
 

 اول و دوم()نوبت اعضا  ساالنهعادی  عمومی  مجمع جلسه   به  دعوت

 انجمن حسابداران خبره ایران
 ( 1500 ارهــشم هـب دهـش تـثب اریـرتجـغی هـوسسـ)م

 گرامی عضو
خباه حناحن حعضای حنجم  تسابیحرحن  ساالن  عادی عمومیمجمع شود در نهس   عالی دعوت می م   حتراح م  بین   سله  ح  ناا با سال

     بزرگاحه تهاحن  در  حقع تهاحن دحنشگاه مینانت دحنشکیه حلغینا تاالر محلدر   16:00  ساعت 1398 دی 25شاب   چهارک  در ر   
 .یرسانل هم ب  تضور شی  خوحهی باگزحر  (گلشا) نصا پل حبریحی چماحن  بزرگاحه تقاطع حتمی  آل نالل

 

 دستور جلسه:
 1398شهریور  31عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به . استماع گزارش شورای 1
 1398 شهریور 31 به منتهی مالی های مالی سال . استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورت2
 1398 شهریور 31 به منتهی مالی سال مالی های . تصویب صورت3
 . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار4
 البدل لی و بازرس علیانتخاب بازرس اص  .5
 البدل شورای عالی . انتخاب اعضای اصلی و اعضای علی6
 هایی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است . دیگر موضوع7
 

 
 
 

 انتخابات اعضای شورای عالی
  حده  حملا حباحهلم: )ب  تاتلب حلفبا( –اری س  نفا ح  حعضای شورحی عالی ال نسمجمع عمومی عادی ساالن  در با تون  ب  حن  ک  

رح باحی تضور در  کانینیحتوری خوددر صورت تمانل   شونی؛ عالی خارج می شورحیح   – حتمیی شمس اصور    مباتقوح مصطفی
 امانلی.  دبلاخان  حنجم  حعال م فحنرخابات شورحی عالی ب  صورت کربی ب

 .دحرنی حنجم  در عضونت سابق  سال س  تیحقل ک  شونیمی حنرخا  حعضانی بل  حعضای شورحی عالی ح حساساام    24طبق ماده 
توحنی حی نمیحی عضو شورحی عالی حست شخص دنگای ح  آن موسس  تاف هاگامی ک  شانک نا کارمای حسرخیحمی نک موسس  تاف 

نفا نامزد عضونت در شورحی عالی باشای  تاها نک نفا  حی چایدر موحردی ک  ح  نک موسس  تاف شود. نامزد عضونت در شورحی عالی 
توحنی ب  عضونت شورحی عالی درآنی. در ها تال  عضونت بلش حی رحی بلشرای دحرد  میک  نسبت ب  نامزدهای دنگا آن موسس  تاف 

حی ک  نک نفا ح  موسس  تاف حی در شورحی عالی؛ نا حنرخا  با رسان ح  بل  حعضای شاغل در ح  نک نفا ح  حعضای نک موسس  تاف 
آن موسس  عضو شورحی عالی حست  مجا  نلست. حکثانت حعضای حصهی شورحی عالی بانی عضو خباه باشای. مادحمی ک  حن  حکثانت 

  آنی.عمل میحلبیل خباه باحی نانگزنای آخان  عضو حصهی ک  خباه نلست دعوت ب حتاح  نشیه باشی؛ ب  تاتلب آرحء  ح  عضو عهی

 

 

 

 
 

 اله صادقیان رحمت
 لی عاورای س شرئی

 

 

 
میدان آرژانتین، خیابان الوند، ران، ته

، 28شماره سری، روی بیمارستان ک روبه
، 1598666816طبقه دوم، کدپستی: 

 3691/15815تی: ـــــدوق پســـصن

:، تلگرامرایانامه وبگاه،  
w w w . i i c a . i r 
i n f o @ i i c a . i r 
t . m e / i i c a _ i r 

 

       :تلفن   + 98   021  88659982
  88659983  021  98+ 
  88659984  021  98+ 

 :نمابر +   98  021  88878667

 «.باشند نداشته عضویت حق بابت بدهی که شوندمی محسوب دادن رای شرایط واجد اعضایی»اساسنامه،  18 طبق ماده

 

 شرایط واجد اعضای درصد 50 از بیش حضور اول نوبت در عادی عمومی مجمع جلسه تشکیل حدنصاب»اساسنامه،  16طبق ماده 
 اول نوبت جلسه برای شده تعیین زمان از پس ساعت یک مجمع دوم نوبت گفته،یشپ اکثریت نشدن حاصل صورت در. است دادن رای

در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول مجمع از این رو،  .«یافت خواهد رسمیت اعضا از تعداد هر حضور با و تشکیل
 اعضاء از تعداد هر حضوربا  00:17در ساعت همان دستور جلسه  باهمان محل و (، نوبت دوم مجمع در همان روز در 00:16)ساعت 
 رگزار خواهد شد.ب و یافت خواهد رسمیت

 

 (:1تذکر مهم )

 (:3تذکر مهم )

 759076اره: شمـ
 1398دی  7تاریخ: 

 عادی عمومی مجمع 1397 دی 23  مورخ جلسه مصوب) «بازرسان و عالی شورای اعضای انتخاب نحوه نامه آیین»ضوابط مقرر در 
کد تصویری سمت  بر روی وبگاه انجمن به نشانی زیر یانامه  . متن کامل این آییناستناظر بر انتخابات سال جاری  (اعضاء ساالنه

 http://iica.ir/files/iica/rules/IICA-Council-Election-Final-edition-1397-10-23.pdfاست: اعضای محترم چپ صفحه در دسترس 

 

 (:2تذکر مهم )

 
 نام  حنرخابات دحنهود آنل 

 

 


