکیــد بــر آن کــه در ترکیــب کنونــی ایــن شــورا نماینــدگان 
ــد کــه طــی دوره ی  ــد، اشــاره می کن ــرار دارن ــی ق ــوازن و متعادل نهادهــا و ســازمان های حســابداری و حسابرســی در ترکیــب مت
ــور  ــواهد درخ ــا ش ــه، ام ــار می رفت ــه انتظ ــی دار واقع بینان ــعه ی معن ــزی و توس ــر در برنامه ری ــرك بیش ت ــورا تح ــن ش ــدی ای تص
ــده  ــا چنیــن چشــم اندازی، تنهــا راه ایــن اســت کــه شــورای عالی در مــدت باقی مان ــه مشــاهده نمی شــود. ب اتکایــی در ایــن زمین

بــر کوشــش ها بیفزایــد و طریقــی اثربخــش بــر سرنوشــت »جامعــه« در پیــش بگیــرد.  

بازاندیشی در ساختار مؤسسات حسابرسی ضروری است / هوشنگ خستویی
ــروری  ــی ض ــابداری و حسابرس ــه ی حس ــی حرف ــای اجرای ــای نهاده ــه و ارتق ــازی حرف ــران، نوس ــاد ای ــی اقتص در دوره ی کنون
اســت. مؤسســات کنونــی حسابرســی در ایــران از بســیاری جنبه هــا فقــط بــه شــکل صــوری و ظاهــری یــك مؤسســه ی حسابرســی 
ــات  ــی مؤسس ــر برخ ــای اخی ــنده رونده ــتند. نویس ــازمانی هس ــاختار س ــا و س ــب فعالیت ه ــر ترکی ــروزی اش از نظ ــای ام در معن
ــری  ــه ظاه ــود ک ــد ب ــاتی خواه ــل آن مؤسس ــد و حاص ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق ــام را م ــب و ادغ ــه ی ترکی ــی در زمین حسابرس
ــه احتمــال افزایــش حضــور  ــا توجــه ب ــی در باطــن به شــدت گسســته و از یکدیگــر جــدا هســتند. نویســنده ب ــد ول ــزرگ دارن ب
ــه بازاندیشــی  ــه دور از خواســته های فــردی ب ســرمایه گذاران خارجــی در ایــران از مؤسســات و نهادهــای حرفــه ای می خواهــد ب

ــد.  در ســاختار و شــاکله ی مؤسســات حسابرســی بپردازن

استانداردهای بین المللی به روایت سازمان حسابرسی / مصطفی دیلمی پور
ــوان »راهنمــای بکارگیــری اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی صورت هــای  ــا عن نشــریه ی 207 ســازمان حسابرســی ب
مالــی نمونــه« در خردادمــاه ســال جــاری منتشــر شــده اســت. نویســنده ی ایــن یادداشــت بــه نقــد ایــن کتــاب نشســته اســت و بــر 
ایــن گمــان اســت کــه بــدون ترویــج اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی، انتشــار صورت هــای مالــی نمونــه ای از ایــن 

دســت، بــا تعدیــالت غیرحرفــه ای، در ترویــج ادبیــات حرفــه ای راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

ما و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در یک نگاه

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با ابالغیه اجرایی نمی شود
 نظام الدین ملک آرایی 

پی آمدهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
یحیی حساس یگانه / رضا قنبریان

گذار از استانداردهای ملی به بین المللی پروژه ای زمان بر است / عباس شجاعی
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برای گذار به استانداردهای بین المللی شتاب زده عمل نکنیم / موسی بزرگ اصل 

چالش های آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی / ابراهیم نوروزبیگی  

نخستین گام های پذیرش استانداردهای بین المللی / سیدمحمد باقرآبادی

تأثیرات پذیرش استانداردهای بین المللی بر کیفیت گزارشگری مالی 
 مرجان پورعبدالهیان و سمانه مزروعی

پذیرش استانداردهای بین المللی فرایندی چندوجهی است
مژده کدخدایی و مهناز محمودخوانی

صنعت نشر و اثر آن بر کتاب های حسابداری
 سالم عبداهلل زاده  حمید سلیمانی

صنعــت نشــر بــه معنــای تولیــد صنعتــی کاالیــی بــه نــام کتــاب اســت. در ایــن مقالــه اثــر صنعــت نشــر و ناشــران بــر انتشــار کتاب هــای 
ــران  ــاور نویســندگان، گســتردگی رشــته ی حســابداری و قدمــت صنعــت نشــر در ای ــه ب ــرد. ب ــرار می گی ــورد بررســی ق حســابداری م

ــزوده شــود. ــران اف ــر شــمار ناشــران تخصصــی کتاب هــای حســابداری در ای ــن ب ــد کــه بیــش از ای می طلب

هفت راه برای واگذاری کارها / کریس ساندرز 
ترجمه ی حلیمه رحمانی و امیرهادی معنوی مقدم 

کارشناســان مالــی کــه در شــرف بازنشســتگی قــرار دارنــد هفــت انتخــاب بالقــوه دارنــد. در ایــن مقالــه ایــن هفــت گزینــه، بــه ترتیــب 
از بدتریــن گزینــه تــا بهتریــن گزینــه، به اختصــار معرفــی می شــود. 

خبرهایي از جهان حسابداري / مترجم: فاطمه قشقایی 
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