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سرمقاله

IFRS

در ایران:
به مناسـبت
رونمــایی از
دیپلم IFRS
انجمــــن
حســابداران
خبرهی ایران

برمبنای این سرمقاله ،فیلم مستندی
بــا عنــوان " IFRSدر ایــران " در
دبیرخانهی انجمن حسابداران خبرهی
ایران ســاخته شده است که در کانال
رســمی انجمن در آپارات به نشــانی
www.aparat.com/iica_ir
در دسترس عالقهمندان است.

همه چیز از مقایسهپذیری شروع شد

مختلــف مانعی بســیار جدی در این راه محســوب

حســابداری در جایگاه یــک ســامانهی اطالعاتی،

میشــد .ولی به مرور با توجه بــه اهمیت روزافزون

دادههای رویدادهای مالی مرتبط با یک شــخصیت

جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشورهای مختلف

گزارشــگر را به طور پیوســته گــردآوری ،پردازش،

سرتاســر جهان ،تالشهای گستردهای در جهت رفع

و نگــهداری میکند؛ و خالصهی ایــن اطالعات در

موانع موجود انجام شــد .به طوری کــه ،هم اکنون

دورههای مالی مشــخص  -حداکثر ساالنه  -در قالب

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،موسوم به

گزارشهای متحدالشــکل یا همان صورتهای مالی

 ،IFRSدر بیش از صد کشــور جهان مورد اســتفاده

برای استفادهی عموم استفادهکنندگان افشاء میشود.

بنگاههای اقتصادی مختلف قرار دارد.

از این رو ،هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی
را کمــک به تصمیمگیــری اســتفادهکنندگان این

 IFRSچگونه عالمگیر شد

گزارشهای مالی میدانند.

در ســال  1973انجمنهــای حســابداران حرفهای
ده کشــور ،شامل ،آمریکا ،انگلســتان ،ایرلند ،کانادا،

اطالعــات مالی ارائهشــده در گزارشهای مالی برای

اســترالیا ،آلمان ،فرانســه ،ژاپن ،هلنــد و مکزیک،

آن که بتواننــد به تصمیمگیری اســتفادهکنندگان

کمیتهی استانداردهای بینالمللی حسابداری ()IASC

کمک کنند باید دارای ویژگیهای کیفی اتکاپذیری،

را راهانــدازی کردند؛ و مقرر شــد از اســتانداردهای

ربطپذیری ،فهمپذیری ،و مقایســهپذیری باشند .در

مصوب این کمیته در گزارشــگری مالی شرکتهای

همین راســتا ،برای تامین مقایســهپذیری اطالعات

بورسی این کشورها استفاده شود.

مالی یک شــخصیت گزارشــگر در طــول زمان ،و
نیز ،مقایســهپذیری اطالعات مالی شــخصیتهای

این کمیته از ســال  1975تا ســال  2001با انتشار

گزارشــگر مختلف با یکدیگر ،اصول ،استانداردها ،و

 41شــماره از اســتانداردهای بینالمللی حسابداری

عمدتاً رویههای یکسان و مشابهی مورد استفاده قرار

( )IASگامی بلند در راه ترویج اولیهی استانداردهای

میگیرند .تا جایی که میتوان فلسفهی وجودی وضع

بینالمللی حســابداری در جهان برداشت .به گونهای

کردن استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی را

که حتی بسیاری از کشورهای جهان ،از جمله ایران،

مقایسهپذیری دانست.

که تصمیم به استفاده از استانداردهای ملّی حسابداری
محدود بــه مرزهای جغرافیایی خود گرفته بودند نیز

وقتی همه چیز بینالمللی شد

با مبنا قرار دادن این اســتانداردها و بومیسازی آنها

به موازات گسترش دامنهی فعالیت سرمایهگذاران ،و

متناســب با شــرایط خود اقدام به عملی کردن این

همچنین ،پذیرش ســهام و سایر اوراق بهادار ناشران

نیت خــود کردند .بدین ترتیب ،عالوه بر توســعهی

در بورسهای کشــورهای مختلف ،که رفته رفته به

استانداردهای بینالمللی حسابداری ،به مرور سطحی

بینالمللی شــدن رو به گســترش بازارهای مالی در

از مشابهتها نیز در اســتانداردهای ملّی کشورهای

سرتاسر جهان منجر شده است ،ضوابط مختلف حاکم

مختلف در سرتاسر جهان به وجود آمد.

بر این بازارها نیز ،از جمله ،استانداردهای حسابداری
و گزارشگری مالی ،به سوی همگرایی و مشابهت در

در ســال  ،2000با هدف تجدید ساختار این کمیته،

گسترهی بینالمللی گرایش پیدا کردهاست.

هیئتــی تماموقت با عنــوان هیئت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری ( ،)IASBتحت نظارت یک

محسن قاسمی

2

در آغاز گســترش این روند ،تفاوتهای موجود بین

هیئت امناء ،جایگزین آن کمیته شد .در همان سال،

شرایط محیطی و قوانین و مقررات حاکم بر کشورهای

بنیاد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی،

حسابدار
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چند گروهی از صاحبنظران حرفهی حسابداری ایران

کشــورهای کاربر  IFRSتقریباً مسکوت ماند .تا این

به طور پیوســته از ضرورت پیوستن ایران به اردوگاه

که در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دیپلماتیک بین

 IFRSمیگفتند ،ولی گروهی دیگر ،با اشاره به موانعی

ایران ،اتحادیهی اروپا ،و گروه  ،۵+۱طی ســالهای

که در این راه برمیشــمردند بــر تعویق پذیرش این

 2013تا  ،2015که ســرانجام در روز سهشــــنبه،

رئیس آن منصوب شــد .وی ده سال در این جایگاه

اســتانداردها و ادامهی بومیســازی آنها که از اواخر

 ۲۳تیر  ،۱۳۹۴منجر توافق جامع و نهایی هستهای

دههی  1370آغاز شده بود تاکید میکردند.

وین با عنوان شناخته شده و رسمی "برنامهی جامع

گسترش  IFRSدر جهان به عنوان نودمین عضو تاالر

البته پذیرش  IFRSدر ایران از حدود پنج سال و سه

مالــی بینالمللی نیــز در بانک مرکــزی جمهوری

مـــاه پیش از انتشــــار این خبر ،از روز یکشـــنبه،

اســامی ایران در قالب "کارگــروه مطالعاتی IFRS

 27شهریور  ،1390کلید خورده بود .در آن روز ،مجمع

در صنعت بانکــداری" کلید خورد .نتایج این پروژه،

عمومی سازمان حسابرسی تصویب کرد« :آن گروه از

طی بخشنامهی مورخ یکشــنبه 25 ،بهمن ،1394

شرکتها و نهادهای مالی ثبتشده نزد سازمان بورس

در قالب "صورتهــای مالی نمونهی بانکها ،همگرا

و اوراق بهادار که توسط این سازمان مشخص میشوند

با  "IFRSاز ســوی ،معاون نظارتــی بانک مرکزی،

و به تبع آنها شــرکتهای فرعی و وابســته آنها از

جهت اجراء به مدیران شــبکهی بانکی کشور ابالغ

موســوم به بنیاد  ،IFRSراهاندازی شــد؛ و پل واکر
رئیس پیشــین بانک مرکزی آمریکا به عنوان رئیس
هیئت امنای آن منصوب شــد .هیئت استانداردهای
بینالمللی حســابداری ( )IASBنیز در همان ســال
راهاندازی شد و سر دیوید توئیدی به عنوان نخستین
خدمت کرد ،و در ســال  2013به پاس خدماتش در
مشاهیر حسابداری برگزیده شد.
در پــی راهانــدازی بنیاد  IFRSو آغــاز بهکار هیئت
اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری ،ســازمان
بینالمللی کمیســیونهای اوراق بهادار (،)IOSCO
موسوم به آیسکو ،بهکارگیری استانداردهای بینالمللی
حسابداری را در گزارشگری مالی شرکتهای بورسی
فهرستشده در بورسهای کشورهای دیگر پیشنهاد
کرد .دو ســال پس از آن ،در ســال  ،2002پارلمان
اتحادیهی اروپــا نیز با تصویب قانونی شــرکتهای
بورســی را از ابتدای ســال  2005ملــزم به تهیهی
صورتهــای مالی تلفیقی طبق  IFRSکرد .در همان
سال ،توافقنامهای موسوم به موافقنامهی نورواک نیز
بین بنیاد  IFRSو هیئت اســتانداردهای حسابداری
مالی آمریکا ( )FASBبه امضای طرفین رســید ،که
در آن بر بهبود همگرایی اســتانداردهای بینالمللی
و اصول حسابداری پذیرفتهی همگـــانی آمریکـــا
( )US GAAPتاکید شده بود .در اثر این سه رویداد
کلیدی ،گامهای بسیار بلند و ارزشمندی در راستای
پذیرش جهانی  IFRSبرداشته و موجب شد اکثریت
کشورهای جهان طی دو دههی پس از آن به اردوگاه
 IFRSبپیوندند.
داستان پیوستن ایران به اردوگاه IFRS
پانزدهم دســامبر  ،2016همزمان با  25آذر ،1395
خبر انتشــار پروفایل ایران در وبــگاه بنیاد  IFRSدر
رسانههای مالی فارسی و بینالمللی منتشر شد .این
خبر نویدبخش پیوســتن هر چند دیرهنگام ایران به
جمع کشــورهای کاربر  IFRSبــود .پیش از آن ،هر
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اقدام مشــترک (برجام)" شــد ،پروژهی گزارشگری

تاریخ مشخصشده توسط آن سازمان باید در تهیهی

شــد .متعاقباً نیز در مردادمــاه  1395مبانی نظری

صورتهــای مالی خود از اســتانداردهای بینالمللی

ایــن صورتهــای مالی در قالب گزارش پژوهشــی

گزارشگری مالی اســتفاده کنند ».این مصوبه در روز

"چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران" از سوی

پنجشــنبه 11 ،خرداد  ،1391به تایید شمسالدین

پژوهشکدهی پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

حســینی ،وزیر امور اقتصــادی و دارایی دولت دهم
جمهوری اسالمی ایران ،رسید؛ و یک سال و نیم پس

ده روز پس از ابالغ صورتهای مالی نمونهی بانکها

از آن ،هیئت مدیرهی ســازمان بورس و اوراق بهادار،

(همگــرا با  ،)IFRSدر جلســهی مشــترکی که در

در جلســه روز شــنبه 21 ،دی  ،1392تصویب کرد:

روز چهارشنبه 5 ،اســفند  ،1394در محل سازمان

«همهی شــرکتها و نهادهای مالی ثبتشــده نزد آن

حسابرســی بین رئیســان و مدیران ارشد سازمان

ســازمان و به تبع آن شــرکتهای فرعی و وابستهی

بورس و اوراق بهادار و ســازمان حسابرســی برگزار

آنهــا در تهیهی صورتهای مالــی خود که از تاریخ

شــد ،تفاهمنامهای به منظور سیاســتگذاری کالن

 1392.01.01و بعد از آن شــروع میشود ،مجاز به

و هماهنگــی در موضوعات مرتبــط با اجرای IFRS

تهیــهی صورتهای مالی "تلفیقــی" یا "مجموعه"

در ایران بین این دو ســازمان به امضاء رســید .در

مبتنی بر اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

این تفاهمنامه مقرر شــد :از ابتدای سال  1395آن

( )IFRSهستند ».در آن ابالغیه سال  1395نیز برای

دسته از شــرکتهایی که ســازمان بورس و اوراق

الزام ناشران بزرگ پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

بهــادار تعیین میکند ملزم بــه تهیهی صورتهای

تهران جهت تهیهی صورتهای مالی مبتنی بر IFRS

مالی تلفیقی سال مالی  1395خود بر اساس IFRS

اعالم شده بود.

باشند .برای سایر شــرکتها نیز تهیهی صورتهای
مالی مبتنی بر این اســتانداردهای بینالمللی مجاز

پس از مصوبه دیماه  ،1392با این که همهی شرکتها

اعالم شــد .دربارهی سایر ناشــران بزرگ اعالمی از

و نهادهای مالی ثبتشــده نزد سازمان بورس و اوراق

سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مقرر شد ملزم

بهادار مجاز به تهیهی صورتهای مالی خود بر مبنای

به تهیهی صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396

 IFRSشده بودند؛ ولی فرایند پیوستن ایران به جمع

خود بر مبنای  IFRSباشــند .این دو مورد ،متعاقباً
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در مجمع عمومی مورخ سهشنبه 12 ،مرداد ،1395

حسابداران رسمی ایران با انتشار صورتجلسهی مورخ

سوی سازمان حسابرسی منتشــر شد .به مرور نیز

سازمان حسابرسی نیز به تصویب رسید.

دوشــنبه 14 ،تیر  ،1395اعالم کرد ،با توجه به این

ظــرف ماههای بعد ترجمهی اســتانداردهای دیگر

کــه صورتهای مالی نمونــهی ابالغی بانک مرکزی

از سوی این سازمان انتشــار یافت .عالوه بر این ،با

در آغــاز ســال " ،1395گســترش پیادهســازی

بعضاً غیرمنطبق با اســتانداردهای حسابداری است؛

انتشار "صورتهای مالی نمونهی مطابق  ،"IFRSو

اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالی" در

لذا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق ســازمان

"مقایسهی تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران

فهرست ســی برنامه و اهداف راهبردی وزارت امور

حسابرســی به عنوان مرجــع تدوین ضوابط و اصول

و بینالمللی" ،از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

اقتصادی و دارایی طی دو ســال باقیماندهی دولت

حســابداری و حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی عضو

و همچنین ،انتشــار ترجمهی فارسی "صورتهای

یازدهم جمهوری اســامی ایران (مــرداد – 1392

جامعه باید تا رفع شــبهات و مــوارد عدم انطباق با

مالی نمونهی شــرکتهای بیمه" از سوی سازمان

مرداد  )1396اعالم شــد؛ و نشاندهندهی راه یافتن

استانداردهای حســابداری ،گزارش خود را به نحوی

حسابرســی گامهای مثبت دیگری نیز در راستای

 IFRSبه باالترین سطح از ادبیات سیاسی ایران بود.

صــادر کنند که موارد غیرمنطبق با اســتانداردها به

کمک به پیادهسازی  IFRSدر ایران برداشته شد.

ســه ماه پس از آن ،سازمان بورس و اوراق بهادار نیز

روشنی مشخص شــود .در این صورتجلسه ،مغایرت

خبر از راهانــدازی وبگاهی به منظور اطالعرســانی

سرفصل حقوق صاحبان ســپردههای سرمایهگذاری

با این حال ،در پی درخواســت شرکتهای بورسی،

پروژهی پیادهســازی  IFRSدر ایــران داد .پیرو آن،

بــا عناصر مندرج در چارچــوب مفاهیم نظری و نیز

معاون نظارت بر بورسها و ناشــران سازمان بورس

مدیر نظارت بر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق

تفکیک صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری از

و اوراق بهــادار ،در روز شــنبه 24 ،تیــر  ،1396با

بهــادار نیز با ابالغ اطالعیهی مورخ چهــارشـــنبه،

صورت ســود و زیان به عنــوان مهمترین موارد عدم

صدور ابالغیهای از تعیین مهلتی شــش ماهه برای

 26خرداد  ،1395خطاب به شرکتهای پذیرفتهشده

انطباق با استانداردهای حسابداری اعالم شده بود.

انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول رعایت

در بــورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعالم

 IFRSخبــر داد .مهلتی که در دیماه  1396پایان

کرد ،چنانچه شــرکتهایی تمایل به اجرای IFRS

در اثــر این اختالفــات و ابهامات ،معامالت ســهام

یافته اســت .ولی تا زمان تنظیم این نوشــته هنوز

در صورتهای مالی تلفیقی سال  1395خود دارند،

بانکهای پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران

صورتهای مالی هیچ یک از شــرکتهای مشمول

میتوانند تا تاریخ  15تیــر  1395موضوع را به این

چندین ماه متوقف شــد .همین موضــوع نارضایتی

رعایت  IFRSاز طریق شــبکهی کــدال به صورت

ســازمان اعالم کنند .در پایــان اطالعیه نیز از اعالم

گســتردهای را در بین ســهامداران و سرمایهگذاران

عمومی منتشــر نشده اســت .البته آن چه مسلم و

قریبالوقوع شــرکتهای ملزم بــه رعایت  IFRSدر

حقیقی و حقوقی بازار اوراق بهادار ایران موجب شد.

بدیهی اســت ،این واقعیت است که با توجه به روند

تهیــهی صورتهای مالی تلفیقی ســال  1395خبر

جدی به ایران از
بدیــن ترتیب IFRS ،در بــدو ورود ّ

رو به گســترش بهکارگیری  IFRSدر جهان ،و الزام

داده شده بود.

سوی افراد ناآگاه یا مغرض به عنوان متهم ردیف اول

به رعایت این اســتانداردها از سوی نهادهای ناظر

این مسائل و نابسامانیها معرفی شد.

بینالمللی ،دیر یا زود فرایند پیادهســازی  IFRSدر

در پایان آن ماه ،ادارهی نظارت بر بانکها و موسسات

ایران نیز با جدیت تمام ادامه پیدا خواهد کرد.

اعتباری بانــک مرکزی با صدور نامــهای خطاب به

در همیــن اثنا ،معاون نظارت بر بورسها و ناشــران

مدیران عامل شبکهی بانکی کشور تاکید کرد ،صدور

ســازمان بورس و اوراق بهادار ،با صــدور ابالغیهی

مجــوز برگزاری مجامع عمومی ســاالنهی بانکها و
موسســات اعتباری صرفاً با ارائهی پیشنویس نهایی

مورخ سهشنبه 25 ،آبان  ،1395مصادیق شرکتها و

پیشگام ترویج و آموزش  IFRSدر ایران

موسسات ملزم به رعایت  IFRSاز ابتدای سال 1395

سه مــــاه پس از تایید مصــوبهی روز یکشــنبه،

صورتهای مالــی منطبق با نمونــهی ابالغی بانک

را اعالم کرد .یک مــاه پس از صدور این ابالغیه ،در

 27شــهریور  ،1390مجمــع عمومــی ســازمان

مرکزی (همگرا با  )IFRSامکانپذیر است .ولی با توجه

روز پنجشنبه 25 ،آذر  ،1395پروفایل ایران در وبگاه

حسابرسی توسط شــمسالدین حسینی ،وزیر امور

انجمن حسابداران خبرهی ایران:

بنیاد  IFRSنمایه شد؛ و ایران از سوی این بنیاد رسماً

اقتصادی و دارایی دولت دهم ،انجمن حســابداران

و بانک مرکزی در ارتباط با تغییرات اعمالشــده در

در جمع کشــورهای کاربــر  IFRSدر جهان معرفی

خبرهی ایران با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارشگری مالی بانکها ،که منجر به ابهام حسابداران

شــد .کمتر از دو هفته پس از ایــن رویداد تاریخی،

و سازمان حسابرســی ،سی و سومین همایش خود

رســمی در اظهارنظر نسبت به این صورتهای مالی

در روز سهشنبه 7 ،دی  ،1395متن کامل ترجمهی

را با موضوع "اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری

شــده بود ،کارگروه فنی و اســتانداردهای جامعهی

فارسی ســیزده اســتاندارد بینالمللی حسابداری از

مالی ( ")IFRSطی روزهای  26و  27شهریور ،1391

به اختالفات به وجود آمده بین ســازمان حسابرسی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

در تاالر همایشهای پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار

همایشهــای انجمن ،که بــه ترتیــب در روزهای

ســالهای گذشــته در راســتای ترویــج و آموزش

کــرد .این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و

سهشــنبه 23 ،آذر  ،1395و چهارشنبه 8 ،شهریور

بهکارگیــری  IFRSدر ایــران انجام داده اســت ،در

دارایی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،و رئیس

 ،1396با موضوعات "پیادهســازی اســتانداردهای

ســال  ،1397اقــدام بــه طراحی "دیپلــم "IFRS

ســازمان حسابرسی برگزار شد؛ نخستین گردهمایی

بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSدر شبکهی بانکی

رسمی مقامات ارشــد اقتصادی و بازار سرمایه ایران

کشــور" (با همکاری بانک مرکزی) و "پیادهســازی

( )IICA IFRS Diplomaبــه منظــور اعطــاء به

افراد واجد شــرایط کرده است .ساز و کار این دیپلم

در این ســطح بود ،که به طور مشــخص به موضوع

اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ()IFRS

حرفهای ،که بــا الگوبرداری اصولــی از انجمنهای

بهکارگیری  IFRSدر ایــران میپرداخت .از این رو،

در صنعت بیمه کشور" (با همکاری بیمهی مرکزی)

حرفهای پیشرو جهان (از جملهACCA، ICAEW، ،

بازتاب گســتردهای نیز در رسانههای اقتصادی ایران

برگزار شــدند ،نیز در زمرهی نخستین همایشهای

 ،CA Irelandو  )AIAطراحی شــده اســت ،بدین

در پی داشــت ،و برای نخســتین بار ،توجه فعاالن

ترتیــب اســت که از طریــق برگــزاری آزمونهای
کتبی ،متحدالشکل ،و سراســری ،تسلّط و مهارت

اقتصــادی و بازارهای مالی ایــران را به این موضوع
جلب کرد .انجمن حســابداران خبرهی ایران،

حسابداران حرفهای ایرانی در بهکارگیری

پس از آن تاریخ ،از طریق انتشار مقاالت

 IFRSرا نــزد ذینفعان مختلف این
اســتانداردها ،در ســطح ملّی و

مختلف و برگزاری میزگردهــــای
تخصصی در ماهنامهی حسابدار،

بینالمللــی گواهــی خواهد

به طــــور پیوســته بــر لزوم

کــرد .بدین ترتیــب ،این

جدی و
برداشـــتن گامهای ّ

دیپلم حرفهای هم برای

عملی در راه پیوســتن ایران

حســابداران حرفــهای

به جمع کشورهــــای کاربر

مســلّط بــر  ،IFRSدر

 IFRSتاکید داشـــته است.

اثبات مهــارت خود به
ذینفعان مختلف ،و هم

مهرمــاه  ،1394انجمــن

برای کارفرمایان نیازمند

حســابداران خبرهی ایران از

به خدمــات حســابداران

حرفــهای مســلّط بــر این

ســوی کمیتهی راهبری IFRS
ســازمان بــورس و اوراق بهادار به

اســتانداردهای بینالمللی ،برای

عنــوان یکی از شــش نهــاد حرفهای

اطمینــان از مهارت آنــان ،میتواند

عضو کارگروه آموزش  IFRSانتخاب شــد .در

راهگشا باشد.

پــی آن ،انجمن بالفاصله از طریق بازوی آموزشــی
خــود ،مرکز آموزش حســابداران خبــره (،)PACT

امید اســت ،با پیگیری اقدامات ارزشــمند نهادهای

طراحــی و برگزاری دورههای آموزشــی  IFRSرا به

تخصصی مرتبط با این موضــوع بودند که به جزئیات

ذیربــط ،از جمله ،بانک مرکزی ،ســازمان بورس و

طور جدی در دســتور کار خود قــرار داد .به طوری

عملی و کاربردی پیادهســازی  IFRSدر این دو صنعت

اوراق بهادار ،و سازمان حسابرسی ،که طی سالهای

که  ،PACTاز پاییز  1394تا ابتدای تابستان ،1397

اصلی مشمول اجرای این استانداردها اختصاص داشتند.

اخیر در راســتای ترویج بهکارگیری  IFRSدر ایران

بــا برگزاری قریب به  50دورهی آموزشــی ،به مدت

انجام شــده اســت؛ روند ترویــج و بهکارگیری این

بیش از  1800ساعت ،که به آموزش قریب به 2000

رونمایی از دیپلم IFRS

اصلیترین و معتبرتریــن آموزشدهندهی  IFRSدر

انجمن حسابداران خبرهی ایران

بیشــتر ادامه پیدا کند؛ و در نتیجهی به ثمر نشستن

انجمن حسابداران خبرهی ایران به عنوان نخستین،

این اقدامات ،انطباق هر چه بیشتر حرفهی حسابداری

ایران نقشآفرینی کرده است.

بزرگترین ،و فراگیرترین انجمن حسابداران حرفهای

ایران با معیارهــای بینالمللی را در آیندهی نزدیک

عالوه بر این ،ســی و هشــتمین ،و ســی و نهمین

ایــران ،در ادامهی اقدامات گســتردهی فوق که طی

شاهد باشیم.

حســابدار حرفهای اختصاص داشته است ،در قامت

تیر و مرداد 139۷

h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار

شمارۀ  ۳۱۵و ۳۱۶

جدیت هر چه
اســتانداردهای بینالمللی در کشور با ّ
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