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ابتدا از ش�ما به مناس�بت مش�ارکت درخورتوجهتان در 
استان�دارده�ا  پی��ش ن�ویس�های  نظ��رخ�واهی�های 
سپاس�گزاری می کنیم و خوشحالیم که بار دیگر فرصت 
یافته ایم دیدگاه شما را با خوانندگان در میان بگذاریم. 
پرس�ش مقدمات�ی م�ا این اس�ت ک�ه دالی�ل پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چه می تواند 

باشد؟

طاهری
به نام آنکه جان را فکرت آموخت    

چراغ دل به نور جان برافروخ��ت

توانایی ک�ه در ی�ک طرف�ة  العی�ن  

ز کاف و نون پ�دی�د آورد ک�ونی��ن

من هم متقاباًل از ش��ما تش��کر می کن��م. در رابطه با موضوع 
م��ورد پرس��ش باید اش��اره کنم ک��ه جهانی س��ازی در تدوین 
و به کارگی��ری چارچ��وب  گزارش��گری مالی مانند ه��ر مقوله 
دیگ��ری از مباح��ث جهانی س��ازی، کاری پیچیده و دش��وار 
است؛ لیکن نیاز به جهانی سازی و یکسان سازی گزارشگری 
مالی از ضروریات کش��ور است. گسترش روزافزون مبادالت 
اقتصادی بین کش��ورهای جه��ان و به عبارتی جهانی ش��دن 
اقتص��اد که نیازمن��د ارائه اطالع��ات مالی با زبانی مش��ترک 
می باش��د، همچنین جلب اعتماد سرمایه گذاران به اطالعات 
مالی، امکان مقایس��ه بنگاههای اقتصادی در س��طح جهان 
و پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 

آقای اصغر طاهری

گفتگو با:

رش��ته  دانش آموخت��ه  طاه�ری  اصغ�ر  آق��ای 
حسابداری هستند و بیش از 30 سال است که در 
زمینه های مختلف حرفه ای ش��امل حسابرسی، 
مشاوره مالی و مالیاتی و سیستم های اطالعاتی 

یکپارچه فعالیت دارند. 
ایش��ان از س��ال 1383 همکاری مس��تمری را با 

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی 
در نظرخواهی های پیش نویس استانداردها داشته 

است.
 آق��ای طاهری  از س��ال 1374 به عنوان تحلیلگر 
رویک��رد  ب��ا  یکپارچ��ه  اطالعات��ی  سیس��تم های 
برنامه ریزی منابع بنگاه )ERP( )حوزه حسابداری 
و مالی( با شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها 
و اتوماسیون )ایریسا( که از شرکت های صاحب نام 
در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات می باش��د، همکاری 
داشته و عمده فعالیت خود را در این زمینه متمرکز 

نموده است.
زمینه ه��ای  در  نی��ز  مقاله های��ی  ایش��ان  از 
حس��ابداری و سیس��تم های اطالعاتی یکپارچه 
در مجله ه��ای حس��ابدار، حس��ابرس و تدبیر به 

چاپ رسیده است. 

جهانی سازی؛ 
پیچیده

اما ضروری!
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مال��ی به وس��یله بی��ش از   120 کش��ور جه��ان می تواند دالیل 
عم��ده ای مبنی بر نیاز به پذیرش اس�تانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی )IFRS( در ایران باشد.  

به کارگی�ری کامل اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری 
مالی و یا همگرایی با اس�تانداردهای مزب�ور چه مزایایی 

را خواهد داشت؟

طاهری
در خص��وص مزای��ای به کارگی��ری اس��تانداردهای بین الملل��ی 
گزارش��گری مالی، موارد متعددی قابل  ذکر است که مهمترین 

آنها عبارت است از:
ال��ف- افزایش قابلیت مقایس��ه بنگاههای اقتصادی در س��طح 
بهب��ود در درک  و  مقایس��ه پذیری  زی��را ضم��ن  بین الملل��ی؛ 
گزارش��های مالی، نیاز به ش��ناخت متقابل یا تطبیق صورتهای 

مالی تهیه شده در کشورهای مختلف را مرتفع می سازد. 
ب- در صورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال��ی، ش��فافیت و کیفیت گزارش��های مالی به می��زان درخور 

 مالحظه ای ارتقا و بهبود می یابد. 
ج- به کارگی��ری اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی، 
صرفه جوی��ی در زمان تهیه اطالعات )ب��رای مثال، واحدهای 
تجاری کشور که ضمن پذیرش در بورس اوراق بهادار در دیگر 
بورس��های دنیا نیز پذیرفته ش��ده اند و سهام آنها در این بورسها 
م��ورد معامله قرار می گی��رد، در حال حاض��ر و در صورت عدم 
به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزمند 
ضم��ن تهی��ه صورتهای مال��ی براس��اس اس��تانداردهای ملی 
حسابداری، این صورتها را براساس چارچوب گزارشگری مالی 
موردنیاز بورس��های مورد اش��اره نیز تهیه کنن��د که این موضوع 
هزینه های اضافی را ب��ه واحد تجاری تحمیل می کند(، هزینه 

و آموزش را به همراه خواهد داش��ت زیرا امکان تهیه و تطبیق 
صورتهای مالی و دسترس��ی ب��ه اطالعات بازاره��ای مختلف 

سرمایه به آسانی میسر می شود.
د- ورود س��رمایه به درون کشور از س��وی سرمایه گذاران میسر 
گردیده و تس��هیل می ش��ود و کاهش هزینه های تأمین مالی را 

به همراه خواهد داشت.
ه- از گس��ترش چارچوبهای گزارشگری مالی مختلف در سطح 
جهان که بی اعتمادی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از 
اطالعات را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری به عمل می آورد.
و- درک صحیح و هماهنگ س��رمایه گذاران از اس��تانداردها، به 
تفسیر درست و منصفانه و در نهایت تصمیم گیریهای اقتصادی 

صحیح منجر خواهد شد.
ز- به کارگی��ری اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی، 
مب��ادالت اقتص��ادی کش��ور و در نهای��ت ورود جری��ان مناب��ع 

اقتصادی به کشور را افزایش می دهد.

آی�ا هم�ه ش�رکتها، بای�د از اس�تانداردهای بین الملل�ی 
گزارشگری مالی استفاده کنند؟ یا برای مثال استفاده آنها 
ممکن اس�ت تنها محدود به ش�رکتهای پذیرفته شده در 

بورس باشد؟

طاهری
در حال حاضر تعداد زیادی از کش��ورهای جهان که به کارگیری 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی را برای واحدهای 
تجاری پذیرفته ش��ده در بورس خود الزام��ی اعالم کرده اند، 

به کارگیری استانداردهای

بین المللی گزارشگری مالی

مبادالت اقتصادی کشور و در نهایت

ورود جریان منابع اقتصادی

به کشور را

افزایش می دهد

 نیاز به

جهانی سازی و یکسان شدن

گزارشگری مالی

از ضروریات کشور است
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اس��تفاده از ای��ن چارچوب گزارش��گری مالی را ب��رای دیگر 
ش��رکتهای بزرگ خ��ارج از ب��ورس مانند بانکها، ش��رکتهای 
بیم��ه و دیگ��ر ش��رکتهای مه��م اقتص��ادی ک��ه بنگاهه��ای 
پاس��خ گویی عمومی به حس��اب می آیند نیز اجباری کرده اند. 
در ای��ران م��ا نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تیم و نمی توان 
پ��س از به کارگی��ری اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی دوباره ش��اهد چارچوبهای گزارش��گری مالی متفاوت یا 

متضاد باشیم.

آیا اندازه شرکتها در به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشی مالی تأثیر دارد؟

طاهری
هرچن��د طب��ق آمارها، بیش��تر واحده��ای تج��اری موجود در 
کش��ورهای توس��عه یافته و درحال توس��عه را واحدهای تجاری 
کوچک و متوس��ط تشکیل می دهند، اما در به کارگیری مجموعه 
کام��ل اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی ان��دازه 
واحدهای تجاری عاملی تعیین کننده است. با توجه به ضرورت 
ارتقای کیفیت گزارشهای مالی در واحدهای کوچک و متوسط و 

همچنین نیازهای متفاوت استفاده کنندگان این واحدها، هیئت 
 )IASB(تدوی�ن اس�تانداردهای بین المللی حس�ابداری
تدوین و انتش��ار مجموعه ای مس��تقل برای گزارش��گری مالی 
واحدهای تجاری کوچک و متوس��ط را به انجام رس��انده است. 
در ای��ن مجموعه برخ��ی از موضوعهای نامرتب��ط با واحدهای 
تجاری کوچک و متوسط حذف، بس��یاری از اصول اندازه گیری 
و ش��ناخت مندرج در مجموعه کامل اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی آس��ان تر و موارد افش��ا به ص��ورت عمده ای 

کاهش یافته است.
به نظ��ر می رس��د تنها مش��کل موج��ود ب��رای به کارگیری 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی برای واحدهای 
متف��اوت  تعریفه��ای  کش��ور،  در  کوچک و متوس��ط  تج��اری 
ب��ا دیگ��ر کش��ورهای توس��عه یافته ب��رای تعیین ش��رکتهای 
کوچک و متوس��ط اس��ت، زیرا معیارهای کنونی کش��ور برای 
تعیی��ن نقط��ه انقط��اع، معیارهای��ی اس��ت که توس��ط بانک 
مرک��زی و مرک��ز آمار ایران اعالم ش��ده و در ای��ن مورد تنها 
تع��داد کارکن��ان واحدهای تجاری م��الک تفکیک واحدهای 
تجاری کوچک و متوس��ط قرار گرفت��ه و معیارهای کیفی برای 
تقس��یم بندی واحدهای تجاری کوچک و متوسط مد نظر قرار 

نگرفته است.

یک�ی از مفاهی�م اساس�ی در به کارگیری اس�تانداردهای 
بین الملل�ی گزارش�گری مال�ی، »ارزش متعارف« اس�ت. 
ارزش متع�ارف مس�تلزم قضاوت مدیریت اس�ت و توان 
اجتناب ناپذیری برای دس�تکاری آن وجود دارد و قابلیت 
آن م�ی ت�واند پ�ایین باشد. اثر به کارگیری این مفهوم بر 

قابلیت اتکاپذیری اطالعات مالی چیست؟

طاهری
در ح��ال حاض��ر برخ��ی اعتق��اد دارند ک��ه به کارگی��ری »ارزش 
  )Fair Value( »متع��ارف« ی��ا به عبارت��ی »ارزش منصفان�ه
منج��ر به ایجاد تفاوتهای اساس��ی در قیمته��ای خریدوفروش 
ش��ده و در صورت عمده ب��ودن این تفاوتها، ابهام اساس��ی در 
خصوص ارزش منصفانه را به همراه خواهد داشت و صورتهای 
مالی را مخدوش می سازد. از طرف دیگر اعتقاد بر این است که 
اگر قیمتهای جاری بازار در دس��ترس باش��ند، فرصت مدیریت 

به نظر می رسد

حسابداران و حسابرسان کشور

با پیچیدگی و دشواری اساسی

در به کارگیری

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

رو به رو نباشند
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سود از مدیران سلب می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در اس��تانداردهای حس��ابداری کنونی کش��ور 
نی��ز از ارزش منصفانه به میزان درخور مالحظه ای اس��تفاده ش��ده 
اس��ت و از طرف��ی اطالعات��ی که ب��ر مبن��ای ارزش منصفانه برای 
س��رمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر اس��تفاده کنندگان اطالعات 
مالی تهیه می ش��ود، نس��بت به اطالعات بهای تمام ش��ده تاریخی 
مربوط تر هس��تند و وضعیت مالی واحد تجاری را بهتر و قابل فهم تر 
منعکس می کنند مرجح تلقی کردن خصوصیت کیفی »قابلیت اتکا« 

بر خصوصیت کیفی »مربوط بودن« قابل قبول به نظر نمی رسد.

آی�ا حس�ابداران و حسابرس�ان م�ا از آمادگ�ی الزم ب�رای 
به کارگی�ری و رعایت اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری 
مال�ی برخوردار هس�تند؟ آیا هزینه های آم�وزش این افراد را 

درخور مالحظه ارزیابی می کنید؟

طاهری
ب��ه ُیمن تالش��های بی وقف��ه و دراز مدت س��ازمان حسابرس��ی 
در انج��ام آموزش حرف��ه ای مس��تمر افراد حرفه حس��ابداری و 
حسابرس��ی و ارتقای س��طح دانش حس��ابداری و حسابرسی در 
کش��ور و با توجه به اینکه استانداردهای ملی ما با استانداردهای 
بین الملل��ی هماهنگ��ی باالی��ی دارد )به جز برخ��ی موضوعهای 
مستثنی ش��ده و برخی اس��تانداردهای حس��ابداری تدوین ش��ده 
در کش��ور ک��ه اس��تاندارد بین الملل��ی ب��رای آن وجود ن��دارد( و 
همچنی��ن مطابق��ت کامل اس��تانداردهای حسابرس��ی کش��ور با 
اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی و خدمات اطمینان بخشی 
جهت انجام عملیات حسابرس��ی؛ به نظر می رس��د حسابداران و 
حسابرسان کش��ور با پیچیدگی و دشواری اساسی در به کارگیری 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی روبه رو نباش��ند. 
ضم��ن تأیید نیاز به آموزش و ایجاد درک مش��ترک حس��ابداران 
و حسابرس��ان کش��ور از اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مال��ی، هزینه ه��ای آم��وزش موردنی��از اف��راد حرف��ه را در این 
خص��وص قابل مالحظه و عم��ده ارزیابی نمی  کنم، زی��را اعتقاد 
دارم که با زیرس��اختهای ایجادشده از سوی سازمان حسابرسی 
و دیگر نهادهای حرفه ای کش��ور، عمده راه پیموده شده است.
ش��کی نیس��ت که در رابطه با به کارگی��ری اس��تاندارد بین المللی 
ش��ماره 1 با عنوان »پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی برای نخس��تین بار« و مفاد اس��تاندارد بین المللی حس��ابداری 
ش��ماره 12 با عنوان »مالیات بر درامد« مش��کالتی را در ابتدای راه 
خواهیم داشت که با راهنماییهای صاحبنظران سازمان حسابرسی، 

جامعه حسابداران رسمی و استادان حرفه برطرف خواهد شد.

چه عواملی مانع همگرایی اس�تانداردهای ملی حسابداری با 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می شود؟

طاهری
عوام��ل مختلفی مانع همگرایی اس��تانداردهای ملی حس��ابداری با 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی است که به موارد مهم 

آن اشاره می کنم:
الف- میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد و ورود دولت به عرصه 

تدوین مقررات گزارشگری مالی و مقررات مربوط به اوراق بهادار،
ب- ناهماهنگی نظامها و قوانین مالی و مالیاتی و تجارت کش��ور با 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی،
ج- ساختار و ویژگیهای فرهنگی کشور،

د- نگرانی استفاده کنندگان اطالعات مالی از عدم درک کامل تغییرات،
ه- همس��ان نب��ودن محی��ط اقتصادی کش��ور ب��ا محی��ط موردنظر 

این کار باید

در یک بازه زمانی مناسب و

ایجاد بسترهای الزم و

بدون شتاب زدگی

انجام شود
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تدوین کنندگان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و
و- نزدیک نبودن اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی.

بهترین رویکرد ب�رای به کارگیری اس�تانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مال�ی در ای�ران ک�دام اس�ت؟ آیا ای�ن کار باید 

به تدریج انجام شود؟.

طاهری
ب��ا توج��ه به اینک��ه در بازارها و سیاس��تهای مل��ی و قوانین مالی و 
اقتصادی هر کش��ور، تغییر امری دش��وار و زمان بر است و از طرفی 
ت��وان مدیران و مجری��ان در اج��رای قوانین و به ط��ور تلویحی بر 
اس��تانداردهای گزارش��گری مالی تأثیر اساس��ی می گذارند، به طور 
طبیعی تمایل ب��ه توقف ناگهانی اس��تانداردهای ملی و به کارگیری 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی وجود ن��دارد. به نظر 
اینجانب این کار باید در یک بازه زمانی مناس��ب و ایجاد بسترهای 
الزم )ب��رای مث��ال، اصالح برخ��ی از قوانین و مق��ررات مرتبط که 
همخوان��ی الزم را با اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 

ندارند( و بدون شتابزدگی انجام شود. 

پیشنهاد ش�ما در مورد منظور نمودن آموزش استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی در برنامه آموزشی حسابداری در 

دانشگاهها چیست؟ چه بسترهایی باید فراهم شود؟

طاهری
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و به کارگیری این 
استانداردها در کشور، برنامه ای درازمدت است و طبعًا برنامه ریزی 
و انجام آموزش این اس��تانداردها از سوی دانشگاهها، انجمن ها و 
مؤسس��ه های حرفه ای کش��ور )به خصوص س��ازمان حسابرسی که 
انصافأ نقش اساس��ی در آموزش حرفه ای حس��ابداری و حسابرسی 
کش��ور را ب��ر عهده داش��ته و به نوعی در ای��ن زمینه پیش��گام بوده 
اس��ت و طبق قانون نیز به عنوان تنها مرجع رس��می تدوین و ارائه 
اس��تانداردها و رهنمودهای حس��ابداری و حسابرس��ی کشور تعیین 

شده( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به رغ��م اینک��ه هن��وز هم در آم��وزش دانش��گاهی م��ا در زمینه 
حس��ابداری ضعفهای��ی وج��ود دارد و برنامه ه��ای درس��ی رش��ته 
حس��ابداری نیازه��ای کنونی جامعه حرفه ای کش��ور را به طور کامل 
ب��راورده نمی کن��د، لیکن باید دانش��گاههای کش��ور نقش محوری 
خ��ود را در این زمین��ه ایفا کرده و در برنامه آموزش��ی حس��ابداری 

خود تغییراتی را به وجود آورده و بس��تر الزم را در خصوص آموزش 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی ایج��اد کنن��د، زیرا 
دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی درس می خوانند باید با 
استانداردهای گزارش��گری مالی مورد استفاده در کشور آشنا باشند 
و برای تحلیل، ش��ناخت و پیاده س��ازی و حتی نقد این استانداردها 

آمادگی الزم را داشته باشند. 
البت��ه انج��ام تغییرات و ایجاد بس��ترها ب��رای این مه��م تنها به 
برنامه های آموزش��ی دانش��گاهها خالصه نمی ش��ود و ش��رکتهای 
فع��ال در حوزه فن��اوری اطالعات هم که تولیدکننده سیس��تمهای 
اطالعاتی یکپارچه هس��تند باید برای انجام تغییرهای موردنیاز در 
سیس��تمها و انطباق فرایندهای سیستم با استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی آمادگی الزم را داش��ته باش��ند و در زمان مناسب 

تغییرات موردنیاز را در سیستمهای اطالعاتی ایجاد کنند. 

امیدواری�م بتوانیم فاصله زمانی دیدار با ش�ما را کوتاه کنیم و 
مطالب بیشتری از شما داشته باشیم.

طاهری
من ه��م در خاتم��ه گفتگویمان برای تمام اس��تادان حس��ابداری 
و حسابرس��ی کش��ور و تمام��ی عزیزانی ک��ه در راه اعتالی دانش 
حسابداری و حسابرس��ی کشور تالش می کنند، سالمتی، آرامش 

و عاقبت به خیری آرزومندم.
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