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شــامگاه یکشــنبه، 23 دی 13۹۷، مجمع عمومی گزارش
عادی ســاالنه ی اعضای انجمن حسابداران خبره ی 
ایران با حضــور 281 عضو انجمن در تــاالر الغدیر 
دانشکده ی مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شد. در 
این مجمع، رحمت اله صادقیان، سیدمحمد باقرآبادی 
و محمدحسن فامیلی با کسب بیشترین آراء ماخوذه 
به مدت سه سال به عضویت در شورای عالی انجمن 
انتخاب شدند. همچنین، رضا یعقوبی از سوی اعضاء 
مجدداً به عنوان بازرس اصلی انجمن طی یک ســال 

آینده انتخاب شد.

شرکت های نرم افزاری آرین سیستم، الگوریتم پویا و 
طرح اندیشان پویا از برگزاری این گردهمایی حمایت 
مالــی کردند و در نمایشــگاه جنبــی آن به معرفی 

محصوالت و راه کارهای نرم افزاری خود پرداختند.

 
برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

اعالمرسمیتجلسه
در آغاز جلســه، پس از قرائت آیاتــی چند از قرآن 
مجید و نواختن ســرود ملّی ایران، منصور شــمس 
احمــدی )رئیس انجمــن( در اجرای مــاده ی 20 
اساســنامه رسمیت جلســه را اعالم کرد. سپس، در 
اجرای ماده ی یادشــده، غالمرضا ســالمی به عنوان 
رئیس مجمع، ســیدعباس میرســاجدی و اسفندیار 
گرشاســبی به عنوان ناظران، و حسین بصیر یزدی 
به عنوان منشــی هیئت رئیســه ی مجمــع انتخاب 

شـــدند.

گزارش کامل

مجمع عمـومی
عادی ساالنــۀ
اعضای   انجمن
حسابداران خبرۀ
ایــــــــران
شامگاه یکشــنبه، 23 دی 1397

انجمن،  عملکرد   گــزارش  ارائه ی 
تصویب صورت هــای مالی گروه، 
کثیراالنتشــار،  روزنامه های  انتخاب 
انتخـــابات،  آیین نامه ی  تصویب 
افزایش ورودیه و حق عضـــویت، 
صادقیــــان،  رحمت اله  انتخاب 
و  بـاقـرآبـادی،  سیـدمحـمـــد 
فامیـلی محـمـدحــســــن 

و  عالی،  شـــورای  در  عضویت  به 
به  انتخاب مجدد  رضا یعقـــوبی 
انجــــمن اصلی  بازرس  عنوان 

درنخســتینجلسهیشورایعالیپسازمجمع،
رحمتالهصـــادقیانبهعنــوانرئیــــــس،
نایبرئیس، بهعنــوان منصورشــمساحمدی
مصطفیباتقوابهعنوانخـزانهدارومحسنقاسمی
بهعنواندبیرجلساتشورایعالی)باحفظسمت

بهعنواندبیرکل(انتخابشدند.

برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

معرفینامزدهایانتخاباتشورایعالی
پس از اســتقرار هیئت رئیسه مجمع، منصور شمس 
احمدی )رئیس انجمن( از هیئت رئیســه درخواست 
کرد، پیــش از ورود بــه دستورجلســه، نامزدهای 
انتخابات شــورای عالی مختصراً به معرفی خود برای 
حاضــران در مجمع بپردازند؛ که با توجه به موافقت 
هیئت رئیسه، آن شــمار از نامزدهایی که در جلسه 
حضور داشتند با حضور در جایگاه مختصراً به معرفی 

خود پرداختند.

برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

شنیدنگزارششورایعالیدربارهیعملکرد
سالمالیمنتهیبه31شهریور1397

در آغاز ورود به دســتور جلســه، گــزارش عملکرد 
ســاالنه ی گروه انجمن حســابداران خبره ی ایران 
شــامل انجمن و مرکــز آموزش حســابداران خبره 
)PACT( در سال مالی منتهی به 31 شهریور 13۹۷ 
توسط منصور شــمس احمدی )رئیس انجمن( ارائه 
شــد. ابتدای این گزارش، آمار مربوط به پراکندگی 
جغرافیایــی اعضــا، ترکیب اعضای عــادی و خبره، 
ترکیب شغلی اعضا، ترکیب جنسیتی اعضا، و ترکیب 
تحصیلــی اعضا به منظور آشــنایی با شــرایط کلی 
انجمن در پایان ســال مالی مورد گزارش به شــرح 

نمایه های 1 تا ۵ ارائه شد.
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نمایه ی 4 – ترکیب جنسیتی اعضا

درصد از کلتعدادجنسیت

82438۷.8۷مرد

113812.13زن

۹381100جمع کل

نمایه ی 5 – ترکیب تحصیلی اعضا

درصد از کلتعدادمدرك تحصیلی

۶۶4۵۷0.83کارشناسی

2۵۹42۷.۶۵کارشناسی ارشد

1421.۵2دکتری

۹381100جمع کل

 رئیس انجمن، در این بخش از گزارش خود یادآور شد، 
شورای عالی انجمن طی سال جاری همچنین مقرر 
کرده است، با هدف گواهی کردن مهارت به کارگیری 
 )IFRS( اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
توســط کاربران ایرانی، گواهینامه ای حرفه ای تحت 
عنوان »دیپلم اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی )IICA IFRS Diploma(« از ســوی انجمن 
طراحی و به افراد واجد شرایط اعطا شود. به گفته ی 
وی، مطابق مصوبه ی مذکور، متقاضیان دریافت این 
گواهینامــه ی حرفه ای موظف به شــرکت در آزمون 
کتبی، متحدالشــکل و سراسری هســتند که از این 
پس، دست کم یک بار در سال، توسط انجمن برگزار 
خواهد شد. وی یادآورد شد، جزئیات مربوط به مواد 
نخســتین آزمون، شرایط داوطلبان، نحوه ی ثبت نام، 

ســپس، فرایند برگــزاری »آزمون حســابدار مالی 
خبره ی ســال 13۹۷« )28 مهر 13۹۷( و »آزمون 
حسابدار مدیریت خبره ی ســال 13۹۷« )2۶ آبان 
13۹۷( به عنوان دو اقدام برجســته ی انجام شــده 
طی یک ســال اخیر در راســتای اجرای ماده ی 8 
اساســنامه ی انجمن تشریح شد )به شرح نمودار 1(. 
مطابق این گزارش، در این دو آزمون، مجموعاً 381 
نفر از اعضــای انجمن اقدام به ثبت نــام کردند، که 
سرانجام پس از ارزیابی های انجام شده در دو هیئت 
تشخیص صالحیت مربوط، ۵1 نفر از آنان به عنوان 
اعضای خبــره ی انجمن در دو شــاخه ی تخصصی 
»حســابدار مدیریت خبره )CMA(« و »حســابدار 

مالی خبره )CFA(« معرفی شدند.

نمایه ی 1 – پراکندگی جغرافیایی اعضا

یف
رد

استان

سال 1۳97

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت 
به سال قبل

درصدتعداد

۶828۷2.۷۹4۷3۷.44تهران1

3۵۹3.833۶11.1۵اصفهان2

3123.333412.23خراسان رضوی3

2۵02.۶۶2۶11.۶1البرز4

2382.۵42813.33آذربایجان شرقی۵

1۶31.۷4221۵.۶0خوزستان۶

14۷1.۵۷1۵11.3۶مازندران۷

10۷1.141820.22فارس8

10۷1.14۹۹.18آذربایجان غربی۹

8۶0.۹22132.31گیالن10

8۶0.۹2131۷.81یزد11

۷۶0.81811.۷۶مرکزی12

۷10.۷۶101۶.3۹کرمان13

۵۶0.۶0122۷.2۷هرمزگان14

۵40.۵83۵.88گلستان1۵

۵20.۵۵۶13.04قزوین1۶

4۷0.۵04۹.30کرمانشاه1۷

410.4412.۵0کردستان18

380.41411.۷۶اردبیل1۹

3۵0.3۷۷2۵.00قم20

3۵0.3۷12.۹4همدان21

340.3۶13.03لرستان22

310.3313.33زنجان23

300.3200.00خراسان جنوبی24

2۷0.2۹312.۵0سمنان2۵

1۹0.201۵.۵۶بوشهر2۶

)۵.88()1(1۶0.1۷کهگیلویه و بویراحمد2۷

130.1418.33سیستان و بلوچستان28

۹0.103۵0.00خراسان شمالی2۹

۷0.0۷11۶.۶۷ایالم30

۷0.0۷240.00چهارمحال بختیاری31

۹381100.00۷۶38.8۵جمع کل

نمایه ی 2 – ترکیب اعضای عادی و خبره

درصد از کلتعدادنوع عضویت

۶20۶.۶1حسابدار مستقل خبره

۵۶0.۶0حسابدار مدیریت خبره

400.43حسابدار مالی خبره

8۶۶۵۹2.3۷عادی

۹381100جمع کل

نمایه ی 3 – ترکیب شغلی اعضا

درصد از کلتعدادشغل

42۵۵4۵.3۶حسابدار

30۹132.۹۵حسابرس

1۵۹۷1۷.02مدیرمالی

2۵۵2.۷2دانشگاهی

1831.۹۵مشاور و طراح سیستم

۹381100جمع کل

نمودار 1 – فرایند برگزاری آزمون های عضویت خبره در انجمن حسابداران خبره ی ایران طی سال 1397
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و تاریــخ برگزاری آن طی ماه هــای آینده از طریق 
پایگاه اطالع رسانی انجمن حسابداران خبره ی ایران 

به اطالع عالقه مندان خواهد رسید.

شمس احمدی، در ادامه ی گزارش خود، از برگزاری: 
1( آیین ویژه ی معرفی نخســتین گروه حسابداران 
مدیریت خبره ی عضو انجمن حســابداران خبره ی 
ایران همزمان با یازدهمین ســاالنه ی  گرامی داشت 
روز حســابدار )2۶ آذر 13۹۶، هتــل اســتقالل(، 
2( آییــن گرامیداشــت صدمین زادســال حســن 
سجادی نژاد )1۶ اسفند 13۹۶، دانشکده ی مدیریت 
دانشــگاه تهران(، 3( چهلمین همایــش انجمن با 
عنــوان مدیریت هزینه: در عمــل )11 مهر 13۹۷، 
دانشکـــده ی مدیریت دانشــگاه تهران(، و 4( آیین 
ویژه ی معرفی پذیرفته شــدگان آزمون های عضویت 
خبره در انجمن حســابداران خبره ی ایران همزمان 
با دوازدهمین ساالنه ی گرامی داشت روز حســابدار 
)1۹ آذر 13۹۷، دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، 
به عنوان چهار گردهمایی حرفه ای برگزارشــده طی 

یک سال گذشته یاد کرد.

وی تاکید کرد، عالوه بر انتشــار مشــروح گزارش 
برگزاری ایــن رویدادها از راه پایگاه اطالع رســانی 
انجمن و مجله ی حســابدار، فیلم کامل بخش های 
مختلــف آن ها نیــز از طریق کانال رســمی انجمن 
حســابداران خبره ی ایــران در آپارات )به نشــانی 
منتشــر شــده   )www.aparat.com/iica_ir

است و در دسترس اعضای گرانمایه ی انجمن و دیگر 
عالقه مندان قرار دارد. به گفته وی، از بهمن 13۹4 
کــه این کانال ویدئویی توســط دبیرخانه ی انجمن 

راه اندازی شده است، مجموعاً بیش از یکصد ویدئوی 
مربوط به رویدادهای مختلف برگزارشــده توســط 
آیین های  آزمون هــا،  )مجامــع، همایش ها،  انجمن 
گرامی داشــت( و نیز فیلم های مســتند ســاخته ی 
انجمن از این راه منتشــر شــده اســت؛ که مجموع 
بازدیــد از آن ها به تازگی از مــرز یکصد هزار بازدید 

فراتر رفته است.

در ادامه، شمس احمدی با اشــاره به روند صعودی 
هزینه هــای تهیه و چــاپ مجله ی حســابدار طی 
ســال های اخیر، به ویژه پــس از جهش ناگهانی نرخ 
ارزهــای خارجی و افزایش سرســام آور قیمت انواع 
کاغذ طی ســال جاری، اقدامات گسترده ی شورای 
عالی به منظور مدیریت هزینه ی در این ارتباط طی 
ماه های پایانی سال مالی مورد گزارش را تشریح کرد. 
وی اســتفاده ی بهینه از نیروی انســانی دبیرخانه ی 
انجمن، جمع کردن دفتر مجله، تغییر چاپ مجله از 
چهاررنگ به تک رنگ، تغییر نوع کاغذ متن از گالسه 
به تحریر، و کاهش شماره های چاپ مجله از 10 به ۶ 
شماره در سال، را از جمله ی اهم اقدامات انجام شده 
در این ارتباط برشــمرد، و تصریــح کرد، در صورت 
عدم اعمال این اصالحات اساســی امکان تداوم چاپ 
و انتشار مجله در شرایط بســیار دشوار سال جاری 

فراهم نمی شد.

رئیــس انجمن در ادامه، با اشــاره بــه فعالیت های 
چندرســانه ای دبیرخانه ی انجمــن و مرکز آموزش 

حســابداران خبره )PACT( طی ســال گذشته، از 
ســاخت چهار فیلم مســتند »آقای حسابدار: زمانه 
و زندگی حسن ســجادی نژاد«، اسفند 13۹۶ )این 
 ،)www.aparat.com/v/hsFza پیونــد: 
»ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه ای«،  تیر 13۹۷ )این 
 ، )www.aparat.com/v/PJuCf پیـــــوند:
، مـرداد 13۹۷ )ایــن پیــــوند:  » IFRS در ایران«
 ، )w w w . a p a r a t . c o m / v / b z w I L

و »لــوکا پاچیولــی: قهرمان کمترشناخته شــده ی 
)ایــــــــن پیونـــــد:  آذر 13۹۷  رنســــانس«، 
www( توســط  .aparat .com /v / JoplU

دبیرخانه ی انجمن، و نیز تولید ده ها پادکست )فایل 
صوتــی( در دبیرخانه ی انجمــن و مرکز آموزش به 
عنوان اهم اقدامات انجام شده در این بخش یاد کرد.

شــمس احمدی در بخش پایانی گــزارش عملکرد 
گــروه انجمن، با اشــاره به عملکرد بســیار مثبت 
مرکز آمــوزش حســابداران خبــره )PACT( طی 
ســال مالی مورد گزارش، نمود ایــن عملکرد را در 
افزایش شــمار دانشــجویان مرکز آموزش از حدود 
پانزده هزار دانشــجو کالس در سال مالی گذشته به 
حدود 23هزار دانشــجو کالس در سال مالی مورد 
گزارش )بیــش از ۵0 درصد افزایــش( اعالم کرد، 
و این افزایش را نشــانه ی اعتمــاد فزاینده ی اهالی 
حرفه ی حسابداری به انجمن و PACT دانست. وی 
در این بخش از گزارش خود، از استقرار سامانه های 
اطالعاتی پیشــرفته، فراهم کردن امــکان ثبت نام 
آنالین، و همچنین اقدامات گسترده ی انجام شده به 
منظور بهسازی ســاختمان جدید مرکز آموزش به 
عنوان دیگر اقدامات برجسته ی انجام شده طی سال 

مالی مورد گزارش یاد کرد.
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حسابدار

شنیدنگزارشحســابرسمستقلوبازرس
قانونیدربارهیصورتهایمالیســالمالی
منتهیبه31شهریور1397وتصویبآنها

در ادامه، گزارش حســابرس مستقل و بازرس انجمن 
توسط رضا یعقوبی )بازرس اصلی انجمن( خوانده شد؛ 
و پس از پاسخ دادن به پرسش های حاضران در مجمع 
توسط منصور شمس احمدی )رئیس انجمن( و محسن 
قاسمی )دبیرکل(، در اجرای بند 1 بخش الف ماده ی 
23 اساسنامه، صورت های مالی تلفیقی گروه و انجمن 
حسابداران خبره ی ایران شــامل ترازنامه ها در تاریخ  
31 شهریور 13۹۷، صورت های درآمدها و هزینه ها و 
صورت های جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 
تاریخ مزبور، یادداشت های توضیحی، و گزارش عملکرد 

شورای عالی به تصویب مجمع رســید.

عادی اعضای وحقعضویت ورودیه افزایش
وخبره

در ادامــه، در اجــرای تبصــره ی 1 مــاده ی 11 
اساسنامه، پیشنهاد شــورای عالی مبنی بر افزایش 
مبلغ ورودیــه از 1.000.000 ریال به 2.000.000 
ریال و افزایش مبلغ حق عضویت ســاالنه ی اعضای 
عــادی از 1.000.000 ریال به 1.۵00.000 ریال و 
افزایش مبلغ حق عضویت ساالنه ی اعضای خبره از 
2.000.000 ریال به 3.000.000 ریال به تصویب 
رسید؛ و مقرر شد این افزایش از 1 فروردین 13۹8 

اعمال شود.

در این بخــش از مجمع، در پی تذکر شــماری از 
اعضای حاضــر در جلســه به عدم تناســب مبلغ 

درآمد حق عضویت )حــدود ۶20 میلیون تومان( با 
شمار اعضای انجمن )۹381 عضو(، محسن قاسمی 
)دبیرکل( تصریح کرد، متاســفانه شماری از اعضاء 
به رغم پیگیری های مســتمری که از سوی کارکنان 
امــور اعضای دبیرخانه ی انجمن انجام می شــود، به 
طور مرتب حق عضویت ســاالنه ی خود را پرداخت 
نمی کننــد. شــماری از اعضــاء نیز به طــور کلّی 
ارتباطشــان با انجمن قطع شــده است. با این حال، 
تاکنون اقدام انضباطی مشخصی در این باره از سوی 

انجمن انجام نشده است.

در این ارتباط، از سوی مجمع به شورای عالی تکلیف 
شد پس از بررسی دقیق موضوع، اقدامات انضباطی 
الزم درباره ی تعلیق یا خاتمه ی عضویت اعضایی که 
ارتباطشان با انجمن قطع شــده است در چارچوب 
مفاد ماده ی 11 اساســنامه انجام شــود؛ و نتیجه ی 
این اقدامات به مجمع عمومی عادی ســال آینده ی 

گزارش شود.

فراهمآوردنشرایطمعرفیموسساتخدمات
حسابداری 

در ایــن بخش همچنین در پی درخواســت یکی از 
اعضای حاضر در مجمع به نمایندگی از موسســات 
خدمات حســابداری، مبنی بر فراهم آوردن شرایط 
معرفی این قبیل موسسات از طریق مجله ی حسابدار 
و پایگاه اطالع رسانی انجمن، مقرر شد ضوابط انجام 
این کار در چارچوب مفاد ماده ی 10 اساســنامه ی 
انجمن از سوی شورای عالی تعیین و به منظور اجراء 

به دبیرخانه ی انجمن ابالغ شود.

انتخابروزنامهکثیراالنتشار
روزنامه هــای  گذشــته،  ســال های  روال  مطابــق 

اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه هـــــای 
کثیراالنتشار برای انتشار آگهی های انجمـــن تعیین 

شدند.

برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

اعضای انتخاب نحــوهی آییننامهی تصویب
شورایعالیوبازرسان

در ادامه ی دستور جلسه، جزئیات مفاد »آیین نامه ی 
نحوه ی انتخاب اعضای شــورای عالی و بازرســان« 
پیشــنهادی شــورای عالی در اجرای مواد 24 و 3۵ 
اساسنامه به منظور تعیین ضوابط برگزاری انتخابات 
اعضای شورای عالی و بازرسان انجمن، توسط سعید 
جمشیدی فرد )نایب رئیس انجمن( تبیین شد. پس 
از بحث و بررســی، این آیین نامــه در 21 ماده و 8 
تبصره به تصویب مجمع رســید؛ و از تاریخ تصویب 
الزم االجراء شــد. متن کامل این آیین نامه، عالوه بر 
پایگاه اطالع رســانی انجمن، در صفحات ۹-11 این 

شماره ی مجله نیز در دسترس عالقه مندان است.

برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

 تقدیرازاعضایخارجشــدهازشورایعالی،

مجلهی پیشــین وســردبیر انجمن بازرس
حسابدار

پیــش از اخــذ آراء حاضران برای انتخــاب اعضای 
شــورای عالی و بازرســان انجمن، با اهدای هدایایی 
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حسابدار

به رســم یادگار، از ســوی هیئت رئیسه ی مجمع و 
شماری از اعضای پیشــین و فعلی شورای عالی، به 
نمایندگــی از اعضای انجمن، از خدمات ارزشــمند 
اعضای خارج شــده از شورای عالی، به ترتیب الفبای 
نام خانوادگی، عبدالرضا تاالنه، سعید جمشیدی فرد، 
و محمدحســن فامیلی، طی ســه ســال گذشته، و 
همچنین، رضا یعقوبــی بازرس انجمن، و پرویز روح 
صداقت سردبیر پیشــین مجله ی حسابدار قدردانی 

شد.

برای دیدن ویدئو کد باال را اسکن کنید

انتخــاباعضایاصلیواعضــایعلیالبدل
شورایعالی

در بخــش پایانــی جلســه، در اجرای مــاده ی 24 
اساسنامه، انتخابات اعضای جدید شورای عالی )سه 
عضو اصلی و سه عضو علی البدل( انجام شد. بر اساس 
صورتجلســه ی شمــــــــارش آرای مأخوذه )2۷۹ 
رأی(، نتایــج زیر در ارتباط با انتخاب اعضــــــای 
جــــدید اصلی و علــــی البدل شورای عالی حاصل 

شد.

رحمتالهصادقیان  سیدمحمدباقرآبادی       محمدحسنفامیلی

ســه عضو اصلی جدید شــورای عالی برای سه سال 
آینده )به ترتیب شمار آراء(:

رحمت اله صادقیان )با 142 رأی(  
سید محمد باقرآبادی )با 123 رأی(  

محمدحسن فامیلی )با 113 رأی(  

ســه عضو علی البدل جدید شــورای عالی برای یک 
سال آینده )به ترتیب شمار آراء(:
غالمحسین دوانی )با 83 رأی(  

مهدی معین پور )با 40 رأی(  
مهسا قجربیگی )با 38 رأی(  

 
شمار آرای دیگر نامزدهای انتخابات شورای عالی نیز به 

ترتیب شمار آراء بدین ترتیب بود:
 مزدك کاظم زاده 3۷ رأی، مجید شــهبازی 20 رأی، 
محمدحسین زواریان 1۹ رأی، افشین نخبه فالح 1۶ رأی، 
عبداله آزاد 14 رأی، حمید خادم 12 رأی، محسن ژاله 
آزاد زنجـــانی ۹ رأی، هومن حسنی طالقانی 8 رأی، 
محمـــود زائری امیرانی 4 رأی، امیر سرآبادانی 3 رأی، 
احمد حاتمی 2 رأی، حیدر معصومی ســوره 2 رأی، و 

سید حمید التفاتی فاز 1 رأی

ترکیبشورایعالیبراییکسالآینده
در نتیجه ی خروج سه عضو یادشده از شورای عالی و 
ورود سه عضو منتخب این مجمع، ترکیب نه نفره ی 
اعضای شــورای عالی انجمن برای یک ســال آینده 
بدیــن ترتیب اســت )به ترتیب حــروف الفبای نام 
خانوادگی(: مهران آقایی، امیر ابراهیم زاده، مصطفی 
باتقوا، سیدمحمد باقرآبادی، منصور شمس احمدی، 
رحمت اله صادقیان، مریم علیشــیری، محمدحسن 

فامیلی، و مهدی مرادزاده فرد.

در نخســتین جلسه ی شــورای عالی پس از مجمع 
یادشــده، که عصرگاه دوشــنبه، 1۵ بهمن 13۹۷، 
در محــل دبیرخانه ی انجمن برگزار شــد، انتخابات 
تعیین ســمت های شــورای عالی در اجرای ماده ی 
2۹ اساسنامه و ماده ی 1 آیین نامه ی داخلی شورای 

عالی )مصوب 21 اســفند 138۵( انجام شد. مطابق 
تصمیمات متخذه در این جلســه، اعضای شــورای 
عالی به اتفاق آراء با پیشنهاد منصور شمس احمدی 
)رئیس پیشــین شــورای عالی( مبنی بــر انتخاب 
رحمت الــه صادقیان به عنوان رئیس شــورای عالی 
انجمــن موافقت کردند. بــر مبنــای مصوبات این 
جلسه، منصور شمس احمدی به عنوان نایب رئیس، 
مصطفی باتقوا به عنوان خزانه دار و محســن قاسمی 
به عنوان دبیر جلسات شورای عالـــــــی )با حفظ 
سمـــت به عنوان دبیرکل( برای یک ســــال آینده 

انتخاب شـــدند.

انتخاببازرساصلیوبازرسعلیالبدل 
در اجــرای ماده ی 3۵ اساســنامه نیــز رضا یعقوبی         
)با 143 رأی( به مدت یک سال به سمت بازرس اصلی 
و حســین خطیبیان )با 83 رأی( به ســمت بازرس 

علی البدل انجمن انتخاب شدند.                    

ویدئــوی کامــل همــه ی رویدادهــای انجمن 
حســـــابداران خبــره ی ایران را از طـــــریق 

آپـارات به نشــــانی زیر دنبــال کنیـــــد:
w w w . a p a r a t . c o m / i i c a _ i r

مهساقجربیگیمهدیمعینپورغالمحسیندوانی


