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کتاب دانشنامه بورس کاالی ایرانی منتشر شد

انتشار خالصه نشست کمیته مشورتی بازارهای سرمایه
ابقای اعضای هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
درخواست برای پاسخ به مشورتخواهی کمیسیون اروپا
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شماره 365
کتاب دانشنامه بورس کاالی ایران
منتشر شد

انتشار خالصه نشست همنشینی جهانی
تهیهکنندگان در ماه مارس

انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
کتاب دانشنامه بورس کاالی ایران را
به قلم حامد سلطانینژاد و مهدی
حاجیوند منتشر کرد .این کتاب نخستین
دانشنامه تخصصی است که در بازار
سرمایه کشور تالیف و منتشر شده است.
عالقهمندان برای تهیــه این کتاب با
شماره  02188648192تماس بگیرید یا
به مرکز اطالعرســانی زیر مراجعه کنید:
www.boursepub.ir

اولین نشست همنشینی جهانی
تهیهکنندگان ) (GPFدر سال  2018در
روز  6مارس در دفتر بنیاد استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی )(IFRSF
در لندن برگزار شد.
موضوعهای مورد بحث در این نشست
شامل موارد زیر بوده است:
* اصول افشا
* صورتهای مالی اساسی
* سرقفلی و کاهش ارزش(سرمایه)
پرونــده صوتی ضبط شــده از خالصه
گفتگوهای انجام شــده در این نشست،
دســتور جلسه و سایر اســناد مربوط ،در
صفحه نشست در دسترس هستند.

سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار کتاب سواد مالی به زبان انگلیسی

کتاب سواد مالی (Financial
) Literacyبه قلم دکتر علی سعیدی
و میثم حامدی توسط انتشارات پالگریو
مکمیالن )(Palgrave MacMillan
در سال  2018منتشر شد.
این کتاب بهعنوان اولین تجربه انتشار
بینالمللی مفاهیم بهروز بازار ســرمایه،
تالش کــرده تا عــاوه بــر پرداخت به
مفاهیم ســواد مالی ،اقداماتــی را که در
ارتقای سطح سواد مالی در سطح جهانی
و همچنین در سطح کشور صورت گرفته
است به اطالع خوانندگان برساند.
سازمان بورس و اوراق بهادار

IFRS

انتشار خبرنامه استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی برای
بنگاههای کوچکومتوسط

انتشار خالصه نشست کمیته مشورتی بازارهای سرمایه
کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ) (CMACاولین نشست
خود در سال  2018را روز  2مارس در لندن برگزار کرد.
موضوعهای مورد گفتگو شامل موارد زیر بوده است:
•صورتهای مالی اساسی
•اصول افشا
•سرقفلی و کاهش ارزش
•فعالیتهای مبتنی بر تنظیم نرخ
برای دسترســی به خالصه نشست ،پرونده صوتی گفتگوهای
انجام شــده در نشست ،دستور کار ،و سایر اســناد مربوط ،اینجا
کلیک کنید.
IFRS

خبرنامه جدید استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی برای
بنگاههای کوچکومتوسط) (IFRS for SMEsبرای ماه
مارس  2018بهتازگی منتشر شده است.
این خبرنامه شامل موضوعهای زیر است:
•آخرین تغییرها در بخشهای استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط،
•بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی برای
بنگاههای کوچکومتوسط در پاپوا گینهنو،
•گزارش وضعیت ترجمه استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط.
برای مطالعه این نســخه و دیگر نسخههای خبرنامه استاندارد
بینالمللی گزارشــگری مالــی برای بنگاههای کوچکومتوســط
اینجا کلیک کنید.
IFRS
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ابقای اعضای هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
وزیــر امور اقتصادی و دارایی طی احکامــی جداگانهای ناصر توکلی و محمد حجی را به عنوان عضو
هیئتعالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقا کرد.
وزارت اموراقتصادی و دارایی

انتشار پیشنویس پیشنهادی اصالحات در استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ) (IPSASBبهتازگی پیشنویس پیشنهادی شماره  65با عنوان «اصالحات در
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
این پیشنویس موارد زیر را پیشنهاد میکند:
1 .1اصالحات کلی در استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی :اصالحاتی را در این استانداردها پیشنهاد میدهد تا به مسائل
مطرحشده بهوسیله ذینفعان پاسخ دهد؛ و
2 .2اصالحات مربوط به همگرایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی :اصالحاتی را در این استانداردها پیشنهاد میکند تا با اصالحات
انجام شده در استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSبر مبنای پروژه اصالحات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
بهوسیله هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) ،(IASBپروژههای «اصالحات کمدامنه» ،و تفسیرهای منتشر شده توسط کمیته
بینالمللی تفسیر گزارشگری مالی ) ،(IFRICهمگرایی ایجاد شود.
پیشنهادهای مطرح شده در این پیشنویس ممکن است پیش از انتشار نسخه نهایی ،با توجه به نظرهای دریافتی ،اصالح شوند .فرصت
ارسال نظرات تا  15ژوئیه  2018تعیین شده است.
IFAC

کتاب مدلهای کمی در مدیریت ریسک منتشر شد

سند ویژگیهای اصلی نظامهای حلوفصل مؤثر مؤسسات مالی

کمی در مدیریت ریسک با اقتباس از برخی
کتاب مدلهای ّ
فصول کتاب مدیریت نهادهای مالی با رویکرد مدیریت ریسک،
نوشته آنتونی ساندرز و مارسیا میلونکرنت و ترجمه میثم
فدایی و نازنین عزیزی توسط انتشارات بورس منتشر شد .در
این کتاب که در  9فصل ارائه شده ،تالش شده است تا مدلهای
کمی و کاربردی به منظور اندازهگیری اهم ریسکهای نهادهای
ّ
مالی ارائه شود.
عالقهمندان برای تهیه کتاب با تلفن  88648192تماس بگیرند
یا به مرکز اطالعرسانی زیر مراجعه کنندwww.boursepub.ir :

بانک مرکزی ،سند «ويژگیهای اصلی نظامهای حلوفصل مؤثر
مؤسسات مالی» از انتشارات هيئت ثبات مالی را ترجمه و به شبکه
بانکی ابالغ کرد.

ســند ويژگیهای اصلی مشــتمل بــر مبانی اصلی بــرای نظامهای

حلوفصل مالی انواع مؤسســات مالی اســت که ممکن است در مواقع
شکست دارای آثار سيستمی باشند.
برای اطالع از جزئیات این ســند به مرکز اطالعرسانی بانک مرکزی
مراجعه کنیدwww.cbi.ir :

سازمان بورس واوراق بهادار
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انتشار سند مشورتخواهی درباره راهبرد و برنامه کار
هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAبهتازگی راهبرد و برنامه کار پیشنهادی هیئت برای سالهای
 2019تا  2023را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
این پیشنویس با تکیه بر آیین اصول اخالق حرفهای برای حســابداران (شــامل اســتانداردهای بینالمللی اســتقالل) که بهطور کامل
بازنویســی و به میزان قابل توجهی تقویت شــده اســت ،چشــمانداز هیئت برای این آیین در اقتصاد جهانی را ترســیم میکند .اولویتها و
اقدامهای هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران در آینده ،بهوسیله سه زمینه راهبردی هدایت خواهد شد:
•پیشبرد اعتبار آیین از طریق حفظ تناسب آن برای مقاصد تعیینشده ،درجهان بهسرعت در حال تغییر ،و سپس تقویت بیشتر اعتبار رفتار
اخالقی و استانداردهای استقالل؛
•تعمیق و گسترش اثرگذاری و نفوذ آیین از طریق بهکارگیری و استقرار فزاینده در سطح جهان؛ و
•غنیسازی چشماندازها و قابلیتهای هیئت از طریق گفتگو و همکاری پویا با ذینفعان.
این پیشنویس در پی ارتباط گســترده و فراگیر با ذینفعان شامل مراجع انتظامبخشی ،تدوینگران ملی استانداردها و سازمانهای حرفهای
حسابداری ،تهیه شده است.
فرصت ارسال نظرات تا  16ژوئیه  2018تعیین شده است.
راهبرد و برنامه کار پیشــنهادی هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حســابداران برای سالهای  2019تا  2023در مرکز
اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم /اخالق حرفهای» در دسترس است.
IFAC

انتشار گزارش تحلیلی واکنشها نسبت به تدوین استانداردهای
بینالمللی مربوط به حسابرسی

درخواست برای پاسخ به مشورتخواهی کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا ) (ECدر  21مارس  2018یک پرسشنامه برای
بررسی تناسب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری عمومی
بهوسیله شرکتها را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد که
فرصت ارسال نظرها تا  21ژوئیه  2018تعیین شد.
هانس هوگرورست ) (Hans Hoogervorstرئیس هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBو میشل پرادا
) (Michel Pradaرئیــس بنیاد اســتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ) (IFRSFبه مشــورتخواهی کمیسیون اروپا
درباره بررســی تناســب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری
عمومی بهوسیله شرکتها پاسخ دادهاند و از زیرمجموعههای خود
خواستهاند تا به این پرسشنامه پاسخ دهند.
برای مطالعه پاســخ هوگرورســت و پــرادا به مشــورتخواهی
کمیسیون اروپا اینجا کلیک کنید.
IFRS

موسسه گیبسون دان ) (Gibson Dunnبهتازگی و به
درخواست فدراسیون بینالمللی حسابداران )،(IFAC
یک گزارش تجزیهوتحلیل مستقل ،کیفی و کمی از پاسخهای
عمومی ارسال شده به سند مشورتخواهی منتشر شده توسط
گروه نظارت ) ،(MGمنتشر کرده است.
حجم و تنوع پاســخهای ارسال شده به ســند مشورتخواهی،
نشــان داد که نه تنها عالقهمندی شدیدی در میان طیف وسیعی
از ذینفعان نسبت به این موضوع وجود دارد ،بلکه نیاز به تحلیل و
تفسیر اساسی بازخورد دریافت شده نیز احساس میشود .هدف از
درخواست از یک سازمان مستقل مانند گیبسون دان ،برای انجام
یک تحلیل منصفانه و عینی این بوده که مشــارکت سازندهای در
مهم در جریان ،انجام شود.
پیشبرد این گفتگوی ِ
متــن کامل گــزارش تحلیلی موسســه گیبســون دان در مرکز
اطالعرســانی اینترنتی حســابرس ،صفحه «آرشــیو منابع مهم/
حسابرسی» در دسترس است.
IFAC
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اولین کنفرانس علمی پژوهشی
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد ایران
اولین کنفرانس علمی پژوهشی
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد ایران در
تاریخ  6تیرماه  1397برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه09216189337 :

مرکــز اطالعرســانی اینترنتــی:

www.scraimsae.ir

دومین کنفرانس علمی پژوهشی
رهیافتهای نوین در علوم انسانی

مجمع عمومی عادی انجمن مدیران مالی
حرفهای ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی
رهیافتهای نوین در علوم انسانی در
تاریخ  7تیرماه  1397برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه09216189337 :
آدرس مرکز اطالعرسانی اینترنتی:

انجمن مدیران مالی حرفهای ایران از

www.2scmahi.ir
حسابرس

حسابرس

اسناد مربوط به دستورکار نشست گروه
پشتیبان انتقال
دستور کار ،اسناد مربوط به دستور کار ،و
فهرست مطالب فرستاده شده به نشست
گروه پشتیبان انتقال ) (TRGبرای
استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی شماره  (IFRS) 17با عنوان
«قراردادهای بیمه» که در روز  2مه
 2018برگزار خواهد شد ،بهتازگی منتشر
شده است.
برای مشــاهده دســتور کار ،اســناد
مربــوط بــه آن و فهرســت مطالــب
فرســتاده شــده به این نشست ،اینجا
کلیک کنید.
IFRS

کلیه اعضای خود برای مجمع عمومی
عادی (نوبت اول) دعوت بهعمل آورد.
این مجمع در ساعت  15تاریخ 30
اردیبهشت  97واقع در میدان آرژانتین
ـ خیابان الوند ـ کوچه برمک ـ پالک 2ـ
واحد  5برگزار میشود.
انجمن مدیران مالی حرفهای ایران

نکوداشت مقام علمی دکتر حمید حقیقت
به همت گروه حسابداری دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر
حمید حقیقت با عنوان «حقیقت ماندگار» در روز  10اردیبهشت  1397در دانشگاه بینالمللی امام
خمینی با حضور اساتید ،دانشجویان و اهالی حرفه حسابداری و حسابرسی برگزار گردید.
در این مراسم از نماد جایزه علمی دکتر حقیقت رونمایی گردید که از این پس به صورت
ساالنه به افرادی که شرایط مورد نظر را احراز کنند ،اهدا خواهد شد.
دکتر حمید حقیقت عضو هیئت علمی دانشــگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و مدیر گروه
حسابداری این دانشگاه است .ایشان متولد سال  1338در شهر سمنان هستند .وی مقطع
کارشناســی حسابداری را در دانشــگاه تهران ،مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت
مدرس ،و مقطع دکتری را در دانشگاه تهران گذراند .ایشان راهنمایی و مشاوره پایاننامه
دانشــجویان متعددی در مقاطع تحصیالت تکمیلی را برعهده داشــته و کتب متعددی از
جمله مجموعه دوجلدی مبانی حســابداری مالی ،تئوری حسابداری و واژه نامه تخصصی
حســابداری را ترجمه و تالیف نمودهاند .همچنین مدیر مســئولی نشریه علمی پژوهشی
«دانش حســابداری مالی» دانشــگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و سردبیری نشریه علمی
پژوهشی «پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی» سازمان حسابرسی بر عهده ایشان
است.
حسابرس
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