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نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری
دکتر یىنس بادآور نهندی ،هادی رنجبری ،حسین بارانی بناب ،صالح الدین قادری
عضْ ُیئت علوی داًشگبٍ آصاد اعالهی ّاحذ تجشیض ،گشٍّ حغبثذاسی ،تجشیض ایشاى
داًشجْی کبسشٌبعی اسشذ حغبثذاسی ،داًشگبٍ آصاد اعالهی ّاحذ تِشاى شوبل ،ایشاى
عضْ ُیئت علوی داًشگبٍ آصاد ّاحذ خْی ،ایشاى
داًشجْی کبسشٌبعی اسشذ حغبثذاسی ،داًشگبٍ آصاد اعالهی ّاحذ تِشاى شوبل ،ایشاى
چکیده
جِت گیشي تجبست ثَ عوت اقتصبد جِبًي ،احغبط ًیبص ثَ گشایش عوت اعتبًذاسدُبي حغبثذاسي جِبًي سا
تقْیت کشدٍ اعت .دّ تصوین اخیشي کَ تْعظ کوغیْى ثْسط اّساق ثِبداس ایبالت هتحذٍ اتخبر گشدیذٍ اعت ،تبثیش
عوذٍ اي ثش ُوبٌُگی اعتبًذاسدُبی اهشیکب ثب اعتبًذاسدُبي حغبثذاسي ثیي الوللي داشتَ اعت .دس هْسد کشْسُبی
دیگش هخصْصب کشْسُبی دس حبل تْععَ ،ثَ جبی ّاژٍ ُوبٌُگی ثبیذ اص ّاژٍ دًجبلَ سّی ،اص هٌبفع عالیَ داساى ایي
اهش اعتفبدٍ ًوْدً .قش سُجشی ایبالت هتحذٍ اهشیکب دس تذّیي اعتبًذاسدُب اص اّل دّساى حیبت سشتَ حغبثذاسی تب ثَ
اهشّص اًکبسًبپزیش هی ثبشذ.چٌبًچَ ثشای تذّیي یک اعتبًذاسد حغبثذاسی ،هتْلیبى ایي اهش دس اقصی ًقبط دًیب ،اثتذائب"
تشجوَ اعتبًذاسدُبی حغبثذاسی ایبالت هتحذٍ اهشیکب سا ثشسعی کشدٍ ّ ثعذا آًِب سا تعذیل هی ًوبیٌذً ّ ،جبیذ ایي اهش
سا ًکُْش ًوْد ،چْى ،اص جٌجَ ُبیی هختلف ،صشفَ جْیی ُبی جذی ثَ ُوشاٍ داسدّ .لی اصل هغلت ایٌجبعت کَ
آیب احتوبل ایي هْضْع سا ًوی تْاى داد کَ :هوکي اعت دس عْل تبسیخ ّ ُن اکٌْى ،تعذاد صیبدی اص اقتصبدُب ثَ
صْست ًب خْدآگبٍ ،ثَ عذٍ قلیلی اص عبختبسُبی اقتصبدی ،اهتیبصات اقتصبدی سایگبى ثذٌُذ؟ آیب ایي اهکبى ّجْد ًذاسد
کَ :حغبثذاسی ًیض هبًٌذ ثغیبسی اُشم ُبی دیگش ،تْاًبیی تجذیل گشتي ثَ اثضاس اعتثوبس قذستِبی ثضسگ سا داسا اعت؟
پظ ساُکبس هشتفع عبختي ایي هْضْع چَ هی تْاًذ ثبشذ؟ ایي هقبلَ ثَ صْست کلی ایي هْضْع سا ثشسعی کشدٍ ّ
اشبسٍ داسد ،کَ اجتٌبة اص جِبًی عبصی اعتبًذاسدُب ،ثشای اقتصبدُب ّ قذست ُبی کْچک ،اهکبى عولی ًذاسد .اهب
کوتشیي کبسی کَ هتْلیبى ایي اهش دس کشْسُبی هختلف ،هی تْاًٌذ اًجبم دٌُذ ،هغبلعَ ُوَ جبًجَ ّضیت کشْس اص
لحبػ عیبعی  ،اقتصبدی  ،فشٌُگی ،حقْقی ّجٌجَ ُبی هختلف دیگش هی ثبشذ کَ ثشای ُش کذام اص صهیٌَ ُب،
کبسشٌبعبى اهش گشد ُن آهذٍ ّ ثب ثشگضاسی عویٌبسُبی تخصصی ،اعتبًذاسدُبی کشْس خْد سا ثب اعتبًذاسدُبی ثیي
الوللی ،چٌبى ُوبٌُگ کٌٌذ ،کَ هٌبفع هلی کشْس خْد سا دس دساصهذت ثَ ًحْ احغي تبهیي ًوبیذ.
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