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1 97/01/20 

در هتل  19/01/1397آقاي علوي ضمن تبریک سال نو و آرزوي سالمتی براي حضار، گزارشی از مراسم دید و بازدید نوروزي که در مورخ  -
 استقالل برگزار شده بود ارایه نمودند. 

هاي انجام شده در خصوص حق عضویت آیفک گزارشی ارائه نمودند که طبق ایمیل دریافتی، جامعه از پیگیريآقاي علوي از مکاتبات و  -
اي هاي بازنگري، ترجمه و چاپ کتاب آیین رفتار حرفهمعاف گردیده و قرار شد کلیه هزینه 2018و  2017هاي  پرداخت حق عضویت سال

 از محل ذخیره حق عضویت تهاتر گردد. 
جلسات قبل آقاي علوي گزارشی از موارد مطروحه در جلسه با مدیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمودند که در این خصوص آقاي پیرو  -

ها،  بندي اطالعات بر حسب استانبیرانوند لیست اطالعات مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی را ارائه نمودند و قرار شد پس از دسته
 زمان تأمین اجتماعی ارسال شود.لیست مزبور براي سا

هاي انجام شده و به منظور تهیه و ارایه آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت واحد مالی و اداري جامعه ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی -
و گزارش فعالیت تا هاي مالی  در موعد مقرر در اساسنامه، قرار شد که صورت 1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت صورت

 عالی نظارت ارایه شود. تهیه و به هیأت 1397پایان فروردین ماه سال 
هاي دریافتی بازنگري گردیده در جلسه مطرح بندي مؤسسات حسابرسی که بر اساس نظر خواهینامه طبقهپیرو جلسات قبل موضوع آیین -

عالی هاي انجام شده قرار شد موضوع به شوراينمودند. پس از بحث و بررسینامه مزبور ارایه و هر یک از حضار نظرات خود را خصوص آیین
 ارایه شود.

اساسنامه بازنگري شده جامعه که اصالحات الزم توسط کمیته تدوین اصالح اساسنامه اعمال گردیده در جلسه مطرح و هر یک از اعضا  -
عالی ارایه هاي انجام شده قرار شد موضوع به شورايبحث و بررسینظرات خود را در خصوص اصالحات پیشنهادي اعالم نمودند. پس از 

 شود.
 اي بازنگري شده ارایه نمودند. پیرو جلسات قبل، آقاي رزاق گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص آیین رفتار حرفه -
 .العمل ریسک ارایه نمودند پیرو جلسات قبل، آقاي رزاق گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص دستور -
 آقاي رزاق پیرو جلسات قبلی گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص بازنگري دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند.   -
ینکه آقاي بیرانوند پیرو جلسات قبلی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ترجمه دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند. با توجه به ا -

هاي دریافتی در اختیار کمیته کارشناسی فنی و استانداردها قرار اي ترجمهترجمه مزبور انجام شده قرار شد به صورت مرحله %30حدود 
 گیرد.



 کنندگان که در آن برخی از شرکت 10/12/1396اي مورخ بندي کارکنان حرفهکنندگان در آزمون رتبهآقاي بیرانوند از وضعیت نتایج شرکت -

باشد، ها کمتر از حد نصاب تعیین شده می در چند درس نصاب الزم براي قبولی در آزمون را کسب نموده، لیکن در سایر دروس نمره آن

پس از ، اي متقاضیان هاي حرفه هاي امتحانی و به منظور تقویت و کمک به ارتقاء مهارت گزارشی ارایه نمودند. با توجه به حجم باالي سرفصل

واند حداکثر در سه دوره بتهاي انجام شده قرار شد که منبعد، چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمون قبول شده باشد  رسیبحث و بر

متوالی شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است، آزمون دهد و در صورت عدم موفقیت از دوره 

 دروس را آزمون بدهد.چهارم به بعد باید همه 

ماده  5هاي دریافتی در خصوص اطالعات قابل انتشار موضوع تبصره  موضوع استعالم به عمل آمده از معاونت حقوقی ریاست جمهوري و پاسخ -

حث و اساسنامه جامعه، توسط آقاي بیرانوند در جلسه مطرح و هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از ب 27

عالی جامعه قرار گیرد و در خصوص ارسال اطالعات از طریق سامانه پردیس هاي انجام شده قرار شد که موضوع در دستور کار شورايبررسی

 بینی گردد.مقرر گردید متن تدوین شده توسط آقاي دکتر نوروزي، به شرکت هوشمند روش پردیس ارایه تا در سامانه پردیس پیش

هاي انجام شده قرار شد که شکایات ي رزاق در خصوص رسیدگی به شکایات در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیمتن پیشنهادي آقا -

باشد، پس از بررسی در نفع مشخص، موضوعات مربوط و قابل بررسی و مستند می دریافتی که متکی به مدارك و مستندات کافی، داراي ذي

 دبیرخانه جامعه ثبت و پیگیري گردد.

نامه حسابرسی داخلی که در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی تهیه گردیده، گزارشی  لسات قبلی آقاي بیرانوند در خصوص پرسشپیرو ج -

هاي انجام شده قرار شد که پرسشنامه مزبور جهت مؤسسات حسابرسی و سازمان بورس و بانک مرکزي (به  ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

 هاي زیر مجموعه) ارسال گردد. ها و شرکت منظور ارسال به بانک

د. حضّار نظرات خود را پیرامون هاي تخصصی توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردیکارگروه 1396گزارش فعالیت سه ماهه چهارم سال  -

عالی جامعه نیز ارائه مزبور به شوراي هاي  هاي انجام شده قرار شد که گزارشبرخی از بندهاي گزارشات ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی

 شود.

نامه کارگروه انتخاب حسابرس گزارشی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نیز نظرات آقاي علوي از جلسه برگزار شده درخصوص بازنگري آیین   - 97/01/28 2
نامه مزبور استخراج و به صورت هاي انجام شده قرار شد که کلیه ایرادات آیینخود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از بحث و بررسی



 کتبی اعالم گردد.

هاي انجام شده قرار شد نسبت به ارسال بارزه با فساد در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسینامه دبیرخانه قانون ارتقاء سالمت اداري و م -
 .گرددپاسخ اقدام 

ار نظرات خود را بیان نمودند، پس از بحث و درجلسه مطرح و هریک از حضّ 1397اي در سه ماهه اول سال موضوع برگزاري همایش حرفه -
 ،تعیین موضوع اي پس ازحرفه هايدر جلسات آتی پیشنهاد، تا با توجه به اولویت ءنظر اعضا هاي انجام شده قرار شد موضوعات مدبررسی

 .صورت پذیرداقدامات اجرایی بعدي 
که مؤسسات به عنوان جبران  برخی از مبالغ دریافتیمدیر امور اجرایی موضوع دریافت حق عضویت متغیر از مؤسسات حسابرسی بابت  -

نمایند را درجلسه مطرح نمودند هریک از حضار شامل حق مأموریت، ایاب ذهاب و ...) از صاحبکاران دریافت میهاي خود (بخشی از هزینه
نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند پس از بحث و بررسی انجام شده و جمع بندي نظرات، قرار شد که حق عضویت متغیر بر اساس 

 یافت گردد.اي منعقده، محاسبه و درقراردادهاي حرفه
ریزي هاي سحر و پردیس ارائه نمودند با توجه به برخی از مشکالت موجود و لزوم برنامهآقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از کارکرد سامانه -

مندي مناسب از خدمات شرکت هوشمند هاي آتی و همچنین بهرههاي مزبور در سالجهت ساختار مناسب واحد آي تی و راهبري سامانه
پردیس، قرار شد که به منظور بررسی ابعاد موضوع و رفع برخی از مشکالت موجود یک جلسه با مدیران شرکت هوشمند روش  روش

 پردیس برگزار گردد.

اي مطالبی بیان نمودند سپس هریک از حضار نظرات خود را در این آقاي علوي در خصوص ضرورت حضور فعال جامعه در موضوعات حرفه  -
اي با خصوص بیان نمودند پس از جمع بندي نظرات حضار قرار شد که در هریک از شمارگان مجله حسابدار رسمی یک میزگرد حرفه

 ی از اعضاي هیات مدیره برگزار و موضوعات مهم طرح و بررسی شود.اي و یکحضور صاحب نظران حرفه

رسانی و نتایج جهت اطالع اعضاء اطالع با توجه به تحوالت اخیر نرخ ارز، قرار شد که موضوع در کارگروه فنی و استانداردها طرح و بررسی -
 شود.

پس از  .ار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودندز حضّپیشنهاد آقاي رزاق درخصوص تعیین ضوابط آموزشی در جلسه مطرح و هریک ا -
 اطالع رسانی گردد.  مزبور اضافه و جهت اطالع اعضاء هاينظر به پیشنهاد موضوعات مد سایر هاي انجام شده قرار شد کهبحث و بررسی

هاي مربوطه قرار شد که چک لیست رسیدگی به با توجه به تغییرات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی و لزوم بازنگري در چک لیست  -
 دفاتر قانونی و سرفصل مالیات در کارگروه مالیاتی طرح و بررسی شود.



پیشنهاد آقاي علوي درخصوص حق الزحمه حسابرسی در جلسه مطرح و قرار شد هریک از اعضاي هیأت مدیره نیز    -
 عالی جامعه ارائه گردد.شورايخود را ارائه تا جمع بندي نهایی آن به هاي پیشنهاد

3 97/02/04 

هاي دولتی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار  نامه کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکتپیرو جلسات قبل موضوع آیین -

 هايهاي انجام شده قرار شد که کلیه ایرادات و پیشنهادنظرات و پیشنهادهاي خود را ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

بندي و در قالب یک نامه مشترك به امضاي دبیرکل جامعه و ریاست هیأت عالی نظارت تنظیم و براي جناب مربوطه جمع

 بوشهري ارسال گردد.آقاي ندیمی

هاي انجام شده قرار پیرو جلسات قبل در ارتباط با قانون مبارزه با فساد و  ارتقاء نظام سالمت اداري، پس از بحث و بررسی -

گیري از کارشناسان حقوقی و ایجاد امکان دسترسی سامانه پردیس به دبیرخانه من بررسی ابعاد موضوع با بهرهشد که ض

 د.شومربوطه، نسبت به ارسال پاسخ اقدام 

هاي انجام شده هاي اخذ شده از سامانه پردیس توسط آقاي بیرانوند ارایه گردید. پس از بحث و بررسیگزارشی از استعالم -

ها و مؤسسات مالی و اعتباري تهیه و براي بانک مرکزي  هاي اخذ شده به تفکیک بانکگزارش از کلیه استعالم یک شدقرار

 ارسال شود.

نامه وصول حق آقاي بیرانوند از وضعیت کتاب در دست بررسی جهت چاپ، گزارشی ارایه نمودند. با توجه به مفاد آیین -

ي حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی قرار شد که هر یک از عضویت و لزوم ارسال کتب به صورت رایگان برا

 نسخه چاپ و توزیع گردد. 1500کتب به تعداد 

 

4 97/02/10 
مسائل مربوط به سامانه هاي جام و  در خصوصدر جلسه هیئت مدیره با حضور مدیریت شرکت هوشمند روش پردیس  -

  پردیس بحث و تبادل نظر گردید . 
  



5 97/02/18 

مابین در جهت آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص همکاري فی -
مابین مقرر شد یک هاي انجام شده و به منظور ایجاد تعامل فیاهداف نظارتی و شفافیت ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

 نامه همکاري منعقد گردد.تفاهم
ایت از کاالي ایرانی که موجب رشد کلی اقتصاد، افزایش تولید و ... خواهد شد، قرار شد که در ساختار ستادي در راستاي حم -

جامعه از کاال و خدمات ایرانی استفاده گردد. همچنین در جهت حمایت از حرفه حسابداري و حسابرسی و مؤسسات 
 گردد.رسانی ی اطالعحسابرسی به عنوان خدمت داخلی، یک بیانیه تهیه و از طرق مقتض

هاي اقتصادي و فنی ایران در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع در گذاري و کمکموضوع گزارش مورد نیاز سازمان سرمایه -
 کارگروه فنی و استانداردها طرح و بررسی شود.

ارایه نمودند.  1396هاي فصل زمستان هاي حق عضویتآقاي میرفندرسکی گزارشی از آخرین وضعیت مالی و میزان وصولی -
حداکثر تا تاریخ  1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت هاي انجام شده قرار شد که صورتپس از بحث و بررسی

 هاي الزم به هیأت عالی نظارت ارایه شود.نهایی و جهت انجام بررسی 31/02/1397
کارگروه مشترك مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت  بندي مؤسسات حسابرسی که درنامه طبقهگزارشی از موضوع آیین -

رائه بندي مؤسسات مخالفت نمودند، توسط آقاي رزاق اطرح شده بود و اکثریت اعضاي حاضر در جلسه مزبور با موضوع طبقه
گیري نهایی به بندي نظرات حضّار، مقرر شد موضوع جهت تصمیمهاي انجام شده و جمعگردید. پس از بحث و بررسی

 عالی جامعه ارائه گردد.ايشور
بندي نظرات حضّار قرار شد که شده در جلسه مطرح و پس از بررسی و جمعموضوع حق عضویت اعضاي تعلیقی و فوت -

 عالی جامعه ارایه گردد:گیري نهایی به شورايزیر جهت تصمیم هايپیشنهاد
 اعضاي جامعه در دوران تعلیق عضویت، فاقد حق رأي در مجامع باشند. -
 از اعضاي تعلیقی در دوران تعلیق، حق عضویت دریافت نشود. -
 حق عضویت معوق اعضاي فوت شده، بخشوده شود. -

. پس از بحث و شدهاي مالی و اداري جامعه مطالبی بیان افزار یکپارچه جهت سیستمیک نرماستفاده از در خصوص ضرورت  -

افزار و مبلغ پرداختی جامعه، در التفاوت بهاي نرمرداد منعقد گردد و ما بههاي انجام شده قرار شد که با شرکت نوسا قرابررسی

 مجله حسابداران رسمی براي شرکت مزبور تبلیغات انجام شود.



آقاي میرفندرسکی گزارشی از قراردادهاي بیمه تکمیلی سال قبل ارایه نمودند. با توجه به اظهارات ایشان و عدم رضایت    -

کارکنان آنان از عملکرد نماینده فعلی، قرار شد که قرارداد بیمه تکمیلی مؤسسات با شرکت بیمه آسیا ادامه برخی از مؤسسات و 

 یابد. لیکن با یک نماینده دیگر قرارداد همکاري منعقد گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات الزم را در این خصوص اعمال نمایند.

ها در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند  دیس با نسخ ارسالی مشتریان به بانکعدم تطبیق در سامانه پر هاي موضوع گزارش -

بندي نظرات حضّار ها و مؤسسات مالی و اعتباري بیان نمودند. پس از جمع توضیحاتی در خصوص سوابق مکاتباتی موضوع با بانک

 قرار شد که در این خصوص با معاونت نظارتی بانک مرکزي مکاتبه گردد.
 

6 97/02/31 

هاي اجتماعی و به آقاي علوي فرا رسیدن ماه مبارك رمضان را به حضّار  تبریک گفتند. همچنین در راستاي مسئولیت   -

 میلیون ریال به مؤسسات خیریه کمک شود. 50مناسبت ماه رمضان قرار شد که مبلغ 

قانون  272ماده  2مالیاتی موضوع تبصره آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده در سازمان امور مالیاتی بابت حسابرسی  -

هاي مستقیم توسط مؤسسات حسابرسی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون مزایا و معایب موضوع  مالیات

که  هاي انجام شده قرار شد کیفیت و ... بیان نمودند. پس از بحث و بررسیالزحمه، کنترلهاي اجرایی، حقنامهاز جمله آیین

 موضوع در کارگروه مالیاتی طرح و بررسی شود.

جامعه ارائه  1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت آقاي میرفندرسکی گزارشی از آخرین وضعیت مالی، صورت -

، در راستاي مقررات جامعه 31/02/1397هاي انجام شده قرار شد تا پایان وقت اداري مورخ نمودند. پس از بحث و بررسی

 هاي الزم به هیأت عالی نظارت ارایه گردد.مدیره جهت انجام بررسیهاي مالی و گزارش فعالیت هیأت صورت

بورس و کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد  با توجه به استعفاي آقاي مصطفی جهانبانی از عضویت در -

اوراق بهادار، موضوع انتخاب عضو جایگزین در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند. و در نهایت آقاي 



کاشی از این بابت انتخاب شدند. همچنین به منظور تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار و اطمینان فاطمیسیدمحمدرضا بنی

اي قرار شد که یک جلسه با اعضاي کمیته مزبور برگزار مربوط و همچنین حمایت از همکاران حرفهاز رعایت قوانین و مقررات 

 شود.

عالی جامعه نامه ریاست محترم هیأت عالی نظارت در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع در قالب یک پیشنهاد به شوراي -

 ارایه گردد.

قرار شد با و  ارایه نمودند یت شرکت هوشمند روش پردیس گزارشآقاي رزاق از مکاتبات و جلسات برگزار شده با مدیری -

 شرکت مزبور جهت ادامه همکاري مذاکره گردد.
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آقاي میرفندرسکی از اقدامات رفاهی و اجتماعی در جریان براي اعضاء، گزارشی ارایه نمودند. ایشان همچنین در خصوص   -

جهت استفاده اعضاي جامعه مطالبی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نظارت خود را بازدید از یک قطعه زمین در شمال کشور 

هاي انجام شده قرار شد موضوعات در قالب پیرامون برقراري امکانات رفاهی و اجتماعی بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

ر این خصوص اعمال و نتایج آن را در بینی و مدیر امور اجرایی بررسی و اقدامات الزم را دیک تعاونی چند منظوره پیش

 جلسات آتی ارایه نمایند.

قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان جامعه و مؤسسات حسابرسی با شرکت بیمه آسیا  (نمایندگی خانم محبی) مورد تصویب قرار  -

در این خصوص با  گرفت. با توجه به درخواست اعضاء مبنی بر یک مدل با مزایاي باالتر، قرار شد که مدیر امور اجرایی

اي قرار شد مندي بیشتر اعضا و استفاده از مزایاي تمرکز خدمات بیمهنمایندگی مزبور مذاکره نماید. همچنین به منظور بهره

اي و ...)  با شرکت هاي مورد نیاز (از جمله بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو، حوادث، مسئولیت حرفهکه کلیه قراردادهاي بیمه

 هاي مذکور منعقد گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات الزم را در اسرع وقت اعمال نمایند.نمایندگیبیمه آسیا و 



گزارشی ارایه نمودند. با توجه به  1396آقاي میرفندرسکی از روند وضعیت مالی و اداري و همچنین روند حسابرسی سال  -

در محل جامعه و در صورت عدم حد  16/04/1397اریخ توضیحات ارایه شده قرار شد که مجمع عمومی نوبت اول و دوم در ت

هاي صدا و سیما برگزار گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات و در مرکز همایش 27/04/1397نصاب الزم نوبت سوم در تاریخ 

 هاي الزم را به عمل آورند.هماهنگی

صنایع خاص و حساس قرار شد که واحد هاي حسابرسی اي گزارشپیرو مذاکرات قبلی به منظور بررسی و نظارت حرفه -

ها، ها، دهیاريها، شهرداريها، بیمههاي مالی صنایع خاص و حساس از جمله بانک اي گزارش و صورتنظارت حرفه

هاي انجام ها و نهادهاي عمومی و ... را توسط کارشناسان متخصص مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند و نتایج بررسیدانشگاه

 گیري مقتضی ارایه نمایند.ت تصمیمشده را جه

. با توجه به مشکالت ، قرار گردیدشکنی توسط مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح سنجی پایش نرخموضوع بررسی امکان -
 شکنی انجام و گزارش آن در جلسات آتی ارایه گردد.هاي الزم در خصوص نرخشد بررسی

هاي انجام شده قرار شد که آقاي علوي با پس از بحث و بررسی مطرح شد ، هاي سحر و پردیس گزارشی از وضعیت سامانه -
 مدیریت شرکت مزبور مذاکره نمایند.

ها به سامانه سحر مطرح و آقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از جلسات برگزار شده ارایه  موضوع دسترسی اداره ثبت شرکت -
ها، دسترسی  امکان دسترسی جامعه به سامانه اداره ثبت شرکتهاي انجام شده در صورت نمودند. پس از بحث و بررسی

 سامانه سحر به آن اداره برقرار شود.

شنبه مورخ هفته اول مهرماه و ترجیحاً روز پنج اي مؤسسات حسابرسی دربندي کارکنان حرفهمقرر گردید آزمون رتبه -
 برگزار گردد. 05/07/1397

کارشناسان واحد نظارتی بانک مرکزي در خصوص سامانه پردیس گزارشی ارایه  آقاي بیرانوند از جلسه برگزار شده  با  -
نمودند. با توجه به درخواست ایشان قرار شد که دموي سامانه مزبور توسط شرکت هوشمند روش پردیس در ماه جاري در 

 محل بانک مرکزي، جهت آشنایی بیشتر کارشناسان آنان ارایه شود.

ي براي مرکز آموزش حسابداران رسمی در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند گزارشی از اسامی موضوع تعیین یک نام اختصار -



مرکز آموزش "که اختصار  "ماحر"بندي نظر حضّار نام ارایه شده در کارگروه آموزش ارایه نمودند. پس از جمع
 است انتخاب گردید و قرار شد که یک لوگوي مناسب نیز طراحی شود. "حسابداران رسمی

اي آنان ي بیرانوند از جلسات و مذاکرات انجام شده در خصوص برقراري آموزش مجازي براي اعضاي جامعه و پرسنل حرفهآقا -
بندي نظر حضّار قرار شد که در این خصوص گزارشی ارایه نمودند. هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع

 تر در اولویت قرار گیرد.عات با اهمیتضمن استفاده مؤثر از اساتید با تجربه موضو

 التدریس به مدرسین مرکز آموزش و تحقیقات جامعه مورد تصویب قرار گرفت.دستورالعمل پرداخت حق -

 آقاي رزاق گزارشی از آخرین وضعیت بازنگري دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند.  -
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هاي مالی و گزارش  اداري ارایه نمودند. همچنین در خصوص بررسی صورتآقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و   -
، قرار شد که در اسرع وقت کلیه اطالعات و مستندات مورد درخواست در اختیار هیأت 1396مدیره جامعه در سال فعالیت هیأت

 عالی نظارت قرار گیرد.
هاي انجام انتظامی، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی گیري آقاي بهروز وقتی از عضویت در هیأت عالیموضوع اعالم کناره -

جایگزین  اعضاءبه عنوان  کوپاییگلزار، غالمرضا سالمی و احمد عبائی، علی ظریفمحمدهادي افشاري انشده قرار شد که آقای
 عالی جامعه پیشنهاد گردد.هیأت عالی انتظامی به شوراي

ري مؤسسات حسابرسی با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در جلسه مطرح موضوع نامه هیأت عالی نظارت در خصوص همکا -
شد که مسائل و مشکالت مربوطه بندي نظرات، قرار و هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع

 د.براي آقاي کرباسیان عضو هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پیگیري شو اينامه طی
قوانین و مقررات مرتبط با جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضاي آن قرار شد که یک کمیته  کلیهبه منظور آگاهی از  -

کارشناسی متشکل از حسابداران رسمی و کارشناسان حقوقی به منظور تنقیح قوانین و مقررات مربوطه تشکیل گردد. همچنین 
 ز در این راستا صورت پذیرد.نی اي دنیابا جوامع حرفهمطالعات تطبیقی 

نامه پیشنهادي نظام راهبري شرکتی که مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارایی بوده ارایه آقاي علوي گزارشی از تهیه آیین -
 نامه مزبور جهت وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال گردد.نمودند و قرار شد که آیین
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شرکت هوشمند روش اي با مدیریت هاي سحر و پردیس، جلسهپیرو مذاکرات، مکاتبات و جلسات قبلی در خصوص سامانه -

 تشکیل گردید. 22/03/1397در تاریخ  پردیس 
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 گردید.تشکیل  1396مدیره با هیأت عالی نظارت به منظور بررسی عملکرد سال جلسه مشترك هیأت 28/03/1397در مورخ   -

گزارش  02/04/1397با توجه به آگهی برگزاري مجمع عمومی جامعه در نوبت اول و دوم مقرر شد حداکثر تا روز شنبه   -

 حسابرسی جامعه از سوي هیأت عالی نظارت صادر گردد.
 

 


