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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.



4 برنامه های پیش روی انجمن | منصور شمس احمدی
ســرمقاله ی شــماره ی حاضر به طرح دیدگاه های رئيس جدید شورای عالی به مهم ترین دســتورکارهای انجمن حسابداران خبره ی ایران 
اختصاص دارد. نویســنده با تأکيد بر رسالت و مأموریت اصلی انجمن در اعتالی حرفه ای حسابداری و حسابرسی، فعاليت بيش تر انجمن 
در ســپهر عمومی، گســترش جغرافيایی فعاليت ها، تعميق ارتباطات بين المللی، توســعه ی صدور مدارک حرفه ای، فعاليت های آموزشی 
گسترده تر، برگزاری سمينارها و بسط فعاليت های انجمن در حوزه ی حسابداری »آینده نگر« و مباحث »حاکميت شرکتی« را مورد بحث 

قرار می دهد. 

24

34

موانع پیشرفت حسابداری مدیریت | رانجانی کریشنان | ترجمه ی امیر صابر
مطلب حاضر ترجمه ی  مقاله ای است با عنوان »موانع پيشرفت حسابداری مدیریت« که در سال 2015 به قلم رانجانی کریشنان در مجله ی 
پژوهش های حســابداری مدیریت، مربوط به انجمن حســابداری آمریکا و یکی از برجسته ترین مجله های جهان در زمينه ی پژوهش های 

حسابداری مدیریت، منتشر شده است.

تعارض هویت و تناقض نمایندگی پنهان در حرفه ی حسابداری مدیریت | ترجمه ی احمد عبداللهی
در ایــن مقاله ، ضمن بررســی نقش تعارض هویت بــه عنوان یکی از محرک های اصلی نمایندگی پنهان در ميان متخصصان حســابداری 
مدیریت، گامی در جهت افزایش پژوهش های مربوط به حوزه ی تغيير نهادی برداشته می شود. براین اساس، چارچوبی مفهومی به منظور 
برقــراری پيونــدی بين هویت و تعارض هویت و، در نتيجه، تغيير در رفتار منتج از آن بر اســاس نظریه ی هویت اجتماعی طراحی و ارائه 

می شود.

گزارش برگزاری مجمع ساالنه ی انجمن حسابداران خبره ایران
در گزارش حاضر، ضمن مرور مهم ترین فرازهای مجمع عمومی عادی ســاالنه ی انجمن حســابداران خبره ی ایران که به تاریخ یازدهم 
دی ماه 1396 برگزار شد، مصوبات نخستين جلسه ی شورای عالی جدید انجمن تشریح می شود. عالوه بر آن، گاه شمار فعاليت های انجمن 

در سال گذشته، تحوالت در اعضا، اقدامات انجام شده در مرکز آموزش، و نيز سند راهبردی انجمن تبيين می شود.
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67 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
هنگ کنگ به دنبال نظارت ســختگيرانه تر بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شــده در بورس |  لزوم شفافيت بيشتر در گزارش گری توسعه 
پایدار | اپل اروپا باید 136 ميليون پوند بيش تر ماليات بپردازد | افزایش درآمد جهانی آراس ام به بيش از 5 ميليارد دالر | جریمه 1/5 ميليون 
دالری گرنت تورنتون بابت نقض کنترل کيفی | کمک فدراســيون بين المللی حســابداران به ماليه بخش عمومی در زیمبابوه | کميته های 
حسابرسی امسال با استانداردهای جدید حسابداری و اصالحيه های جدید مالياتی سروکار دارند | افزایش بازرسی های مستقل مقررات گذار 
آفریقای جنوبی از کی پی ام جی | کره جنوبی ممکن است ارز دیجيتال را در این کشور ممنوع کند | تداوم افزایش حق الزحمه های حسابرسی 
در سال 2016 | ممنوعيت دو ساله فعاليت پرایس واترهاوس کوپرز در هند | صدای بخش عمومی در تغييرهای مهِم نظام حسابرسی باید شنيده 

شود | انتقاد از عملکرد مقررات گذار هلند در پی لغو جرایم از سوی دادگاه | حذف هشت کشور از فهرست سياه گریزگاه های مالياتی

اعضاي جدید

حسابداران مستقل

مؤسسه هاي حسابرسي

اشتراک مجله
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گزارش گری مالی به روش الکترونیکی | حمیدرضا کیهانی
گزارش گری مالی الکترونيکی وســيله ای بسيار مناســب، سریع و با قابليت مقایســه ی مفيد در جهت تصميم گيری های سرمایه گذاران و 
اطالع رســانی در ابعاد وســيع به اســتفاده کننده اطالعات مالی در جهان است که با اســتفاده از نرم افزار XBRL مفهوم و یک نواختی پيدا 

می کند. در این مقاله، رئوس کلی مباحث در زمينه ی گزارش گری مالی الکترونيکی ارائه می شود.

پیدایش دفترداری به روش ثبت دوطرفه | آلن سنگستر | ترجمه و تلخیص: خالد شیخی - آمنه منافی
اولين بنگاهی که در آن دفترداری به شــکل نوین ظهور کرد یک بانک در فلورانس بوده اســت. مقاله ی حاضر شرحی تاریخی درباره ی 
پيدایش دفترداری به روش ثبت دوطرفه اســت که نشــان می دهد چه گونه حسابداری از یک شغل مکانيکی ساده به یک حرفه ی پيشرفته 

بدل شد که نيازمند مهارت و تبحرهای ویژه است.


