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حسابدار

گزارش

مجمع عمـومی
عادی ساالنــۀ
انجمن اعضای   
حسابداران خبرۀ
ایــــــران

ارائه ی گزارش عملکرد  انجمن، 
تصویب صورت های مالی گروه، 
انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار، 
انتخــاب جــواد باغــبــان، 
محمــدقبول، و پویا مهدوی فر

به عضویت در شـورای عالی، و 
انتخاب مجدد  رضا یعقـوبی به 
انجــمن اصلی  بازرس  عنوان 

از  پس  عالی  نخستین جلسه ی شــورای  در 
مجمع، رحمت الــه صادقیان به عنوان رئیس، 
مریم علیشــیری بــه عنوان نایــب رئیس، 
محمدحسن فامیلی به عنوان خزانه دار و محسن 
قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی )با 
حفظ سمت دبیرکل انجمن( انتخـاب شـــدند.

شامگاه  چهارشـنبه، 25 دی  1398

شــامگاه چهارشــنبه، 25 دی 1398، مجمــع 
عمومی عادی ساالنه ی اعضای انجمن حسابداران 
خبره ی ایران با حضور پرشــور و بی سابقه ی 396 
عضو انجمن در تاالر الغدیر دانشــکده ی مدیریت 
دانشگاه تهران برگزار شــد. در این مجمع، جواد 
باغبــان، محمد قبول و پویا مهدوی فر با کســب 
بیشــترین آراء ماخــوذه به مدت ســه ســال به 
عضویت در شــورای عالی انجمن انتخاب شدند. 
رضا یعقوبی نیز از سوی اکثریت اعضای حاضر در 
مجمع مجددا به عنوان بازرس اصلی انجمن طی 

یک سال آینده انتخاب شد. 

اعالم رسمیت جلسه
در آغاز جلســه، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن 
مجیــد و نواختن ســرود ملّی ایــران، رحمت اله 
صادقیان )رئیس انجمــن( در اجرای ماده ی 20 
اساسنامه رسمیت جلسه را اعالم کرد. سپس، در 
اجرای ماده ی یادشــده از ســوی اکثریت اعضای 
حاضر در مجمع، هوشــنگ خســتوئی به عنوان 
رئیس مجمــع، محمود زائــری امیرانی و هادی 
وادی نژاد به عنوان ناظــران، و فاطمه پوربعقوبی 
به عنوان منشــی هیئت رئیسه ی مجمع انتخاب 

شدند.

به  منتهــی  مالـــی  عملکرد سال  گزارش 
31 شهریور 1398

در آغاز ورود به دســتور جلســه، گزارش عملکرد 
ایران  ساالنه ی گروه انجمن حســابداران خبره ی 
شــامل انجمن و مرکز آموزش حســابداران خبره 
)PACT( در ســال مالی منتهی به 31 شــهریور 
1398 توسط رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن( 
ارائه شــد. ابتدای ایــن گزارش، آمــار مربوط به 
پراکندگــی جغرافیایی اعضا، ترکیب اعضای عادی 
و خبره، ترکیب شــغلی اعضا، ترکیب جنســیتی 
اعضا، و ترکیب تحصیلی اعضا به منظور آشــنایی 
با شــرایط کلی انجمن در پایان ســال مالی مورد 

گزارش به شرح نمایه های 1 تا 5 ارائه شد.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

نمایه ی 1 – پراکندگی جغرافیایی اعضا

استانردیف

سال 1398

تعداد 
اعضا

درصد از 
کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

736472.285367.85تهران1

3923.84339.19اصفهان2

3323.25206.41خراسان رضوی3

2782.732811.20البرز4

2642.592610.92آذربایجان شرقی5

1831.792012.26خوزستان6

1571.55106.80مازندران7

1261.231917.75فارس8

1161.1398.41آذربایجان غربی9

960.941011.62یزد10

940.9289.30گیالن11

840.82810.52مرکزی12

730.7122.81کرمان13

620.60610.71هرمزگان14

610.59712.96گلستان15

580.56611.53قزوین16

550.53817.02کرمانشاه17

460.45512.19کردستان18

410.4037.89اردبیل19

400.39514.28همدان 20

390.38411.42قم21

370.361037.03سمنان22

370.36619.35زنجان23

360.3525.88لرستان24

290.281052.63بوشهر25

)6.60()2(280.27خراسان جنوبی26

190.18318.75کهگیلویه و بویراحمد27

170.16430.76سیستان و بلوچستان28

100.09111.11خراسان شمالی29

70.0600.00ایالم30

70.0600.00چهارمحال بختیاری31

10188100.008078.60جمع کل

هیئت رئیسه مجمع، به ترتیب از راســت: هادی وادی نژاد و محمود زائری 
امیرانی)ناظران(، هوشنگ خستوئی)رئیس( و فاطمه پوریعقوبی)منشی(

رحمت اله صادقیان
)رئیس انجمن(
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نمایه ی 2 – ترکیب اعضای عادی و خبره
درصد از کلتعدادنوع عضویت

6386.27حسابدار مستقل خبره

690.68حسابدار مدیریت خبره

500.49حسابدار مالی خبره

943192.57عادی

10188100.00جمع کل

نمایه ی 3 – ترکیب شغلی اعضا
درصد از کلتعدادشغل

487747.88حسابدار

322331.65حسابرس

164516.15مدیرمالی

2572.52دانشگاهی

1841.80مشاور و طراح سیستم

10188100.00جمع کل

نمایه ی 4 – ترکیب جنسیتی اعضا
درصد از کلتعدادجنسیت

886487.00مرد

132413.00زن

10188100.00جمع کل

نمایه ی 5 – ترکیب تحصیلی اعضا
درصد از کلتعدادمدرک تحصیلی

720670.73کارشناسی

282927.77کارشناسی ارشد

1531.50دکتری

10188100.00جمع کل

رئیس انجمن از برگزاری »آزمون های گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل« )20 و 21 اردیبهشت و 
10 آبان 1398(، »آزمون حســابدار مالی خبره ی 
ســال 1398« )1 آذر 1398( و »آزمون حسابدار 
مدیریت خبــره ی ســال 1398« )1 آذر 1398( 
بــه عنوان یکی از برجســته ترین اقدامات حرفه ای 

انجمن طی یک سال گذشته یاد کرد.

وی در ادامــه، از برگــزاری: 1( چهلمین همایش 
انجمــن با عنــوان مدیریت هزینــه: در عمل )11 
مهر 1397، دانشــکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، 
2( آیین ویژه ی معرفی پذیرفته شدگان آزمون های 

عضویت خبــره ی انجمن هم زمان بــا دوازدهمین 
ســاالنه ی گرامی داشــت روز حســابدار )19 آذر 
1397، دانشــکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، 3( 
چهل و یکمیــن همایش انجمن بــا عنوان تامین 
مالی از بازار سرمایه )29 خرداد 1398، دانشکده ی 
مدیریت دانشــگاه تهران(، 4( نخســتین همایش 
استانداردهای جدید حســابداری ایران با همکاری 
مرکز آموزش حســابداران خبره )9 مرداد 1398، 
دانشــکده ی مدیریت دانشــگاه تهران(، و 5( آیین 
ویژه ی معرفی پذیرفته شدگان آزمون های عضویت 
خبره ی انجمن هم زمان با ســیزدهمین ســاالنه ی 
 ،1398 آذر   17( حســابدار  روز  گرامی داشــت 
دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، به عنوان پنج 
گردهمایی حرفه ای برگزارشده توسط انجمن طی 

یک سال گذشته نام برد.

صادقیان یادآور شد، عالوه بر انتشار مشروح گزارش 
برگــزاری این رویدادها از راه پایگاه اطالع رســانی 
انجمن و مجله ی حســابدار، فیلم کامل بخش های 
مختلف آن ها نیز از طریق کانال رســمی انجمن در 
 )www.aparat.com/iica_ir آپارات )به نشانی
منتشــر شــده اند و در دســترس اعضای گرانمایه 
و دیگــر عالقه مندان قــرار دارند. در ایــن کانال 
ویدئویی کــه از بهمن 1394 توســط دبیرخانه ی 
انجمــن راه اندازی شــده اســت، تا کنــون قریب 
به 200 ویدئــوی مربوط بــه رویدادهای مختلف 
همایش ها،  )مجامع،  انجمن  توســط  برگزارشــده 
آزمون ها، آیین های گرامی داشت(، مجله ی حسابدار 
)میزگردها، مصاحبه ها، ...( و نیز فیلم های مســتند 
ســاخته ی انجمن منتشــر شــده اســت. مجموع 
بازدیدهای این حدود 3000 دقیقه ویدئو به تازگی 
از مرز 150.000 بازدید فراتر رفته اســت. گفتنی 
است، طی یک سال گذشته، مجموعه ی ویدئوهای 
مربوط به همایش های پیشــین انجمن )از ســال 

1372( که بر روی نوارهای VHS در دفتر انجمن 
موجود هستند، همگی به نسخه ی دیجیتال تبدیل 
شده اند؛ که به مرور از طریق این کانال منتشر و در 

اختیار عالقه مندان قرار خواهند گرفت.

رئیس انجمــن در بخش پایانی گــزارش عملکرد 
گروه انجمن، با اشاره به عملکرد بسیار مثبت مرکز 
آموزش حســابداران خبره )PACT( طی سال مالی 
مورد گزارش، نمود این عملکرد را در افزایش شمار 
دانشجویان مرکز آموزش از حدود 23 هزار دانشجو 
کالس در ســال مالی گذشــته به حدود 30 هزار 
دانشجو کالس در ســال مالی مورد گزارش )بیش 
از 30 درصد افزایــش( اعالم کرد، و این افزایش را 
نشانه ی اعتماد فزاینده ی اهالی حرفه ی حسابداری 
بــه انجمن و PACT دانســت. وی در این بخش از 
گزارش خود، از طراحی و برگزاری دوره های جدید 
آموزشــی، برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری 
)آنالیــن(، برگــزاری و حضــور در ســمینارها و 
گردهمایی های حرفه، توســعه ی نرم افزار مدیریت 
روابط مشتریان )CRM( و وبگاه، اقدامات تبلیغاتی 
و بازاریابی، و همچنین اقدامات تکمیلی انجام شده 
به منظور بهسازی ساختمان جدید مرکز آموزش به 
عنوان دیگر اقدامات برجسته ی انجام شده طی سال 

مالی مورد گزارش یاد کرد.

وی همچنین، نصب و راه اندازی شماره ی تلفن پنج 
 ،)VOIP( رقمی و ســامانه ی تلفن بر بستر شبکه
گســترش آموزش های مرتبط با حسابداری بخش 
عمومی در شرکت های دولتی، توسعه ی تحقیقات 
از طریق ایجــاد درآمد کتاب برای نویســندگان، 
برگزاری کارگاه های تخصصــی در حوزه ی مالی، 
تمرکــز بر برگزاری همه ی دوره های آموزشــی به 
صورت غیرحضوری )آنالین(، توسعه ی پروژه های 
بازاریابــی از قبیــل ایمیل مارکتینگ، شــناخت 
دانشــجویان وفادار، شناســایی افــراد معرف و..، 
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افزایش مخاطبان ایمیــل مارکتینگ به 30 هزار 
نفر، فعال تر شــدن در تولید محتــوا برای افزایش 
بازدیدکننــدگان وبــگاه، و ایجاد امــکان صدور 
صورتحساب از طریق نرم افزار CRM را از جمله ی 

اهم برنامه های آینده ی PACT اعالم کرد.

انتشارات انجمن
رحمت الــه صادقیــان، در بخش پایانــی گزارش 
خود، از انتشــار کتاب های پاســخ به ســواالت و 
حل مســائل کتاب هــای "حســابداری مدیریت: 
کلیات" و "حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد"، 
مجموعه ی ســواالت و پاســخ های آزمون دیپلم 
گزارشــگری مالی بین المللــی )DipIFR( انجمن 
حســابداران رســمی خبره )ACCA( با همکاری 
انتشارات مهربان، اولین راهنمای جامع و کاربردی 
خدمات مالیاتی مشــاغل، و چارچوب بین المللی 
گزارشگری یکپارچه به عنوان انتشارات انجمن در 

سال مورد گزارش یاد کرد.

فایل الکترونیکی گزارش عملکرد سال مالی 
منتهی به 31 شهریور 1398

 pdf |( عالقه مندان می توانند فایــل الکترونیکی
16mb( گزارش عملکرد ســـــــال مالـــــــی 
منتهی به 31 شـــــهریور 1398 )36 صفحــــه( 
را از وبگــــــاه انجمـــــــــن به نشـــــــانی    
https://iica.ir/files/1398/10/1398_

Annual_Report.pdf دانلود کنند.

انتشــار  درباره ی  دبیــرکل  توضیحــات 
الکترونیکی و چند رسانه ای مجله ی حسابدار 
و ضوابط معرفی موسسات حسابداری توسط 

انجمن
پس از گزارش عملکرد انجمن، محســن قاســمی 
دبیرکل انجمن و سردبیر مجله ی حسابدار با حضور 
در جایگاه به پرسش های حاضران درباره ی انتشار 
الکترونیکی و چند رســانه ای مجله ی حســابدار 
و ضوابط معرفی موسســات حســابداری توســط 
انجمن پاســخ گفــت. وی در ارتباط با پیشــنهاد 
یکی از اعضای حاضــر در مجمع مبنی بر کاهش 
هزینه های انتشار مجله ی حسابدار از طریق انتشار 
الکترونیکــی آن گفت، با توجه راه انــدازی وبگاه 
 hesabdar.iica.ir اختصاصی مجله به نشــانی
هم اینک زیرساخت الزم برای این کار فراهم شده 
اســت. ولی با توجه به این که شــماری از اعضای 
انجمن تمایل به دریافت نســخه ی کاغذی مجله 
داشــته اند، تا کنون انتشار نسخه ی الکترونیکی با 
یک شماره تاخیر نسبت به انتشار نسخه ی کاغذی 
انجام شده اســت. ولی چنان چه هر گروه از اعضا 
در راســتای کاهش هزینه های انجمن و حفاظت 
از محیــط زیســت تمایــل به دریافت نســخه ی 
الکترونیکی به جای نسخه ی کاغذی داشته باشند، 
ایــن آمادگی در انجمن وجود دارد که نســخه ی 
الکترونیکــی مجله هم زمان با ارســال به چاپخانه 

برای این گروه از اعضا ارسال شود.

به گفته ی سردبیر مجله ی حسابدار طی یک سال 
گذشته همه ی شــماره ی پیشــین مجله )از آذر 
1363( بر روی وبــگاه اختصاصی مجله بارگذاری 
شده اند و در دســترس عالقه مندان قرار دارد. وی 
در این بخش از ســخنان خود یادآور شد، مجله ی 
حســابدار هم اینک به صورت یک نشریه ی چند 
رسانه ای منتشر می شــود. بدین ترتیب که، پیوند 
فایل شــنیداری و دیداری همه ی مطالب تولیدی 
انجمن از جمله، میزگردهــا، مصاحبه ها، مجامع، 
همایش هــا، آیین هــای گرامیداشــت، ... در کنار 
متن نوشــتاری آن ها در مجله درج و در دسترس 
خوانندگان قرار داده می شــود. مثال، اگر متن یک 
میزگرد در مجله منتشر می شود، خوانندگان مجله 
به راحتی می توانند فیلم کامل آن میزگرد را هم از 
apparat.com/( طریق کانال انجمن در آپارات برای دیدن ویدئوها کدهای باال را اسکن کنید

iica_ir( ببیننــد، یا فایل صوتــی آن را از طریق 
t.me/( کانال پادکســت های انجمــن در تلگرام

podcast_iica_ir( بشوند. 

دبیرکل انجمن در بخــش پایانی توضیحات خود، 
در ارتباط با فراهم شــدن امکان معرفی موسسات 
خدمات مالی و حســابداری توسط انجمن گفت، 
شــورای عالــی انجمــن در اجرای مــاده ی 10 
اساسنامه، در جلسه ی مورخ 25 فروردین 1398، 
"آیین نامــه ی چگونگی معرفی اشــخاص حقوقی 
تشکیل شــده توســط اعضای خبره" را به تصویب 
رسانده است. بدین ترتیب، هم اینک امکان معرفی 
موسسات خدمات مالی و حســابداری که ضوابط 
این آیین نامه را احراز می کنند، فراهم شــده است. 
متن کامل این آیین نامــه بر روی وبگاه انجمن به 
https://iica.ir/files/1398/01/ نشــانی 
در   I ICA_Rules_1398_01_25.pdf

دسترس عالقه مندان قرار دارد.

گزارش حسابرس مســتقل و بازرس انجمن 
منتهی  مالی  سال  مالی  صورت های  درباره ی 

به 31 شهریور 1398
در ادامه ی دســتور جلســه، گزارش حســابرس 
مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی بازرس 
اصلی انجمن خوانده شــد. سپس، در اجرای بند 1 
بخش الف ماده ی 23 اساسنامه، صورت های مالی 
تلفیقی گروه و انجمن حســابداران خبره ی ایران 
شــامل ترازنامه ها در تاریخ  31 شــهریور 1398، 
صورت های درآمدها و هزینه ها و صورت های جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به تاریخ مزبور، 
یادداشت های توضیحـــی، و گـــزارش عملکـرد 

شورای عالی به تصـــویب مجمع رســـید.
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انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار 
گذشــته،  ســال های  روال  مطابــق  ادامــه،  در 
روزنامه هــای اطالعات و دنیــای اقتصاد به عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشــار برای انتشار آگهی های 

انجمن تعیین شدند.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

معرفی نامزدهای انتخابات شورای عالی
در ادامــه، پیش از اخــذ آرای حاضران در مجمع، 
نامزدهای انتخابات شورای عالی مختصرا به معرفی 
خود و برنامه هایشــان برای حاضــران پرداختند. 
ویدئــوی کامل این بخش از مجمــع نیز در کانال 
انجمن در آپارات )apparat.com/iica_ir( در 

دسترس عالقه مندان است.

 تقدیر از اعضای خارج شده از شورای عالی
پیــش از اخذ آراء حاضران بــرای انتخاب اعضای 
شــورای عالی و بازرسان انجمن، با اهدای هدایایی 

به رســم یادگار، از ســوی هیئت رئیسه ی مجمع 
و شــماری از اعضــای پیشــین و فعلی شــورای 
عالی، به نمایندگــی از اعضای انجمن، از خدمات 
ارزشمند اعضای خارج شده از شورای عالی، منصور 
شمس احمدی، امیر ابراهیم زاده و مصطفی باتقوا، 
طی ســه سال گذشــته، و همچنین، رضا یعقوبی 

بازرس انجمن قدردانی شد.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

انتخاب اعضای اصلــی و اعضای علی البدل 
شورای عالی

در بخــش پایانی جلســه، در اجــرای ماده ی 24 
اساســنامه، انتخابات اعضای جدید شــورای عالی 
)ســه عضو اصلی و سه عضو علی البدل( انجام شد. 
بر اســاس صورتجلسه ی شــمارش آرای مأخوذه، 
نتایج زیر در ارتباط با انتخاب اعضای جدید اصلی 

و علی البدل شورای عالی حاصل شد.

پویا مهدوی فرمحمد قبولجواد باغبان

ســه عضو اصلی جدید شورای عالی برای سه سال 
آینده )به ترتیب شمار آراء(:
جواد باغبان با 262 رای  
محمد قبول با 221 رای  

پویا مهدوی فر با 182 رای  

ســه عضو علی البدل جدید شورای عالی برای یک 
سال آینده )به ترتیب شمار آراء(:
محمدتقی رضائی با 100 رای  

مهدی معین پور با 46 رای  
علیرضا خلیلی با 36 رای  

ترکیب شورای عالی برای یک سال آینده
در نتیجه ی خروج ســه عضو یادشده از شورای 
عالی و ورود سه عضو منتخب این مجمع، ترکیب 
نــه نفره ی اعضای شــورای عالــی انجمن برای 
یک ســال آینده بدین ترتیب اســت )به ترتیب 
آقایی،  مهــران  نــام خانوادگی(:  الفبای  حروف 
جــواد باغبان، ســیدمحمد باقرآبادی، رحمت اله 
صادقیان، مریم علیشــیری، محمدحسن فامیلی، 
محمــد قبــول، مهــدی مرادزاده فــرد، و پویا 

مهدوی فر.

در نخستین جلســه ی شورای عالی پس از مجمع 
یادشــده، که عصرگاه یکشــنبه، 6 بهمن 1398، 
در محل دبیرخانه ی انجمن برگزار شــد، انتخابات 
تعیین سمت های شــورای عالی در اجرای ماده ی 
29 اساســنامه و مــاده ی 1 آیین نامــه ی داخلی 
شورای عالی )مصوب 21 اسفند 1385( انجام شد. 
مطابق تصمیمات متخذه در این جلســه، اعضای 
شــورای عالی به اتفاق آراء رحمت اله صادقیان را 
به عنوان رئیس، مریم علیشیری را به عنوان نایب 
رئیس، محمدحسن فامیلی را به عنوان خزانه دار و 
محسن قاســمی را به عنوان دبیر جلسات شورای 
عالی )با حفظ ســمت به عنوان دبیرکل( برای یک 

سال آینده انتخاب کردند.

حسین خطیبیان رضا یعقوبی

انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل 
در مجمع یادشده، در اجرای ماده ی 35 اساسنامه 
رضــا یعقوبی )با 204 رأی( به مدت یک ســال به 
ســمت بازرس اصلی و حســین خطیبیان )با 65 
رأی( به ســمت بازرس علی البدل انجمن انتخاب 

شدند.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید
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حسابدار

روز شمار عملکرد ساالنه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )1397-98(

در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397 تا 30 مهر 1397 تمدید شد.1397/07/01

چهلمین همایش انجمن با عنوان »مدیریت هزینه: در عمل« در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.1397/07/11

1397/07/28 PACT انجمن( در محل ساختمان مرکزی  »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 1397« )دومین آزمون کتبی، سراسری و متحدالشکل گواهینامه های حرفه ای 
برگزار شد.

شماره 317، شهریور 1397، مجله ی حسابدار، با موضوع محوری »حسابرسی داخلی در ایران« منتشر شد.1 /1397/08

از سوی انتشارات انجمن ترجمه ی فارسی پاسخ به سواالت و حل مسائل کتاب های »حسابداری مدیریت: کلیات« و »حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد« )ترجمه ی مجید 7 /08/ 1397
میراسکندری( با هدف کمک به داوطلبان شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« و آزمون های سال های آینده منتشر شد.

در دو نامه ی جداگانه خطاب به رئیس و دبیرکل انجمن، مدیرعامل موسسه ی خیریه ی محک ضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه ی انجمن از کودکان مبتالء به سرطان، 9 /08/ 1397
از موفقیت بزرگ محک در کسب باالترین رتبه ی ارزیابی در بین 328 سازمان مردم نهاد در سطح جهان خبر داد.

مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« پایان یافت.1397/08/15

دبیرخانه ی انجمن با صدور اطالعیه ای فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« را اعالم کرد20 /08/ 1397

»آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« )سومین آزمون کتبی، سراسری و متحدالشکل گواهینامه های حرفه ای انجمن( در محل ساختمان مرکزی PACT برگزار 26 /1397/08
شد.

شماره ی 318 و 319، مهر و آبان 1397، مجله ی حسابدار، با گزارش کامل چهلمین همایش انجمن با عنوان »مدیریت هزینه در عمل« )11 مهر 1397( منتشر شد.08/27/ 1397

دبیرخانه ی انجمن با صدور اطالعیه ای حسابداران سرتاسر کشور را به برگزاری هر چه باشکوه تر دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامیداشت روز حسابدار فراخواند.6 /09/ 1397

دبیرکل انجمن در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی انجمن جزئیات برگزاری دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت روز حسابدار توسط انجمن را تشریح کرد.11 /09/ 1397

در راستای ارائه ی خدمات رفاهی به اعضای انجمن قرارداد گروهی بیمه ی درمانی تکمیلی با بیمه ی ایران تمدید شد.12 /09/ 1397

در آستانه ی فرارسیدن پانزدهم آذرماه، روز حسابدار، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران به همراه دبیرکل جامعه ی حسابداران رسمی ایران و غالمحسین دوانی در 14 /1397/09
برنامه ی چالش رادیو اقتصاد با موضوع حسابداران و شفافیت مالی حضور یافتند.

دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، پس از نمایش برای 09/19/ 1397
نخستین بار فیلم مستند »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده ی رنسانس« )ساخته ی انجمن، آذر 1397(، و قدردانی از نفرات برتر »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 
1397« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« و نویسندگان مقاالت برگزیده ی مجله ی حسابدار در سال 1397، از هوشنگ خستوئی و عباس هشی به عنوان 

چهره های ماندگار انجمن در سال 1397 تقدیر شد.

کارنامه ی شرکت کنندگان در »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 1397« )مورخ 26 مهر1397( و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1397« )مورخ 28 آبان 1397( 24 /09/ 1397
صادر شد.

پیرو انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی ساالنه )23 دی 1397( اعضای واجد شرایط انجمن برای اعالم نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده 10/9/ 1397
شدند.

آخرین فهرست نامزدهای انتخابات شورای عالی  منتشر شد.22 /1397/10

منصور شمس احمدی )رئیس وقت انجمن( در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن از تصویت صدور گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل از سوی انجمن برای متقاضیان واجد 23 /10/ 1397
شرایط از طریق برگزاری آزمون های عملی خبر داد.

شماره ی 320 و 321، آذر و دی 1397، مجله ی حسابدار منتشر شد.9 /11/ 1397

در نخستین جلسه ی شورای عالی)پس از مجمع( رحمت اله صادقیان به پیشنهاد منصور شمس احمدی و با اتفاق آراء اعضای شورای عالی به سمت رئیس شورای عالی انجمن 10/15/ 1397
در یک سال آینده برگزیده شد.

»کنگره ی آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور« با حمایت انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( در دانشگاه الزهراء برگزار شد.5 /12/ 1397

نسخه ی آزمایشی »پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری« تحت نظارت انجمن با هدف کمک به معرفی هر چه بهتر کتابهای حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد 01/19/  1398
نیاز حسابداران رونمایی شد.

شماره ی 322 و 323 ، بهمن و اسفند 1397، مجله ی حسابدار منتشر شد.20 /01/ 1398

در نخستین جلسه ی شورای عالی در سال 1398 »آیین نامه ی چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل شده توسط اعضای خبره« موضوع ماده ی 10 اساسنامه به 27 /01/ 1398
تصویب رسید.

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در نخستین آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« مورخ 20 و 21 اردیبهشت 1398 صادر شد.4 /02/ 1398

دبیرخانه ی انجمن با صدور »متمم فراخوان ثبت نام در آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« به دواطلبانی که در دوره ی آموزشی PACT شرکت کرده اند تأکید کرد 02/10/ 1398
برای شرکت در آزمون باید فرایند ثبت نام را طی کنند. )معافیت این دواطلبان از پرداخت وجه ثبت نام(
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روز شمار عملکرد ساالنه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )1397-98(

با حضور در میزگرد مجله  ی حسابدار: اعضای کارگروه خدمات مالیاتی مشاغل ضمن بحث و تبادل نظر درباره ی ابعاد مختلف خدمات مالیاتی مشاغل به ارائه ی توضیحاتی 02/11/ 1398
مهم درباره ی منابع و چگونگی برگزاری آزمون انجمن پرداختند.

فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« از سوی دبیرخانه ی انجمن اعالم شد.02/18/ 1398

نخستین »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ی ایران در سه گروه جداگانه ی دواطلبان واجد شرایط در محل مرکز آموزش حسابداران 20 و 21 /02/ 1398
خبره )PACT( برگزار شد.

از سوی کارگروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست 54 پذیرفته شده ی نهایی نخستین »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ی  31 /02/ 1398
ایران )20 و 21 اردیبهشت 1398( اعالم شد.

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1398« صادر شد.8 /03/ 1398

با همکاری انجمن: کتاب »مجموعه ی سؤاالت و پاسخ های DipIFR« )انتشارات مهربان( با هدف کمک به شرکت کنندگان آزمون دیپلم گزارشگری مالی بین المللی انجمن  03/13/ 1398
حسابداران خبره ی ایران منتشر شد.

 مدیر امور اعضاء جامعه ی حسابداران رسمی ایران احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی شرکت کننده در همایش »تأمین مالی از بازار سرمایه « )29 خرداد 1398( را مورد تأیید قرار داد. 03/16/ 1398

در گفت گو با پایگاه اطالع رسانی انجمن: دبیرعلمی چهل و یکمین همایش انجمن با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« )29 خرداد 1398( به تبیین اهداف انجمن از برگزاری  18 /03/ 1398
این همایش و بیان محورهای اصلی همایش  پرداخت.

مصوبات هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره در ارتباط با »تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1398« منتشر شد. 21 /03/ 1398

شماره ی 324 و 325، فروردین و اردیبهشت 1398، مجله ی حسابدار منتشر شد. 22 /1398/03

1398/03/25  PACT منصوب شد. خدمات ارزشمند و تأثیرگذار ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین )PACT( محسن غالمرضایی به عنوان مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره
، مورد تقدیر شورای عالی انجمن و شورای  مدیریت PACT قرار گرفت.

چهل و یکمین همایش انجمن با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« با حضور پرشور اهالی حرفه ی در حسابداری و فعاالن بازار سرمایه در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت   03/29/ 1398
دانشگاه تهران برگزار شد.

فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 1398 صادر شد.  11 /04/ 1398

از سوی رئیس دانشگاه صنعت نفت: علی مرادی به عنوان نماینده ی دانشگاه صنعت نفت در هیئت امناء و شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره PACT معرفی شد.  12 /04/ 1398

زنده یاد محمد منیری دبیرکل فقید و عضو پیشین شورای عالی انجمن در سن هشتاد سالگی در تهران دیده از جهان فروبست.  4 /05/ 1398

با همکاری انجمن و PACT »همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران: چالش ها و راهکارهای پیاده سازی در اجراء« در تاالر الغدیر دانشکده ی تهران برگزار شد.  05/9/ 1398

شماره ی 326 و 327، خرداد و تیر 1398، مجله ی  حسابدار دربرگیرنده ی گزارش کامل چهل و یکمین همایش انجمن منتشر شد.  9 /05/ 1398

بر مبنای مصوبه ی شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن در هفتمین دوره ی انتخابات شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران اعالم شد.2 /1398/06

مطابقه ی اطالعیه ی صادره از سوی دبیرخانه ی انجمن: در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت 3 /06/ 1398
خبره ی سال 1398« تمدید شد.

پیرو اعالم مصادیق انجمن های حرفه ای از سوی جامعه ی حسابداران رسمی ایران، دبیرکل انجمن طی نامه ای به جامعه ی حسابداران رسمی ایران انطباق شرایط انجمن با 4 /06/ 1398
شرایط چهارگانه ی ابالغی را اعالم کرد.

مطابق اطالعیه ی صادره از سوی دبیرخانه ی انجمن: مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 1398« تا 30 مهر 1398 تمدید، و مواد و منابع آزمون سال جاری 5  /06/ 1398
مشابه آزمون سال گذشته اعالم شد. 

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در  آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل مورخ 10 آبان 1398« صادر شد.25 /06/ 1398

شماره ی 328 و 329، مرداد و شهریور 1398، مجله ی »حسابدار«منتشر شد.13 /07/ 1398

از سوی شورای عالی، هوشنگ خستوئی و غالمحسین دوانی به عنوان نمایندگان انجمن در هیئت امنای PACT و محسن قاسمی به عنوان نماینده ی انجمن در شورای 21 /07/ 1398
مدیریت PACT منصوب شدند.

 » آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« در ساختمان PACT برگزار شد.10 /08/ 1398

 »آزمون حسابدار مالی خبره ی  سال 1398« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 1398« در ساختمان PACT برگزار شد.1 /1398/09

از سوی کارگروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست 31 پذیرفته شده ی نهایی دومین»آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن)10 آبان 1398( اعالم شد.09/17/ 1398

سیزدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن و با حضور قریب به ششصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی 09/17/ 1398
استقالل برگزار شد.

» اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« )نوشته ی مهدی غریب و رامین امیدی( با هدف راهنمایی عالقه مندان به شرکت در آزمون گواهینامه ی خدمات 23 /09/ 1398
مالیاتی مشاغل از سوی انجمن منتشر شد.


