
3

پول اول بود یا حسابداری؟ - چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله

عوامل موثربر اظهارنظر حرفه ای حسابرسان | دکترنظام الدین رحیمیان| علی هدایتی 

رویکرد گام به گام در گذار از مبنای نقدی، نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل شده ی حسابداری به مبنای 

تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه|  سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|

دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد قربانی 

اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس   

مصطفی دیلمی پور | حمیدرضا کردلویی | فرامرز محمدی 

فاصله ی نظریه و عمل در پژوهش های حسابداری مدیریت

جعفر فیضی|  هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور   

اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392 

اسامی مؤسسات 

فهرست حسابداران رسمی شاغل انفرادی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل 

69

77

86

97

102

111

113

132

135

138

143

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380

35

 به کارگیری
استانداردهای بین المللی 

حسابداری 
و 

کیفیت اطالعات 
حسابداری

وظيفــه ی اصلــی سيســتم حســابداری، تهيــه ی اطالعــات مفيــد و قابل اتــکا بــرای تصميم گيــری اســتفاده کنندگان 
اســت. تردیــدی نيســت کــه ایــن اطالعــات زمانــی مفيــد و قابل اتــکا خواهــد بــود کــه از دســت کاری و تحریــف 
دور باشــد. چــون در ایــن صــورت، قطعــًا کيفيــت سيســتم حســابداری کاهــش می یابــد. حــال اگــر ایــن کيفيــت را 
در شــرکت های فرامليتــی جســت وجو کنيــم بحــث اســتانداردهای بين المللــی و یکنواخــت مطــرح می شــود. در 
ایــن صــورت، اطالعــات حســابداری بایــد طبــق اســتانداردهای بين المللــی ارائــه شــود تــا بــرای اســتفاده کنندگان 

داخلــی و بين المللــی، هــردو مفيــد واقــع شــود.

دکتر محسن تنانی / استادیار گروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
ناصر خان محمدی / دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات ساوه
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اســـــتانداردهای حســـــابداری 
لمللــی بین ا

از مطــرح شــدن بحث هایــی  پــس 
بازارهــا،  بين الملليشــدن  قبيــل  از 
ــرورت  ــی و ض ــرمایه گذاری بين الملل س
پيوســتن کشــورها بــه بازارهــای جهانی، 
ــد  ــود آمدن ــی به وج ــرکت های فرامليت ش
در پــی آن، مســئله ی هماهنگ ســازی 
به منظــور  حســابداری  اســتانداردهای 
افزایــش قابليــت مقایســه ی صورت هــای 
از  بين المللــی  شــرکت های  مالــی 
مطــرح  مختلــف  جوامــع  ســوی 
از  منظــور  حاضــر،  حــال  در  شــد. 
اســتانـــداردهای  هــماهنـگ ســـازی 
حســابداری، به کارگيــری اســتانداردهای 
منتشرشــده از ســوی هيــأت تدویــن 
اســتانداردهای حســابداری بين المللــی 
تدویــن  کميتــه ی  هــدف  اســت. 
اســتانداردهای حســابداری بين المللــی 
ــن  ــأت تدوی ــی هي ــن آن، یعن و جایگزی
اســتانداردهای حســابداری بين المللــی 
ارائــه ی مجموعــه ای از اســتانداردهای 
ــا  حســابداری مــورد پذیــرش عمــوم و ب
کيفيــت، در ســطح بين المللــی اســت. 
ــأت  ــن هــدف، هي ــه ای ــرای دســتيابی ب ب
حســابداری  اســتانداردهای  تدویــن 
بين المللــی، اســتانداردهایی مبتنــی بــر 
ــه  ــه ب ــرد ک ــه ک ــابداری ارائ ــول حس اص
کارگيــری آنهــا منجــر بــه گــزارش بهتــر 
وضعيــت مالــی و عملکــرد اقتصــادی 
شــرکتها شــود. اوليــن اســتانداردهای 
کميتــه ی  را  بين المللــی  حســابداری 
حســابداری  اســتانداردهای  تدویــن 
منتشــر   1975 ســال  در  بين المللــی 
اســتانداردهای  تدویــن  هيــأت  کــرد. 
حســابداری بين المللــی در ســال 2001 

ــال  ــد و در س ــه ش ــن کميت ــن ای جایگزی
اروپایــی  شــرکت های  بيش تــر   2005
ــت  ــه رعای ــزم ب ــر مل ــورهای دیگ و کش
ــابداری  ــگری حس ــتانداردهای گزارش اس
صورت هــای  ارائــه ی  در  بين المللــی 
و  )آرمســترانگ  شــدند  خــود  مالــی 

.)2007 دیگــران، 
تاکنــون دیدگاه هــای متعــددی دربــاره ی 
مزایــای هماهنگ ســازی اســتانداردهای 
ــه  ــی ارائ ــطح بين الملل ــابداری در س حس
ــن،  ــتين س ــه کریس ــت از جمل ــده اس ش
ــه  ــود ب ــق خ ــه در تحقي ــر ک ــی و واک ل
ایــن نتيجــه رســيدند، کيفيــت اطالعــات 
مــورد  شــرکت های  در  حســابداری 
ــتانداردهای  ــرش اس ــس از پذی ــه پ مطالع
ــد  حســابداری بين المللــی افزایــش می یاب
ــه  ــران،2008(، ک ــن ودیگ ــتين س )کریس
ــه ی  ــا، نظری ــن دیدگاه ه ــل ای ــز ثق مرک
ایــن  براســاس  اســت.  آزاد  فرهنــگ 
صورت هــای  کاربــران  تمــام  نظریــه، 
ــی در تمــام کشــورها دارای نيازهــای  مال
یکســانی هســتند و معامــالت اقتصادی را 
می تــوان برحســب واژه هــای حســابداری 
در هــر شــرایطی و بــا روش های مشــابهی 

اندازه گيــری کــرد. )ســجادی، 1391(

ضرورت استانداردهای یكنواخت 

و  تجــارت  دنيــای  فعلــی  وضعيــت 
افزایــش تجــارت جهانــی و گســتره ی 
ــاط  ــی و ارتب ــرکت های فرامليت ــت ش فعالي
بــا  مختلــف  دولت هــای  اقتصــادی 
ــت  ــه تبعي ــور ب ــار مجب ــه ناچ ــر ب یکدیگ
ــل و  ــرف مقاب ــور ط ــتانداردهای کش از اس
ــل  ــه دلي ــع ب ــا به طب ــتيم. ام ــس هس برعک
کشــورهای  بيــن  در  زیــاد  معامــالت 
ــروز مشــکالتی  ــًا موجــب ب ــف قطع مختل

از ایــن بابــت خواهــد شــد کــه در این جــا 
ــت  ــتانداردهای یکنواخ ــود اس ــزوم وج ل
ــد  ــورها باش ــه ی کش ــول هم ــه قابل قب ک
ضــرورت پيــدا می کنــد. ایــن اســتانداردها 
ــکا  ــی و قابل ات ــع بين الملل ــق مراج از طری
اعتبــار  درجــه ی  و  علمــی  لحــاظ  از 
بين المللــی  )کميتــه ی   IASC ماننــد 
 FASB و  حســابداری(  اســتانداردهای 
ــی  ــابداری مال ــتانداردهای حس ــأت اس )هي
آمریــکا( تحــت عنــوان اســتانداردهای 
شــود  تبييــن  و  شناســایی  بين المللــی 
ایــن زمينــه در  و اقدامــات خوبــی در 
ــه گاه از آن  ــت. ک ــکل گيری اس ــال ش ح
بــه یکنواخت ســازی رســمی نيــز نــام 

.)1382 می برند.)شــباهنگ،
یکنواخت ســازی رســمی:1 بــه فراینــد 
یــا ميــزان یکنواختــی موجــود ميــان قواعــد 
حســابداری کشــورها یــا گروهــای مختلف 

کشــورها اشــاره دارد. )شــباهنگ،1382(. 
ــطح  ــر س ــث برس ــا بح ــه در این ج البت
آمــوزش و دانــش و فرهنــگ هــر ملتــی بــه 
ــوزش در ســطحی  ــد آم ــد. بای ــان می آی مي
در کشــور باشــد کــه اســتانداردها بــه نحــو 
ــی و مفهــوم  ــرود و معن ــه کار ب مطلــوب ب

ــود. ــخص ش آن مش
فرهنــگ هــر کشــور در ایــن فراینــد 
ــود  ــد ب ــت خواه ــًا پراهمي ــی قطع همگرای
و بایــد بــه متغيرهــای فرهنگــی ماننــد 
ــاب  ــدرت،2 اجتن ــه از ق ــی، فاصل فردگرای
ــه ی  ــاالری4 )هم ــان3،  مردس از عدم اطمين
ایــن متغيرهــا بــا طــرز تفکــر افــراد نســبت 
ــتقيم دارد(  ــه مس ــا و ... رابط ــه ارزش ه ب

ــود. ــه ش توج
ــات  ــه ی تحقيق ــک، خالص ــدول ی در ج
ــه  ــود ک ــه می ش ــه ارائ ــن زمين ــری در ای گ
بــا عنــوان ترســيم تحليل هــای هافســتد 
پيونددهنــده ی فرهنگ و حســابداری اســت.
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ابعاد فرهنگ هافستد
ارزش های حسابداری گری

رازداریمحافظه کارییکنواختیحرفه گرایی

---+فردگرایی

+؟+-فاصله از قدرت

+++-اجتناب از عدم اطمينان

اجتناب از عدم اطمينان

--؟؟مردساالری

جدول یک: روابط ميان ارزش های حسابداری ارائه شده به دست گری و ابعاد فرهنگی هافستد

 در ایــن جــدول عالمــت )+( ارتبــاط 
ــاط  ــت )-( ارتب ــا عالم ــتقيم متغيره مس
)؟(  عالمــت  و  متغيرهــا  معکــوس 
ــن متغيرهــا را نشــان  ــن بي ــاط نامعي ارتب

می دهــد )خــوش طينــت، 1382(. 
ــی  ــه فردگرای ــد ک ــرض می کن گــری ف
و اجتنــاب از عدم اطمينــان بيش تریــن 
تأثيــر را بــرای حســابداری خواهــد 
گذاشــت و پــس از آن بــه ترتيــب فاصله 
از قــدرت و مردســاالری حســابداری را 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثي تح

اســتانداردهای بین المللــی حســابداری 
IAS و کیفیــت اطالعات حســابداری

بيـــن المللی  اســـتاندارد  نخســـتين 
هيــــأت   1975 در  را  حســـــابداری 
بين المللــی حســابداری  اســتانداردهای 
از  هيــأت  ایــن  کــرد.  منتشــر   IASC

ــيون  ــت. کميس ــه اس ــکل گرفت 1973 ش
بــورس و اوراق بهــادار امریــکا در ســال 

2000 پيشــنهاد کــرد کــه ناظــران اوراق 
بهــادار اجــازه دهنــد کــه صادرکننــدگان 
خارجــی از ایــن اســتانداردها بــرای 
در  مالــی  گزارش هــای  ارائــه ی 
ــد. از  ــتفاده کنن کشــورهای خارجــی اس
ــه ی  ــًا از هم ــالدی تقریب ــال 2005 مي س
از  بســياری  و  اروپایــی  شــرکت های 
دیگــر شــرکت ها خواســته شــد تــا 
اســاس  بــر  را  مالــی  صورت هــای 
مالــی  گزارشــگری  اســتانداردهای 
بين المللــی آمــاده  کننــد. عــالوه برایــن، 
هيــأت اســتانداردهای حســابداری مالــی 
طــرح و برنامــه ی وســيعی در همگرایــی 
ــکا را  بيــن IFRS و اســتانداردهای آمری

آغــاز کــرد )مــاری بــارث، 2007(.
و   IASC هدف هـــای  از  یکـــی 
ــه ای از  ــه مجموع ــت ک ــن اس IASB ای

ــی  ــگری بين الملل ــتانداردهای گزارش اس
بين المللــی  پذیــرش  کيفيــت  بــا  را 
ایجــاد کنــد و توســعه بخشــد. بــه 
 IASC ،منظــور دســتيابی بــه ایــن هــدف

و IASB اســتانداردهایی برمبنــای اصول 
ــت  ــی را در جه ــرد و گام های منتشــر ک
ــاز  ــن مج ــابداری جایگزی ــذف حس ح
ــده  ــای محدودکنن ــد. جایگزین ه کرده ان
را  حســابداری  کيفيــت  می توانــد 
انجــام چنيــن  افزایــش دهــد زیــرا 
نظــرات  محدودکــردن  باعــث  کاری 
فرصت طلبانــه ی مدیریــت در تعييــن 
ارقــام  می شــود.  حســابداری  مبالــغ 
حســابداری کــه وضعيــت اقتصــادی 
ــد، از  ــس می کن ــرکت را منعک ــک ش ی
ــا  ــول ی ــای اص ــر مبن ــتانداردهای ب اس
معيارهــای حســابداری گرفتــه شــده 
می توانــد کيفيــت اطالعــات حســابداری 
را افزایــش دهــد زیــرا انجــام ایــن 
کار ســرمایه گذارانی فراهــم مــی آورد 
ــا  ــه آن ه ــابداری ب ــات حس ــه اطالع ک
در اتخــاذ تصميمــات ســرمایه گذاری 
کمــک می کنــد. براســاس ایــن اســتدالل، 
اورت و واگن هوفــر، مــدل انتظــارات 
ــان  ــه نش ــد ک ــترش دادن ــی را گس منطق



2

و بهاران را باور کن

ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدی فرد

نقش حسابرسی در فرایند مبارزه با فساد | غالمحسین دوانی 

گزارشگری تقلب های مالی: مسیردشوار پیش رو|  دکتر عباس هشی

انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفه ای آنان است| محمدتقی شیرخوانی 

حسابرسی صورت های مالی و پول شویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی

و مجتبی ابراهیمی رومنجان

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی

عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان

مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکت ها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده

راهبری شرکتی، نقش رییس هئیت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی| 

 فرهنگ کاشف بهرامی 

4

6

11

17

21

23

29

43

50

58

38

ــه  می دهــد اســتانداردهای حســابداری ب
دليــل تغييــرات در سيســتم گزارشــگری 
 IAS پذیــرش  بــا  همزمــان  مالــی 
توســط شــرکت ها می توانــد کيفيــت 
ــد.  ــش یاب ــابداری افزای ــات حس اطالع
کــه  می شــود  پيش بينــی  بنابرایــن، 
ــری  ــه از به کارگي ــابداری ک ــام حس ارق
ــام حاصــل  ــد، از ارق ــه دســت آی IAS ب

بومــی  اســتانداردهای  به کارگيــری  از 
ــارث،  ــاری ب ــری دارد )م ــت باالت کيفي

.)2007

همگرایی استانداردها

هيــأت  همگرایــی  پــروژه ی  آغــاز 
ــی  ــابداری بين الملل ــتانداردهای حس اس
اســتانداردهای  هيــأت  و   )IASB(
حســابداری مالــی آمریــکا )FASB( بــه 
ــال 2002  ــک در س ــه ی نورفول توافق نام
ميــالدی بــر می گــردد کــه براســاس 
آن، دو نهــاد یادشــده متعهــد شــدند 
مجموعــه ای با کيفيــت از اســتانداردهای 
ســازگار تدویــن کننــد. اتحادیــه ی اروپــا 
در ســال 2004 ميــالدی، اســتانداردهای 
را  بين المللـــی  مالـــی  گزارشـــگری 
ــرای  ــتانداردها را ب ــن اس ــت و ای پذیرف
شــرکت های  تلفيقــی  گزارش هــای 
بورســی از ســال 2005 ميــالدی اجباری 
تدوین کننــده ی  هيأت هـــای  کـــرد. 
اســتانداردها در ســطح ملی کــه عهده دارِ 
ــرکت های  ــرای ش ــتاندارد ب ــار اس انتش
خصوصــی و گزارشــگری مالــی بودنــد، 
ــی در  ــه ی خــود نقــش فعال ــه نوب ــز ب ني
ــد  ــه، فراین ــتند. درنتيج ــر داش ــن تغيي ای
ــای  ــن مجموعه ه ــه تدوی ــی، ب همگرای
ــابداری  ــتانداردهای حس ــترک از اس مش
ایــن  اعضــای  بيــن  در  اروپایــی 
ــی  ــه در پ ــد، بلک ــر نش ــه، منج اتحادی

آن شــاهد هم زیســتی مجموعــه ای از 
کنــار  در  بين المللــی  اســتانداردهای 
ــد  ــم. در چن ــی بودی ــتانداردهای مل اس
بيــن  ســال گذشــته، همگرایی هایــی 
و  ملــی  حســابداری  اســتانداردهای 
ــی  ــابداری بين الملل ــتانداردهای حس اس
مالــی  گزارشــگری  اســتانداردهای  و 
بين المللــی ایجــاد شــده اســت، امــا 
بيــن  در  هنــوز  همگرایی هــا  ایــن 
کشــورهای مختلــف کامــاًل یکســان 
نيســت و حســابداران اروپایــی بایــد 
ــا  ــد )کارمون ــا را بپذیرن ــن مغایرت ه ای

ترومبتــا، 2010(. و 
در ســال2006 ، هيــأت اســتانداردهای 
حسـابـــداری بين المللـــی و هيـــأت 
اسـتانداردهـــای حســـابداری مالـــی 
بــر  مبنــی  را  تفاهم نامــه ای  آمریــکا 

ــازی"  ــان از "سازگارس ــزودن تعهدش اف
ــترک" از  ــه ای "مش ــمت مجموع ــه س ب
ــد.  ــت امضــا کردن ــتانداردهای باکيفي اس
گام  یــک  کــه  تفاهم نامــه  ایــن  در 
مشــخص بــه ســمت فراینــد همگرایــی 
ــرای  ــی ب ــوع اساس ــازده موض ــت، ی اس
فراینــد همگرایــی فهرســت شــده اســت 
ــاری،  ــای تج ــد از ترکيب ه ــه عبارتن ک
اندازه گيــری  رهنمودهــای  ادغــام، 
و  بدهی هــا  تمایــز  منصفانــه،  ارزش 
ــگری  ــهام، گزارش ــان س ــوق صاحب حق
خدمــت  پایــان  مزایــای  عملکــرد، 
ابزارهــای  عدم شناســایی،  کارکنــان، 
مالــی، شــناخت درآمــد، دارایی هــای 
و  )کارمونــا  اجاره هــا  و  نامشــهود، 

.)2010 ترومبتــا، 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  به ظاهــر 
اســتانداردهای  »همگرایــی«  برنامــه ی 
ایــاال ت  و  اروپــا  بيــن  حســابداری 
پيشــرفت  درحــال  به خوبــی  متحــد 
ــورس  ــال، کميســيون ب ــرای مث اســت. ب
ــنهادی رأی داد  ــه پيش ــادار ب و اوراق به
غيرامریکایــی  شــرکت های  بــه  کــه 
مالــی  صورت هــای  مــی داد  اجــازه 
ــتانداردهای  ــتفاده از اس ــا اس ــود را ب خ
ــدون  ــی و ب ــی گزارشــگری مال بين الملل
ــول  ــا اص ــا را ب ــد آن ه ــه ال زم باش آن ک
 )GAAP( پذیرفته شــده ی حســابداری 
تطبيــق دهنــد، منتشــر کننــد. تنهــا چنــد 
ســال پيــش، چنيــن چشــم اندازی بســيار 
ــيد.  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــر از ای طوال نی ت
براســاس »نقشــه ی راه« توافــق شــده 
ــورس و اوراق بهــادار  بيــن کميســيون ب
موافقــت   ،)EC( اروپــا  کميســيون  و 
اصــول  شناســایی  بــرای  کميســيون 
امریــکا  حســابداری  پذیرفته شــده ی 
بــرای اســتفاده در اروپــا اعــال م خواهــد 
شــد. ایــن نقشــه برنامــه ای کوتــاه مــدت 
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بــرای همگرایــی را دربرمی گيــرد کــه 
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــاس آن اس براس
هم ســویی  بــرای  مالــی  گزارشــگری 
پذیرفته شــده ی  اصــول  بــا  بيش تــر 
ــد  ــن رون ــکا و همچني ــابداری امری حس
ایــن  می شــوند.  اصــال ح  آن  متقابــل 
برنامــه عــال وه بــر آن، شــامل پروژه هــای 
مشــترک مســتمر بــرای بهبــود درازمــدت 
زمان بنــدی  می شــود.  اســتانداردها 
مرجــع  موردتوافــق  کار  انجــام 
اســتانداردهای  هيــأت  اســتانداردگذار 
و   )IASB( حســابداری  بين المللــی 
هيــأت اســتانداردهای حســابداری مالــی 
امریــکا )FASB( قــرار گرفتــه اســت 
ــر  ــه نظ ــترس ب ــدان دور از دس ــه چن ک

)مکرمــی،1389(. نمی رســد 
ســـازگاری  و  همــــگرایی  نتایــــج 
موضوع هایــی اســت کــه منــوط بــه 
گذشــت زمــان اســت، زیــرا مزایــای 
اســتانداردهای  جهانــی  یکسان ســازی 
حســابداری ناگزیــر اســت. بــا پيشــرفت 

اســتانداردهای  هيــأت  کارهــای 
ــتانداردهای  ــابداری، اس ــی حس بين الملل
مالــی  گزارشــگری  بين المللــی 
ســطح  در  روزافــزون  صورتــی  بــه 
بين المللــی بــه عنــوان مبنایــی بــرای 
جامــع  اســتانداردهای  از  مجموعــه ای 
می کنــد.  پيــدا  مقبوليــت  جهانــی 
ــکاف های  ــه ش ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت
واقعــی باقيمانــده بــه واحدهــای تجــاری 
ــه و  ــط )SMEs(، بيم ــک و متوس کوچ
صنایــع اســتخراجی محــدود اســت.

بين المللــی  اســتانداردهای  هيــأت 
نه تنهــا  اســت  ناگزیــر  حســابداری 
بــا کميســيون بــورس و اوراق بهــادار 
امریــکا و کميســيون اروپــا بلکــه بــا 
همــه ی ذی نفعــان گســترده در جهــان 
کــه بــا فشــار هزینــه و آمــوزش مربــوط 
ــن  ــری ای ــه ترجمــه، انتشــار و به کارگي ب
ــه صــورت  ــه رو هســتند، ب ــرات روب تغيي
ــای کاری  ــی و برنامه ه ــر رایزن تفصيلی ت

ــد ــه کن ــود را توجي خ

سخن آخر

اســـــتانداردهای  یکســان ســــازی 
بــرای  خوبــی  فرصــت  حســابداری 
افزایــش ارائــه ی خدمــات حســابداری و 
ــردن کيفيــت اطالعــات حســابداری  باالب
بــه جامعــه ی تجــاری بين المللــی فراهــم 
متغيــر  از  تابعيــت  بــا  کــه  می کنــد. 
ــد و  ــد قاعده من آمــوزش حســابداری بای
ــاده  ــم در پي ــا ه ــد ت ــه باش دارای ضابط
ســازی و اجــرای اســتانداردها و هــم بــه 

ــد. ــک کن ــا کم ــم و درک آن ه فه
یکسان ســازی اســتانداردها درنهایــت 
امــکان پذیــرش و اجــرای اســتانداردهای 
حســابداری بين المللــی و گزارشــگری 
ــط  ــا محي ــه ب ــی و مواجه ــی بين الملل مال
ــد  ــم خواه ــده فراه ــی را در آین مقررات
آورد. اجرای پروژه ی عظيـــم همـــگرایی 
FASB. IASB قطعــًا مجموعــه ای بــا 

کيفيــت از اســتانداردهای ســازگار را 
ــرد. ــد ک ــن خواه تدوی

پی نوشت
1-formal harmonization  / 2-power distamce 
3-uncertainty avoidacc    / 4-masculinity 
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