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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 كــه قـيـــد شـــود.
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت.

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

جناب آقای سعید جمشیدی فرد
عضو محترم شورای عالی 

مصيبت وارده را تســليت می گویيم و بــرای جنابعالی و كليه ی بازماندگان آرزوی بردباری 
و شکيبایی داریم.

شورای عالی و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران
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حسابداران و قانون برنامه ی پنج ساله ی ششم | رحمت اله صادقیان
رئيس شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران در ســرمقاله ی حاضر با مروری بر مجموعه الزامات جدید قانون برنامه ی پنج ساله ی 

ششم بر ضرورت نقش آفرینی های جدید و گسترده تر حسابداران و حسابرسان در اقتصاد ایران تأكيد می كند. 

معدن زمستان یورت: کشته شدند، بی آن که بازنشستگی را تجربه کنند | سعید جمشیدی فرد
مطلب حاضر دل نوشــته ای از عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران در پی بروز فاجعه ی انفجار در معدن زغال سنگ یورت 

در استان گلستان است.

چالش های پایان سال مالی

تضاد میان گزارشگری مالی و فرایند اطمینان بخشي | منصور شمس احمدی

حسابداران و انتظارات جامعه | غالمحسین دوانی

شکل گیری فاصله بین گزارشگران مالی و اطمینان بخشان به گزارش ها | مصطفی باتقوا

حسابرس و هیأت مدیره مسئولیت مشترک دارند | عباس هشی
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8 طرح سازمان نظام مالی آری یا خیر؟ | مجید میراسکندری

24
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی مؤثر بر شــرکت های بیمه ای و چالش فاز دوم IFRS4/ سید محمد 

باقرآبادی، علی صالحی نژاد
این مقاله زمينه های تأثيرگذار فاز دوم استاندارد بين المللی گزارشگری مالی شماره 4 و مشکالتی را كه از پياده سازی آن به وجود خواهد 
آمد، مشــخص می كند تا شــركت های بيمه ای در ایران ضمن آشــنایی با این موارد و با توجه به الزام حركت به سمت گزارشگری طبق 
اســتانداردهای بين المللی گزارشــگری مالی، خود را مهيا و آماده ی اجرای فاز دوم اســتانداردهای بيمه ای در ســال های پيش رو كنند. 
تفاوت های مورد انتظار تحت تأثير این نظام حســابداری جدید منجر به تغييراتی در روش تأمين مالی و توسعه ی استراتژی های الزم برای 

آموزش مورد نياز بازارهای سرمایه و مدیران ارشد خواهد شد.



66 خبرهایي از جهان حسابداري | امیر معنوی مقدم

42

موانع  به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشــورهای در حال توسعه | محمد نورونابی | 
ترجمه: مرتضی زمانی و کامران قائم مقامی

در این مقاله، به عنوان یك نمونه پژوهی موانع استفاده از IFRS در یکی از كشورهای در حال توسعه از دیدگاه حسابرسان حرفه ای تشریح 
می شود. عواملی چون دستمزد پایين حسابرسی، كمبود حسابداران صالحيت دار، فقدان عالقه ی مدیران شركت ها به اجرای استاندارهای 
بين المللی گزارشــگری مالی، فرهنگ رازداری و شركت های خانوادگی را برای اجرای مؤثر استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، 

و نبود محيط مقرراتی و نظارتی كارآمد در الزام به اجرای IFRS از زمره ی این موارد است.

47

59

دنیای نوین حسابرسی: حسابرسی آنالین و حسابرسی مبتنی بر گرید | سالم عبداله زاده  و مریم مالکی
محيط گرید یك نوع خاص از شــبکه های كامپيوتری اســت كه با ســخت افزار و نرم افزارهای به اشــتراك گذاشته شده از منابع مختلف 
ارتباط دارد كه این ارتباط با اســتفاده از رابط های اســتاندارد به شکل یك محيط محاسباتی در مقياس بسيار بزرگ است. در این مقاله به 

محيط گرید و حسابرسی نوین در این محيط می پردازند.
چالش های پیش رو در روند حسابرسی داخلی | مسعودپناهنده و حسن ترک

روند حسابرسی داخلی و اطمينان بخشی به فعاليت های بنگاه هميشه با چالش هایی روبه رو بوده است. مهم ترین آن ها در این مقاله مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این ميان، چالش هایی نظير »جایگاه حسابرسی داخلی در چارت سازمانی، ماهيت كار حسابرسی داخلی و فرهنگ سازی 
ناكافی، عدم استاندارد ملی و یك پارچه، متناسب با زیرساخت های فعلی كشور و هم چنين صرف در نظر گرفتن دانش حسابداری به تنهایی« 

از مهم ترین این چالش ها به شمار می آیند. این مقاله شامل پيشنهادهایی نيز برای مقابله با این چالش ها مطرح شده است.
رویه های حسابداری انتقادی در تحلیل کیفیت و افشای اطالعات | حسین جهانگیرنیا و مسعود بختیاری

با توجه به جدابودن مالکيت از مدیریت در بيش تر شــركت های بزرگ و ســهامی عام و هم چنين تالش مدیریت برای كسب حداكثری 
سود پيش بينی شده ی شركت، احتمال ایجاد و به كارگيری روش های حسابداری ساختگی وجود دارد. در این مقاله با بررسی حسابداری 
انتقادی و رویه های مربوط به آن، بر اهميت اســتفاده از این روش به منظور جلوگيری از دســت كاری و به كارگيری رویه های حسابداری 

ساختگی توسط مدیریت تأكيد می شود.

اعضاي جدید

حسابداران مستقل

مؤسسه هاي حسابرسي

اشتراک مجله

73

76

78

83

35


	01
	02

