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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار مدیریت خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مدیریــت خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبره ایــران، در اجــرای مفاد مــاده 8 اساســنامه، 
ثبت نــام داوطلبــان شــرکت در »آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال 1396« آغــاز شــده اســت. 
 ،)www.iica.ir(  داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمــن
ــر  ــنبه، 30 مه ــت اداری روز یکش ــان وق ــا پای ــر ت ــه، حداکث ــرایط مربوط ــق ش ــه دقی ــس از مطالع پ
1396، نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام کننــد. جزئیــات مربــوط بــه مــواد آزمــون، منابــع 
مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل 
ــگاه انجمــن  ــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و محــل برگــزاری آزمــون از طریــق وب ــع کارت ورود ب توزی

می شــود.  اطالع رســانی 

الزم بــه ذکــر اســت، بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مدیریــت خبــره و 
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
ــت در  ــی عضوی ــرایط عموم ــتن ش ــرط داش ــه ش ــتند، ب ــن« هس ــت در انجم ــابقه عضوی ــال س دو س
ــره،  ــت خب ــابدار مدیری ــی حس ــاخه تخصص ــره در ش ــت خب ــرایط عضوی ــایر ش ــراز س ــن و اح انجم
ــای  ــات، اعط ــن مصوب ــق ای ــد. مطاب ــرکت کنن ــام و ش ــاری ثبت ن ــال ج ــون س ــد در آزم می توانن
عنــوان »حســابدار مدیریــت خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط 
بــه عضویــت آنــان در انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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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.



4 چالش هاي کارفرمایان در حسابرسی بیمه ای | ساسان مهراني
در این گفتار، مدیر عامل مؤسســه ی حسابرســی تأمين اجتماعی، سياست های این سازمان را در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه ها 
و دشــواری ها و چالش هایی كه در این خصوص با آن مواجه اســت، تشریح می كند. هم چنين به طور مشخص ویژگی ها و دامنه ی شمول 

بخش نامه ی اخير این سازمان در مورد بازرسی قانونی یك ساله ی دفاتر بنگاه ها را تشریح می شود.

اقتصاد سیاسی گذار به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS | حسین عبده تبریزی 
در این مقاله اســتانداردهای حسابداری گزارشــگری مالی از منظری ميان رشته ای از اقتصاد، جامعه شناســی، و سياست شناسی، بررسی و 
توضيح داده می شــود كه چه گونه نهادهای سياســی، محيط  سياســی، و نظام اقتصادی بر یکدیگر اثر می گذارند و گذار به استانداردهای 

حسابداری بين المللی متأثر از محيط سياسی و منافع نهادهای سياسی خواهد بود.

استانداردهای بین المللی در کشورهای درحال توسعه | ساموئل سی تامپسن | ترجمه عبداله آزاد و وجیهه عباس زاده
در این مقاله، به آثار اجرای اســتانداردهای بين المللی گزارشــگری مالی در كشــورهای درحال توســعه و هم چنين دالیل عدم احســاس 
نياز برخی از كشــورهای درحال توســعه به اســتانداردهای بين المللی گزارشــگری مالی، نگاهی انداخته خواهد شــد. چالش های اجرای 
اســتانداردهای بين المللی نيز بررســی و درباره ی این كه آیا منافع اجرای این اســتانداردها در كشورهای درحال توسعه بيش تر از بهای آن 

است یا خير؛ كاوش می شود.

انعطاف پذیری IFRS در ارایه ی صورت جریان های نقدی | دانیال محجوب
در ایــن مقاله بحث می شــود كه با توجــه به انعطاف اســتانداردهای بين المللی گزارشــگری مالی و آزادی عمل مدیران شــركت ها در 
انتخاب طبقات برای وجوه پرداختی بابت هزینه های مالی و ســود ســهام و هم چنين وجوه دریافتی بابت درآمد مالی و درآمد سود سهام، 
استفاده كنندگان از صورت  جریان های نقدی تهيه شده بر مبنای این استاندارد، در زمان مقایسه ی واحدهای تجاری مختلف با یکدیگر و 

هم چنين انجام تحليل های مختلف بر روی آن از جمله بررسی كيفيت سود شركت، باید این تفاوت ها را مدنظر قرار دهند.
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قانون احکام دائمی برنامه های توســعه ی کشور، قانون برنامه ی ششم توسعه، و قانون بودجه ی 1396: نگاه از منظر 

حسابرسان | مصطفي باتقوا
در این بخش، ســرفصل موارد قانونی كه در قوانين احکام دائمی برنامه های توســعه ی كشور، برنامه ی ششم توسعه و قانون بودجه ی سال 

جاری و باید مورد توجه حسابرسان و حسابداران قرار داشته باشد، طی جداولی به تفکيك ارائه شده است.



60 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم

39
هزینه ها و فایده های پیاده  ســازی استانداردهای حســابداری تعهدی دولتی )با نگاهی به تجربه ی کشورهای عضو 

اتحادیه ی اروپا( | علی هدایتی و دانیال احمدیار
در این مقاله ســعی شــده است با بررســی اجمالی تجربه ی اتحادیه ی اروپا در گذار به استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، 

شرایط ایران مورد بررسی قرار گيرد و پيش شرط های اجرای موفقيت آميز آن بررسی شود.

44

56

رابطه ی بین مدیریت ســود و حق الزحمه ی حسابرسی در پرتو نوع مالکیت شرکت | سعید جبارزاده کنگرلوئی و 
اصغر دمیرچی

در این مقاله نشــان داده شده است كه متغير مدیریت ســود )اقالم تعهدی اختياری( بر حق الزحمه ی حسابرسی شركت ها، تأثير ندارد. در 
عين حال، در شــركت های دارای مالکيت عمده ی خصوصی، به رغم باال بودن مدیریت ســود بر حسب معيارهای مختلف، ميزان هزینه ی 
حسابرســی به شدت پایين بوده است. هم چنين، تأثير نوع مالکيت شركتی و فرصت سرمایه گذاری شركت ها بر حق الزحمه ی حسابرسی، 

منفی و معنی دار و تأثير اندازه ی شركت بر حق الزحمه ی حسابرسی، مثبت و معنی دار بوده است.

طرح بحثی درباره ی خمس و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویه های متداول در حسابداری | حمیدرضا کیهانی
نویسنده ی این مقاله بر آن است كه امروزه تأكيد دوباره بر خمس به عنوان عاملی برای تعدیل توزیع درآمد و ریشه كن كردن فقر اهميت 
دارد و در هميــن چارچــوب، ضمن گــذری كوتاه به این مفهوم و ویژگی هــای آن، باتوجه به رویه های متداول در حســابداری نحوه ی 

محاسبه ی آن را تشریح می كند.
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