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مجمع عمومی سازمان حسابرسی تشکیل شد
الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون نهادهای سرمایهگذاری
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شماره 386

انتشار خبرنامه استاندارد بینالمللی برای
بنگاههای کوچکومتوسط
خبرنامه استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط
) (IFRS for SMEsماه سپتامبرسال
 2018هم اکنون در دسترس است.
مطالب این خبرنامه شامل موارد زیر است:
• بازبینی کامل استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی برای بنگاههای
کوچکومتوسط،
• جدیدترین مطالب برای مجموعههای
آموزشی استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط،
• گزارش وضعیت ترجمههای استاندارد
بینالمللی گزارشگری مالی برای
بنگاههای کوچکومتوسط.
برای مشاهده همه خبرنامهها اینجا را
کلیک کنید.

هشتمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد،
مدیریت و حسابداری با رویکرد
ارزشآفرینی
هشتمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد،
مدیریت و حسابداری با رویکرد
ارزشآفرینی در تاریخ  30مهر 1397
توسط موسسه آموزشی مدیران خبره در
شیراز برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه 07132362175 :و 09014128635
آدرس دبیرخانــه :شــیراز -شــهرک
صنعتی بزرگ -فلکه دوم -سمت راست-
ساختمان فناوری و خدمات کسب-وکار-
طبقه دوم -واحد 211
مرکز اطالعرسانی اینترنتیwww.mavc.ir :
حسابرس

IFRS

برگزاری دوره آموزشی
مرکز مالی ایران با همکاری جامعه
حسابداران رسمی ایران ،یک دوره
آموزشی تحت عنوان «دوره کاربردی
اوراق بدهی ویژه برای حسابداران و
حسابرسان» را برگزار میکند.
همچنین دورههای آموزشــی آشنایی
با راهبری شــرکتی ،آشــنایی با ارکان و
ســایر نهادهای موجود در بازار سرمایه،
روشــهای تامین مالی در بازار سرمایه،
و دورههــای حســابداری و حسابرســی
شــرکتهای کارگــزاری ،از جملــه
دورههاســت کــه در فصل پاییــز برگزار
خواهد شد.
عالقهمنــدان برای ثبتنام و اطالع از
جزئیات این دورههای آموزشی ،به مرکز
اطالعرســانی جامعه حسابداران رسمی
ایران مراجعه کنندwww.ifc.ir :
مرکز مالی ایران

راه را برای نسل زد ( )Zباز کنیم
بهزودی نسل زد ) ،(Gen Zکه از اواسط دهه  1990تا اواسط دهه  ،2000متولد شدهاند ،به نیروی کار ورود پیدا میکنند .یک پیمایش از
نسل زدی ،در میان کشورهای جی  (G 20) 20برگزار شد ،که به بررسی دیدگاههای این نسل در مورد سیاست عمومی
بیش از  3300نفر ِ
و محل کار میپردازد.
این پیمایش نشان میدهد که نسل بعدی برای اقتصاد و چشمانداز کاری خود نگران است .نسل بعدی در سطح جهانی ،ثبات اقتصادی،
فرصتهای شغلی و آموزش کیفی را به عنوان اولویتهای مهم سیاست عمومی خود تعیین کرد.

هنگامی که انتظارات شغلی مطرح میشود ،نسل بعدی در جستجوی شغل پایدار ،حقوق و مزایای رقابتی ،و تعادل بین کاروزندگی است.
با توجه به این که قرار است این نسل بزرگترین نسل باشد ،کارفرمایان باید برای درک اولویتهای استعداد نسل بعدی خود را مجهز کنند.
شــناختن اولویتهای نسل بعدی ،برای سیاســتگذاران نیز مهم خواهد بود ،زیرا بحثهای سیاستهای عمومی بهطور فزایندهای شامل توازن
بیننسلها در ثروت ،استانداردهای زندگی ،و پایداری خواهد بود.
متن کامل نظرسنجی در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم/عمومی» در دسترس است.
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شماره 386
مجمع عمومی سازمان حسابرسی تشکیل شد
مجمع عمومی سازمان حسابرسی درتاریخ  1397/06/31در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با
حضور تمام اعضای مجمع عمومی ،هیئت عالی نظارت و اعضای هیئتعامل سازمان برگزار شد.
استفاده از فناوری اطالعات و استفاده بهتر از نرمافزار ایسیال ) (ACLدر فرایند عملیات حسابرسی،
وضعیت پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) ،(IFRSو همچنین تقویت سازمان
حسابرسی در اجرای وظایف محوله ،ازجمله موارد مورد تاکید اعضای مجمع بود.
سازمان حسابرسی

برگزاری دوره آموزشی

مرکز اطالعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل میشود

انجمن مدیران مالی حرفهای ایران ،یک دوره آموزشی تحت
عنوان «کارگاه کاربردی طراحی بوم کسبوکار» را در  26مهرماه
برگزار میکند .استاد این دوره آموزشی آقای احمد نظری
میباشد.
برای اطالع از جزئیات این دوره آموزشی و ثبتنام به مرکز
اطالعرسانی انجمن مدیران مالی حرفهای ایران مراجعه کنید:
www.icifm.ir

با تصویب مجلس شورای اسالمی ،قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم ،سیاستها و تصمیمات شورا ،جهت تشکیل مرکز
اطالعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصالح شد.
ماده  7مکرر -به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین
مالی تروریســم ،سیاســتها و تصمیمات شورا« ،مرکز اطالعات
مالــی» با ســاختار و ترکیب مندرج در تبصــره  2این ماده زیرنظر
شــورایی با وظایف و اختیارات مذکور ،در وزارت امور اقتصادی و
دارایی تشکیل میشود.

انجمن مدیران مالی حرفهای ایران

مجلس شورای اسالمی

انتشار خبرنامه جدید و برنامهکار روزآمدشده
خبرنامه جدید هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر ماه سپتامبر  2018بهتازگی منتشر و برنامه کار هیئت روزآمد شده است.
موضوعهای مورد بحث در این خبرنامه عبارتند از:
• مدیریت ریسک پویا،
• استقرار -مخارج مطرح در ارزیابی احتمال زیانده بودن قرارداد،
• فعالیتهای استخراجی،
• برنامههای تحقیقاتی هیئت،
• صورتهای مالی اساسی،
• طبقهبندی بدهیها،
• بازبینی افشا در سطح استانداردهای هدف.
برای مطالعه خبرنامه ماه سپتامبر اینجا کلیک کنید.
برای مطالعه برنامه کار هیئت اینجا کلیک کنید.
IFRS
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شماره 386
انتشار خالصه خبرنامه بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

هر ماه بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFیک جمعبندی از اخبار انتخاب شده از ماه گذشته ،همراه با خالصهای
از خبر به همراه پیوند به متن کامل خبر ،تهیه میکند .بنیاد بر روی بخشهای خبری تمرکز میکند که شامل اسناد منتشرشده یا صادرشده،
نمایش تصویری اینترنتی ،رویدادها و انتصابها هستند.
بهروزرســانی ماهانه ماه سپتامبر بنیاد شامل سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای حسابداری ژاپن ) ،(ASBJیک نمایش تصویری
اینترنتی جدید در مورد اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  (IFRS 17) 17با عنوان «قراردادهای بیمه» ،و اخبار مربوط به
ده بخش اول آموزشــی برای حمایت از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط )(IFRS for SMEs
ارائه میکند که بهزودی در دسترس قرار میگیرد.
IFRS

انتشار پرونده دیجیتال هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
هانس هوگرورست ) ،(Hoogervorstرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) ،(IASBو سو لوید )،(Sue Lloyd
معاون رئیس هیئت ،برای تهیه پرونده دیجیتال ماه سپتامبر  2018با مت تیلینگ ) ،(Matt Tillingمدیر آموزش بنیاد استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFهمراه شدند تا در مورد نشست هیئت و سایر پیشرفتهایی که در این ماه روی داده است ،بحث کنند.
هانس ،با ارائه مطلب کوتاهی در مورد جابجایی مرکز کار بنیاد از مرکز شهر لندن به ساختمان کلمبوس ) ،(Columbusدر کناری وارف
) ،(Canary Wharfبحث را شروع میکند .سپس بحث هیئت را در جهت صورتهای مالی اساسی پیش میبرد و پیامدهای تصمیمگیری
در انتقال پروژه را ،از مسیر پژوهشی به برنامه تدوین استاندارد ،توضیح میدهد.
سو ،موضوع دیگری از بحث این ماه هیئت ،مدیریت ریسک پویا ،با تمرکز بر همسویی ناقص را ارائه میدهد .همچنین درمورد بحثهای
اخیر کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی) ، (IFRSICکه ریاست آن را داشت صحبت میکند .او بهخصوص ،در
مورد حســابداری داراییهای ارزهای رمزنگاری شده و عرضههای اولیه سکه ،افشای اطالعات درمورد عملیات مشترک ،و تعیین نرخ ارز
در شرایط خاص ،بحث خواهد کرد.
ســو و هانس به نشســت کمیته مشورتی استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ) ،(IFRSADدر ماه سپتامبر اشاره کردند و
خالصهای از  2نشست مهم در ماه اکتبر -کنفرانس ساالنه جهانی تدوینگران استاندارد -در لندن ،و نشست هیئت امنای بنیاد استانداردهای
گزارشگری مالی در افریقای جنوبی را ارائه کردند.
برای شنیدن پرونده دیجیتال اینجا را کلیک کنید.
IFRS

سامانه مدیریت ریسک راهاندازی میشود
مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ،در خصوص راهاندازی آزمایشی سامانه مدیریت ریسک ابالغیهای صادر کرد.
بر اساس این ابالغیه که مخاطبان آن کلیه شرکتهای کارگزاری هستند ،سامانه مزبور از  10مهر  1397بر اساس اطالعات واقعی ارسالی،
به صورت آزمایشی راهاندازی و اجرا شد.
برای اطالع از جزئیات این ابالغیه به مرکز اطالعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنیدwww.sena.ir:
سازمان بورس و اوراق بهادار
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شماره 386
تجدید ارزیابی دارایی بانکها مشمول مالیات
نمیشود

الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون
نهادهای سرمایهگذاری

دورههای آمادگی آزمونهای حرفهای

با تصویب مجلس شورای اسالمی،

براساس مصوبه مورخ  18اسفند سال
 ،96هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار ،عضویت کلیه نهادهای مالی
ثبتشده نزد سازمان (بهجز اعضای
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و
کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام
عدالت) در کانون نهادهای سرمایهگذاری
ایران الزامی شد.
مقــررات و دســتورالعمل عضویــت
درکانون ،متعاقب ًا از سوی سازمان بورس
و اوراق بهــادار ،اصالح و بــه نهادهای
مالی ابالغ خواهد شد.

مرکز مالی ایران ،برای عالقهمندان به
ثبتنام در دورههای آمادگی آزمونهای
حرفهای شرایط ویژه تخفیف 50درصدی
فراهم کرد.
این دورهها شامل آمادگی آزمونهای
حرفهای تحلیلگر خبره مالی ،حســابدار
مدیریت خبره ،و حسابرس داخلی خبره
است.
عالقهمندان برای ثبتنــام میتوانند
با شــماره  66703446تماس بگیرند یا
به مرکز اطالعرســانی مرکز مالی ایران
مراجعه کنندwww.ifc.ir :

سازمان بورس واوراق بهادار

مرکز مالی ایران

تجدید ارزیابی دارایی بانکها مشمول
مالیات نمیشود.
محمود شــکری ،عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی با
اشــاره به این که ارزش فعلی بسیاری از
امالک بانکها نســبت به ارزش دفتری
افزایش قابل توجهی یافته اســت ،مقرر
شــده بانکها اموال و امالک مازاد را به
فروش برسانند.
بانک مرکزی

فراخوان برای عضویت در گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر حال حاضر درخواستهای عضویت در گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای
بینالمللی ) (ITCGکه از  1ماه آوریل  2019شروع میشود ،را بررسی میکند .گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بینالمللی بهوسیله
ارائه منظم اطالعات درباره موضوعهای مربوط به دانشنامه ،به توسعه آن کمک میکند.
اعضا از صنایع مختلف و با زمینه جغرافیایی گســترده انتخاب میشــوند .هیئت مشتاق اســت که عضوهایی با تجربه حرفهای بهعنوان
تهیهکنندگان یا اســتفادهکنندگان گزارشــهای مالی الکترونیکی که با بهکارگیری دانشنامه اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شکل
گرفتهاند ،انتخاب کند .دارا بودن دانش فنی ایکسبیآرال ) (XBRLمطلوب است اما الزامی نیست.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گروه و اعضای آن اینجا را کلیک کنید.
برای کسب اطالعات در مورد شرایط عضویت درگروه اینجا را کلیک کنید.
IFRS
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