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میزگرد
اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 (IFRSF) و ایجاد بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IASC) 14سال پس از بازسازی کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری
و هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، شــواهد به دست آمده از حوزه های گزارشگری سراســر جهان نشان می دهد که چشم انداز 

استانداردهای جهانی حسابداری به واقعیت پیوسته است.
بررســی انجام شــده از 140 حوزه گزارشگری در سراسر جهان، نشــان می دهد که 116 حوزه )83 درصد( به کارگیری اســتانداردها را برای شرکتهای 
ســهامی عام و مؤسســه های مالی الزامی ساخته اند و بیشــتر 24 حوزه باقیمانده نیز به کارگیری آن را اجازه داده اند. تنها ده کشور هنوز به کارگیری آنها را 

برای شرکتهای داخلی الزامی نساخته اند.
تقریبًا همه حوزه ها از اســتانداردهای جهانی پشــتیبانی می کنند و همه آنها به طور علنی اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را 
به عنوان اســتانداردهای جهانی می شناســند. حدود 90 درصد از 116 حوزه، به کارگیری اســتانداردها را برای شــرکتهای غیربورسی نیز الزامی یا مجاز 

ساخته اند.
یکی از مســائل مهم، سازوکار تأیید یا به کارگیری اســتانداردهای جدید یا اصالح شده )دربرگیرنده تفسیرها( اســت. فرایند تأیید در 130 حوزه ای که 

به کارگیری استانداردها را مجاز یا الزامی ساخته اند نشان می دهد که:
• در 65 حوزه، فرایندی برای تأیید درنظر گرفته نشــده اســت. این حوزه ها در زمان پذیرش اولیه اســتانداردهای بین المللی، اســتفاده از استانداردها یا 

اصالحات منتشرشدنی بعدی را تأیید کرده اند؛
• در 33 حوزه، فرایند تأیید شامل ترکیبی از مراجع حرفه ای و دولتی است )فرایند اتحادیه اروپا(؛

• در 11 حوزه، فرایند تأیید تنها به وسیله مرجع حرفه ای انجام می شود؛
• در 15 حوزه، فرایند تأیید تنها به وسیله دستگاه دولتی صورت می گیرد؛ و

• در 6 حوزه، فرایند تأیید شامل مرجع حرفه ای و دستگاه دولتی است.
در ایران، طبق قانون، اســتانداردهای حسابداری تدوین شده به وسیله سازمان حسابرسی، که انطباق بسیار نزدیکی با استانداردهای بین المللی دارند، 
به کار گرفته می شــوند؛ اما گرایشــی قوی برای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد. بورس اوراق بهادار تهران در اواخر سال 
1392 براســاس مصوبه سازمان حسابرسی، به شرکتهای بورسی اجازه داد که برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی از استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی استفاده کنند و سال 1395 را برای الزام ناشران بزرگ در نظر گرفت.
با این حال، فرایند انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با پرسشهای مهمی نیز روبه روست:

1- نقاط ضعف و قوت رویکرد به کاررفته به وســیله ســازمان بورس برای به کارگیری و استقرار اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کدامست؟ چه 
رویکردی ممکن بود مناسبترین رویکرد برای شرایط ایران باشد؟

2- آیا حسابداران، حسابرسان و مراجع حسابداری ایران توان و آمادگی کافی برای به کارگیری و انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارند؟
3- آیا منابع معتبر و رســمی الزم برای گزارشگری مالی بر مبنای اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی صورتهای مالی بر مبنای این 

چارچوب گزارشگری، در ایران در دسترس است؟
4- نامی از ایران در میان 140 حوزه گزارشــگری مورد بررســی در گزارش بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برده نشده است. توسعه روابط 

مراجع حرفه ای ایران با مراجع حرفه ای جهانی تا چه اندازه برای موفقیت در استقرار استانداردهای بین المللی مؤثر است؟
میزگرد این شماره مجله حسابرس با حضور صاحبنظران حرفه به بررسی»اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی« اختصاص یافت. 

20



13
94

ی  
  د

 8
0 

ره 
ما

ش

فرشاد اسکندربیاتی

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
دکتر جواد بستانیان

حسابدار رسمی

مجتبی علیمیرزایی

حسابدار رسمی
احمدرضا فراست

مدیر مالی شرکتهای تابعه و مجامع گروه مپنا

 اسکندربیاتی
ضمن خیر مقدم، از این که دعوت مجله حسابرس را برای 

حضور در میزگرد پذیرفته اید، تشکر می کنم.
همه دوســتانی که در خدمتشان هســتیم جزو کسانی 
هستند که با موضوعهای حســابداری، متفکرانه برخورد 
می کنند. پس اگر اجازه دهید با این چارچوب شــروع کنیم 
که اصاًل به کار گرفتن استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی چقدر برای ما مؤثر است؟ نقاط ضعف و قوت رویکرد 
به کارگیری  برای  بورس  به وسیله سازمان  به کارگرفته شده 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی چیســت و 
آیــا رویکرد مناســب تری در این زمینه وجود داشــت و 

می توانست انتخاب شود؟ 
پیش از شــروع بحث، بــه این نکته اشــاره کنم که ما 
تقریبًا قدم در مسیری گذاشــته ایم که شاید راه غیرقابل 
برگشتی باشد. براســاس مصوبه مجمع عمومی سازمان 
حسابرسی، ســازمان بورس مجاز بوده که برای بخشی 
از شرکتها به کارگیری اســتانداردها را الزامی کند. مصوبه 
ســازمان بورس مســیری را تعیین کرده و در نظر گرفته 
است. این پرسش مطرح اســت که رویکرد انتخاب شده 
چه نقــاط قوت و ضعفــی دارد و این که آیــا می توانیم از 
فرصت های بهبود اســتفاده کنیم و اگر نارســایی هایی در 

میان است آنها را مرتفع کنیم؟ 
 علیمیرزایی

مایــل هســتم به عنــوان کســی کــه ســالها در کمیتــه تدوین 
اســتانداردهای حســابداری ســازمان حسابرســی مشــغول به 
خدمتگــذاری بوده اســت به فرایند اســتانداردگذاری در کشــور 
اشــاره بکنم. در سالهای اول تشکیل کمیته تدوین استانداردها، 
تصمیم گرفته شــده بود که اســتانداردها بر مبنای شرایط ایران 
تدوین شــوند و از ابتدا چارچوب و مفاهیم نظری خاص کشور را 
داشــته باشیم و استانداردها بر مبنای آنها تهیه شوند. چند سالی 

گذشت، مفاهیم نظری تهیه شد و به چاپ رسید.
جناب آقای فاطمی که مدیرعامل ســازمان حسابرسی شدند، 
تصمیــم دیگری گرفتند و بنــده را هم مأمور کردنــد که یکی از 
اعضای کمیته باشــم. اســم کمیتــه تدوین اســتانداردها را هم 
گذاشتند کمیته رهنمودها، که به طور موقت یک سری استاندارد 
تهیه کند. در جلســه های اولیه، بحث پیش آمد که باید شــروع 
کنیــم یک مجموعه اســتاندارد را انتخاب کنیــم و آن مجموعه 
را، یا بین المللی یا انگلیســی و یا امریکایی، به عنوان اســتاندارد 

پذیرفته شده منتشر کنیم.
از همان ابتدا این ایراد مطرح شــد که انتخاب اســتاندارد باید 
بر مبنــای یک چارچوب نظری باشــد وگرنه خــود هیئت عامل 
سازمان حسابرسی هم می توانست این کار را بکند. خوشبختانه 

دکتر مهدی مرادزاده فرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مفاهیم نظری بین المللی منتشــر شــده بود و تصمیم گرفته شد 
که از آن اســتفاده کنیــم. عده ای معترض بودنــد به خاطر این که 
اســتانداردهای بین المللی را اصاًل به عنوان یک استاندارد خوب و 
جامع نمی شناختند؛ علتش هم این بود که می گفتند استانداردهای 
بین المللی به خاطر این که همه را راضی کند همه رویه ها را در خود 

گنجانده است، و البته تا حدودی هم درست می گفتند.
امروز که به گذشــته فکر می کنم می بینــم که تصمیم، تصمیم 
درســتی بود. در ســال 1370 با آن کم تجربگی ما، همین که ما 
مفاهیم نظــری بین المللی را آوردیم و 5 الــی 6 ماه روی آن کار 
کردیم و بعد هم شــروع کردیــم به تطبیق دادن اســتانداردهای 
بین المللی با مفاهیــم نظری و اصالح کردن، کار بزرگی بود؛ این 
شد در واقع شروع حرکت با استانداردهای بین المللی. گاهی اوقات 
هم با مســائلی مثل بحث الیفو (LIFO) در ارزیابی موجودی ها 
برخورد می کردیم که آن را حذف کردیم. یک ســال بعد از این که 
ما آن را حذف کردیم، استانداردهای بین المللی هم به این نتیجه 

رسیده بود و آن را در اصالحات بعدی حذف کردند.
در واقع می شــود گفت که ما چارچوب استانداردهای بین المللی 
را اتخاذ کردیم، با این ویژگی که هر جا الزم بود و شــرایط کشور 
ایجاب می کرد، اصالحات الزم را انجــام می دادیم. تا به امروز، 
شما آثار این تصمیمها را به طور کامل در استانداردهای حسابداری 

ایران مشاهده می کنید.
چون اصل کار ســازمان حسابرســی، حسابرســی بود به طور 
طبیعی حســابرس ها در ترکیب کمیته اکثریت داشتند. البته بعدها 

تعدیل شــد و از نمایندگان دیگر گروههای ذینفع نیز دعوت شد. 
ولی اوایل بیشــتر حســابرس ها نقش اصلی را داشتند و به خاطر 
این که گرداننده خیلی از مسائل مالی در کشور تا سالهای دهه 70 
به طور عمده حسابرس ها بودند، سعی می کردند نظم و انضباطی 

به گزارشگری مالی بدهند.
از سال 1384 بحث همگرایی پیش آمد و یک سری تجدیدنظر 
انجام شــد. در بحث اســتاندارد تسعیر ارز، ســعی شد براساس 
اســتاندارد بین المللی کامل جلو برویم. این بحث را داشــتیم که 
شــرایط ایران با اســتاندارد بین المللی نمی خواند ولی با این حال 
گفتیــم که همگرایی با اســتانداردهای بین المللــی فقط در حرف 

نمی شود؛ سرانجام از یک جایی باید شروع کنیم.
این اســتاندارد را تصویب کردیم ولی مرکبش خشک نشده بود 
که مسائل ارزی و آثار بااهمیت آن پیش آمد و اصالحیه استاندارد 
تسعیر ارز تصویب شــد و تمام آن چیزهایی که رشته بودیم، پنبه 
شــد. یعنی، این که فکر می کردیم باید به ســمت استانداردهای 
بین المللــی برویم، نشــان داد کــه واقعیت های کشــور را هنوز 

نمی توانیم نادیده بگیریم.
ممکن اســت در آینده هم همین موضوعها مــا را تحت تأثیر قرار 
دهد. به رغم این که ما تحت تأثیر هیجانهای به طور مثال جهانی شدن 
استانداردها هســتیم، ولی در عمل می بینیم که یک جاهایی موانعی 
برای ما ایجاد می کند. سیاســتگذاری اولیه را خوشــبختانه به گونه ای 
طرح کردیم که همین امروز اگر تصمیم بگیریم که به ســمت پذیرش   
استانداردهای بین المللی برویم، حدود 60 درصد راه را رفته ایم که اگر 

خالف این می رفتیم حاال باید از صفر شروع می کردیم.
مقداری هم ُکند شدن همگرایی ما با استانداردهای بین المللی، 
مربوط به مســئله نبــود اطمینان از تعامل هــای بین المللی در این 
ســالها بوده است. این باعث می شد که انگیزه های الزم را از دست 
بدهیم و یک مقداری دســت نگه داریم، چون هیچ زمینه ای برای 

این کار نبود.
یکی از بحث هایی که همیشــه با آن برخــورد می کردیم، بحث 
ارزش منصفانــه بــود که خــوب هنوز هــم در پیــش رو داریم که 
نمی دانیم با آن چه کار بکنیم. از بحث های دیگر موارد افشاســت؛ 
مطالبی که باید افشا شود آن قدر زیاد است که می بینیم چقدر تهیه 

اطالعات سخت است و چقدر مشکالت وجود دارد.
این مطالب شاید برای خوانندگان تکراری باشد؛ شاید بعضی ها 

علیمیرزایی:

همکاریبامراجعبینالمللی

زمینههایبسیارزیادی

دارد

ازجنبههایمختلفمیتوانید

بهآننگاهکنید

ازجهتآموزشو

ازجهتتدوینوترجمهاستانداردها
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برای اولین بار مطالعه می کنند یا می شــنوند. دســتکم بدانند 
که ما ســراغ این بحث ها خام نیامدیم؛ سال هاســت که در پی 

استانداردهای بین المللی هستیم.
 اسکندربیاتی

شما تاریخچه جامعی از کوشــش هایی که برای تدوین 
استانداردها انجام شده بود را مطرح کردید؛ اشاره بسیار 
خوبی بود. فقــط در این زمینه به این نکته هم اشــاره 
بفرمایید که با تغییرهای گاه به گاه استانداردهای بین المللی 
چگونه برخورد کردیم. یعنی معیارهای اســتانداردهای 
ارزش  به کارگیــری روش های  مثال  بــرای  بین المللی، 
با این تغییرها در سالهای  منصفانه ســرمایه گذاری ها، 

اخیر چگونه در تدوین استانداردها برخورد کردیم.
 علیمیرزایی

بحث هایی که در مــورد ارزش منصفانه مطرح بود آن جاهایی 
که امکان پذیر بود، مانند فعالیت های کشــاورزی، قســمتهای 
ارزش منصفانه اش را به شکلی می نوشــتیم که انعطاف داشته 
باشــد و اجرا را مشــروط به امکان پذیری می کردیم؛ در حالی 
که خودمان می دانســتیم که برای دارایی های زیستی مولد، در 
واقع نمی شد ارزش منصفانه تعیین بکنند. می گفتیم به ارزش 
منصفانه، ولی اگر نشــد همان قیمت تمام شــده مبنای تعیین 

ارزش است.
در یــک جایی مثل ابــزار مالی، که مبنای اصلی اســتاندارد 
در مورد ســرمایه گذاریها بــر ارزش منصفانه اســت، حقیقت 
این اســت که سعی کردیم همیشــه آنها را به تعویق بیاندازیم. 
نوسانهای چندین ساله بورس خوشــبختانه نشان می دهد که 
با چه مشــکالت جدی در تعیین ارزش قابل بازیافت یا ارزش 

منصفانه مواجه بودیم.
در جایی که بحث ارزش منصفانه مطرح بود همیشــه احساس 
نگرانی می کردیم. یعنی همیشــه این استنباط وجود داشت که اگر 
ما وارد این عرصه بشویم با مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد. 
همیشه در ذهن ما می آمد که ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری 
در مورد یک دارایی معین تفاوتهای اساسی دارد. در بحث ارزیابی 
دارایی هــای دولتی که قانــون بود، اینقدر به مشــکالت برخورد 
کردیم که از اسم ارزش منصفانه دیگر واقعًا هراس داشتیم؛ چون 
تمــام صورت های مالی یک طــرف و اتکاپذیری ارزش منصفانه 

یک طرف، همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد. 
 دکتربستانیان

در مورد به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
نکته ای را یادآوری می کنم. حســابداری زبان عملیات تجاری 
اســت و زبان را، یا هر چیز قراردادی شــبیه زبان را، نمی شود 
گفت خوب اســت، بد اســت، زیباســت، زشت اســت؛ واقعًا 
نمی شــود راجع به آن، چنین قضاوتی کرد. خوب ما در محله 
خودمان، در روستای خودمان زندگی می کنیم، با گویش محلی 
همه کارمــان می گذرد و حل وفصل می شــود. بعد که می آییم 
به یک شــهر بزرگتر، جایی که عمومی تر اســت، با افرادی با 
گویشــی متفاوت سروکار پیدا می کنیم. آنجا ناگزیریم با گویش 
جدید آشــنا شویم و با آن صحبت کنیم تا دیگران بفهمند که ما 

چه می گوییم و ما بفهمیم که آنها چه می گویند.
اگر از این زاویه نگاه کنیم، وقتی به موضوع اســتانداردهای 
حسابداری می رســیم، تکلیف آن تقریبًا روشن است؛ به خاطر 
این که ما به طور مشــخص رابطه گســترده ای با جهان داریم. 
)من اصاًل بحث ســرمایه گذاری را نمی کنم، چون ممکن است 
این فرض را داشــته باشم که ســرمایه گذار خارجی به زودی به 
ایران نخواهد آمد( اما همین که ما کار تجاری انجام می دهیم، 
باألخره محکوم به این هستیم که به زبان حسابداری صحبت 
کنیــم و با آن زبان اطالعات را ارائه کنیم که دیگران بفهمند یا 

الاقل به اندازه ای که اتکاپذیر باشد، درک کنند. 
به عالوه، این که از چه زبانی استفاده کنیم بستگی به قدرت 
اقتصــادی دارد. اگر ما قوی بودیــم و در دنیای تجارت حاکم 
بودیم، خــوب بقیه هم مجبــور بودند که از زبان ما اســتفاده 
کنند. حاال که دیگران قوی هســتند مــا مجبوریم از آن زبان 
اســتفاده کنیم و به خصوص این که فاصلــه قدرت ها آنقدر زیاد 
شــده که تقریبًا همه تکلیفشــان معلوم شــده اســت. پس از 
این زاویه وقتی که نگاه می کنیم، اســتفاده از اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی چــون و چرا نــدارد. این که ما 
می گوییم استانداردها را تعدیل می کنیم با شرایطی که متناسب 
وضع اقتصادی کشــورمان باشد، همه معنایش این است که ما 
داریم مقاومــت می کنیم؛ هیچ مفهوم دیگری ندارد. ما  داریم 
مقاومت می کنیم که حرف های خودمان را به کرسی بنشانیم در 

حالی که توان آن را نداریم.
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اگر اســتانداردها را تعدیل کنیم، یک خالء درست می کنیم و 
دیگران همیشــه با تردید به صورتهای مالــی ما نگاه می کنند؛ 
شاید اگر ما هم به صورتهای مالی آنها نگاه کنیم، آنها را درست 
نفهمیم. االن استفاده از اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی یــک پــروژه داوطلبانه نیســت؛ بلکه مثل همــان زبان 
انگلیســی است که همه از آن اســتفاده می کنیم. چون به شکل 
پروژه مطرح شــده، آن را برای خودمان خیلی سخت کرده ایم. 
بحث های مختلف در مورد آموزشش، در مورد الزامش، درمورد 
تبعاتش؛ و ماننــد آنها آنچنان بحث می شــود که فرض بر این 
اســت که ما نمی خواهیم ســراغ آن برویم و ما را به زور وارد آن 

می کنند.
این موضوع برای دیگر کشــورها هم به همین ترتیب اســت. 
بنابراین همه دارند به این ســمت می رونــد و می بینیم که امریکا 
هم خودش دارد اظهار تمایل می کند که به این سمت بیاید. حاال 
امریکا هم مثل ما تردیدهایی دارد، و شرایطی دارد که این دست 
و آن دست می کند. اما این مثل زبان است، وقتی ارتباطها خیلی 
زیاد شــود، خودبه خود زبان ها همه یکی می شود. بنابراین وقتی 
که از این زاویه نگاه کنیم، این مســئله شــکلش عوض می شود. 
در آن صــورت ما هم می گوییم که برای راحتی خودمان می رویم 
به ســمت آن زبانی که رایج اســت و بیشــتر مردم از آن استفاده 

می کنند.
بنابراین یا باید دیگر با آنها حرف نزنیم یا مجبور می شــویم که 
زبان آنها را اســتفاده کنیم. می توانیم خیلی ساده یا به تدریج و با 
رفع مشکلها، استانداردهای بین المللی را به کار بگیریم. خالصه 
اگــر این طور نگاه کنیــم، آمادگی زیادی هم داریــم. نباید آن را 
غولــی فرض کنیم که باید خیلی با آن ســروکله بزنیم تا از آن رد 

شویم.
 دکتر مرادزاده  فرد

در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که آیا 
باید آن را بپذیریم یا نه،پاسخ قطعًا بله است. این را باید فرض غالب 
تلقی کنیم؛ هیچ چاره ای جز طی این مســیر در پیش روی ما نیست. 
بنابراین اساس فرض  بدیهی این است که باید این کار را انجام دهیم، 
حاال در انجام این امر براساس آنچه سازمان بورس اوراق بهادار مقرر 

کرده است، چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه نمود.
ســازمان بورس اوراق بهادار، شــرکتهای بورســی را موظف 

کرده است که از ســال 1395 صورتهای مالی خودشان را مبتنی 
بر اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی تهیه کنند. تأکید 
سازمان بورس این اســت که این تصمیم شامل صورتهای مالی 
شــرکتهای فرعی و وابسته شــرکتهای بورســی هم می شود که 

می دانیم خیلی از آنها در بورس پذیرفته نشده اند.
دو نکتــه اینجا وجــود دارد که تصور می کنم بایــد به آن توجه 
شــود. اول اینکه، شــرکتهای بورسی که شــرکت مادر یا شرکت 
گروه هســتند بایــد صورتهای مالــی جداگانه خود را براســاس 
اســتانداردهای ملی ایران تهیه کنند، اما صورتهای مالی تلفیقی 
خود را باید براساس اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
تهیه نمایند.  در اینجا برای این که شرکت اصلی بتواند شرکتهای 
فرعی و وابســته را تلفیق کند، باید آن شرکتها رویه هایی را به کار 
گیرند که با گزارشــگری تلفیقی شــرکت اصلی منطبق باشد؛ در 
این صورت شــرکتهای فرعی و وابســته نیز باید صورتهای مالی 
خودشان را مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
تهیــه کنند. همیــن جا یک مشــکل پیش می آیــد. این عمل، 
خود یک تناقض داخلی ایجاد خواهد کرد. شــرکت اصلی، برای 
گزارشــگری جداگانه خود از اســتانداردها و رویه هایی اســتفاده 
می کند که در موارد زیادی با شرکتهای فرعی و وابسته خود به طور 
کلی تفاوت خواهد داشــت. افزون بر این، فرض بر این است که 
این نحوه عمل از شرکتهای بورسی شروع می شود، اما می دانیم 
که در کوتاه مدت این امر به کل شــرکتها و به کل گزارشگری مالی 

در کشور تسری خواهد یافت.
در اینجا نکته دومی هم وجود دارد. شرکت اصلی قرار است که 
گزارشــگری دوگانه انجام دهد؛ صورتهای مالی تلفیقی براساس 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالــی و صورتهای مالی 
جداگانه براســاس استانداردهای حســابداری کشور ایران خواهد 
بود.  همه ما می دانیم که این یعنی هزینه بیشــتر و ما داریم این 
هزینه گزارشــگری مالی بیشتر را به دوش شــرکتها می گذاریم. 
تصور من این اســت با آن فرضــی که در ابتدا گذاشــتیم، یعنی 
ناچاریم استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را بپذیریم، 
پس باید گفت که ناچاریم این هزینه را هم تقبل کنیم. اما چه کنیم 
که در این میانه یک بازی دو ســر برنده داشته باشیم و با تحمیل 
این هزینه ها به شرکت ها جریان این امر یکطرفه نباشد. می شود 
این گونه پیشــنهاد داد که برای شرکتهای بورســی و غیربورسی  
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اختیار بگذاریم و برای این اختیار امتیاز قائل شــویم. شــرکتی که 
هزینه های اضافی گزارشــگری مالی به او تحمیل می شود، از آن 
طرف پاداشــی بابت پذیرش این زحمات و هزینه ها دریافت کند. 
بــرای مثال تخفیف های مالیاتی می تواند از جمله این مشــوق ها 
باشد. من تصور می کنم که می شــد این کار را به شکل داوطلبانه 
آغــاز کرد و با در نظر گرفتن مشــوق هایی، به راحتی آن را ترویج 

نمود.
 اسکندربیاتی

شــما اشــاره فرمودید به تعمیم مصوبه بــورس به بقیه 
واحدهای تجاری خــارج از بــورس. مجموعه واحدهای 
تجاری که در تیــررس این مجموعه هســتند، واحدهای 
تجاری پذیرفته شــده در بورس هســتند. بقیه واحدهای 
تجاری که این صفت را ندارند از حوزه شمول این مقررات 

می توانند مستثنی باشند.
تجربه جهانی نشان داده که ابتدا به کارگیری استانداردهای 
بین المللــی در بخش درخور توجهــی از واحدهای تجاری 
الزامی شــده و تعداد محدودی خارج از محدوده الزام قرار 
داشته اند. در کشور ما براســاس رویکرد انتخاب شده، در 
وهله اول شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس و شرکتهای 
وابســته و فرعی شــان ملزم به به کارگیری استانداردهای 
بین المللی شده اند. به نظر شما برای بقیه واحدهای تجاری 

چه رویکردی مناسب است؟
دکتر مرادزاده فرد

همان طور که فرمودید االن شــرکتهای خارج از بورس مشــمول 
نیســتند، اما اول این که شــرکتهای فرعی و وابسته شرکت های 
بورســی که خودشــان در بــورس پذیرفته نیســتند هــم درگیر 
ماجرای اخیر خواهند شــد و دوم اینکه اعتقاد من این اســت که 
در میان مدت، شــرکتهای غیربورسی هم حتی اگر اجباری وجود 
نداشــته باشد، وارد این فرایند خواهند شد. گزارشگری داوطلبانه 
به وسیله بســیاری از شــرکتها صورت خواهد پذیرفت. می دانیم 
رویه هایی که سازمان بورس برای شرکتهای بورسی ابالغ می کند 
برای شــرکتهای کوچکتر و غیربورســی نیز الگو است. تصور من 

این است که در این ارتباط نیز گزارشگری داوطلبانه رایج شود.
 فراست

با این که حرفه و تخصص حســابداری و حسابرســی در مقایسه 

با دیگر رشته ها به نسبت پیشــرفت خوبی داشته، ولیکن به دلیل 
بهره مند نبودن حوزه حســابداری از سیســتم های جامع همانند 
برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در خصوص فناوری اطالعات 
در قالــب یــک سیســتم یکپارچه و هوشــمند، این حــوزه فاقد 
زیرساختهای مناســب فناوری و تکنولوژیکی کارا بوده و این امر 
بر مشکالت اجرای گزارشــگری مالی بین المللی از جمله اجرای 
اســتاندارد ارزش منصفانه می افزاید. هنوز در زمینه گزارشــگری 
مالی، زیرســاخت های الزم را نداریم و از فنــاوری بهره برداری 
کافی نمی کنیم. بحث ارزش منصفانه نیز یک چالش جدی است. 
ســاختار ثروت یا اقتصاد کشــور هم تأثیر اساسی بر چارچوب 
گزارشــگری مالــی دارد؛ و این که بخش عمده اقتصاد کشــور ما 
دولتی یا وابســته به دولت اســت. از طرف دیگر، نیاز کشــور به 
ســرمایه گذاری های خارجــی، کــه البته زمان اجــرای آن محل 
اختــالف نظــر اســت، اجتناب ناپذیر اســت و باید بــه موضوع 
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به صورت 
جدی بپردازیم و انگیزه هایی ایجاد شود که شرکت ها داوطلبانه به 

این سمت تشویق شوند.
ســازمان حسابرســی که نقــش مهمــی در توســعه و تدوین 
اســتانداردهای حســابداری کشــور داشته، مناســب است تمام 
اســتانداردهای بین المللی را به زبان فارســی یکجــا تهیه و ارائه 
کند ولو این که شــرکتها توان به کارگیری آن را به طور کامل نداشته 
باشــند؛ دســتکم از این باب که مــا اســتانداردها را به طور کامل 

نداریم، آسوده باشیم.

دکترمرادزادهفرد:

درارتباطباپذیرش

استانداردهایبینالمللی

گزارشگریمالی

کهآیابایدآنرا

بپذیریمیانه

پاسخ

قطعًابلهاست
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بحث بعــد، به کارگیری تدریجــی اســتانداردهای بین المللی 
اســت. یعنی، با توجه به بضاعتی کــه در محیط تجاری موجود 
است، باید انگیزه ها و مشوقهایی برای شرکت ها درنظر بگیرند تا 

این کار مهم به تدریج انجام شود.
 اسکندربیاتی

با توجه به نکته ای که دکتر بســتانیان اشــاره کردند، در 
ذهنم ابهامی شــکل گرفت. نکته ای که جنابعالی اشــاره 
می فرمایید بحث تعامل ما اســت با جهان. می گوییم که 
ما شــرکت هایی داریم که عالقه مند هستند در بازارهای 
فرامرزی فعال باشــند و این، یک نوع گزارشگری مالی 
را می طلبد. اما اگر ســرمایه گذاران خارجی وارد کشــور 
ما شــوند، نیاز به یک نوع اطالعات دیگــری دارند و ما 
به عنــوان فراهم کننده این اطالعات  باید نقش داشــته 
باشــیم. در این زمینه این تعامل چگونه است؟ به عنوان 
مثال، امریــکا به عنوان یک فرمانده بــزرگ در دنیا هنوز 
به اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نپیوسته و 
او هم ســرمایه گذاری های بزرگ در سرتاسر جهان دارد. 
خوب اگر آن الگــو را بخواهیم بگیریم، الگوی به کارگیری 

این استانداردها در کشور ما چگونه خواهد بود؟ 
 دکتربستانیان

این رویکرد اینطور در ذهن من مطلوب اســت که استانداردهای 
حسابداری ما کم کم به سمت استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی می رفت و مــا در نهایت با دو مجموعه اســتاندارد روبه رو 
نمی شــدیم. چون االن مشــکل داریم، من آن مطلب را مطرح 
کردم. این که اصاًل دو مجموعه اســتاندارد داشــته باشیم، ایراد 
دارد. ما نمی توانیم شــرکت ها را مجبور کنیــم که از دو مجموعه 

استاندارد استفاده کنند. 
به نظــر من اگر بخواهیم نوک تیز مشــکل را پیدا کنیم، همین 
است که بگوییم از سال فالن؛ و یادمان باشد سالی را که گفته اند 
شــرکتها ملزم به اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی هستند، 
سال جاری سال آغازین آن به عنوان اقالم مقایسه ای است. اگر 
براساس اســتانداردهای بین المللی بخواهیم گزارشهای مالی را 
تهیه کنیم، این ایراد را دارد که تمام آن ابزار و وسایلی را که الزم 

داریم، هنوز در اختیار نداریم.
ما باید مســائل و مشکالتمان را به درستی حل کنیم و برویم به 

ســمت اســتانداردهای بین المللی؛ یعنی همان کاری که االن در 
حسابرسی انجام می دهیم. مدام استاندارد جدید می آید، ترجمه و 
الزامی می شود. در حسابداری هم همینطوری است. استانداردهای 
جدید همه متناسب با وضع فعلی است و استثناها خیلی کم است و 
آن استثناها را هم همه جا می شود توضیح داد، حتی برای ذینفعان 
بیرون از کشــور. اما اگر دو مجموعه اســتاندارد داشته باشیم حتمًا 
برای ما طاقت فرسا اســت؛ یعنی همان استانداردهای حسابداری 

منسجم فعلی را هم از دست خواهیم داد.
 علیمیرزایی 

ببینید اساســًا پدیده ها زمانی به اصطالح موضوعیت پیدا می کنند 
که شرایط جدیدی اتفاق بیافتد. ما اگر کشوری باشیم که نخواهیم 
با کســی تعامل داشته باشــیم، در اصل اســتاندارد بین المللی و 

یادگیری زبان آنها به درد ما نمی خورد.
ســازمان بورس بــه این دلیل ایــن رویکــرد را انتخاب کرده 
که پدیــده جدیدی برایش اتفاق افتاده اســت. ســازمان بورس 
می خواهد با دنیا تعامل داشــته باشد. بقیه سازمان ها هنوز چنین 
ادعایی نکرده اند و چنین نیازی ندارند. سازمان بورس می خواهد 
سهام شرکتها را در بورس های خارجی به ثبت برساند، یا به نوعی 
با ارائــه صورتهای مالی بر مبنــای اســتانداردهای بین المللی، 
هزینه هــای تأمین مالی را کم کند یا این که بتواند در فدراســیون 
بورس های جهان حضور داشته باشد. تمام اینها الزام است. حاال 
اگر ســازمان بورس بتواند یکی چند ســازمان دیگر را هم با خود 

هماهنگ کند، این الزام قوی تر می شود. 
ســازمان بورس به درســتی کار را از شــرکت های بورسی آغاز 
کرد و دامنه را بیش از حد گســترده نکرد. در این کار هم خیلی با 
جدیت پیش رفت. سه سال پیش بود، در جلسه های کمیته فنی 
ســازمان حسابرسی، ما معضلها و مشــکلها را به آنها گفتیم ولی 
خیلی مصرانه رفتند و مجوز گرفتند که کار را انجام دهند. حقیقت 
این که آن زمان به این شــکل موافق نبودیــم. چون، چیزی که 

نشدنی است با دستور هم انجام نمی شود. 
سال 1392 ســازمان بورس مصوبه ای داد که همه قسمتهای 
آن اشــکال دارد، و اصــاًل قابل اجرا نبود؛ اصاًل کدام اســتاندارد 
بین المللی، منبعش کجاســت، با چه شــرایطی؟ در ضمن مگر 
هر کسی می تواند بگوید »طبق اســتاندارد بین المللی«؛ باألخره 
دســتکم باید مجوز گرفته باشد، ترجمه بشود، ترجمه تخصصی 
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بشود. بعد هم قرار شد برای 3 سال اول به کارگیری استانداردهای 
بین المللی اختیاری باشد. اجبار که می کنیم کسی انجام نمی دهد، 
تا برسد به اختیاری. بعد فشار درست آمد روی این مقطع که سال 

1395 این کار را انجام دهیم.
ببینید، من به سازمان بورس نمره خوب می دهم، برای این که 
فعاالنــه در خیلــی از زمینه هــا دارد کار می کند و خــودش را جلو 
می انــدازد. االن کمیته راهبری تشــکیل داده برای این که بتواند 
این کار را مدیریت کند و به ســرانجام برســاند. واقعًا جای تشکر 
دارد، جای تقدیر دارد؛ به عنوان ســازمانی که جسارت را دارد که 
وارد این کار شــود. حتی تا اینجا دارند پیــش می روند که قوانین 
مربوط بــه این کار را تا آن جایی که می شــود اصالح کنند؛ حتی 
اگر قانون مالیات باشــد، حتی این که کدام شرکت ها باید مشمول 

استانداردهای بین المللی باشند. 
خوب اینها دارند همه بار این زحمت را به دوش می کشــند. به 
سازمان حسابرسی پیشنهاد همکاری دادند و ادعا دارند که از نظر 
منابع مالی، از نظر نیروی انســانی، از نظــر ترجمه، هر کاری را 
که الزم باشــد انجــام می دهند تا این پروژه بــه پیش برود. پس 
اینها نقاط مثبت اســت و ما هم به عنوان کسانی که االن می بینیم 
اســتانداردهای بین المللی قدم به قدم جلو رفته، دلمان می خواهد 
که حاال یک پرشــی هم داشته باشیم و این اســتانداردها به طور 

کامل استقرار پیدا کند.
ولی خــوب، نباید این موضوع را هم فراموش کرد که چیزهای 
زیــادی را به خاطــر کم تجربگــی ندیدند که منجر بــه صدور آن 
اطالعیه شــد. قبل از صدور اطالعیه، بررســی نکردند که موارد 
افتراق استانداردهای ایران با بین المللی چیست، چرا ما تا به حال 
آنها را اجرا نکرده ایم، قابلیــت اجرای ارزش منصفانه را اصاًل در 
نظر نگرفتند، و این که آیا منابع کافی و نیروی انســانی کافی برای 
این کار وجود دارد. منابع ترجمه شــده هنوز در اختیار کسی نبود؛ 
باید بــه آن توجه می کردنــد و این که به کارگیری اســتانداردهای 

بین المللی نیاز به آموزش دارد.
خوشبختانه االن به این فکر افتاده اند و در کمیته راهبری دارند 
ایــن کار را می کنند که در واقع این فراینــد را قانونی کنند که کدام 
شرکت ها با چه شرایطی مشمول شــوند و با مسائل مالیاتی شان 
چگونه برخورد شــود. به عالوه، نظرخواهــی از اعضای جامعه را 

درنظر گرفته اند. 

یکی از مسائل بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه می کردند 
به کارگیری اســتانداردها برای اولین بار است که آن خود در اصل 
داستان جداگانه ای دارد. خوب، سرانجام اینها مشکلهایی بود که 
ســازمان بورس شــاید به خاطر عجله ای که داشت به اینها توجه 
نکــرد؛ حکم را دادند و خوب آن حکــم به طور کامل اجرا نخواهد 
شــد؛ دستکم در ســال 1395 اجرا نخواهد شــد. به نظر من این 
پروژه بزرگی اســت که همه ابعاد آن باید همزمان دیده شود. من 
این اقدام ســازمان بورس را، به عنوان شروع جسورانه و اینکه به 
هر حال باید از یک جا شــروع می کردیم، حتمًا تأیید می کنم ولی 
باید به نکته های منفی و نکته هایی که دیده نشــده است، به طور 

قطع توجه شود.
االن در کمیته راهبری تازه تأسیس شده، کمیته های تخصصی 
پیش بینی شده اســت؛ و برای ارزش منصفانه، و برای آموزش، 
کارگروه تعریف شــده، و امیدوارم که با انجــام این کارها و با رفع 
مشکلهایی که اشــاره کردم بتوانیم خیلی سریعتر از آنچه که فکر 
می کردیم به نتیجه الزم برســیم. با همکاری سازمان حسابرسی 

انشاءا    هلل این کار انجام خواهد شد.
 اسکندربیاتی

با توجه به نقطه نظر همه دوســتان، طبیعی اســت که بار 
ســنگین اجرای این مجموعه روی دوش حســابدارها و 
حســابرس های کشور اســت. نکته ای که مطرح می شود 
این اســت که آیا آمادگی و توان کافی در جامعه حسابداری 
و حسابرسی کشــور وجود دارد که بشود این بار سنگین و 

دکتربستانیان:

مابایدمسائلومشکالتمانرا

بهدرستیحلکنیمو

برویمبهسمت

استانداردهایبینالمللی

یعنیهمانکاریکه

االندرحسابرسی

انجاممیدهیم
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این تعهدهای بزرگ را پیاده ســازی و اجرا کرد و در نهایت 
آن را به ســرانجام رساند؟ این بحث مهمی است که توان 
حســابداری و حسابرســی حرفه ای کشور در چه سطحی 

است و آیا پاسخ می دهد؟
 دکتربستانیان

آنچــه که تجربه من می گویــد، با پوزش از همــه گروههایی که 
به عنوان عضوی از مجموعه حســابداران و حسابرسان محسوب 
می شوند، فکر می کنم که ما هنوز برای به کارگیری استانداردهای 
ملی که سالهاســت الزم االجرا بوده، خیلی مشکل داریم. یعنی 
درســت است که سطح تحصیالت در کشور خیلی باال رفته، ولی 
ممکن اســت که منحنی ســواد درســت عکس این حرکت کرده 
باشــد. این را به این لحاظ می گویم که کمتر شرکتی را می بینیم 
کــه در آن کســی بتواند صورت هــای مالی مطابق بــا الزام های 
اســتانداردهای حســابداری تهیه کند. یعنی بــرای مثال، از 30 
شــرکت اگر یکی بتواند این کار را کامــل انجام دهد، واقعًا حیرت 

می کنیم و تحت تأثیر قرار می گیریم.
به طور معمول در شــرکت هایی که به نســبت بزرگ هســتند، 
یــک نفر داریم که بلد اســت صورتهای مالــی را تهیه کند و این 
فقط در شــرکت های بزرگ است. استانداردهای ملی پایه هایش 
سال هاســت که بنا شده، تداوم داشــته، درس داده شده، مسئله 
حل شــده و همه این کارها را کرده اند، حــاال ما یک دفعه بیاییم 

بگوییم که اینها همه عوض شد.
االن در کشــور ما رســم شــده، همه کارها را گذاشته اند به 
عهده کســانی که دارند کار می کنند، یعنــی فعاالن اقتصادی. 
این شــرایط باعث می شــود که آدم هایی که مســئولیت اداری 
شــرکت ها را دارند، همه حواسشان به مقررات و ضوابط اداری 
معطوف شود؛ تا ضرب االجل های سریع و خواسته های زیاد را 

برآورده کند.
برای مثال، تمام معامله های شرکت، یک به یک، باید برای 
ســازمان امور مالیاتی ارسال شود. بنابراین کسانی که به عنوان 
مدیر مالی یا به عنوان معاون مالی و اداری در شرکت ها وظایفی 
را انجام می دهند، االن تمام حواسشــان بــه اجرای ضوابط و 
مقرراتی است که انجام ندادن آنها جرائم شدید و گرفتاری زیاد 
دارد. مدیــر مالی دیگر فرصت نــدارد که خودش را به روز کند. 

بنابراین من به شدت از این جهت ناامیدم.

در نتیجه معلوم اســت که این کار سنگ خیلی بزرگی است 
که اضافه می شــود به آنها ســنگ هایی که پیش از این اشاره 

کردم.
 دکتر مرادزاده  فرد

در ماه مه سال 2015 میالدی هیئت استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، چارچوب مفهومی گزارشگری مالی جدید 
خود را ارائه کرده اســت . چیزی که به عنــوان چراغ راهنما در 
تمــام متن این چارچوب جدید به چشــم می آید این اســت که 
رویکرد اســتانداردگذار بین المللی در تدوین استانداردها هرچه 
بیشــتر به ســوی رویکرد مبتنی بر اصول حرکت کرده اســت. 
اســتاندارد مبتنی بر اصول به این مفهوم است که استفاده کننده 
کسی اســت که آگاهی به نســبت باالیی، اگر نگوییم کامل، به 
مفاهیــم حســابداری دارد و باید توانایی حرفــه ای به کارگیری 
استانداردها را داشته باشد. اجازه بدهید تأکید کنم، این توانایی، 
حرفه ای است نه دانشگاهی. نباید توقع داشته باشیم کسی که 
از دانشگاه بیرون می آید بالفاصله بتواند صورتهای مالی تهیه 
کند، او راه بسیار درازی را باید برود تا به چنین توانایی حرفه ای 

برسد.
چراغ دوم را آقای دکتر بستانیان به آن اشاره کردند. من اجازه 
می گیرم مثال واضحی بزنم. اســتانداردهای حسابداری ایران از 
ســال 1380 الزم االجرا شده اســت. من به دو استاندارد قدیمی 
و عمومی، و نه جدید و تخصصی، اشاره می کنم.در چند شرکت 
صــورت جریان وجوه نقد به درســتی تهیه می شــود؟ به تجربه، 
چیزی که تهیه می شود به طور عمومی الگویی از صورت تغییرات 
در وضعیــت مالــی دارد  و حاصل  تفاوت اقالم ترازنامه اســت. 
یا واقعًا چند نفر از حســابداران حرفه ای ما مفهوم ســود جامع را 
درســت می دانند و اگر بخواهند صورت سودوزیان جامع را تهیه 

کنند، توانایی آن را دارند.
ما در ســرفصلهای دانشــگاهی  ایــن مباحــث را نداریم. اگر 
بخواهیم آموزش دهیم باید از دانشــگاه شــروع کنیم. کسانی که 
یک پیش آگاهی هایی را کســب کرده باشــند، بعد که وارد حرفه 

می شوند آمادگی دارند این چیزها را خوب یاد بگیرند.
اما اشکال کار اینجاست که حســابداران حرفه ای هم آموزش 
الزم را ندیده انــد. آمــوزش همکاران حرفــه ای ضرورت خیلی 
مهمی دارد. باید روی این مســئله بسیار کار شود. افزون بر این، 
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ما به کتاب احتیاج داریم، به مقاله احتیاج داریم، به تحقیق در این 
رابطه احتیاج داریم. ما نیازمند این هســتیم که بدانیم دیگران چه 

مسیری را رفته اند.
االن کــه شــما می فرمایید 140 کشــور از جمله افغانســتان، 
اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی را پذیرفته انــد، 
پرسشــی که برای من پیش می آید این است که این کشور چگونه 
زیرســاخت های این امــر را فراهم کرده که مــا نمی توانیم؟ مثاًل 
چگونه مشکل نحوه تعیین ارزش منصفانه در آنجا حل شده که ما 

نمی توانیم آن را حل کنیم؟ 
تصــور می کنم برای این که کار آموزش انجام شــود، ســازمان 
حسابرســی به عنوان یــک متولی خوب و به عنــوان یک بزرگتر، 
خودش بهترین تســریع کننده می تواند باشد. ولی اعتقاد من این 
اســت که سازمان حسابرســی نباید تنها متولی این کار باشد، کما 
این که نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که دانشگاهها فقط این کار 

را انجام دهند. 
پیشــنهادم این است که حتمًا از مدرسان خارجی دعوت کنیم 
بیایند و بــه ما آموزش بدهند؛ و از ســوی دیگر، حســابداران 
جوان و مستعد را بفرســتیم که بروند  در خارج از کشور آموزش 
ببینند. خط و قلم بســیار زیبای مرحوم دکتــر فضل ا    هلل اکبری 
را می خواهــم به یادتان بیــاورم، خط و قلم توانــای دکتر رضا 
شباهنگ را می خواهــم به یادتان بیاورم و موارد متعدد دیگری 
مانند این عزیزان؛ اینها کســانی هســتند که رفتند، آموختند، و 
آمدند و با زبان پارســی و بومی شده، با ما تعامل کردند.  باید از 
دو طرف نیرو آماده کنیم و به این بیاندیشیم که جامعه حرفه ای 
ما خیلی بزرگ است و آموزش دادن به آنها کار یک ماه و دو ماه 

نمی تواند باشد.
در رابطه با آموزش ما نیاز بســیار زیادی داریم و متأســفانه در 
دستورعمل ســال 1395 به این پیش نیاز هیچ دقتی نشده است. 
در انتهــای صحبتــم می خواهم بر هزینــه انجام ایــن کار تأکید 
کنــم. انجام این کار، به ویژه در ابتدای پذیرش، برای شــرکت ها 
هزینه های بســیاری دارد. باید به یک شــکلی برای شــرکت ها 
تشویق هایی در نظر گرفته شود، که هزینه تقبل شده قابل تحملتر 
شــود وگرنه، گذاشتن هزینه روی دوش سازمانها و شرکتها خیلی 
هم منصفانه نیســت؛ چون آنها دستشان زیر تیغ سازمان بورس، 
وزارت دارایــی و دولت اســت که منبع قدرت هســتند و هر کاری 

بخواهند با شــرکت ها می کنند. این رفتار یک طرفه است و به طور 
مسلم منصفانه نیست.

 فراست
بحــث آمــوزش به واقع جــدی اســت، امــا از آن مهمتــر نتایج 
به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی اســت. به نظــر من به طور 
عمومی به کارگیری این اســتانداردها از جنبه مالیات و تســعیر ارز، 
به اســتثنای ارزش منصفانه، کاهنده سود می باشد. ضروری است 
کــه در خصوص به کارگیری اســتانداردهای بین المللی یک مطالعه 
آسیب شناســی صورت پذیرد و همه مخاطره های آن روشن شود و 
برای آنها راه حل های مناســب پیش بینی شود، در غیر این صورت 
اجرای ایــن مهم مقاومت جدی حســابداران و مدیــران را در پی 

خواهد داشت.
در بحــث آموزش، غیــر از هزینه ای که به شــرکت تحمیل 
می شود، زمینه ســازی برای به کارگیری استانداردها نیز انرژی 
زیادی از شــرکت می گیرد. یعنی همان طور که اشــاره شــد، 
مدیران مالــی عالوه بر تهیــه و هدایت اســتراتژیهای مالی، 
افزون بر دغدغه مســائل اداری مشــتمل بــه رعایت مقررات 
پیچیده و پرتکلیف مالیات، بیمــه، و بانکی، حاال یک انرژی 
هم باید برای اســتقرار اســتانداردهای گزارشگری بین المللی 

صرف نمایند.
برای مثــال، هماهنگی در اجــرا در مورد شــرکت های بزرگ 
بورســی که می خواهند صورتهای مالی تلفیقــی تهیه کنند، واقعًا 
از همکاران حســابدار تالش زیادی طلب می کنــد. با این حال، 
مطمئن هســتم بعد از آمــوزش و فراهم کردن دیگــر زمینه ها از 

فراست:

بحثآموزش

بهواقعجدیاست

اماازآنمهمتر

نتایجبهکارگیری

استانداردهایبینالمللی

است
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جمله اســتقرار سیستم های جامع فناوری اطالعات در قالب یک 
سیســتم یکپارچه و هوشــمند، توان کافی در حوزه حســابداری 
برای به کارگیری استانداردهای بین المللی به طور تدریجی فراهم 

خواهد شد.
 علیمیرزایی

خوب قطعًا برای استقرار اســتانداردهای بین المللی اگر شرایط 
االن را درنظــر بگیریــم، خیلی ســاده، پاســخ این اســت که 
امکاناتــش را نداریــم؛ دالیل آن زیاد اســت: نیروهای کافی، 
شــرایط اقتصادی، فناوری اطالعات، و جاذبه های الزم برای 
ورود نیروهای جوان و مســتعد به حرفه. بنابراین اگر قرار باشد 
که تغییرهایی انجام شود و تغییرها زیاد باشد، به طور طبیعی نیاز 

به زمان بیشتر دارد.
بــا توجه به این که در اســاس وظیفــه تدوین اســتانداردهای 
حســابداری به عهده سازمان حسابرسی بوده، جامعه حسابداران 
رســمی ایــران به طور عملــی در ایــن کار هیچ تجربــه خاصی 
ندارد. شــاید اگر بعداً بخشــی از کار به آنها محول شــود بتوانند 
کمکی بکنند. به طور قطع ســازمان حسابرســی به عنوان مرجع 
تصویب کننده، تنها کســی است که ممکن است آمادگی را داشته 
باشــد و بتواند نقش مؤثری ایفا کند. شاید آماده ترین مرجع برای 
این کار ســازمان حسابرســی باشد و مراجع دانشــگاهی هم باید 

خودشان را در این رابطه تجهیز کنند.
طبیعی اســت که االن خیلی فاصله داریــم، ولی به معنی این 
نیست که نتوانیم ظرف دو یا سه سال یاد بگیریم و آموزش ببینیم 
و مســلط شویم. البته سرعت کار بستگی به نیروهای به اصطالح 
دولتی و تصمیم گیرندگان دارد، یعنی آنهایی که منابع در دستشان 
است. من و شما هیچ تصمیمی در این رابطه نمی توانیم بگیریم. 
امیدواریم که ســازمان حسابرســی به این موضوع توجه ویژه ای 

داشته باشد.
 اسکندربیاتی

تــا این جــا قســمت درخــور توجهــی از موضوعهای 
بحث برانگیــز، در ارتباط بــا به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، مورد بحث قرار گرفت. ولی 
موضوعهای خاصی نیز مطرح اســت. به طور قطع یکی از 
پیش فرضهای به کارگیری هــر پدیده جدیدی، به کتابهای 
آموزشــی، مجله ها و راهنماهای مکتوب برای آموزش نیاز 

دارد. وضعیت ما نســبت به مجموعه منابع و مطالب الزم 
برای به کارگیری استانداردهای بین المللی چگونه است و اگر 
در آینده بســیار نزدیک بخواهیم استانداردهای بین المللی 
را بــه کار گیریم به چه مجموعه های آموزشــی نیاز داریم و 

چگونه می توانیم آنها را فراهم کنیم؟
 دکتربستانیان

اگر قرار باشــد که اســتانداردهای بین المللی به طور مستقل، یا به 
موازات استانداردهای فعلی- که البته ما با آن موافق نیستیم- به کار 
برده شــود، یا این که به جای اســتانداردهای فعلی مورد استفاده 
قرار گیرد، چون برداشــت افراد از مفاهیمی که در آن استانداردها 
هست ممکن اســت متفاوت باشــد، حتمًا باید یک متن فارسی 
ترجمه شده رسمی موجود باشد. یعنی مرجع تدوین استانداردها، 
باید استانداردهای بین المللی را ترجمه کند، یا برایش ترجمه کنند 
و او تأیید کند و مطمئن شــود که درست اســت، و به عنوان یک 
مبنای رسمی که جانشین کتاب اســتانداردهای حسابداری فعلی 
می شــود یا در کنار آن وجود دارد، باید منتشر شود. بحث بعدی 
هم این اســت که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
باید این متن را تأیید و تصویب کند و بگوید که قبول است و هیچ 

مغایرتی با متن اصلی ندارد.
این جزو الزامهاســت که انشــاء    هلل کســانی که دارند کار را پیش 
می برنــد در انجام این کار مراقبت کنند. فکر می کنم خود همین کار 
یک پروژه اســت که ممکن اســت به زمان زیادی نیاز داشته باشد 

اسکندربیاتی:

برایدرکبهتر

استانداردها

چگونگیبهکارگیریو

معضلهاییکهدر

هرکدام

ازاستانداردهاست

رهنمودهاییالزماست
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و قبل از انتشــار متن رسمی اســتانداردهای بین المللی به طور قطع 
نمی توانیم انتظار به کارگیری چیزی را که وجود ندارد، داشته باشیم. 

 اسکندربیاتی
درمورد متن خود اســتاندارد طبیعی اســت که مســیری 
که اشــاره کردید بایــد طی شــود. اما بــرای درک بهتر 
اســتانداردها، چگونگی به کارگیری، و معضلهایی که در هر 
کدام از استانداردهاســت، رهنمودهایی الزم است که جزو 
الزم و ملزوم آن استانداردهاســت. در دنیا این کار انجام 
شــده و در کنار اســتانداردها مجموعه کتاب های آموزشی 
منتشر شده، و مؤسســه های حسابرسی معتبر تفسیری از 
استانداردها منتشــر کرده اند که اینها همه تکمیل کننده یک 
مجموعه هستند، و طبیعی است که به روزآوری استانداردها 

نیز اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
 دکتر مرادزاده  فرد

درمورد منابع و مأخذ، همه ما می دانیم که هنوز هیچ چیز آماده شده 
کاملی نداریم، به غیر از چند مورد محدودی که به زحمت سازمان 
حسابرســی و چند مرجع دیگر تهیه شده است. می دانیم براساس 
پــروژه ای که ســازمان حسابرســی تعریــف کرده بــرای ترجمه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، کارهای خیلی زیادی 
انجام شده است اما نشر آن تاکنون انجام نشده است. بخش هایی 
از کار درحال نهایی شــدن و انتشار اســت ولی به طور مسلم این 
کوشــش ها کفایت تمامی نیازها را نمی کند. در کنار اســتانداردها، 
راهنمای به کارگیری آنها هم ضرورت دارد. کتاب های آموزشــی 
با مقاصد دانشــگاهی هم نیاز اســت. بایــد انجمن های حرفه ای 
و علمــی مملکت و همچنین مؤسســه های حسابرســی بزرگ، 
مشــارکت کنند که این کار ســریعتر انجام شــود؛ چون سرعت در 
انجام این کار یکی از ضرورتهاست. متن هایی که آماده می کنیم و 
می خواهیم ارائه کنیم، باید به تأیید بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی برســد و آنها برای این کار مهلت می گذارند. اگر 
بنا باشد که منابع انســانی ما محدود باشد، ما هیچوقت نخواهیم 
توانســت کارهایمان را طــی مهلت های مقرر به انجام برســانیم 
و همیشــه از ایــن بابت عقب خواهیم بود. چقدر خوب اســت که 
تقســیم وظایف کنیم. خیلی ها اعتقاد دارند که سازمان حسابرسی 
را مســئول همه کارها بدانند. من اعتقاد دارم ترجمه متون مربوط 
به اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و یا نگارش کتاب و 

راهنما برای کاربست آنها امری نیست که الزام باشد فقط به وسیله 
سازمان حسابرسی انجام شود.

 فراست
پــروژه به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، 
هزینــه در خــور توجهی دارد. پیشــنهاد من این اســت که حتی 
از پیشکســوتان حرفه و اســتادان دانشــگاه بــرای نهایی کردن 
پیش نویس ها نظرخواهی شــود و تأمیــن بودجه این امر هم نباید 
تنها بر عهده سازمان حسابرسی باشد که خودش به طور طبیعی با 

مشکالت بودجه دولتی دست وپنجه نرم می کند.
همــه از جمله ســازمان بورس بایــد همکاری کننــد تا نهادی 
تشکیل شــود که با راهبری سازمان حسابرسی و مشارکت مراجع 
حســابداری، ناشــران بزرگ بورسی و فرابورســی، مؤسسه های 
حسابرســی، دانشگاهیان و حســابداران، پیشــبرد این کار مهم 

صورت گرفته و انجام شود.
 علیمیرزایی

خوب آنچه که مسلم است هنوز منابع رسمی وجود ندارد. سازمان 
حسابرســی دارد این کار را می کند. بهتر است سازمان حسابرسی 
در این زمینه اطالع رســانی گســترده تری بکند. این پروژه خیلی 
حساس اســت و برای هر کلمه ای که بخواهید استفاده کنید، کلی 
باید بحث شود که آیا این کلمه در اینجا مناسب است و بعد همین 
کلمه را در جاهایی که مشــابه است استفاده کنید، نمی شود ترجمه 
را به دســت هر کسی داد. البته ســازمان می تواند و بهتر است از 
منابع بورس و دیگران اســتفاده کند. به نظر می رسد هماهنگی و 
ارتباط ســازمان حسابرسی و ســازمان بورس، چون زیر نظر یک 
وزارتخانه هســتند، می تواند خیلی مؤثرتر و سریعتر از این باشد. 
باید امیدوار باشیم که این مشکلها با توجه به نکته هایی که در این 

جا مطرح شد، حل شود و کار سرعت بیشتری بگیرد.
 اسکندربیاتی

به این نکته بپردازیم که در بین 140 کشــوری که به نوعی 
با هیئت تدوین استانداردهای بین المللی تعاملهایی دارند، 
نام کشور ما نیست. این نبود به دلیلهای گوناگونی می تواند 
باشــد. صرفنظر از اینکه علت آن چیست، بحث این است 
که آیا ارتقای ارتبــاط مراجع حرفه ای ما با مراجع حرفه ای 
خارج از کشور می تواند باعث تسریع در این کار شود که ما 

هم به آن مجموعه بپیوندیم.
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 دکتربستانیان
فکــر می کنم اگر قرار باشــد که مــا از اســتانداردهای بین المللی 
استفاده کنیم، این یعنی باید عضوی از جامعه جهانی حسابداری 
باشــیم. تا آنجایی کــه من اطــالع دارم عضویت های ما ناقص 
اســت. جامعه حســابداران رســمی ایران و انجمن حسابداران 
خبره ایران اعضای ایفک هســتند، ولی همیشــه ارتباط درستی 
برقــرار نبوده و آنهــا خیلی وقتها رابطه جــدی یک عضو واقعی 
را با ما ندارند. طبیعی اســت که اگر قرار باشــد از اســتانداردهای 
بین المللی استفاده شود و ما به عنوان عضوی از مجموعه کشورها 
و حوزه های پیرو اســتانداردهای بین المللــی فعالیت کنیم، باید 
ارتباطها و عضویت هایمان کامل شــود و طبیعی است انتظارها، 
پرسشها و  طرح هایی که دارند، باید هم پاسخ داده و هم اجرا شود، 
هم باید به آنها گزارش شــود که چه طرح هایی برای راه اندازی و 
به کارگیری استانداردها در دســت است. در این صورت است که 

می شود اسم ایران هم در آن مجموعه قرار گیرد.
 دکتر مرادزاده  فرد

در رابطــه بــا تعامــل اجــازه دهید من یــک تجربــه از انجمن 
حســابداران خبره ایران  را مطرح کنم. در انجمن به عنوان عضو   
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) حتی در پرداخت 
حق عضویت ساالنه مشــکل داریم که االن این مشکل را حتمًا 
جامعه حســابداران رســمی ایران هم دارد؛ بــرای پرداخت حق 
عضویت ساالنه ما اگر بخواهیم از کانالهای رسمی و قانونی اقدام 
کنیم تمام آنها به واســطه تحریم ها بسته است، و اگر بخواهیم از 
کانالهای غیررســمی اقدام کنیم به معنی کار غیرقانونی است که 
بــرای یک انجمن حرفه ای که در جهــت منافع همگانی فعالیت 

دارد، توجیه ندارد. 
با فدراسیون بین المللی حسابداران مکاتبه شده و توضیح داده 
شده است که به دلیل تحریم ها کانال رسمی برای پرداخت پول به 

شما را نداریم مگر این که از طریق غیرقانونی عمل کنیم. 
جوابی که دادند این بود که برای انجمن حسابداران خبره ایران 
کارهــا و پروژه هایــی را تعریف می کنند کــه انجمن به جای حق 
عضویــت آنها را انجام دهد. یکی از کارهایی که به انجمن واگذار 
شــد و در شــرف تکمیل اســت، تهیه گزارش جامع تفاوت های 
بین اســتانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی بــود. این را به عنــوان نمونه اشــاره کردم که 

تعامل با مراجع بین المللی کاری انجام شــدنی است. ما می توانیم 
به دنبال راهکارهــای دیگری هم بگردیم؛ از آنها برای آموزش، 
استاد بخواهیم یا برای آنها دانشجو بفرستیم، از آنها دعوت کنیم 
که برای ما درباره تجربه های اســتقرار استانداردهای بین المللی 

راهکار ارائه کنند و تجربه هایشان را انتقال دهند.
 ایــن نــوع همکاری ها هــم در بخــش آموزش بــرای ما 
ارزش آفرین اســت و هم به توســعه ارتباط هــا کمک می کند. 
در مرکز آموزش حســابداران خبره، تا پیــش از تحریم ها، هر 
سال چندین استاد را برای تدریس دروس سیما (CIMA) و 
دیگر موارد از کشــورهای مختلف دعوت می کردیم، می آمدند 
و به زبان انگلیســی مطالب خود را ارائــه می کردند. اگر از آنها 
اســتاد دعوت کنیم واقعًا خیلی هایشان راغب هستند که بیایند 
به عنوان آدم حرفه ای کمک بکنند، یا اگر دانشــجو بفرســتیم 
حتمًا مؤسســه های حسابرسی ما حاضر می شــوند که کسانی 
را بورســیه کنند، انجمن ها حاضر می شــوند که یک عده ای را 
معرفی کنند و شــاید بخشی از هزینه هایش را تقبل کنند. باید 
از اعضای هیئت علمی دانشــگاهها کســانی بتوانند به عنوان 
فرصت مطالعاتی از دانشــگاه های خودشــان امتیاز بگیرند و 
برای این کار برونــد. اینها همه راهکارهایی اســت که بتواند 
تعامل را با خارج از کشــور بیشــتر کند. مــا می خواهیم با آنها 
حــرف بزنیم، پس باید ابزار حرف زدن را پیدا کنیم. کشــور ما 
در منطقــه از اعتبار و نفوذ باالیی برخوردار اســت و من تصور 

می کنم به خوبی از ما استقبال خواهد شد.
 فراست

توســعه ارتباط مراجع حرفه ای ایران، با مراجع خارجی، به وسیله 
انجمنهــای حرفــه ای، ســازمان حسابرســی و مؤسســه های 
حسابرســی و دیگر مراجع، در پروژه به کارگیری اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی دارای تأثیر مثبت می باشد.
 علیمیرزایی

برای اصل ماجرا باید به ســازمان حسابرسی برگردیم. سازمان 
حسابرســی باألخره تجربه تدوین و به کارگیری اســتانداردها را 
دارد. فعاًل هم از نظر قانونی مسئول انجام این کار است. ارتباط 
را سازمان حسابرسی باید برقرار کند و حاال که قرار است سازمان 
بورس هم وارد این ماجرا شــود، می تواند توسعه روابط با مراجع 

خارجی را با همکاری سازمان بورس انجام دهد.
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همکاری با مراجع بین المللی زمینه های بســیار زیادی دارد. از 
جنبه های مختلف می توانید به آن نگاه کنید؛ از جهت آموزش، 
و از جهــت تدوین و ترجمه اســتانداردها. حاال که زمینه تعامل 
ایران با دیگر کشــورها دارد برقرار می شود، سازمان حسابرسی 
هم باید حرکتش را در این زمینه بیشــتر کند. شاید مراجع دیگر 
برحســب نیاز و ضرورت های خودشــان عالقه مند به توســعه 
روابط باشــند و در این زمینه به صورت داوطلبانه کوششــهایی 
بکنند، ولی برای ســازمان حسابرســی تقریبًا می شود گفت که 

یک تکلیف است.
از فرصــت اســتفاده و یــادآوری کنــم کــه در مــورد افتراق 
اســتانداردهای ایــران و بین المللــی خیلــی صحبــت نکردیم. 
فهرســت وار و به طور خالصه به چند مورد مهم اشــاره می کنم. 
در بحــث ابــزار مالی تقریبًا اشــاره شــد کــه در کل طبقه بندی 
سرمایه گذاری ها از نظر روش ارزیابی در استانداردهای بین المللی 
به طور کلی با اســتانداردهای ما تفاوت دارد. به خصوص در یک 
شــرکت ســرمایه گذاری اگر اســتانداردهای بین المللــی را به کار 
بگیریم، نمی دانیم کــه چه اتفاقی خواهد افتــاد و چه تغییرهای 

اساسی پدید خواهد آمد.
فعالیت های ساختمانی یکی دیگر از آن معضل های عجیب 
و غریب اســت. طبق اســتاندارد 18 درامــد در زمان تکمیل 
پروژه شناسایی می شــود. ما هم سال ها همین روش را دنبال 
می کردیم. بعداً اعتراض شــد از طرف شــرکتهای ساختمانی، 
بعضی هایشــان هم بورسی بودند. بررســی کردیم و مشخص 
شد مالزی اســتانداردی در این زمینه دارد و براساس آن عمل 
می کند. نمی دانم که اســتانداردهای بین المللی چرا این روش 
را پیشــنهاد می کند؛ شاید به خاطر این اســت که ممکن است 

پروژه هایشان کوتاه مدت باشد، مثاًل یکی دو سال.
نکته جالب این است که اگر حاال از استانداردهای بین المللی 
استفاده کنیم، هرچه ســود تا به حال تقسیم شده باید برگشت 
شــود، و قیمت سهام شرکتهای پیمانکاری معلوم نیست با چه 
اتفاقی روبه رو شود. اینها باید از سوی اشخاصی که صالحیت 
دارند، بررسی کارشناسی شود تا معلوم شود چه برخوردی باید 
صــورت گیرد و آیا الزم اســت یک قانون خــاص به تصویب 

برسد.
یا مثاًل اســتاندارد شماره ۶ منطبق با اســتاندارد بین المللی 

نیســت. آنها بعضــی تعدیلها را جــاری تلقی می کننــد و ما با 
شــرایطی که پیش بینی کرده بودیم، فکر می کردیم که سنواتی 
باشد مناسبتر است. در بحث تسعیر ارز هنوز اختالف سنگینی 
داریم و معلوم نیســت بــا توجه به اســتاندارد به کارگیری برای 
اولیــن بار، چه برخوردی باید بکنیــم. یا برای مثال در تجدید 
ارزیابی های انجام شده در مورد دارایی های ثابت، تعدیالتی که 
به سرمایه شرکتها و بانکها منظور شده باید برگشت شود یا نه. 
باید نقاط حســاس را پیدا کنیم و تفاوتها را بررســی کنیم. این 

نکته مهمی است که هنوز به آن نپرداخته ایم.
در نهایت یک ســری پیشــنهاد هم مطرح اســت. به عنوان 
نمونه، یکی از مشــکل هایی که همیشــه داریم این است که از 
نیروهایی استفاده می کنیم که هر کدام 60  کار و مسئولیت دیگر 
دارند و در کنارش می گوییم بیایید بنشــینید و هفته ای یک روز 
هم این کار را انجام دهید. ما باید نیروهای تمام وقت برای این 
کار بگذاریم. چنین نیرویی باید بداند که برای این کار و مختص 
این کار اســت و به صــورت موقت نمی آید که کار تمام شــود و 
برود. مشارکت سازمان بورس و ســازمان حسابرسی خیلی در 
این زمینه مثبت خواهد بود، اگر انشــاءا    هلل با هم توافقی در این 

زمینه بکنند.
پیشــنهاد می کنــم صورتهــای مالــی نمونــه ای مبتنــی بر 
استانداردهای بین المللی حتمًا تهیه و از همین حاال ترویج شود. 
 (KPMG) مؤسســه های بزرگ بین المللی مثــل کی پی ام جی
مجموعه های کاملی تهیه و تنظیم کرده اند. اگر اینها به فارســی 
تهیه شود همه می توانند صورتهای مالی و یادداشت ها را ببینند، 

و ممکن است برایشان خیلی جالب و آموزنده باشد.
توصیــه ای اکید دارم که مســئله های بحث انگیز، مثل ارزش 
منصفانه و بازتابش بر اقتصاد و مالیات و تعیین و تکلیف قانونی 
بــرای این مــوارد، حتمًا انجام شــود، قبل از این که »دســتور« 
دهیــم که شــرکتها ملزمند اســتانداردهای بین المللــی را به کار 
گیرند. به خصوص در بحث ارزش منصفانه، مطالعه های خیلی 
گســترده ای الزم اســت. باید از قبل کارهایمان را انجام دهیم 
و بعد بگوییم که حاال اجرا بشــود. به این ســادگی که دستوری 
بگوییم که ایــن کار را بکنید، به طور مســلم هیچ وقت به جایی 
نمی رســد و اگر هم کســی فردا این کار را بکند با هزار مشــکل 

مواجه می شود.
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 دکتر مرادزاده  فرد
یکی از کتاب هایی که ســازمان حسابرسی به تازگی منتشر کرده 
اســت، نحوه ارائــه صورتهای مالــی مبتنی بر اســتانداردهای 
بین المللــی اســت؛ همــان صورتهای مالــی نمونه بــه همراه 
یادداشــت ها. اتفاقًا کاری هم که کرده اســت این اســت که در 
یادداشت ها عدد و رقم گذاشته شــده است. در صورتهای مالی 
نمونه خودمــان، ما عدد نداریم. مطلبی که ترجمه شــده، متن 

استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1 (IAS 1) است.
 اسکندربیاتی

تفاوت های نظام اقتصادی و روشهای مبادله های تجاری 
ما با بقیه دنیا زیاد و انکارنشــدنی است؛ برای مثال امالک 
یکی از موضوعهای بارزی اســت کــه در این زمینه وجود 
دارد. در این نوع مســائل چه پیشــنهادی به نظر شــما 
می رسد که ضمن به کارگیری اســتانداردهای بین المللی، 
بتوانیم به مبادله ها یا چارچوبهای تجاری خاص کشــور، 

پاسخ دهیم.
 علیمیرزایی

شــاید الزم باشد در مورد امالک با بنیاد اســتانداردهای بین المللی 
مکاتبه شود و معضلها را برای آنها شرح بدهیم، ضمن این که برای 
مثال در مورد مالزی در  ظاهر شرایط خاص آنها پذیرفته شده است. 

 دکتربستانیان
گفتگوی ما نشــان می دهــد که اول باید مطالعه کنیم، بررســی 
کنیــم، مذاکره کنیم، و خالصه تمام ایــن کارها را انجام دهیم و 
بعد وقتی که به نتیجه رســیدیم، زمان اجــرا تعیین کنیم. زمان 
اجرا در شرایط کنونی با این همه معضلهایی که وجود دارد، هیچ 
معنایی نمی دهد. حاصل بحث این جلســه باید به گوش مراجع 
ذیربط و ســازمان بورس برســد و امیدوار باشــیم پذیرفته شود. 
به نظر من مطالب مطرح شــده در این جلســه، کمک می کند که 
نتیجه های مثبتی به دست آید وگرنه به طور حتم یک سردرگمی 
رخ می دهد و در نهایت حتمًا به تمدید می کشــد و ممکن اســت 
تجربه مالیات سرمایه گذاری ها تکرار شود. االن که حداقل یک 
ســال و نیم مانده اســت، باید بتوانند راجع به مسائلی که مطرح 
شــد، شروع کنند به فکر کردن و پیشنهاد من این است تا قبل از 
روشن شدن همه جوانب امر، زمان اجرا برای به کارگیری الزامی 

استانداردهای بین المللی مشخص نکنند.
 اسکندربیاتی

امیدوارم دیدگاههای شما مورد توجه خوانندگان مجله قرار 
گرفته و با استقبال آنها رو به رو شود. بار دیگر از حضورتان 

در این میزگرد سپاسگزاری می کنم.




