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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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موانع رشد حرفه ی حسابرسی در ایران | غالمحسین دوانی
عضو شــورای عالی انجمن حســابداران خبره ایران، با تمرکز بر عدم تناســب حق الزحمه و ریســک فعاليت حسابرســی، ضمن بررســي 
صورت هاي مالي جامعه ی حســابداران رســمي ایران که در مجمع اخير جامعه ارائه شــد، نكات حائز اهميت در این زمينه و تأثير آن بر 

توسعه ی آتی حرفه ی حسابرسی در ایران را مطرح می کند.

الزام به ارائه ی صورت های تطبیق طبق استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی | دانیال محجوب
یكی از موارد مهم که در ارائه ی صورت های مالی طبق استانداردهای بين المللی گزارش گری مالی برای نخستين بار باید مورد توجه قرار 
گيرد، »صورت تطبيق« اســت. هدف از این نوشــتار آشنا کردن پرسنل مالی شرکت ها با انواع صورت های  تطبيق است که در زمان تهيه ی 

صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بين المللی گزارش گری مالی برای نخستين بار، باید ارائه کنند.

موضوعات اثرگذار بر توسعه ی استانداردهای بین المللی حسابداری در زمینه ی ابزارهای مالی | ترجمه و تلخیص: 
مجتبی ابراهیمی رومنجان و زهرا نظیفی

توافــق نظر جامعه ی بين المللی در زمينه ی اســتانداردهای حســابداری هر روز بيش تر می شــود، اما مســائل چالش برانگيــزی نيز در این 
اســتانداردها وجود دارند؛ یكی از این مســائل، بخش ابزارهای مالی است. ازاین رو، شناخت بهتر مســائلی که بر توسعه ی استاندارد های 
بين المللی حسابداری در زمينه ی ابزارهای مالی تأثير می گذارند، امری مهم است. در این مقاله، نظرات ذی نفعان درباره ی طرح پيشنهادی 
ارائه شده است. بسياری از پاسخ دهندگان این طرح را از لحاظ مفهومی خوب می دانند، اما معتقدند در کوتاه مدت قابل اجرا نيست، زیرا 

مشكالتی در زمينه ی قابليت اتكا در تعيين ارزش های منصفانه وجود دارد.

در شماره ی مهرماه حسابدار، مقاالت ارائه شده در سی ونهمين همایش انجمن حسابداران خبره ایران درباره ی »به کارگيری استانداردهای 
بين المللی گزارشــگری مالی )IFRS( در صنعت بيمه ی کشــور« را منتشر کردیم. در این شماره، دو مقاله ی دیگر از این همایش را که در 

شماره ی گذشته منتشر نشده بود، به همراه دو مقاله ی جدید و متن ميزگردی به همين مناسبت، منتشر شده است.

ابعاد اجرای IFRS17 در شرکت های بیمه | مجید بنویدی

»کارگاه آموزشی« تهیه ی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام | ابراهیم نوروزبیگی

مروری بر استاندارد IFRS17 و تأثیر آن بر شرکت های بیمه ای | کوروش شایان، سید محمد باقرآبادی

برای گذار به IFRS به زمان نیاز داریم | میزگردی با حضور سیدمحمد آسوده، مجید بنویدی و همایون باقری

چشم اندازهای اجرای IFRS در صنعت بیمه ی ایران | فریبا نوروزی
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کاوشی در مطالعات فراتحلیلی حسابداری | احمد احمدی و صدیقه سورگی
فراتحليل، ابزاری آماری برای بررســی و ارائــه ی خالصه ی نتایج تجربی درباره ی یک موضوع پژوهش اســت. در این روش، تحليل ها 
و تحقيقاتي که درباره ی یک موضوع انجام شــده، گردآوري  می شــود و مورد تحليل مجدد قرار می گيرد تا به یک نتيجه ی کلي دســت 
یافته شــود. فراتحليل روشــی اســت که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در نتایج تحقيقات انجام شده را با هم ترکيب کرد و به 
نتيجه ای دقيق تر دست یافت. در این مقاله، مطالعات حسابداری فراتحليلی بر اساس روش های تجزیه و تحليل به کار رفته، دسته بندی شده 
و خالصه اي از کاربرد این روش در تحقيقات حسابداري، حسابرسي، حسابداري مدیریت، گزارشگري مالي و حاکميت شرکتي ارائه و 

مشكالت پيش روی انجام تحقيقات فراتحليلي در رشته ی حسابداری به بحث گذاشته شده است.

57

65 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
جلوگيری از رشــوه دادن به حســابدارها در آیين نامه   اخالقی بازنگری شده | پروژه های آتی هيأت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا 
| هشــدار انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز در خصوص مشكالت IFRS 9 برای گزارشگری بانک ها | انتشار استاندارد حسابداری 
مصون ســازی از سوی هيأت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا | کاهش رتبه اعتباری چين از سوی مؤسسه استاندارد&پورز به دليل 
افزایش بدهی این کشــور | حسابرســی سياســت های پرداخت حقوق در بی بی سی در پی افشــای اختالف فاحش حقوق کارکنان زن و 
مرد | کی پی ام جی به دليل انجام حسابرســی برای خانواده گوپتا در آفریقای جنوبی نفس راحت نمی کشــد | تغييرات پيشــنهادی هيأت 
استانداردهای بين المللی حسابداری در مورد رویه ها و برآوردهای حسابداری | رشد درآمد جهانی دیلویت و رسيدن آن به 38/8 ميليارد 
دالر | شــفافيت و پاســخگویی کليد مبارزه با فساد | رهگيری معامله های انجام شده با بيت کوین از سوی اداره ماليات بر درآمد آمریكا | 

امضای تفاهم نامه همكاری بين بنياد استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی و کميته نظارت بانكی بال
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