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پيشـــخوان

در آداب جدل | پرویز صداقت
مباحثاتــی که در برخی کانالهای تخصصی تلگرام بر ســر صورتهــای مالی نمونهی بانکها که بانــک مرکزی ابالغ کرده
ســرگرفته انگیزهی نویســنده در نگارش یادداشتی عمومی در توصیف ویژگیهایی اســت که یک مباحثهی تخصصی باید از آن
بهرهمند باشــد .نویسنده بر این باور است که شــبکههای مجازی گریزناپذیرند و باید آنها را پذیرفت ،در آنها حضور یافت و به
هنگام مقتضی در بحثهای شکلگرفته در آن مشارکت کرد .اما زمانی این بحثها فراتر از نوعی سخن خطابی و لفاظی است که
طرفین مباحثات و جدلها در پی کشف حقیقت ،بپذیرند که خود بهتنهایی حامل همهی عناصر حقیقت نیستند و چه بسا که طرف
مقابل بحث به آنها در درک و شناخت حقیقت یاری کند.
نهاد ناظر و نهاد استانداردگذار :تعامل یا تقابل
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اغتشاش سیستی در بانکداری ایران | مصطفی دیلمیپور
در بخــــش نمای نزدیک شــمارهی حاضر به مناسبت مباحثاتی که بر ســــر صورتهای مالــی نمونهی ابالغی بانک مرکزی
برای بانکها ســــرگرفته است ،نقد مصطفی دیلمیپور از وضعیت کنونی صنعت بانکداری «غیرربوی» در ایران و نیز کاستیهای
نهاد ناظر و نهاد استانداردگذار در این زمینه ارائه میشود.

11

یادمان

جمع صفاتی که میشود جمشید ارجمند | محمد شلیله
درگذشت جمشید ارجمند ،مترجم ،ویراستار و پژوهشگر برجسته که طی سالها ویراستار ماهنامهی حسابدار بود انگیزهای برای
نگاری مقالهی محمد شلیله ،سردبیر پیشین ماهنامه ،است .در این مقاله تالش شده که تصویری اجمالی از شخصیت جامعاالطراف
جمشید ارجمند ارائه شود.

17

مردمساالری و حسابرسی عملکرد | یحیی حساس یگانه و فاطمه حسن زاده
در این مقاله تأثیر مثبت (یا منفی) حسابرســی عملکرد بر بهبود فرآیندهای سیاســی و مردمســاالری مرور میشود .همچنین ،در
ادامه نیز با توجه به این که در ایران شــورای شــهر عمر کوتاهی دارد و انجام حسابرســی عملکرد در بخش عمومی مثل شهرداری
انجام نشــده است ،حسابرسی عملکرد در کمیتههای حسابرسی دو شهرداری گرونینگن و لیوواردن کشور هلند بر اساس پیشینهی
موضوع بررسی میشود.

21

نظـــــرگاه

نمــاي نزديك

در یک نگاه

4

پیشــنهادهایی بــه قانونگــذاران :قوانینــی کــه بــه منظــور اجــرای اســتانداردهای بینالمللــی بایــد اصــاح

یــا تصویــب شــوند | شــاهین کرزبــر
یکی از مســائل اثر گذار بر اجرای اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،قوانین و مقررات مختلف است .قانون تجارت و
اصالحیهی آن ،قانون مالیاتهای مستقیم ،قوانین و مقررات حوزهی بانکی ،بیمهی مرکزی و سایر قوانین ازجمله موضوعات مهمی
است که گسترهی تأثیر آنها بر اجرای استانداردهای بینالمللی در گزارشگری شرکتها و سایر بنگاههای اقتصادی غیرقابل انکار
اســت .برخی قوانین و مقررات جاری ممکن اســت در اجرای کامل و مناسب اســتانداردهای بینالمللی مشکالتی به وجود آورد.
بنابرایــن ضرورت بازنگری و در صورت لزوم تعدیل و اصــاح آنها به گونهای که در عین حفظ هدف اصلی قانونگذار ،موانع
اجرای مناسب و اثربخش استانداردهای مورد نظر را برطرف کند درمقطع کنونی ضروری به نظر میرسد.
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بازی ،نه بازیگر | دنیس م .نالی | ترجمه :مهناز محمودخانی
در مقالهی کوتاه حاضر ،رییس هیئت مدیرهی مؤسســهی حسابرســی پرایس واترهاوس کوپرز ،نشــان میدهد که حسابرســی
داخلی چهگونه میتواند نقش مؤثری در گذار از استانداردهای بومی به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ایفا کند.

زبان گزارشگری اطمینانبخشی توسعهپذیر ،مکمل راه جهانیشدن | سالم عبدالهزاده و مریم مالکی
تنوع در گزارشــگری و امکان اســتفادهی بیشتر و کاملتر از دادههای مالی برای تصمیم گیری بهتر یک مزیت بزرگ برای
استفاده کنندگان خواهد بود .زمانی که شرکت ها به سمت افشای بیشتر و گزارشگری در سطح  XBRLبه صورت گسترده بروند،
اعتبارســنجی و صحت آن و قابلیت اتکا به این دادهها بســیار مهم خواهد بود و این مهم نیز از طریق  XARLمحقق خواهد شــد .در
مقاله ی حاضر در خصوص  XARLو نحوهی کاربرد آن با  XBRLبررسی میشود.
تنظیــم کیفیــت حسابرســی :بازگردانــدان اعتمــاد و مشــروعیت | نوشــته :کالوس هلــم ،محبــوب زمــان

ترجمه :سید محمد علوی
در این مقاله ،دیدگاههای ذینفعان در مورد كیفیت حسابرسی آنگونه كه در پاسخ مشاوره با شورای گزارشگری مالی انگلستان
ارائه شده است ،بررسی میشود.به عبارت دیگر ،این مقاله در بررسی قانونمندسازی كیفیت حسابرسی پس از رسواییهای مالی در
انگلستان ،توجه خود را بر اصول و مشروعیت تنظیم كیفیت حسابرسی معطوف داشته است.
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خبرهايي از جهان حسابداري | امیر معنوی مقدم
خروج بریتانیا از اتحادیهی اروپا و افزایش بیثباتی | برگزیت ممکن اســت زیانی  6/4میلیارد پوندی به شرکتهای حسابداری
بزند | کمیســیون اروپا قصد دارد اقدامات جدیدی برای بهبود شــفافیت مالیاتی انجام دهد | حســابداران رسمی هدف باجافزارها
قرار میگیرند | رأی قاطع اعضای  AICPAو  CIMAبه طرح ایجادیک انجمن مشــترک | خرید کیســی کوئرک توســط دیلویت
| کرهایها ،با گذشــت  5ســال از پذیرش اســتانداردهای  ،IFRSمنافع آن را لمس میکنند | استاندارد زیان اعتباری  ،FASBبهجز
بانکها ،ســازمانهای زیاد دیگری را به تغییر رویه وامیدارد | پیشــتازی ارنســت اند یانگ در حسابرسی شرکتهای بزرگ | بر
اســاس استاندارد جدید  ،FASBزیانهای اعتباری باید زودتر گزارش شوند | حکم حبس یک حسابدار به دلیل اختالس میلیونها
دالر از پپســی | انجمن حســابداران مدیریت چارچوبی را برای صالحیتهای حســابداران مدیریت ارائه میکند | رئیس IASB
ت برنامههایش در دور دوم ریاســت بر این هیأت قــرار داد | هیأت بینالمللی
کارآمــدی ارتباطــی صورتهای مالــی را در اولوی 
اســتانداردهای حســابداری اصالحیههای محدودی برای  IFRSشــماره  3و  11ارائه میکند | دولتها باید خود را ملزم به رعایت
اســتانداردهای مدیریت مالی دولتی کنند | کمیســیون بورس و اوراق بهادار پیشــنهاد میکند که الزامات افشا بهروز شود | هیأت
اســتانداردهای حسابرسیِ  AICPAپیشــنهاد میکند که استاندارد حسابرســیاش دربارهی تداوم فعالیت جایگزین شود | دیلویت
هشــدار میدهد :ریسک خودکارسازی شــغلهای بخش خدمات تجاری وجود دارد | استاندارد آیین رفتار حرفهای جدی ِد هیأت
بینالمللی استانداردهای رفتار حرفهای برای حسابداران
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