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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مالـی 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
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفــاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــال 1396« آغ ــره س ــی خب ــابدار مال ــون حس ــرکت در »آزم ــان ش ــام داوطلب ثبت ن
 ،)www.iica.ir(  داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمــن
پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطه، حداکثــر تا پایــان وقــت اداری روز شــنبه،16 دی1396، نســبت 
بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام کننــد. جزئیــات مربــوط بــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، 
ــع کارت  تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزی
ــگاه انجمــن اطالع رســانی  ــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و محــل برگــزاری آزمــون از طریــق وب ورود ب

می شــود. 

ــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و  ــه موجــب مصوب ــه ذکــر اســت، ب الزم ب
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن« هســتند، به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن 
ــی خبــره، می تواننــد در  و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مال
ــات، اعطــای عنــوان »حســابدار  ــق ایــن مصوب ــام و شــرکت کننــد. مطاب آزمــون ســال جــاری ثبت ن
مالــی 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.



در چهارمین "همایش بزرگداشت روز حسابدار )اصفهان("، که ۲۱ آذر ۱۳۹۶ به همت انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن حسابداران اصفهان برگزار شد، مدیرکل پست اصفهان از این تمبر یادبود رونمایی کرد.
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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.
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ضرورت اتحاد راهبردی تشکل های حسابداری با هدف اعتالی حرفه ی حسابداری در ایران | رحمت اهلل صادقیان
در یادداشت حاضر ریيس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بررسی شمار فعاالن حرفه ای در رشته های حسابداری و حسابرسی 
با وضعيت کنونی تشکل ها و انجمن ها وضع کنونی را نامطلوب می شمرد و در این چارچوب خواهان نزدیکی و اتحاد راهبردی انجمن های 

حسابداری در ایران به منظور اعتالی حرفه ی حسابداری در ایران شده است.

استانداردهای گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط | حسین عبده تبریزی
مقاله ی حاضر متن ســخنرانی دبيرکل پيشــين بورس اوراق بهادار در همایش اســتانداردهای گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک 
و متوســط اســت که در تاریخ نهم آذرماه در دانشــگاه الزهرا در تهران ارائه شــد. در این متن، نکات کلی برشــمرده می شــود که برای 
پياده سازی IFRS در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی باید به آنها توجه کرد و تالش می شود مجموعه ی مسائل مرتبط با IFRS برای 

شرکت های کوچک و متوسط به صورت خالصه و در یازده بند مطرح شود. 

تأثیر استاندارد گزارشگری مالی بین المللی 9 بر بانک ها | افسانه بحیرایی
نویسنده در مقاله ی حاضر بحث می کند که تأثير کلی استاندارد گزارشگری مالی بين المللی شماره ی 9 این است که تأکيد بر حسابداری 
ارزش متعارف برای دارایی های مالی به جای اســتفاده از سایر روش های ارزیابی از قبيل بهای تمام شده ی منقضی شده یا بهای تمام شده ی 
تاریخی افزایش  یافته است. به عالوه، حسابداری زیان دارایی های مالی از پيچيدگی کم تری برخوردار است. البته استاندارد جدید به تغيير 

در حسابداری برای کاهش ارزش منجر می شود و چالش برانگيز خواهد بود. 

این روش کار می کند، روشی برای بهبود مناسبات نیروی انسانی در مؤسسه های اقتصادی | محمد شلیله
در مقاله ی حاضر، محمد شــليله، نخستين سردبير ماهنامه ی حسابدار در سال های پس از انقالب، برمبنای مشاهده ی تجربی طوالنی وضع 
مناســبات انسانی در ســازمان ها به طورعام و مؤسسه های حرفه ای به طور خاص روشــی برای بهبود مناسبات نيروی انسانی در مؤسسه های 
اقتصادی پيشنهاد می کند. این روش مبتنی بر بررسی و تحليل یافته های حاصل در طول زمان، قبول فرض تفکيک »مسئوليت« از »وظيفه«، 

تجربه ی آن در شرکت ها و مؤسسه های حرفه ای و مشارکت در آزمون اجرا و استقرار آن در مؤسسسه های دیگر است.

تغییرات جدید در گزارش حسابرسی | سید محمد باقرآبادی - دانیال محجوب
پارادایم حاکم بر استانداردهای گزارشگری حسابرسی به سمت محتوای گزارش حسابرسی شرکت های بورسی چرخش داشته است که 
این امر با تدوین استانداردهای جدید برای گزارشگری حسابرسی درخصوص »موضوعات کليدی حسابرسی« متبلور شده است. گزارش 
حسابرســی به عنوان خروجی اصلی فرآیند حسابرسی اســت. تا زمانيکه از نظر استفاده کنندگان صورت های مالی، اظهارنظر حسابرس بر 
روی صورت های مالی دارای ارزش و بار اطالعاتی اســت، تقاضا برای افزایش مربوط بودن و اطالع رســانی بهتر گزارش های حسابرسی 
وجود خواهد داشــت. براساس نظر خواهی بين المللی که توسط IAASB صورت گرفت، نياز به افزایش کيفيت  گزارش های حسابرسی 

به تدوین استاندارد جدید منجر شد. در این مقاله تغييرات جدید در گزارش حسابرسی برشمرده می شود.

7آیین ویژه ی معرفی نخسـتین گروه حسابداران مدیریت خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران



اثر شفافیت سود حسابداری بر ارزش بازار با توجه به اندازه ی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران | عاتقه عربشاهی

در مقاله ی حاضر با آزمون تجربی اثر شــفافيت ســود حسابداری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس نشان داده می شود که 
رابطه یي معنا دار بين شفافيت سود حسابداری و ارزش بازار شرکت وجود ندارد. هم چنين، با توجه به اندازه ی شرکت نيز رابطه ی معنا دار 
بين شــفافيت ســود حسابداری و ارزش بازار شــرکت وجود ندارد. می توان گفت که اختيار عمل مدیران در استفاده از اصل هاي تحقق، 

تطابق و برآورد و دستکاري هاي صورت گرفته توسط آن ها از جمله عواملي است که شفافيت سود را تحت تأثير قرار مي دهد.

بررسی سیستم های حسابداری و اجرای ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های اجرایی | محمود 
توجکی و امیر ابراهیم زاده

کنترل عمليات، ایجاد کارایی و صرفه های اقتصادی در عمليات اجرایی به طور دائم در نظر بنگاه های عمومی و خصوصی بوده اســت. این 
موضوع در بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به طور ذاتی اجرا می شود وليکن در بخش عمومی معموالً نياز است در قالب قوانين درج و 
به مجریان تکليف گردد. به همين منظور مجلس شــورای اسالمی به منظور افزایش کنترل و کارایی بخش دولتی اقدام به تصویب قانون در 
چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. این تحقيق به بررسی سيستم های حسابداری و نحوه اجرای ماده 16 قانون مذکور در 

دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی می پردازد و مدل نحوه اجرای سيستم قيمت تمام شده را در دستگاه های دولتی تشریح می کند.

39

47

58 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
نایب رئيس هيأت اســتانداردهای حسابداری مالی آمریکا ابقا شد | فناوری بالک چين: فرصت یا تهدید؟ | مشارکت ارنست اند یانگ و 
اس.ای.پی. در راهکار دیجيتالی بالک چين | افزایش حق الزحمه ی حسابرسی، کيفيت حسابرسی را باال نمی برد | تجدیدنظر در استاندارد 
حســابداری با مبنای نقدی با هدف گذار آســان تر به مبنای تعهدی | اعمال جرایم سنگين تر بر چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی به پيشنهاد 
نهــاد مقررات گــذار بریتانيا | جرایم چند ميليون پوندی به کاهش رقابت در بازار حسابرســی منجر می شــوند | بســياری از بانک ها برای 
استاندارد جدید زیان اعتباری آماده نيستند | انتشار استاندارد جنجال برانگيز مزایای اجتماعی پس از 15 سال به وسيله هيأت استانداردهای 
بين المللی حســابداری بخش عمومی | توافق نامه همکاری هيأت نظارت بر حســابداری شــرکت های ســهامی عام با نهاد مقررات گذار 
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