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گزارشمجمععمومیعادیساالنه
اعضایانجمنحسابدارانخبرهیایران

چهارشنبه،30دیماه1394

اخبار انجمن

سعید جمشیدی فرد
)عضو اصلی(

یحیی حساس یگانه
)عضو اصلی(

عبدالرضا تاالنه
)عضو اصلی(

رضا یعقوبی
)بازرس اصلی(

حسین خطیبیان
)بازرس علی البدل(

منتخبان انتخابات اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی و بازرسان اصلی و علی البدل انجمن حسابداران خبره ی ایران
مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء، چهارشنبه، 30 دی 1394
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شــامگاه چهارشنبه، ســی ام دی ماه 1394، مجمع عمومی عادی ساالنه ی 
انجمن حســابداران خبره ایران بــا حضور 278 نفر از اعضــا در محل تاالر 

الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
فراخوان مجمع

پیــرو آگهی دعــوت به مجمــع عمومی عادی ســاالنه اعضــای انجمن 
حســابداران خبره ایران منتشر شده در شــماره ی 26343 روزنامه اطاعات 
و شــماره ی 3669 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15 دی 1394 و ارسال پستی 
دعوت نامه شــماره ی 757910 مــورخ 14 دی 1394 بــرای همه ی اعضای 
انجمن، جلســه در ساعت 17:30 روز چهارشــنبه 30 دی ماه 1394 در محل 
تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جال 
آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر )گیشا( با حضور 278 نفر 
از اعضای انجمن و حضور و نظارت نماینده دفتر امور سیاسی وزارت کشور 

با دستورجلسه ی زیر تشکیل شد.
دستور جلسه 

1.  اســتماع گزارش شــورای عالی درباره ی  عملکرد سال مالی منتهی به 
31 شهریور 1394

2.  اســتماع گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی دربــاره ی 
صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394

3.  تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
4.  تصمیم گیــری دربــاره ی حق عضویت ســاالنه ی اعضــا و ورودیه ی 

اعضای جدید 
5. انتخاب روزنامه ی کثیراالنتشار

6.  انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
7. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علی البدل شورای عالی

8 . دیگر موضوع هایی که در صاحیت مجمع عمومی عادی است
تشکيل هيئت ریيسه

در آغاز جلســه، پس از پخش ســرود ملی ایران و قرائــت آیاتی چند از 
قرآن مجید، هوشــنگ خستوئی رییس شــورای عالی در اجرای ماده ی 20 
اساســنامه )مصوب 23 تیر 1393( رسمیت جلسه را اعام کرد. سپس، برای 
انتخاب هیئت رییسه رأی گیری شد و از بین اعضای حاضر در جلسه، آقایان 
نجما هاشمی فشارکی به سمت رییس، محمدتقی رضایی و جهانگیر رضایی 
به ســمت ناظران، و ســیدعباس میرساجدی به ســمت منشی هیئت رییسه ی 

مجمع انتخاب شدند.
اجرای دستور جلسه

ارائه ی گزارش شورای عالی
در آغاز، گــزارش ســاالنه ی 94-1393 انجمن حســابداران خبره ایران 
توسط هوشنگ خســتوئی رییس شورای عالی ارائه شد. وی در این بخش، 
اخذ مجوز ثبت اساســنامه ی انجمن )مصوب 23 تیــر 1393( از دبیرخانه ی 
کمیســیون ماده ی 10 قانون احــزاب و جمعیت ها، و پی گیری های مســتمر 

انجام شــده بــرای خرید یك دســتگاه آپارتمان برای دفتــر انجمن )پس از 
چهار دهه فعالیت انجمن( را از جمله مهم ترین اقدامات انجام شــده توســط 
شــورای عالی انجمن در یك ســاله گذشــته اعام کــرد. وی همچنین، در 
ادامه ی گزارش خود به آغاز اقدامات بنیادی برای توسعه ی زیرساخت های 
مبتنی بر فناوری اطاعات فرایندهای اصلی انجمن شامل امور اعضا، مجله ی 
حسابدار،  سمینارها، و آموزش اشاره کرد؛ و در این راستا، راه اندازی وبگاه 
جدیــد انجمن )با دامنه ی جدید iica.ir( و حضور در شــبکه های اجتماعی 
پرمخاطب )از جمله، تلگرام، اینســتاگرام، و آپــارات( را از جمله اقدامات 
انجام شــده برای توســعه ی روابط انجمن با اعضا و دیگر ذی نفعان و جامعه 

دانست.
پاسخ به پرسش های اعضا

پس از ارائه ی گزارش شــورای عالی توســط هوشنگ خستوئی، محسن 
قاســمی دبیرکل انجمن به جایگاه رفت و با همراهی دیگر اعضای شــورای 
عالــی به پرســش های حاضران در جلســه پاســخ دادند. عمــده ی مباحث 
مطرح شــده در این بخش، در زمینه ی روش شناسایی درآمد حق عضویت،  
تعــداد اعضای فعال انجمن، رابطه ی مالی و کنترلی انجمن و مرکز آموزش 
حســابداران خبره )PACT(، و نحوه ی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید 

آپارتمان دفتر انجمن بود.
تصویب صورت های مالی

در ادامه، گزارش حســابرس مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی 
به نمایندگی از فریده شــیرازی بازرس اصلی انجمن خوانده شــد. ســپس، 
در اجــرای بنــد )1( بخش )الف( مــاده ی 23 اساســنامه، صورت های مالی 
گــروه )انجمن حســابداران خبره ایران و مرکز آموزش حســابداران خبره( 
و انجمــن حســابداران خبره ایران برای ســال منتهی به 31 شــهریور 1394 
مشــتمل بر گزارش و حســاب درآمد و هزینه و ترازنامه ی ساالنه ی انجمن 
به تصویب مجمع رســید )متــن کامل صورت های مالی و گزارش ســاالنه 
 انجمن حســابداران خبره ایــران را می توانیــد از وب گاه انجمن به نشــانی

iica.ir دریافت کنید(.

افزایش حق عضویت ساالنه ی اعضا و ورودیه ی اعضای جدید
پس از تصویب صورت های مالی انجمن توســط اعضا، گزارش توجیهی 
شــورای عالی برای پیشنهاد افزایش حق عضویت ســاالنه اعضا و ورودیه ی 
اعضای جدید توســط محســن قاســمی دبیرکل انجمن ارائه شــد. در این 
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گزارش، با توجه به خرید آپارتمان برای استقرار دفتر انجمن و صرف همه ی 
سرمایه گذاری های انجمن )سپرده های بانکی و سهام( برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز برای این خرید، صورت درآمد و هزینه ی پیش بینی شده ی انجمن 
برای ســال مالی منتهی به 31 شــهریور 1395 ارائه شــد که در صورت عدم 
افزایش منابع درآمدی انجمن با کاهش قابل ماحظه ای روبرو خواهد شد. 
در این راســتا، ابتدا پیشــنهاد نخست شــورای عالی مبنی بر افزایش مبلغ 
ورودیــه و حق عضویت ســاالنه اعضای عــادی انجمن از مبلــغ 750.000 
ریال به مبلــغ 1.200.000 ریال و حق عضویت اعضای خبره انجمن از مبلغ 
1.500.000 ریال به 2.400.000 ریال به رأی گذاشــته شــد که به تصویب 
حاضران نرســید. ســپس، پیشــنهاد دوم شــورای عالی مبنی بر افزایش مبلغ 
ورودیــه و حق عضویت ســاالنه اعضای عــادی انجمن از مبلــغ 750.000 
ریال به مبلــغ 1.000.000 ریال و حق عضویت اعضای خبره انجمن از مبلغ 
1.500.000 ریــال به 2.000.000 ریال به رأی گذاشــته شــد که با اکثریت 
آرای حاضران به تصویب رســید و مقرر شــد از آغاز ســال شمسی 1395 

اجرا شود.
روزنامه های کثيراالنتشار

اعضــای  از  رأی گیــری  از  پــس  مجمــع،  جلســه  دســتور  ادامــه   در 
حاضر در جلســه، همانند سال های گذشــته روزنامه های اطاعات و دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشــار برای انتشــار آگهی های انجمن 

تعیین شدند.
انتخابات شورای عالی و بازرسان

در پایان جلســه نیز، در اجرای ماده 24 اساسنامه، پس از معرفی نامزدها، 
انتخابــات اعضــای اصلــی و علی البدل شــورای عالی و بازرســان اصلی و 
علی البدل انجمن انجام شد. سپس، جلسه ی شمارش آرای مأخوذه با حضور 
هیئت رییســه ی مجمع، یك تن از اعضای شــورای عالی انجمن )اسفندیار 
گرشاسبی(، دبیرکل انجمن )محسن قاسمی( و شماری از همکاران دبیرخانه 

انجمن برگزار شد.
تعداد کل آرای مأخوذه دویســت و شــصت و چهار )264( برگه رای و 

نتایج حاصل از آرای شمارش شده به شرح زیر بود:

نتيجه ی انتخابات اعضای شورای عالی:
1. سعید جمشیدی فرد: صد و پنجاه و سه )153( رأی

2. یحیی حساس یگانه: یکصد )100( رأی
3. عبدالرضا تاالنه: نود و هشت )98( رأی
4. بهرام کانترپور: نود و یك )91( رأی

5. سیدمحمد باقرآبادی: هفتاد و چهار )74( رأی
6. امیر ابراهیم زاده: پنجاه و شش )56( رأی

7. محمدحسن سعادتیان فریور: چهل )40( رأی
8. شهرام مشتاقی: سی و دو )32( رأی

9. مجید شهبازی: هجده )18( رأی
10. امیر پوریانسب: چهارده )14( رأی
11. حمیدرضا گنجی: یازده )11( رأی

12. حیدر معصومی سوره: هشت )8( رأی
13. نصراله سعادتی: پنج )5( رأی

14. زاگرس خستویی: پنج )5( رأی
15. وحید صالحی: دو )2( رأی
نتيجه ی انتخابات بازرسان:

1. رضا یعقوبی: صد و چهل و یك )141( رأی
2. حسین خطیبیان: هشتاد و یك )81( رأی

به این ترتیب، ســعید جمشــیدی فرد، یحیی حســاس یگانه، و عبدالرضا 
تاالنه، به عنــوان اعضای اصلی، و بهرام کانترپور، ســیدمحمد باقرآبادی، 
و امیر ابراهیم زاده به عنوان اعضای علی البدل شــورای عالی انتخاب شدند. 
مدت مأموریت اعضای اصلی شــورای عالی ســه ســال و مــدت مأموریت 

اعضای علی البدل شورای عالی یك سال است.
همچنین، در اجرای ماده ی 35 اساســنامه، به مدت یك سال رضا یعقوبی 
به عنوان بازرس اصلی و حســین خطیبیان به عنوان بازرس علی البدل انجمن 

انتخاب شدند. 
در پایان، مجمع به محســن قاســمی دبیرکل انجمن بــا حق توکیل به غیر 
وکالت داد تا پس از دریافت تأییدیه ی الزم از وزارت کشور نسبت به ثبت 
صورت جلسات مجمع در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

اقدام کند.
نخستين جلسه ی شورای  عالی

نخســتین جلســه ی شــورای عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
ســاالنه اعضای انجمن حســابداران خبره ایران )مورخ چهارشــنبه، 30 دی 
1394( ساعت 17:30 روز دوشنبه، 12 بهمن 1394 با حضور همه ی اعضای 

اصلی در محل دبیرخانه ی انجمن تشکیل شد.
دستور جلسه

مطابق رویه ی سال های گذشته، در اجرای ماده ی )1( »آیین نامه ی داخلی 
شورای عالی« )مصوب 21 اسفند 1385( موارد زیر در دستور نخستین جلسه 
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شورای عالی قرار داشت.
• قرائت نتایج انتخابات اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی و بازرسان 
اصلی و علی البدل، و شرح اقدامات در جریان و ناتمام انجمن توسط رییس 

پیشین شورای عالی،
• قدردانی از خدمات اعضای خارج شــده از شــورا به وســیله مسن ترین 

عضو شورای جدید،
• انتخاب رییس، نایب رییس، خزانه دار، و دبیر جلســات شــورای عالی 

)موضوع ماده 29 اساسنامه(،
• تعیین اشخاص صاحب حق امضا از طرف انجمن )موضوع بند )د( ماده 

34 اساسنامه(،
• تعییــن عضو رابط شــورای عالی در هــر یــك از کارگروه های ویژه 

)موضوع تبصره بند )ت( ماده 34 اساسنامه(، و
• تعیین مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات بعدی شورای عالی.

تشریح اقدامات سال گذشته
در آغاز جلسه، هوشنگ خستوئی، به عنوان رییس پیشین شورای عالی، نتایج 
انتخابات شورای عالی برگزارشده در مجمع عمومی عادی ساالنه اعضا مورخ 30 
دی 1394 را قرائت کرد. وی در ادامه ی دستورجلسه، ضمن قدردانی از اعضای 
خارج شده از شورای عالی، به اعضای منتخب جدید شورای عالی تبریك و خیر 
مقدم گفت و در راســتای تحقق اهداف و اعتای نام انجمن و ارتقای جایگاه 
حرفــه ای اعضا در جامعه برای آنان آرزوی کامیابی روزافزون کرد. خســتوئی 
سپس، شرح مختصری در خصوص اقدامات در جریان و ناتمام انجمن ارائه کرد. 
وی در این زمینه، پی گیری مراحل نهایی تملك آپارتمان دفتر انجمن، تدوین و 
تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای اساسنامه ی جدید انجمن )مصوب 
 23 تیر 1393(، اجرایی کردن ماده ی )8( اساسنامه برای اعطای عناوین خبرگی، و 
تکمیــل پروژه های در جریان انتشــارات انجمن را از مهم تریــن موارد مربوط 

دانست.
قدردانی از دســت اندرکاران انجمن، ماهنامه ی حسابدار، و 

PACT
در ادامه ی جلســه، هوشــنگ خســتوئی از تاش های انجام شــده توسط 
یکایــك اعضای شــورای عالــی، دبیرکل، مدیــر اجرایی مرکــز آموزش 

حســابداران خبره )PACT(، هیئت تحریریه و سردبیر ماهنامه ی حسابدار، و 
کارکنان دبیرخانه انجمن، PACT، و ماهنامه ی حسابدار در یك سال گذشته 

صمیمانه قدردانی کرد. 
انتخابات تعيين سمت های شورای عالی

خســتوئی در ادامه ســخنان خود، مهم ترین اقدامات انجام شــده در یك 
ســال گذشــته را تملك آپارتمان بــرای دفتر انجمن پــس از چهل و اندی 
ســال و تصویب تغییرات مورد نیاز در اساســنامه انجمن پس از قریب به 24 
ســال دانســت و اعام کرد اکنون که از انجام این اقدامات کلیدی مطمئن 
شــده ایم، از اعضای محترم شــورای عالی می خواهم که فــرد دیگری را به 
سمت رییس شورای انجمن انتخاب کنند. پس از سخنان هوشنگ خستوئی، 
یکایك اعضای شورای عالی ضمن قدردانی صمیمانه از یك عمر خدمات 
تأثیرگذار و تاش هــای بی وقفه ی وی در طول چهار دهه ی گذشــته برای 
اعتای نام انجمن و تحقــق اهداف آن، به اتفاق آرا، رحمت اله صادقیان را 
به عنوان رییس شــورای عالی برای دوره پیش رو پیشــنهاد و سپس انتخاب 
کردنــد. همچنین، در اجرای ماده ی 29 اساســنامه، یحیی حســاس یگانه به 
ســمت نایب رییس، هوشنگ خستوئی به سمت خزانه دار، و محسن قاسمی 

به عنوان دبیر جلسات شورای عالی انتخاب شدند.
اعضای رابط شورای عالی در کارگروه ها 

در ادامه ی دســتور جلســه، در زمینه ی تعیین اعضای رابط شورای عالی 
در کارگروه هــا )موضــوع تبصره بنــد )ت( ماده ی 34 اساســنامه( مصوب 
شــد با توجه به این که طبــق بند )پ( ماده ی 34 اساســنامه )مصوب 23 تیر 
1393( تشــکیل کارگروه های الزم برای کمك به پیشبرد اهداف انجمن از 
اختیارات شــورای عالی است، گزارشــی درباره ی کارگروه های پیشنهادی 

توسط دبیرکل تهیه و جهت بررسی و تصویب به جلسه آینده ارائه شود. 
زمان بندی جلسات یک سال آینده

در پایان جلســه، برنامه ی زمان بندی پیشنهادی محسن قاسمی، دبیرکل و 
دبیر جلســات شورای عالی، برای برگزاری جلســات شورای  عالی در یك 
سال آینده به تصویب رسید. مطابق این برنامه ی زمان بندی، جلسات شورای 
عالی دوشــنبه ی هر دو هفته یك بار ساعت 17:30، از 12 بهمن 1394 تا 27 

دی 1395 )24 جلسه( برگزار خواهد شد. 


