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دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین
در مدیریت و حسابداری

نامزدی برای پروژه برتر اجالس جامعه
اطالعاتی جهانی

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در
مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در
مدیریت و حسابداری در تاریخ  16اسفند
 1397توسط دانشگاه پیام نور سمنان در
برگزار میشود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ،با
سه پروژه «دریافت شکایات ،انعکاس،
پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان
صدور مجوزهای کسبوکار (دادور)»،
«سامانه صدور مجوزهای کسبوکار
کشور (سام)» و«نقشه ملی استعالمات
و اطالعات مجوزهای کشور (نما)» ،در
مسابقه انتخاب پروژههای موفق جهان
) (successشرکت کرده است و برای
هر سه سامانه عالوه بر اخذ تایید چاپ
پروژه در مستندات سال  ،2019موفق
به دریافت تاییدیههای داوری و حضور
در مرحله انتخاب  5پروژه برتر جامعه
اطالعاتی جهانی شد.
درصورتــی کــه تمایل بــه رای دادن
دارید ،اینجا کلیک کنید.

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در
علوم مدیریت ،اقتصاد و حسابداری توسط
شرکت سارینا پروژه رها دانش در تاریخ ۶
اسفند  1397در شهر ساری برگزار میگردد.

تلفــن

دبیرخانــه09382581311 :

09376510043مـرکـــز اطـالعرسـانـــی ایـنـتـرنـــتی:
www.conf.isc.gov.ir
حسابرس

تلفن دبیرخانه01133111811 :

آدرس دبیرخانه :ســاری -بلــوار طالقانی-
ساختمان جم -شرکت سارینا پروژه رها دانش
مرکــز اطـالعرسـانـــی ایـنـتـرنـتـــی:
www.imec2019.ir
حسابرس

وزارت اقتصاد

انتشار استاندارد پیشنهادی برای قراردادهای خدمات قانونی

رتبه برتر یادگیری الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی

کمیته اجرایی خدمات قانونی و ارزیابی ) (FVSECزیرمجموعه
انجمن حسابداران رسمی امریکا ) (AICPAاستاندارد قرارداد
خدمات قانونی را برای نظرخواهی تهیه و منتشر کرد.
اســتاندارد پیشــنهادی جدید ،برای همه عضوهــای انجمن
حســابداران رســمی و موسســههای عضو بهکار برده میشود و
آزمون کاربردی دوچنگکی مبتنی بر مقاصد خدمات ارائهشــده،
بهجای ماهیت خدمات ،ارائه میکند.
در قالب این پیشنویس پیشــنهادی ،خدمات قانونی بهعنوان
خدماتی اســت کــه در هریک از دو دســته «دعــاوی قضایی یا
تحقیقوتفحص» طبقهبندی میشوند.
مهلت ارســال نظرات تا  28ماه فوریه سال  2019تعیین شده
است.

سازمان امور مالیاتی کشور جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در
سطح سازمانی را از سوی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
یونسکو در ایران کسب کرد.
کرســی آمــوزش و یادگیری الکترونیکی یونســکو در ایــران با هدف

فرهنگســازی در زمینه آمــوزش و یادگیری الکترونیکی ،شناســایی و
تشویق افراد و ســازمانهای موثر در توســعه و ارتقای جایگاه یادگیری
الکترونیکــی و معرفی برگزیدگان حوزه یادگیــری الکترونیکی به جامعه،
نخســتین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکــی را برگزار و برترینهای
این حوزه را در سه سطح فردی ،سازمانی و دستاوردها معرفی کرد.
سازمان امورمالیاتی کشور
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ضوابط انجام معامله در بازارهای آتی بورس تهران
ضوابط انجام معامله در بازار قراردادهای آتی بورس اوراق بهادار تهران از سوی مدیریت ابزارهای نوین
مالی منتشر شد .در اطالعیه شماره  51782/181به تاریخ دوم دیماه  ،1397ضوابط مربوط به کارگزاران
مجاز به انجام معامله در بازارهای آتی بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است.
برای اطالع از متن کامل این بخشنامه به مرکز اطالعرسانی زیر مراجعه کنیدwww.sena.ir :
سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار پرونده صوتی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
جدیدترین پرونده صوتی ماهانه هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر سال  2018منتشر شده است .در این پرونده

صوتی ،هانس هوگرورست ) ،(Hoogervorstرئیس هیئت ،و سو لوید ) (Sue Lloydنایب رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی
حسابداری ،بههمراه مت تیلینگ ) ،(Matt Tillingکارشناس فنی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFدرمورد
نشست ماه دسامبر و همچنین آخرین پیشرفتهای هیئت گفتگو کردند.
موضوعهای بحثشده در این پرونده صوتی شامل موارد زیراست:
• آخرین نشست هیئت با همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری )(ASAF؛
• گفتگوی مستمر هیئت در مورد استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  (IFRS 17) 17با عنوان قراردادهای بیمه؛
• نحوه ارائه معیارهای عملکرد مدیریت؛
• اصالح الگوی نرخ بهره و چگونگی ارتباط این اصالحات با فعالیتهای هیئت؛
• مدل حسابداری برای فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیمشده ،که هیئت تصمیم دارد در این زمینه یک سند نظرخواهی در سال  2019منتشر کند.
برای شنیدن پرونده صوتی اینجا را کلیک کنید.
IFRS

بهروزرسانی استاندارد اجاره

نامنویسی نخستین دوره بانکداری اسالمی

هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا ) (FASBبهتازگی
یک بهروزرسانی در استانداردهای حسابداری منتشر کرد که چگونگی
بهکارگیری استاندارد جدید اجاره در زمان درنظرگرفتن مالیات
فروش ،هزینههای مشخص مربوط به اجارهدهنده ،و الزامات
مشخص مرتبط با پرداختهای متغیر در قراردادها را روشن میسازد.
بـهروزرســـانی در اســتاندارد حســابداری شــماره 2018-20
) ،(ASU No. 2018-20بــا عنــوان «اجــاره (مبحث :)842
اصالحــات کمدامنه بــرای اجارهدهندهها» ،اســتاندارد شــماره
 (ASU No. 2016-02) 2016-02بــا عنــوان «اجاره (مبحث
 »)842را اصالح میکند .بر اســاس اعالم هیئت استانداردهای
حســابداری مالی امریکا ،بهروزرسانی در اســتاندارد حسابداری
شماره  2018-20باید هزینههای اجارهدهنده برای بهکارگیری و
هزینههای جاری مرتبط با استاندارد جدید اجاره را کاهش دهد.

دکتر علی صالحآبادی گفت" :نام نویسی از متقاضیان شرکت
در نخـستـیـن دورههـای کـارشناسی ارشد و دکتری مدیریت
) (DBA & MBAبانکداری اسالمی و همچنین دومین دوره
دکتری ) (DBAبازار سرمایه اسالمی آغاز شده و تا پایان دیماه
ادامه دارد؛ شروع دورهها نیز پس از برگزاری مصاحبه اختصاصی
با متقاضیان از بهمن سال جاری خواهد بود".
عـالقـهمـنـدان بـــرای اطـالع از جـزئـیـــات ایـن دورههـا و
ثـبـتنـام بـــه مـــرکز اطالعرسانی انجمن مالی اسالمی ایران
مراجعه کنندwww.iaif.ir :
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شماره 399
اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی

برگزاری دوره آموزشی

معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور ،طی نامهای به
اداراتکل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه ،اسامی
بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه
خزانه نوع دوم را اعالم کرد.
برای اطالع از اسامی بانکهای اعالمشده ،به مرکز اطالعرسانی
وزارت اقتصاد مراجعه کنیدwww.mefa.gov.ir :

انجمن مدیران مالی حرفهای ایران یک دوره آموزشی تحت
عنوان «اصول صحیح انعقاد قراردادها و اثرات مالی آن بر عملکرد
مدیریت» را در تاریخ  27دیماه سال جاری به مدت  4ساعت برگزار
میکند .مدرس این دوره آقای دکتر امیرهوشنگ صادقی میباشد.
عالقهمندان برای ثبتنام و اطالع از جزئیات این دوره آموزشی
به مرکز اطالعرسانی انجمن مدیران مالی حرفهای ایران مراجعه
کنندwww.icifm.ir :

وزارت اقتصاد

انجمن مدیران مالی حرفهای ایران

کتاب مقدمهای بر سواد مالی شخصی و خانوادگی
کتاب «مقدمهای بر سواد مالی شخصی و خانوادگی» تألیف عادل پیغامی و امین مرادی باصیری توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
چاپ شد .عالقهمندان برای تهیه این کتاب به مرکز اطالعرسانی زیر مراجعه کنندwww.lib.seo.ir :
سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار آخرین نسخه کتاب جیبی بیانیههای بینالمللی حسابرسی
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBجدیدترین نسخه از کتاب جیبی بیانیههای بینالمللی کنترل
کیفیت ،حسابرسی ،بررسی اجمالی ،سایر خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط را در سه جلد منتشر کرده است.
این نسخه کتاب جیبی شامل مطالب زیر است:
• استاندارد بینالمللی حسابرسی شماره ( (ISA 250) 250تجدیدنظرشده) با عنوان «مالحظات قوانین و مقررات در حسابرسی
صورتهای مالی» و اصالحات در سایر استانداردهای بینالمللی که در پاسخ به الزامات جدید مربوط به رعایتنشدن قوانین و مقررات
) (NOCLARدر آیین اصول اخالقی برای حسابداران حرفهای ) (the Codeبهوسیله هیئت استانداردهای بینالمللی اخالقی
برای حسابداران ) (IESBAمنتشر شده است .این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی (و دیگر خدمات) که از تاریخ  15دسامبر
 2017یا بعد از آن شروع میشوند ،قابل اجراست.
• استاندارد بینالمللی شماره ( (ISA 540) 540تجدیدنظر شده) ،با عنوان «حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط»،
که در پاسخ به محیط بهسرعت درحال رشد کسبوکار ،اصالح شده است .نسخه تجدیدنظر شده این اطمینان را میدهد که استاندارد با
سرعت تغییرات بازار همساز است و طرز فکر مستقلتر و چالشیتری را در حسابرسان تقویت میکند.
جلد سوم شامل «چارچوب کیفیت حسابرسی :عناصر اصلی که محیطی برای کیفیت حسابرسی پدید میآورند» است .این مبحث اهمیت
ویژهای برای هیئت دارد.
برای مطالعه نســخه جدید کتاب جیبی ســه جلدی بیانیههای بینالمللی کنترل کیفیت ،حسابرســی ،بررســی اجمالی ،ســایر خدمات
اطمینانبخشی و خدمات مرتبط ،اینجا کلیک کنید.
IFAC
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گزارش بررسی استاندارد بینالمللی شماره ۱۳
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBخالصه گزارش بررسی پس از بهکارگیری ) (PIRاستاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  (IFRS 13) 13با عنوان «اندازهگیری ارزش منصفانه» را منتشر کرد ،که نشان میدهد این استاندارد طبق
انتظار کار میکند.
اســتاندارد بینالمللی شــماره  13با عنوان «اندازهگیری ارزش منصفانه» در ســال  2011منتشر شد و در ســال  2013به اجرا درآمد .این
اســتاندارد ،رهنمودی مبتنی بر اصول ،دربــاره چگونگی اندازهگیری ارزش منصفانه و الزامات موارد افشــا ارائه میدهد .این اســتاندارد،
مشخص نمیکند چهموقع باید از اندازهگیری ارزش منصفانه استفاده شود.
س از بهکارگیری استاندارد شماره  13نشان داد که الزامات استاندارد طبق برنامه موردنظر هیئت در حال اجراست ،و اطالعاتی که
بررسی پ 
شــرکتهایی که این استاندارد را بهکارگرفتهاند ارائه میکنند ،برای سرمایهگذاران سودمند است .هیئت همچنین نتیجه گرفت که هیچ هزینه
غیرمنتظرهای در پی بهکارگیری استاندارد شماره  13بهوجود نیامده است.
اکنون هیئت ،بهدنبال دریافت بازخوردهای مربوط به موارد افشــا درباره اندازهگیری ارزش منصفانه در پروژه خود با عنوان «بررسی موارد
افشــا درســطح استانداردهای هدفگذاریشده» اســت ،که بخشــی از فعالیتهای هیئت برای «انتقال بهتر اطالعات در گزارشگری مالی» را

تشکیل میدهد.
بررسی پس از بهکارگیری ،بعضی از چالشهای مربوط به قضاوت را شناسایی کرده ،که بهکارگیری آنها را استاندارد ملزم ساخته است .اگر
چه ،شواهد گرداوریشده از طریق بررسی یادشده نشان داد که شرکتها در حال یافتن راههایی برای رفع این چالشها هستند.
برای مشاهده خالصه پروژه و بیانیه بازخورد اینجا را کلیک کنید.
IFRS

مبنای بازرسی هیئت نظارت در سال 2019
کارشناسان اداره ثبت نام و بازرسی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ) (PCAOBبهتازگی چشماندازی از
اهداف و عرصههای مورد توجه برای بازرسی از حسابرسی ناشران ،کارگزاران و معاملهگران در سال  2019تهیه کردند.
هیئت پیشــنهاد کرد که حسابرسان در زمان برنامهریزی و انجام حسابرسی و بررسی سیستمهای کنترل کیفیت ،به اطالعات مطرحشده
در چشم انداز یادشده توجه کنند.
براساس مدرک یادشده ،عرصههای اصلی مورد توجه بازرسان هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا شامل موارد زیر
خواهد بود:
• سیستمهای کنترل کیفیت،
• استقالل،
• نقایص تکراری در بازرسیها،
• مالحظات بیرونی،
• ریسکهای امنیت سایبری،
• ابزار نرمافزاری حسابرسی،
• داراییهای دیجیتالی،
• شاخصهای کیفیت حسابرسی،
• تغییرات در گزارش حسابرس،
• بهکارگیری استانداردهای جدید حسابداری.
Journal of Accountancy
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شماره 399
نظارت دیوان محاسبات براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ،طی نامهای به دیوان محاسبات کشور ،خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی
براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعملهای این وزارتخانه از سوی نهاد نظارتی مذکور شد.
دکتر فرهاد دژپســند ،اجرای حســابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهایتمام شده محصوالت ،خدمات و فعالیتها و به تبع

آن ،پیادهسازی کامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوین بخش عمومی ،امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور برشمرد.
براســاس بند  1ماده  26قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت  ،2از ابتدای ســال  1394اجرای مبنای حســابداری
تعهدی ،براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و سایر
دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.
وزارت اقتصاد

ثبت نام آزمونهای الکترونیکی
طبق اعالم مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار ،ثبت نام آزمونهای الکترونیکی بازار سرمایه از 15دیماه سال جاری آغاز میشود.
برای آشنایی با سرفصل آزمونها ،شرایط عمومی ،اختصاصی و همچنین برنامه زمانبندی آزمونها به مرکز اطالعرسانی اداره آموزش
و امور گواهینامههای حرفهای سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنیدicmc.seo.ir :
سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه آموزشی تخصصی قراردادهای آتی سبد سهام برای عموم
در پی رونمایی از ابزار جدیدقرارداد آتی سبدسهام ،بورس اوراق بهادار تهران کالس آموزشی تخصصی را برای عالقهمندان و عموم
سرمایهگذاران و فعاالن بازارسرمایه بهصورت رایگان روز یکشنبه  16دیماه  1397در محل تاالر حافظ برگزار میکند.
عالقهمندان برای ثبتنام و حضور در این کالس آموزشی با شماره زیر تماس بگیرند:
021 - 64086377
سازمان بورس و اوراق بهادار
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