شمـاره759076 :
تاریخ 7 :دی 1398

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

انجمنحسابدارانخبرهایران

(مـوسسـه غیـرتجـاری ثبـتشـده بـه شمــاره ) 1500

عضوگرامی

با سال م حتراح م بین سله ح ناا عالی دعوت میشود در نهس مجمع عمومی عادی ساالن حعضای حنجم تسابیحرحن خباه حناحن
ک در ر چهارشاب  25دی  1398ساعت  16:00در محل تاالر حلغینا دحنشکیه مینانت دحنشگاه تهاحن حقع در تهاحن بزرگاحه
نالل آل حتمی تقاطع بزرگاحه چماحن حبریحی پل نصا (گلشا) باگزحر خوحهی شی تضور ب هم رسانلی.

دستورجلسه:
 .1استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به  31شهریور 1398
 .2استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به  31شهریور 1398
 .3تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به  31شهریور 1398
 .4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 . 5انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل
 .6انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی
 .7دیگر موضوعهایی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است
تذکر مهم (:)1

طبق ماده  16اساسنامه« ،حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از  50درصد اعضای واجد شرایط
یشگفته ،نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیینشده برای جلسه نوبت اول
رایدادن است .در صورت حاصل نشدن اکثریت پ 
تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت» .از این رو ،در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول مجمع
(ساعت  ،) 16:00نوبت دوم مجمع در همان روز در همان محل و با همان دستور جلسه در ساعت  17:00با حضور هر تعداد از اعضاء
رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

انتخاباتاعضایشورایعالی

با تون ب حن ک در مجمع عمومی عادی ساالن سال ناری س نفا ح حعضای شورحی عالی – (ب تاتلب حلفبا) :حملا حباحهلم حده
مصطفی باتقوح ماصور شمسحتمیی – ح شورحی عالی خارج میشونی؛ در صورت تمانل کانینیحتوری خود رح باحی تضور در
حنرخابات شورحی عالی ب صورت کربی ب دبلاخان حنجم حعال م فامانلی.
میشونی ک تیحقل س سال سابق عضونت در حنجم دحرنی.

طبق ماده  24حساساام حعضای شورحی عالی ح بل حعضانی حنرخا
هاگامی ک شانک نا کارمای حسرخیحمی نک موسس تاف حی عضو شورحی عالی حست شخص دنگای ح آن موسس تاف حی نمیتوحنی
نامزد عضونت در شورحی عالی شود .در موحردی ک ح نک موسس تاف حی چای نفا نامزد عضونت در شورحی عالی باشای تاها نک نفا
ک نسبت ب نامزدهای دنگا آن موسس تاف حی رحی بلشرای دحرد میتوحنی ب عضونت شورحی عالی درآنی .در ها تال عضونت بلش
ح نک نفا ح حعضای نک موسس تاف حی در شورحی عالی؛ نا حنرخا با رسان ح بل حعضای شاغل در موسس تاف حی ک نک نفا ح
آن موسس عضو شورحی عالی حست مجا نلست .حکثانت حعضای حصهی شورحی عالی بانی عضو خباه باشای .مادحمی ک حن حکثانت
حتاح نشیه باشی؛ ب تاتلب آرحء ح عضو عهیحلبیل خباه باحی نانگزنای آخان عضو حصهی ک خباه نلست دعوت ب عمل میآنی.
تذکر مهم (:)2

ضوابط مقرر در «آییننامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان» (مصوب جلسه مورخ  23دی  1397مجمع عمومی عادی
ساالنه اعضاء) ناظر بر انتخابات سال جاری است .متن کامل این آییننامه بر روی وبگاه انجمن به نشانی زیر یا کد تصویری سمت
چپ صفحه در دسترس اعضای محترم استhttp://iica.ir/files/iica/rules/IICA-Council-Election-Final-edition-1397-10-23.pdf :

تذکر مهم (:)3

میشوند که بدهی بابت حقعضویت نداشته باشند».
طبق ماده  18اساسنامه« ،اعضایی واجد شرایط رایدادن محسوب 

دحنهود آنل نام حنرخابات
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