صورتجلسات هیأتمدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1398
مذاکرات و مصوبات
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پیرو جلسات قبل در خصوص اجاره محل برگزاری مجمع عمومی ساالنه و سه ساالنه جامعه با توجه به عدم وجود ظرفیت در مرکز
همایشهای رازی ،مقرر گردید که مجمع در محل پژوهشگاه نیرو برگز ار و قرارداد اجاره منعقد و مدیر امور اجرایی اقدامات را اعمال
نمایند.
موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی مجامع جامعه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء علیالخصوص حسابداران رسمی خارج از
تهران در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده و جمعبندی
نظر حضّار مقرر گردید بررسیهای الزم در این خصوص انجام پذیرد.
موضوع آییننامه اجرایی هیأتهای انتظامی و جدول تنبیهات انضباطی بازنگری شده در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را
پیرامون اصالحات پیشنهادی ارایه نمودند .پس از بحث و بررسی های انجام شده قرار شد که موارد مزبور در قالب یک ساختار منسجم که
در برگیرنده کلیه استانداردهای حسابرسی ،آیین رفتار حرفهای ،قوانین و مقررات مرتبط و  .....بوده جمعبندی گردد و پس از طرح در
جلسات هیأتمدیره به شورایعالی جامعه ارایه گردد.
موضوع اعالم نرخ مبنای تعیین حقالزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال  1398در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیهای انجام شده
قرار شد که نرخهای اعالمی بر اساس بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و شرایط موجود تعیین و اعالم گردد.
آقای علوی لزوم تأسیس موزه حسابداری و حسابرسی را در جلسه مطرح نمودند .در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون
موضوع بیان کردند .پس از جمعبندی نظرات ،ضمن موافقت با موضوع قرار شد که از طرق مقتضی از کلیه اعضای جامعه
علیالخصوص اعضای نسل اول حرفه درخواست گردد تا چنانچه اطالعات و مستندات تاریخی مربوط را در اختیار دارند به جامعه ارائه تا
در موزه نگهداری شود.
آقای علوی موضوع تأسیس یک مؤسسه خیریه برای اعضای حسابداران رسمی را در جلسه مطرح نمودند .در ادامه هر یک از حضّار
نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کردند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده ضمن موافقت با موضوع ،قرار شد مدیر امور اجرایی
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اقدمات الزم را اعمال و نتایج را در جلسات آتی ارایه نمایند.
موضوع آئیننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها به شماره /176818تهـ/56713هـ مورخ  1397/12/28در جلسه
مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را در خصوص مفاد آن بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات قرار شد که در این خصوص با
سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار به منظور آمادگی همکاری در پیشبرد موضوعات مشترک مکاتبه گردد همچنین در
راستای ماده  13آییننامه مزبور دستورالعمل طبقهبندی مؤسسات حسابرسی که قبالً تهیه شده به شورایعالی جامعه ارائه گردد.
موضوع کمک به سیلزدگان کشور در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند .پس از جمعبندی
نظرات قرار شد از محل کمکهای دریافتی مواد غذایی تهیه و مقادیری به ارزش  650میلیون لایر برای استان گلستان و سایر استانها
ارسال گردد.
با توجه به نیاز به کتاب مجموعه قوانین و مقررات جامعه و آئین رفتار حرفهای به منظور برگزای مراسم سوگند حسابداران رسمی جدید،
قرار شد که از هر یک از عناوین فوق  500نسخه چاپ شود.
با توجه به درخواستهای اعضای حسابدار رسمی شاغل در استان اصفهان به منظور برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی سال  1398و
هماندیشی قرار شد که روز دوشنبه جلسه هیأتمدیره با ایشان در شهر اصفهان برگزار گردد.
موضوعات فی مابین با اداره ثبت شرکتها از جمله پیگیری ثبت اساسنامه جامعه ،ارتباط آنالین جامعه با اداره ثبت ،اجرایی نمودن ماده 11
آییننامه را هکارهای افزایش ضمانت و تقویت حسابرسی و  ...در جلسه مطرح و آقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از آخرین وضعیت موارد
مزبور ارایه نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد که موضوعات و مسائل مرتبط در یک کمیته بررسی و نتایج در جلسات
آتی ارایه گردد .همچنین با توجه به پیگیری مؤثر آقای موحد در خصوص موارد فوق و سایر موضوعات ارجاعی ،قرار شد که قرارداد
ایشان برای مدت یکسال تمدید گردد.

در مورخ  1398/01/22جلسه هیأتمدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جمعی از حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی استان
خراسان رضوی به منظور دید و بازدید نوروزی و هماندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاری حرفه در محل هتل کوثر اصفهان برگزار
گردید.
 -1در ابتدا آقای صادقیان ریاست محترم شورایعالی ضمن تبریک سال نو برای همگی حضّار آرزوی موفقیت و سالمتی نمودند و ایشان
مطالبی در خصوص برخی از امور انجام شده در سال گذشته بیان نمودند.
 -2اعضای هیأتمدیره ضمن خوشآمدگویی و تبریک سال نو ،برای حضّار آرزوی سالمتی و توفیق نمودند .در ادامه آقای علوی به برخی
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از کارهای انجام شده در سال گذشته از جمله تصویب آییننامه راهکارهای ارتقاء کیفیت حسابرسی ،نرخهای حسابرسی ،پیگیری
حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره  2ماده  272قانون مالیاتهای مستقیم ،پیگیری اجرای صحیح و مناسب آییننامه کارگروه انتخاب
حسابرس برای شرکتهای دولتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت استفاده مناسبتر از ظرفیت مؤسسات حسابرسی ،پیگیری از اداره
ثبت جهت اجرایی نمودن آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت و تقویت حسابرسی مطالبی بیان نمودند.
 -3در ادامه حضار در جلسه در خصوص موضوعات زیر مطالبی بیان نمودند:
 -1-3بررسی مشکل دفاتر مؤسسات حسابرسی در مکانهای غیر اداری.
 -2-3موضوعات آموزشی و آزمون کارکنان حرفهای مؤسسات حسابرسی.
 -4پس از استماع نظرات حضّار آقای علوی به سؤاالت مطروحه پاسخ دادند.
 -5در ادامه آقای بیرانوند در خصوص توسعه موضوعات آموزشی و آزمون از جمله برگزاری کالسهای آموزشی آنالین ،آفالین ،کالسهای
حضوری برای مراکز استانها و همچنین برگزاری آزمون در  3الی  4مقطع در هر سال در مراکز برخی استانها با امکان مشروطی و
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موضوع بیمه مسئولیت حرفهای و  ...مطالبی بیان نمودند.
در مورخ  1398/02/02جلسه هیأتمدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جمعی از حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی استان
اصفهان به منظور دید و بازدید نوروزی و هماندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاری حرفه در محل هتل کوثر اصفهان برگزار گردید.
 -2اعضای هیأتمدیره ضمن خوشآمدگویی و تبریک سال نو ،برای حضّار آرزوی سالمتی و توفیق نمودند .در ادامه آقای علوی به برخی از
کارهای انجام شده در سال گذشته از جمله تصویب آییننامه راهکارهای ارتقاء کیفیت حسابرسی ،نرخهای حسابرسی ،تکمیل ساختمان
میرداماد ،پیگیری حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره  2ماده  272قانون مالیاتهای مستقیم ،پیگیری اجرای صحیح و مناسب آییننامه
کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی و ارائه راهکارهای پیشنهاد جهت استفاده مناسبتر از ظرفیت مؤسسات حسابرسی،
پیگیری از اداره ثبت جهت اجرایی نمودن آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت و تقویت حسابرسی ،تصمیم برای ایجاد یک مؤسسه خیریه و
شرکت تعاونی را برای اعضاء ،بیان نمودند.
 -3در ادامه حضار در جلسه در خصوص موضوعات زیر مطالبی بیان نمودند:
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تغییر در ساختار کنترل کیفیت و زمانبندی و نحوه اجرای آن و همچنین تغییر بر روند نگاه شکلی به محتوایی.

 -2-3تدوین یک مدل در جامعه در خصوص تعیین نرخ پایه حقالزحمه خدمات جهت جلوگیری از نرخشکنی و تعیین نرخ پایه
خدمات حرفهای.
 -3-3ورود ارکان جامعه به تغییرات حسابرس ( از جمله تغییرات ناشی از نرخ شکنی و گزارشات غیر حرفهای).
 -4-3عدم رعایت آئین رفتار حرفهای در پذیرش کار و گزارشگری در برخی مؤسسات حسابرسی.
 -5-3عدم رعایت مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس شرکتهای دولتی.
 -6-3بررسی و حمایت جامعه از مؤسسات در خصوص چالشهای موجود با شعب تأمین اجتماعی.
 -7-3امکان برگزاری مجامع در محل استانهایی که دارای تعداد باالی حسابدار رسمی هستند.
 -8-3پیگیری جعل گزارشهای حسابرسی مؤسسات حسابرسی توسط جامعه.
 -9-3بررسی تناسب سؤاالت آزمون ردهبندی کارکنان حرفهای و برقراری آموزشهای مجازی
 -4پس از استماع نظرات حضّار آقای علوی به سؤاالت مطروحه پاسخ دادند.
 -5در ادامه آقایان رزاق و بیرانوند در خصوص برخی سؤاالت مطرح شده و کارهای در جریان از جمله اصالح ساختارهای کنترلکیفیت،
توسعه سامانههای سحر و پردیس ،توسعه موضوعات آموزشی ،بیمه مسئولیت حرفهای و  ...مطالبی بیان نمودند.
 -6مقرر شد راهکارهای عملیاتی جهت هر یک از موضوعات مطروحه حاضرین در جلسه به صورت برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت تدوین و با توجه به چارچوب قوانین و مقررات موجود جامعه و در صورت امکان عملیاتی شود.
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ضار نظرات خود را
 -1آئیننامه بازنگری شده تعیین صالحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان در جلسه مطرح و هر یک از ح ّ
بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده و جمعبندی نظرات ،قرار شد که نقطه نظرات مطرح شده در آییننامه مزبور اعمال و
پس از اصالحات در جلسات آتی ارایه گردد.
 -2دستورالعمل بازنگری شده ادغام مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیهای انجام شده اصالحات پیشنهادی که در
کارگروه مؤسسات حسابرسی منظور گردیده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که جهت تصویب به شورایعالی ارایه شود.
 -3آقای بیرانوند توضیحاتی در خصوص شرکت های مشمول حسابرسی عملیاتی طبق برنامه ششم توسعه و استفاده از ظرفیت مؤسسات
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حسابرسی جهت ارایه خدمات مزبور ،ارایه نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد که در این خصوص با مدیران
شرکتهای مشمول مکاتبه گردد.
 -4با درخواست آقای بیرانوند مبنی بر تقدیر و تشکر از اساتید مرکز آموزش جامعه به مناسبت روز معلم موافقت گردید و مقرر شد که یک
لوح تقدیر به همراه یک کتاب برای ایشان ارسال گردد.
 -5موضوع معرفی نمایندگان آموزشی جامعه به آیفک در جلسه مطرح و پس از جمعبندی نظرات حضّار قرار شد که آقای سیدمحمد
باقرآبادی به عنوان مدیر آموزش و آقای اربابسلیمانی به عنوان رابط آموزش معرفی شوند.
 -1آقای علوی در خصوص تکالیف تعیین شده برای حسابرسان توسط ناظرین قانونی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی،
بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارشگری موارد عدم رعایت قوانین و مقرارت مرتبط ،مطالبی بیان نمودند.
پس از بحث و بررسی های انجام شده قرار شد که به منظور وحدت رویه موضوع با معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی مطرح
تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
 -2پیرو جلسات قبل موضوع نحوه همکاری با سازمان تأمین اجتماعی و اداره ثبت شرکتها در جلسه مطرح و آقای رزاق توضیحاتی بیان
نمودند و قرار شد که موضوعات در اسرع وقت پیگیری و نتایج در جلسات آتی ارایه گردد.
 -3موضوع قرارداد سامانههای سحر ،جام و پردیس با شرکت هوشمند روش پردیس در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیهای انجام شده با
انعقاد قرارداد جهت سامانههای فوق به مبلغ ماهانه هشتصد میلیون لایر موافقت گردید.
 -4گزارش سه ماهه چهارم سال  1397کارگروههای تخصصی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیهای انجام شده مورد تصویب قرار
گرفت و قرار شد که گزارش مزبور به شورایعالی ارایه شود.
 -5مصوبات کارگروههای تخصصی توسط آقای بیرانوند در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسیهای انجام شده مورد تصویب قرار
گرفت و قرار شد که ضمن ارسال پاسخ به سؤالکنندگان ،موضوع سامانه سادا (سامانه اموال دستگاههای اجرایی) و درج برآورد موارد
تحریف با اهمیت در گزارشهای حسابرسی که جنبه عمومی برای کلیه اعضاء را دارند ابالغ گردد.
 -1صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأتمدیره برای سال مالی منتهی به  29اسفندماه  1397مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد جهت
انجام بررسیهای الزم در اختیار هیأت عالی نظارت قرار گیرد.
 -2آقای علوی در خصوص کارگروه انتخاب حسابرس مطالبی بیان نمودند و قرار شد که مصوبات آن در خصوص انتخاب حسابرس و
همچنین ممنوعیت پذیرش سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی ،خارج از مصوبات کارگروه به مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.

98/2/17 - 6/123

98/2/24 - 6/124

 -3نامه شماره  98/47300مورخ  1398/02/18بانک مرکزی در خصوص تکالیف تعیین شده در خصوص ضوابط رسیدگی و گزارشگری
حسابرسان بانکی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات قرار شد که ضمن بررسی
موضوع در کارگروه فنی و استانداردها و هماهنگی با کمیته فنی سازمان حسابرسی ،با بانک مرکزی نیز در خصوص هماهنگی الزم با
جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با موضوعات فنی و حرفهای مکاتبه گردد.
 -4موضوع نامه شماره  96/194656مورخ  1396/10/30در خصوص استعالم ابهامات ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم از سازمان امور
مالیاتی در جلسه مطرح و مقرر شد که نامه مزبور به همراه پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی به کلیه مؤسسات اطالعرسانی گردد.
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آقای علوی گزارشی در خصوص جلسه با حسابرسان مستقل شبکه بانکی و همچنین اقدامات و مذاکرات قبلی به منظور بررسی نیازهای
نظارتی بانک مرکزی از حسابرسان مستقل ارائه کردند در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند .پس از بحث
و بررسیهای انجام شده و با عنایت به ماده  101اساسنامه نمونه بانکها (که در آن بررسی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در قالب یک
گزارش جداگانه از حسابرسان مستقل پیشبینی شده است) ،بررسی موارد مدّ نظر بانک مرکزی که اخیراً طی نامهای در قالب  25مورد به
حسابرسان بانکها ابالغ گردیده ،بایستی در قالب یک گزارش خاص و به صورت جداگانه توسط حسابرسان مستقل تهیه و ارایه گردد ،مورد
موافقت واقع شد و قرار شد که موضوع به شورایعالی جامعه ارایه گردد .همچنین مقرر گردید ساز و کارهای الزم از جمله دستورالعملها و
چکلیستها با هماهنگی کمیته فنی سازمان حسابرسی به منظور وحدت رویه تهیه و به حسابرسان و بانک مرکزی اعالم شود.
آقای بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  1398/02/31با مدیرکل برنامهریزی سازمان دهیاریها و شهرداریها در خصوص حسابرسی
دهیاری ها و مسایل و مشکالت آنها ارایه نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد که موضوعات بررسی و نتایج در جلسات آتی
ارایه گردد.
آقای بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی و همچنین لزوم نظارت حرفهای بر خدمات و
گزارشات حسابرسی داخلی و عملیاتی ارایه نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده ضمن موافقت با تدوین دستورالعمل نظارت حرفهای
جهت خدمات حسابرسی داخلی و عملیاتی قرار شد که ساختارهای الزم جهت انجام خدمات مزبور از جمله تهیه و تدوین استانداردها،
دستورالعملهای الزم اقدام و نتیجه در جلسات آتی ارایه گردد.
مذاکرات انجام شده با مدیرعامل بیمه آسیا به منظور استفاده از خدمات بیمهای شرکت مزبور جهت اعضاء در جلسه مطرح شد .الزم به ذکر
اینکه در سالجاری بیمه تکمیلی درمان اعضاء جامعه مشتمل بر دو طرح ارایه گردیده است .پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرارداد و
طرحهای پیشنهادی شرکت بیمه آسیا جهت بیمه تکمیل درمان با نمایندگی قبلی مورد تائید قرار گرفت و قرار شد که موضوع به اعضای جامعه

98/3/7 - 6/125
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اطالعرسانی گردد .همچنین مقرر گردید نسبت به بررسی سایر پیشنهادهای ارائه شده از جمله بیمههای مسئولیت ،آتشسوزی ،عمر و پسانداز،
بدنه و شخص ثالث اتومبیل اقدامات الزم معمول گردد.
آقای علوی از تعداد ثبتنام کنندگان کاندیدای انتخابات آتی شورایعالی جامعه و آخرین وضعیت  3نفر از اعضاء شاغل در سازمان حسابرسی 98/3/21 - 6/126
و ارسال اسامی جهت تعیین صالحیت نهایی برای وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی گزارشی ارایه نمودند .همچنین با توجه به ثبتنام رئیس
هیأت عالی انتظامی و دو نفر از اعضای هیأت بدوی انتظامی مقرر شد که در خصوص رئیس هیـأت عالی انتظامی با وزیر امور اقتصاد و
دارایی مکاتبه گردد و در خصوص معرفی اعضاء علیالبدل هیأت بدوی انتظامی موضوع در جلسات آتی شورایعالی جامعه مطرح و پیگیری
گردد.
موضوع مشارکت حداکثری اعضاء در انتخابات آتی شورایعالی جامعه در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .پس
از جمعبندی نظر حضّار مقرر شد که در تاریخهای  26الی  28مرداد ماه در محل ساختمان جامعه گردهمایی جهت ارایه برنامههای کاندیداها
در نظر گرفته شود.
موضوع پیش نویس الیحه شفافیت در جلسه مطرح و مقرر شد که ضمن بررسی موضوع در کارگروههای مربوطه و اخذ نظرات حقوقی،
پیشنهادات جمعبندی شده در این خصوص در جلسات آتی طرح و بررسی گردد.
موضوع مصوبه دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش مزایای پایان خدمت ،در جلسه مطرح و قرار شد که در کارگروههای مربوطه بررسی
و نتیجه در جلسات آتی طرح و بررسی گردد.
موضوع آموزش مؤسسات حسابرسی جهت انجام حسابرسی عملیاتی شرکتهای دو لتی در جلسه مطرح و قرار شد که واحد آموزش نسبت به
برقراری آموزشهای الزم اقدام نمایند.
موضوع معیارهای ا نتخاب حسابرسان از دیدگاه صاحبکاران در جلسه مطرح و قرار شد پس از اخذ و جمعبندی نظرات حضّار و کارگروهها،
نتایج در جلسات آتی ارائه گردد.
آقای رزاق گزارشی از کارگروه فنآوری اطالعات مطرح و مقرر شد جهت اهم رئوس مطالب مورد نیاز اعضاء به منظور آموزش فنآوری
اط العات یک دوره آموزش آزمایشی توسط اعضاء کارگروه با مؤسسه آموزشی سماتک برقرار و پس از تعیین دقیق رئوس مطالب عملیاتی
منطبق با چارچوب های اجرایی نحوه اجرای رئوس مطالب مزبور و نحوه اجرای آن ،جهت اجرایی شدن به مرکز آموزش حسابداران رسمی
(ماحر) ارجاع شود.
مقرر شد چکلیستهای قوانین و مقررات برنامه ششم توسعه و برنامه و بودجه سال  1397که در کارگروه قوانین و مقررات بررسی گردیده،
جهت اطالع و رعایت به کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی ابالغ گردد.

 -9با چاپ کتاب کنترلهای داخلی  COSO 2013برای حسابرسان مستقل با تیراژ  2000جلد موافقت گردید.
10

 -1جلسه مشترک هیأتمدیره و کارشناسان هیأت عالی نظارت در خصوص حسابرسی عملکرد سال  1397برگزار گردید.

98/3/27- 6/127

 -2در ابتدا اعضاء و کارشناسان هیأت عالی نظارت نکاتی در خصوص حسابرسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأتمدیره برای
سال  1397بیان نمودند.
 -3در ادامه اعضاء هیأتمدیره و مدیر امور اجرایی پاسخهایی در خصوص موضوعات مطرح شده بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام
شده مقرر شد که اصالحات پیشنهادی هیأت عالی نظارت در خصوص حسابها ،صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأتمدیره برای سال 1397
در اسرع وقت اعمال و نسبت به اخذ گزارش نهایی اقدامات الزم معمول گردد.
11

 -1با درخواست آقای بیرانوند مبنی بر دسترسی به سایت  IFRS BOXو پرداخت حق عضویت آن و دسترسی به مرکز آموزش حسابداران

98/4/4- 6/128

(ماحر) موافقت گردید.
 -2موضوع عدم تمکین آراء هیأت داوری توسط برخی از اعضاء در جلسه مطرح و قرار شد که این موارد به کارگروه آیین رفتار حرفهای ارجاع
شوند.
 -3موضوع درخواست برخی از گروههای حسابداران رسمی به منظور تبلیغات در خصوص انتخابات آتی شورایعالی ،در جلسه مطرح و پس از
بحث و بررسی های انجام شده مقرر گردید در راستای تبصره ماده  12دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای
شورایعالی ،ضوابطی تعیین تا در جلسات آتی طرح و بررسی گردد.
 -4با توجه به ثبتنام دو نفر از اعضای هیأت بدوی انتظامی در انتخابات آتی شورایعالی ،مقرر شد که موضوع انتخاب اعضای هیأت انتظامی
12

بدوی دوم به شورایعالی جامعه ارایه گردد.
 -1پیرو جلسه قبل ضوابط پیشنهادی تبصره ماده  12دستورالعمل مربوطه به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای
شورایعالی در جلسه مطرح هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون آن بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده مقرر
شد نظرات پیشنهادی حضّار اعمال و موضوع در جلسات آتی شورایعالی ارائه گردد.
 -2با درخواست آقای رزاق مبنی بر برگزاری همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطالعات صورتهای مالی در رتبهبندی فعاالن
اقتصادی با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت جهت مدیران عامل مؤسسات حسابرسی در روز سهشنبه مورخ

98/4/11 - 6/129
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 ،1398/04/18موافقت گردید.
 -3آقای علوی در خصوص نحوه حسابرسی تعاونیها مطالبی بیان نمودند .در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع
بیان کردند .پس از جمعبندی نظرات حضّار مقرر گردید به منظور تدوین مدلی متناسب با فعالیت آنان با مسئولین ذیربط در وزارت
تعاون جلسهای برگزار گردد.
 -4موضوع طرح پژوهشی حقالزحمه حسابرسی و مبنای تعیین آن ،دالیل نرخشکنی در ایران و تأثیر نرخشکنی بر کیفیت گزارشگری
مالی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند ،که ادامه بررسیهای آن به جلسات آتی موکول گردید.
 -1آقای بیرانوند موضوع عدم تمکین مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس توسط برخی شرکتها و مؤسسات حسابرسی را در جلسه مطرح
نمودند .در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات حضّار قرار شد که موضوعات در کارگروه
مذکور طرح و بررسی گردد و به طور خاص پیشنهاد گردد که به منظور رعایت مصوبات توسط شرکتها ،مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده آنها برگزار و حسابرس منتخب کارگروه تعیین شود.
 -2آقای علوی موضوع مراسم روز حسابدار سال جاری را در جلسه مطرح نمودند .در ادامه ایشان نکاتی در خصوص استفاده کامل از
ظرفیتهای موجود از جمله دعوت از وزیر و معاونین وزار ت امور اقتصادی و دارایی را مطرح نمودند .بدین منظور قرار شد که مدیر
امور اجرایی نسبت به رزرو سالن پژوهشگاه وزارت نیرو اقدامات الزم را اعمال نمایند.
 -3موضوع واحد آموزشی در جلسه مطرح و آقای بیرانوند توضیحاتی در این خصوص ارایه نمودند .سپس هر یک از حضّار نظرات خود را
در این ارتباط بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات قرار شد به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای موجود درون و برونسازمانی
برنامهریزی موضوعات و کالسهای آموزشی با محوریت نیازهای حسابداران رسمی و پرسنل حرفهای آنان و همچنین کالسهای
آموزشی برای سایر درخواستکنندگان از جمله شرکتها و مؤسسات نیز برقرار گردد.
 -4آقای بیرانوند موضوع عدم استعالم برخی از بانک ها در خصوص صورتهای مالی دریافت کنندگان تسهیالت را در جلسه مطرح و قرار
شد که آمار سال قبل و  4ماهه سال جاری به تفکیک بانکها تهیه و به بانک مرکزی ارسال گردد.
 -5آقای بیرانوند گزارشی از وبینار برگزار شده در محل جامعه با حضور  20نفر از حسابداران رسمی در خصوص مشکالت حسابرسی در
بنگاههای کمتر پیچیده ارایه نمودند.
 -6با توجه به اتمام فرآیند بازنگری دستورالعمل حسابرسی قرار شد که پس از انجام اصالحات مجموعه در قالب یک کتاب در تیراژ 2000
نسخه چاپ گردد.
 -7درخواست سازمان حسابرسی (آقای اسدی) مبنی بر دسترسی به دستورالعمل حسابرسی ترجمه شده  ACCAتوسط جامعه به منظور انجام
کار مشترک بین سازمان و جامعه در قالب تطبیق دستورالعمل حسابرسی مزبور با استانداردهای ایران موافقت گردید و مقرر شد که آقای
بیرانوند و اعضای کمیته کارشناسی فنی و استانداردها که قبالً این دستورالعمل را بررسی نمودند با کمیته مستقر در سازمان حسابرسی
مشارکت نمایند.

98/5/1- 6/131
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پیرو جلسات قبل موضوع برگزاری مجامع ساالنه و سهساالنه جامعه در تاریخ  1398/06/06در جلسه مطرح و مقرر شد که مدیر امور
اجرایی ت رتیبات و اقدامات الزم از جمله چاپ برگه اخذ رأی ،لیست حسابداران رسمی ،کادر اجرایی را با هماهنگی هیأت عالی نظارت
اعمال نمایند.
آقای علوی درخواست برخی از حسابداران رسمی شاغل در استانهای از جمله اصفهان و مشهد را در خصوص برگزاری انتخابات
سهساالنه در استانها در راستای ماده  8دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورایعالی را در جلسه
مطرح نمودند و در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات قرار شد به منظور
حضور و مشارکت حداکثری اعضاء موضوع در جلسات آتی شورای عالی طرح گردد .همچنین پیرو جلسات قبل مقرر شد که
کارشناسیهای الزم بابت برگزاری انتخابات الکترونیکی صورت پذیرد.
آقای علوی موضوع صورتجلسه کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی در خصوص الزام حسابرسی عملیاتی شرکتهای اعالم
شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان حسابرسی را در جلسه مطرح نمودند .مقرر شد با آقای معمارنژاد مکاتبه گردد.
با برگزاری وبینار (همایش آنالین) توسط واحد آموزش برای موضوعات آموزشی از جمله تغییرات در استانداردهای حسابداری برای
اعضا و پرسنل حرفهای مؤسسات حسبارسی موافقت گردید.

 -1آقای علوی گزارشی از پیگیریهای انجام شده بابت اخذ لیست واجدین شرایط در انتخابات شورایعالی جامعه از وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه نمودند .در این ارتباط مقرر گردید لیست نهایی تایید شده ارسالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه دنیای اقتصاد
و سایت جامعه اطالعرسانی شود.
 -2پیرو جلسات قبل مبنی بر ارایه برنامههای کاندیداها در محل ساختمان میردادماد در تاریخهای  26الی  28مردادماه ،با توجه به مصادف
بودن این ایام با تعطیلی  29مرداد به مناسبت عید غدیر خم ،موعد برگزاری مراسم به تاریخهای  2الی  4شهریورماه تغییر یافت .مقرر
گردید که موضوع به نحو مناسب به اعضای جامعه اطالعرسانی شود.
 -3پیرو جلسات قبل ،راهنمایی کلی رسیدگی به بخشنامهها ،ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بانکها و مؤسسات
حسابرسی و قرارداد مربوط مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید موضوع به مؤسسات حسابرسی که حسابرس مستقل بانکها و
مؤسسات اعتباری هستند و همچنین معاونت نظارتی بانک مرکزی اطالعرسانی گردد.
 -4پیرو جلسات قبل و پیگیریهای انجام شده بابت روز حسابدار در تقویم با توجه به عدم امکان ثبت روز  15آذرماه هجری شمسی هر سال به
عنوان روز حسابدار ،آقای علوی از پیگیری جدید جهت ثبت روز  25خرداد به عنوان روز حسابدار که مقارن با والدت دانشمند ایرانی

98/5/7- 6/133

98/5/22-6/134

آقای ابوالوفامحمدابن یحییابن اسماعیل ابنعباس بوزجانی که حسابدار و از مفاخر برجسته علمی ایران و یکی از بزرگترین ریاضیدانان و
منجمان اسالمی است .گزارشی ارایه نمودند و مقرر شد که ضمن بررسی ابعاد زندگی شخصی و علمی ایشان کتاب فی ما یحتاجالیه الکتاب
و العمال و غیرهم من علمالحساب نیز توسط مرکز آموزش جامعه ،ترجمه و منتشر گردد.
 -5با توجه به شروع تبلیغات انتخابات شورایعالی جامعه مقرر گردید که ضوابط تبلیغات گروههای تبلیغاتی که در راستای ماده 12
دستورالعمل برگزاری انتخابات شورایعالی جامعه به تصویب شورایعالی رسیده به اعضاء اطالعرسانی گردد.
16

در ابتدا آقای علوی توضیحاتی در خصوص برنامهریزی و هماهنگیهای الزم جهت برگزاری جلسه مجامع عمومی ساالنه و سهساالنه جامعه بیان

98/6/5- 98/136

نمودند .در ادامه آقایان میرفندرسکی و برزگر مطالبی در ارتباط با امور انجام شده ارائه کردند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده و جمعبندی
نظر حضّار به منظور برگزاری مناسب جلسات قرار شد:
 -1آقای صداقت نسبت به اطالعرسانی مناسب به اعضاء در خصوص مکان ،زمان ،چگونگی اخذ رأی ،در سایت جامعه ،پیامک و سایر
طریق مقتضی اقدام نمایند.
 -2آقای ستاری نسبت به استقرار مناسب سیستمهای رایانهای جهت ثبتنام اولیه ،احراز هویت رأیدهندگان و همچنین شمارش برگههای رأی
اقدام نمایند.
 -3آقایان میرفندرسکی و برزگر در خصوص تعیین تیمهای پشتیبانی ،پذیرایی ،هماهنگی با مسئولین پژوهشگاه نیرو ،نصب بنر و سایر امور
الزم اقدام نمایند.
17

 -1آقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از موضوعات بررسی شده قبلی و در جریان از جمله آئیننامه اجرایی هیأتهای انتظامی ،اساسنامه جامعه و
مؤسسات ،دستورالعمل ادغام مؤسسات حسابرسی و دستورالعملهای حسابرسی ارائه نمودند .قرار شد که موضوعات معوقه جمعبندی تا حسب مورد
اقدامات الزم صورت پذیرد.
 -2موضوع تفاهمنامه همکاری فی مابین جامعه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلسه مطرح و هر یک از حضّار
نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده و جمعبندی نظرات مقرر شد که در جلسات آتی هیأتمدیره،
مدیریت شرکت هوشمند روش پردیس دعوت تا ضمن بررسی موضوع سایر امور ارجاعی نیز بررسی شود.

98/6/11 - 6/137
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 -1پیرو جلسات قبل برخی از مسایل و مشکالت سامانههای سحر ،پردیس و جام از جمله تأمین سختافزار ،فرآیندهای توسعه مدّ نظر جامعه
در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .در ادامه آقای زاهدی مطالبی در خصوص پروژههای در جریان و امور
انجام شده بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات قرار شد که پس از برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت داده پردازی ایران در خصوص
تأمین سختافزار و یا اتخاذ روش های دیگر از جمله استفاده از رایانش ابری (اجاره فضای مجازی) تصمیمگیری شود .همچنین طبق
توضیحات آقای زاهدی قرار شد تا دهم مهرماه  1398سامانههای جدید آموزش و امور اعضاء راهاندازی گردد.
 -2پیرو جلسات قبل موضوع تفاهمنامه همکاری بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص تبدیل
اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده به دادههای کمی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .پس از بحث و
بررسیهای انجام شده مقرر گردید بازیافت هزینهها موضوع ماده  7تفاهمنامه ،توسط جامعه صورت گیرد ،قرار شد که هماهنگیهای الزم
با مرکز مذکور صورت پذیرد.
 -3پیرو جلسات قبل ،موضوع هفدهمین همایش حسابداری ایران که در تاریخهای  3و  4مهرماه سال جاری در شهرستان قم برگزار خواهد
شد ،در جلسه مطرح و آقای علوی توضیحاتی در خصوص موضوعات مطروحه در همایش بیان نمودند و با توجه به درخواستهای
برگزار کننده همایش و در راستای وظایف ذاتی مقرر شد که ضمن حضور ارکان و اعضای جامعه ،موضوع به نحو مناسب اطالعرسانی
گردد .همچنین مقرر گردید کتاب مازاد از طریق واحد آموزشی با تخفیف  50درصدی در همایش جهت فروش ارایه گردد و به منظور
معرفی مرکز آموزش حسابداران رسمی (ماحر) تعداد  1000عدد سیدی از برخی مطالب آموزشی قبلی تهیه و در همایش به صورت
رایگان به شرکتکنندگان اهداء گردد.

 -1آقای پویان در خصوص نرمافزارهای موجود در جامعه و چگونگی استفاده از نرمافزارهای گزارشگری و استخراج گزارشهای کاربردی جهت
استفاده در جامعه مطالبی ارایه نمودند و هر یک از حضّار نظرات خو را پیرامون موضوع بیان نمودند .در ادامه مقرر گردید درخواست دیتاهای مورد
نیاز از نرمافزارهای سحر ،پردیس و جام کتبا ً از آقای زاهدی ،انجام شود و دور آموزشی از جمله آشنایی با مبانی کامپیوتر تا نرمافزارهای حسابداری،
بانک اطالعاتی ،دادهکاوی و  ...برای کلیه اعضای جامعه و پرسنل مؤسسات حسابرسی برگزار گردد.
 -2موضوع انعقاد تفاهمنامه با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی دفاتر قانونی ،طرح و به دلیل تلقی کار دست دوم از مفاد این

98/6/26 -6/139

98/7/2-6/140

تفاهمنامه مقرر شد در صورت متقاضی بودن تفاهمنامه با سازمان تأمین اجتماعی منعقد شود
20
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پیرو جلسات قبل موضوع انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی در جلسه مطرح و آقایان علوی و رزاق توضیحاتی ارایه نمودند .پس از
بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد که به منظور انتخاب حسابرس متناسب با شرکتهای مشمول شاخصهای مشخصی برای طبقهبندی
شرکتهای دولتی و همچنین برای مؤسسات حسابرسی تعیین و در جلسات آتی ارایه تا پس از انجام بررسیهای الزم به کارگروه پیشنهاد
گردد.
پیشنویس دستورالعمل بازنگری مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات
خود را پیرامون مو ضوع بیان نمودند .با توجه به تغییرات انجام شده از جمله عدم تغییرات ساختار کمیته پذیرش و نظارت و حذف نمایندگان
جامعه در دستورالعمل مزبور ،قرار شد که موضوع در اولین جلسه شورایعالی جامعه طرح گردد.
گزارش توجیهی ضرورت اصالح ساختار حسابرسی مستقل تهیه شده توسط سازمان حسابرسی در جلسه مطرح و آقای علوی توضیحاتی
در این خصوص ارایه نمودند .در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کردند .با توجه به مطالب ارایه شده در
گزارش مزبور که برخالف واقعیتهای موجود میباشد ،قرار شد که نظرات جامعه برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
آقای علوی موضوع درخواست اعضای جامعه مبنی بر انتشار نشریه علمی و پژوهشی توسط جامعه را در جلسه مطرح و هر یک از
حضّار نظرات خود را بیان نمودند .پس از جمعبندی نظرات مقرر شد که پیشنهاد مزبور به شورایعالی جامعه ارایه گردد.
قرار شد که گزارش فعالیت  6ماهه دوم سال  1398کارگروههای تخصصی در جلسه آتی طرح و بررسی شود و در جلسات آتی
شورایعالی جامعه نیز طرح گردد.

 -1نامه شماره  55574/19017مورخ  1398/02/22دبیر هیأت دولت در خصوص مصوبه کمیسیون اقتصاد مبنی بر طراحی و اجرای سامانهای جهت
انتخاب حسابرس برای شرکته ای دولتی در جلسه مطرح و آقایان علوی و رزاق توضیحاتی در این خصوص ارایه نمودند و قرار شد جلسهای با
حضور نمایندگان وزارت اقتصاد ،جامعه ،سازمان بورس ،بانک مرکزی ،بیمه مرکزی و شرکت هوشمند روش پردیس برگزار و پس از جمعبندی
نقطهنظرات نسبت به طراحی سامانه مزبور اقدام شود.
 -2موضوع فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم ارائه اطالعات کامل مالی کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول بند
( )5ماده ( )6قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل چهل و چهار در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع به کلیه اعضای شاغل جامعه ابالغ گردد.
 -3درخواست برخی از متقاضیان آزمون رتبهبندی کارکنان حرفهای حسابرسی که تاکنون در آزمون مزبور شرکت ننمودهاند ،در خصوص امکان شرکت
در ردههای باالتر از حسابرس ارشد (ردههای سرپرست و سرپرست ارشد حسابرسی) در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان
نمودند .پس از بحث و بررسی انجام شده و در راستای حمایت از آنان مقرر گردید که کلیه داوطلبان که سوابق و شرایط آنها مطابق با آییننامه سقف
مجاز ارائه خدمات تخصصی و اطالعیههای آزمون بوده امکان حضور در آزمون برای ایشان فراهم گردد .لیکن در خصوص آن دسته از متقاضیان که

98/7/16 - 6/141

98/7/23- 6/142

در مؤسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند ،صرفا ً یک دوره با شرایط مقرر در اطالعیه دعوت از آزمون ،میتواند در آزمون شرکت نمایند.
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 -1موضوع تأسیس یک شخصیت حقوقی مستقل برای مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی و پیشنویس اساسنامه مرکز در جلسه مطرح
و هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد نقطهنظرات مطرح شده
در اساسنامه مزبور اعمال و به شورایعالی ارائه گردد.
 -2موضوع پیشنویس سند چشمانداز جامعه در جلسه مطرح و قرار شد پس از بررسی اعضاء به شورایعالی ارائه گردد.
 -3موضوع ساختمانهای جامعه در جلسه مطرح و حضّار نظرات خود را در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود به منظور محل
اداری جامعه و مرکز آموزش بیان نمودند .در این ارتباط قرار شد ،مدیر امور اجرایی نسبت به اخذ نظر مشاوران و متخصصان طراحی
در خصوص نحوه استفاده و برآورد هزینههای الزم جهت تجهیز دو ساختمان اقدام نمایند .همچنین ایشان گزینههای دیگر در خصوص خرید
و فروش یا تهاتر ساختمانهای موجود با یک ساختمان جدید با شرایط مدّ نظر را بررسی و گزارش آن را در جلسات آتی ارایه نمایند.

98/7/29 -6/143
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 -1آقای علوی در خصوص جلسه مورخ  1398/08/04که به همراه ریاست شورایعالی جامعه با هیأتمدیره سازمان بورس که در آن
مواضع جامعه در خصوص پیشنویس دستورالعمل حسابرسان معتمد سازمان بورس ،رفتارهای اعضای کمیته مزبور با اعضای جامعه،
کیفیت گزارشات حسابرسی ،تعامل طرفین و همچنین نقطه نظرات هیأتمدیره سازمان بورس نیز در خصوص کیفیت گزارشهای
حسابرسی ،حساسیتهای بازار سرمایه ،آراء انتظامی صادره توسط هیأت های انتظامی جامعه ،پاسخگویی جامعه به مکاتبات سازمان
بورس مطرح گردیده است گزارشی ارایه نمودند .در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوعات مطروحه بیان نمودند.
پس از جمعبندی نظرات قرار شد در راستای تعامل مناسب و حرفهای مکاتبات سازمان بورس در اسرع وقت پاسخ داده شود و همچنین به
منظور افزایش کیفیت گزارشهای حسابرسی و رعایت مقررات سازمان بورس در حوزههای حسابرسی کالسهای آموزشی مستمر با اخذ
نقطه نظرات سازمان بورس برگزار گردد.
 -2نامه شماره  62/152834مورخ  1398/08/01معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص
مرجع و متولی پیادهسازی و اجرای سامانه صورتهای مالی که س امانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان پلتفرم معرفی شده در
جلسه مطرح و قرار شد که نحوه دسترسی و استفاده از سامانه مذکور استعالم گردد.
 -3موضوع قدردانی از پیشکسوتان حرفه در مراسم روز حسابدار در جلسه مطرح و قرار شد که  15نفر از پیشکسوتان که شاغل در
مؤسسات حسابرسی و یا در ارکان جامعه فعالیت داشتهاند تقدیر گردد.

98/8/12 - 6/144
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 -1با عنایت به سوابق اعضای هیأتمدیره آقای بابک پوربهرامی به عنوان مدیر امور نظارت حرفهای و آقای مهدی بیرانوند به عنوان مدیر امور اعضاء تعیین

98/8/20 -7/1

شدند .همچنین مقرر شد آقای بیرانوند رابط مدیریت آموزش و تحقیقات باشند و مدیریت امور اجرایی ،روابط عمومی و سایت ،فصلنامه ،فنآوری و اطالعات
زیر نظر دبیرکل و دبیرخانه هیأتهای انتظامی زیر نظر آقای پوربهرامی فعالیت نمایند.
 -2در ارتباط با فعالیتهای کارگروههای تخصصی مقرر شد کارگروههای الف -1 :فنی و استانداردها -2 ،آموزش و کارآموزی -3 ،مؤسسات حسابرسی،
 -4قوانین و مقررات و  -5مالیاتی و کارگروههای ب -1:کنترلکیفیت -2 ،مبارزه با پولشویی و فساد،
 -3بورس و بانک  -4توسعه کسب و کار و فرهنگ حسابدهی -5 ،آئین رفتار حرفهای و  -6فنآوری و اطالعات به ترتیب به ریاست آقایان بیرانوند و
پوربهرامی برگزار گردد.
 -3مقرر شد در اجرای مفاد ماده  44اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور ،افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها با امضاء ثابت آقای سیدمحمد علوی
(دبیرکل) و یکی از اعضاء هیأتمدیره (آقایان مهدی بیرانوند و بابک پوربهرامی) صورت پذیرد .همچنین مقرر شد امضای مکاتبات حرفهای مدیریت
نظارت حرفهای و مدیریت امور اعضاء در چارچوب وظایف حوزه مربوط ،توسط اعضاء موظف ذیربط هیأتمدیره و امضاء سایر مکاتبات اداری با امضاء
دبیرکل صورت پذیرد.
25

 -1موضوع نامه شماره  9726300مورخ  1397/12/25سازمان حسابرسی مبنی بر حذف شرط حسابدار رسمی بودن برای مدیران مسئول کار
حسابرسی آن سازمان جهت درخواست پذیرش به عنوان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح گردیده و نهایتا ً مورد موافقت
شورایعالی بورس قرار گرفته در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .با توجه به تعارض آشکار مصوبه مرتبط با
قوانین و مقررات جامعه مقرر شد که اعتراض جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ،و سایر نهادهای نظارتی مربوط نیز ارسال و پیگیری
شود.
 -2آقای بیرانوند گزارشی از جلسه با مدیران امور حسابرسی وزارت تعاون در ارتباط با انجام حسابرسی شرکتهای تعاونی توسط موسسات
حسابرسی ارایه نمودند .قرار شد که همکاری های حرفه ای الزم به منظور تدوین نمونه قراردادها  ،دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی و
انجام حسابرسی و همچنین خدمات آموزشی جهت واحدهای زیر مجموعه آن وزارت خانه صورت گیرد.
 -3آقای بیرانوند گزارشی از جلسه با آقای قاسمی دبیر کمیته پذیرش و نظارت بر حسابرسان معتمد در خصوص مباحث آموزشی ارایه نمودند .قرار
شد که کالس های آموزشی درحوزه قوانین و مقررات سازمان بورس در ارتباط با وظایف نظارتی ،آشنایی با قوانبن و مقررات سازمان بورس و
موارد ایراد استخراجی کمیته پذیرش در گزارشهای حسابرسی و همچنین فرآیند پذیرش مؤسسات در سازمان بورس ،با همکاری سازمان بورس
برگزار گردد.
 -4موضوع نامه شماره  98/285هـ ن مورخ  1398/08/13هیأت عالی نظارت در خصوص پروندههای اعضاء در جلسه مطرح و آقای بیرانوند
توضیحاتی در خصوص اقدامات در حال انجام از جمله بهبود سیستم امور اعضا در سامانه سحر و پروندههای دیجیتالی ارایه نمودند.
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 -5با درخواست آقای بیرانوند مبنی برچاپ کتاب با موضوع افزایشسرمایه (تهیه طرح توجیهی و رسیدگی و گزارشگری افزایش سرمایه) با
تیراژ 2000جلد موافقت گردید.
 -6آقای پوربهرامی گزارشی از جلسه برگزار شده با نمایندگان بانک مرکزی ،بیمه مرکزی ،سازمان حسابرسی و وزارت دارایی و جامعه بابت
طراحی سامانه انتخاب حسابرسی و بازرسی قانونی برای شرکت های دولتی ارایه نمودند و مقرر شد طراحی سامانه توسط آقای زاهدی در
کوتاهترین زمان صورت گیرد.
 -7با درخواست دانشگاه الزهراء مبنی بر تمدید مدت قرارداد شماره  97/3/5929مورخ  1397/12/06با عنوان "فاصله بین تئوری تا عمل در
رشته حسابداری و سرفصلهای مفقود شده در آموزش دانشگاه ایران" تا تاریخ  1399/02/31با توجه به مشکالت ایجاد شده جهت مجری طرح
خانم مشایخ ،موافقت گردید و قرار شد که موضوع به صورت کبتی به ایشان ابالغ گردد.
 -1آقای بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  1398/9/24در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص حسابرسی صورتهای مالی دستگاههای اجرایی
ارایه نمودند.
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پیرو فراخوان جامعه از اعضاء بابت عضویت در کارگروهها آقای بیرانوند گزارشی از تعداد ثبتنام کنندگان ارائه نمودند .قرار شد که پس از
دستهبندی ،آمار و اطالعات جهت تایید صالحیت اعضای کارگروهها در اختیار شورایعالی قرار گیرد.
آقای پوربهرامی گزارشی از جمعبندیهای صورت گرفته بابت امتیاز کنترل کیفیت و وضعیت سال قبل مؤسسات ارایه نمودند .قرار شد که
ضمن اعالم امتیاز موسسات معتمد به سازمان بورس موضوع در سایت جامعه اطالعرسانی گردد.
موضوع تفاهمنامه منعقده با سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع به کلیه مؤسسات اطالعرسانی و موافقت آنان
جهت اعالم فهرست به سازمان تأمین اجتماعی اخذ شود.
موضوع نظرخواهی از اعضای جامعه بابت دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس بر اساس مصوبه شورایعالی که در
سایت جامعه منتشر شده در جلسه مطرح و با توجه به عدم بازخورد از طرف اعضاء قرار شد که نظر خواهی از طریق اتوماسیون اداری
صورت پذیرد.
پیرو جلسات قبل موضوع بررسی شرایط برخی از اعضای جامعه جهت شرکت در مؤسسات حسابرسی که حقوق و مزایای آنان طبق
لیستهای حقوق و دستمزد متناسب با رده حرفهای نبوده در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند.
پس از بحث و بررسیهای انجام شده قرار شد به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات اشخاص و مؤسسات مربوطه به کارگروه آیین رفتار
حرفهای ارجاع گردنند.
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 -7توجه به ضرورت بازنگری چکلیستهای کنترلکیفیت و وضعیت ،قرار شد که موضوع در قالب کمیتهای متشکل از آقایان بابک
پوربهرامی ،مهدی بیرانوند ،منصور شمساحمدی ،ابوالفضل نیکوکار و فرزاد سنندجی پیگیری شود.
 -8با توجه به انقضاء احکام نمایندگان جامعه در هیأتهای حل اختالف مالیاتی استان تهران ،مقرر شد که نسبت به معرفی و تمدید احکام
نمایندگان اقدام گردد.
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 -1برنامه همایش روز دوشنبه  1398/10/23با عنوان "چشمانداز اصالح ساختار حرفه حسابرسی در ایران" در جلسه مطرح و قرار شد که امور اداری
اقدامات الزم در این خصوص را اعمال نمایند .همچنین مقرر شد که مطالب تهیه شده در خصوص اصالح ساختار حرفهای حسابرسی با
توجه به موضوعات مطروحه از طرف سازمان حسابرسی در یک جلد کتاب با عنوان "اصالح ساختار حرفهی حسابرسی مستقل ،بازخوانی
انتقادی دیدگاههای سازمان حسابرسی" در  2000جلد چاپ و در روز همایش به شرکتکنندگان در همایش اعطاء گردد و مابقی جهت
حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی ارسال گردد.
 -2آقای علوی گزارشی از جلسه برگزار شده با آقای مسیحی معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی ارایه نمودند .همچنین نصابهای اعالم شده قبلی جهت
الزام به حسابرسی مطابق ماده  272قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مقرر شد موضوع در ویژهنامه موضوع بند
 3زیر اطالعرسانی گردد.
 -3در رعایت ماده  58اساسنامه جامعه مبنی بر انتشار اسامی حسابداران رسمی در روزنامهی رسمی و یک روزنامه کثیراالنتشار و همچنین به منظور
اطالعرسانی مناسب فهرست مؤسسات حسابرسی ،حسابداران رسمی ،خدمات قابل ارایه توسط آنان و معرفی جامعه قرار شد که ضمن چاپ و انتشار
اسامی اعضاء در روزنامه رسمی ،موارد مذکور در یک ویژهنامه در روزنامه دنیای اقتصاد نیز تا پایان دیماه چاپ و منتشر گردد.
 -4گزارش سه ماهه سوم سال  1398کارگروهها در جلسه قرائت و قرار شد که در جلسات آتی شورایعالی جامعه نیز ارایه گردد.
 -5فهرست متقاضیان عضویت در کارگروههای تخصصی در جلسه مطرح و پس از جمعبندی انجام شده اعضای کارگروهها به شرح پیوست انتخاب
گردیدند و قرار شد که دبیرکل نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید .همچنین به منظور قدردانی از زحمات اعضای کارگروههای دوره قبل یک جلسه
برگزار و به نحو مناسب از ایشان تقدیر گردد.

 -6پیشنویس برنامههای عملیاتی دوره هفتم در جلسه مطرح و آقا ی علوی توضیحاتی در این خصوص بیان نمودند .قرار شد هر یک از اعضاء
ضمن بررسی نظرات خود را اعمال تا در جلسات آتی جمعبندی و در اختیار شورایعالی قرار گیرد.
 -7نامه شماره  82-1320/10212مورخ  1398/10/08سرپرست دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها مجلس شورای اسالمی
درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسالمی در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع در کارگروه بورس و بانک بررسی و نتیجه در
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جلسات آتی ارائه گردد.
 -8با درخواست آقای بیرانوند مبنی بر برگزاری دو همایش آنالین با موضوع تغییرات استانداردهای حسابداری در دی ماه و بهمن ماه که یک
مورد با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد برگزار خواهد شد ،موافقت گردید.
28

-1

برنامههای عملیاتی پیشنهادی هیأتمدیره دوره هفتم در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند .قرار شد که برنامههای مزبور منطبق با اهداف
راهبردی با ذکر شاخصها بازنگری و در جلسات آتی طرح و بررسی گردد.
ضار نظرات خود را بیان نمودند .پس از جمعبندی نظر حضّار قرار شد که
برنامههای پیشنهادی کارگروههای تخصصی دوره هفتم در جلسه مطرح و هر یک از ح ّ
برنامههای مزبور با توجه به برنامههای عملیاتی هیأتمدیره بازنگری و در جلسات آتی طرح و بررسی گردد.
بودجه پیشنهادی سال  1399مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد که در جلسات آتی به شورایعالی جامعه ارائه گردد.
موضوع برگزاری جلسات هیأتمدیره پیرو بند  6صورتجلسه شماره  7/1مورخ  1398/08/20هیأتمدیره در جلسه مطرح و قرار شد که جلسات هیأتمدیره هر دو
هفته یکبار در روزهای دوشنبه ساعت  10الی  12برگزار گردد.
با توجه به الزامی شدن مفاد آیین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی از ابتدای سال  1398قرار شد که ضمن جمعبندی نکات کلیدی در کارگروه آیین رفتار
حرفهای ،موضوعات پرکاربرد از جمله نامه استعالم حسابرس جانشین ،نامه استعالم اعضاء و جابجایی پرسنل و  ...به صورت مکتوب به اعضای جامعه
اطالعرسانی گردد.
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با توجه به شیوع بیماری کرونا مقرر شد که کلیه مدیران اقدامات پیشگیرانه ،بهداشتی و مراقبتی الزم را با توجه به حساسیت موضوع حسب مورد ،اعمال نمایند.
کتاب مباحث جاری مالیاتی که توسط آقای باتقوا تهیه شده قرار شد در  2000نسخه چاپ و منتشر شود ،همچنین با توجه به درخواستهای انجام شده قرار شد تعداد
 500نسخه از کتابهای دستورالعمل حسابرسی بنگاه کوچک ،متوسط و بزرگ چاپ گردد.
بنا به درخواست مؤسسات حسابرسی مبنی بر دسترسی به فایل کتابهای دستورالعملهای حسابرسی بنگاههای کوچک ،متوسط و بزرگ قرار شد که از طریق سایت و
سایر شبکههای اجتماعی جهت استفاده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
پیرو جلسات قبل مبنی بر انجام تدابیر و اقدامات الزم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا جلسه تشکیل و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 -1-1با صالحدید هر یک از مدیران قسمتهای جامعه ،به تناسب نیاز ضروری جهت انجام وظایف و امور مربوطه ،از همکاران در فضای اداری جامعه
استفاده گردد و مابقی همکاران به صورت دور کاری استفاده شود.
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 -2-1موضوع درخواست برخی از مؤسسات حسابرسی در خصوص عدم نظارت و یا انجام انبارگردانی پایان سال صاحبکاران با توجه به شرایط حساس کنونی
در جلسه مطرح و قرار شد که یک رهنمود در این خصوص تدوین و ابالغ گردد.
 -3-1با توجه به شرایط کنونی و عدم همکاری مؤسسات حسابرسی با همکاران کنترل کیفیت جامعه جهت انجام نظارتهای حرفهای ،قرار شد تا برگشت شرایط
به حالت عادی ،بازدیدهای نظارتی معلق گردد.
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