صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
ردیف

مذاکرات و مصوبات

شماره و تاریخ صورتجلسات

1

 - 1پیرو جلسات قبل مبنی بر اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم بهمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا جلسه تشکیل و مواردی
اعم از :برگزاری کالسهای آموزشیییی از قریض ی یییای مزازی از ج له کالسهای آنالین ،آیالین و ایزاد یک صیی ه
اینسیااگرام برای مرکز آموزشیی اسیابداراس ر ی ی جار بارگ اری کلی های آموزشیی ،برگزاری کالسهای آموزشیی
به قور مزازی ،انزام کنارل کی یر و وضییتیر تو ییح وااد نظارت اریهای در جامته ،برگزاری کارگاههای ضییروری
به صورت غیرا وری و ایر مورد تصویب قرار گریر.

1399/01/16-7-12

 - 2موضیوع درووا یر مس یسیات اسیابر یی در ارتباک با یک رهن ود از قره جامته جار شیرایح موجود قری و تصیویب
گردید.
 - 3در وصیو موضیوع ا یاانداردهای اسیابداری جدید و تزدید نظر شیده که از ابادای یال  1398الزماالجرا میباشیند
انزام شیده مررر شید قی مکاتبهای از مراجع ذیصیالی اجرای اوایاری این ا یاانداردها برای شیرکرهای کوچک و ماو ح
برای دوره گزارشگری مناای به پایاس ال  1398درووا ر گردد.
 - 4آقای پوربارامی موضیوع بروی مشیکالت اجرایی در یامانه ی ر از ج له مس یسات و اع ایی که دارای اکم اناظامی و یا
مس یسیاتی که من ل شیدهاند را در جلسیه مرری ن ودند قرار شید که ضی ن قری موضیوع با شیرکر هوشی ند روش پردیس
گزارشات متوقهای که بارگ اری گردیده تو ح مدیرعامل مس سه و یا ه کاراس جامته تأیید گردد.
 - 5آقای بیرانوند موضیوع درووا یر بروی از اع یا و مس یسیات اسیابر یی مبنی بر پیگیری جامته جار ا ایر از منابع
انسییانی آناا را باتوجه به ابالد دو ر مبنی بر ک ک به واادهای آ یییبدیده ناشییی از شیییوع ویروس کرونا را در جلسییه
مرری ن ودند که قرار شید برر ییهای الزم در این وصیو انزام و ضی ن مکاتبه پیگیریهای الزم جار او تسیایالت
منا ب برای اع ای جامته و پر نل مس سات اسابر ی صورت پ یرد.
 - 6وااد ما ی گزارشیی از منابع و مصیاره جامته ارائه ن ودند باتوجه به شیرایح موجود قرار شید برنامهریزی الزم جار او
اض ع یویرها و پرداور مخارج ضیروری صیورت پ یرد و به منظور صیریهجویی در منابع موجود کلیه ه کاراس باتوجه به
اعات ا ااندارد در م ل کار ااضر شوند.
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 -1موضیوع تربیض برنامه و بودجه پیشیناادی یال  1399جامته با توجه به شیرایح ب رانی ناشیی از شییوع ویروس کرونا در
جلسه مرری و مررر گردید پس از اصالی بخشی از بودجه و اشاره به شرایح موجود در جلسه آتی شورا قری گردد.

1399/01/18-7-13

 -2پیرو جلسه قبل پیشناادها و درووا رهای مس سات اسابر ی در وصو مواردی از قبیل پیگیری تتویض در برگزاری
مزامع و ار ییال اااارنامه ما یاتی شییرکرها ،مکاتبه با ییازماسهای ذیربح در وصییو تتویض و ترسیییح بدهیهای
بی های و ما یاتی مس سات اسابر ی ،متاه ن ودس و یا عدم پرداور بخشی از اض ع ویر اع ا مس سات اسابر ی،
تدوین یک رهن ود و یایر جار انزام اسیابر یی قبض شیرایح موجود از ج له انزام اسیابر یی به صیورت دورکاری،
پیگیری و او تسایالت برای مس سات اسابر ی در جلسه مرری گردید و مررر شد پیگیریهای الزم صورت پ یرد.
3

 -1موضیوع پی نویس الی ه ن وه اداره شیرکااای بخ ع ومی در جلسیه مرری و پس از ج عبندی نظر ا یار قرار شید
ض ن قری موضوع در کارگروه قوانین و مرررات هریک از ا ار نیز نظرات وود را تا پایاس اردیباشر ارایه ن ایند.
 -2موضیوع بازنگری یاواار ،ضیوابح و یرآیندهای امور نظارت اریهای در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظرات وود را بیاس
ن ودند.پس از ب ی و برر ییییایای انزیام شیییده قرار شییید که مدیر امور نظیارت اریهای تا پایاس اردیباشیییر ماه قری
پیشناادی بابر بازنگری نظارت اریهای را ارایه ن ایند.
 -3موضییوع پیشیینااد بازنگری در تتریف مدیر اسییابر ییی بابر مش ی ول ن ودس ییوابض ه کاراس ت ام وقر وااد نظارت
ارییهای بیه عنواس یییوابض ارییهای در جلسیییه مرری و هر ییک از ا یییار نظرات وود را بییاس ن ودنید .پس از ب ی و
برر یییهای انزام شییده از میاس پیشییناادهای مرری شییده ،با بازنگری در بند ب ماده  3آییننامه اجرایی مس ییسییات
اسیابر یی موضیوع ماده  28ا یا ینامه جامتههبه شیری پیو یر  ،موایرر گردید و قرار شید که موضیوع جار اتخاذ تصی یم
به شورای عا ی ارایه گردد.
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 -4دروصیو ام یای ا یناد و اوراا ما ی و تتادآور موضیوع ماده  44ا یا ینامه با عنایر به بند  5صیورتزلسیه شی اره 7/1
مورخ  1398/8/20هیأتمدیره قرار شید ام یای ا یناد و اوراا مزبور با ام یای ابر دبیرکل و یکی از اع یا ذیربح هیأت
مدیره در چارچوب واایف م و ه ،صورت پ یرد.
 -5موضیوع قری چندین یرره شیکایر از مو یسیات اسیابر یی مبنی بر عدم ای ای تتادات اریهای و قراردادی و عدم امکاس
یسی قرارد ادها تو یح شیرکااا بابر انتراد قرارداد با مو یسیه دیگر به علر بارگ اری قرارداد تو یح مس یسیه مزبور در
یامانههای جامته ،در جلسیه مرری و اینگونه موارد قراردادهای مس یسیات بنا به درووا یر مشیاریاس آناس تو یح جامته
در یامانه ی ر یسی تا مانتی جار ارایه ودمات تو یح یایر مس یسیات به اشیخا مزبور ایزاد نگردد و ی س موضیوع
اسب مورد در هیأت داوری جامته یا کارگروهای مربوقه ر یدگی گردد.
-6

موضیوع عدم انرباا ماده  11ا یا ینامه ن ونه مس یسیات اسیابر یی با ماده  20آییننامه اجرایی هیأتهای اناظامی در
وصیو به کارگیری م کومین به تنبیههای ان یباقی موضیوع بندهای  4ا ی  6ا یا ینامه جامته تو یح مس یسیات
اسیابر یی و اع یای جامته در جلسیه مرری و مررر شید که موضیوع در ا یا ینامه ن ونه مس یسیات اسیابر یی بازنگری شیده
اع ال و به شورایعا ی ارایه گردد.

 -7نامه شی اره  /99/133مورخ  1399/01/17مدیر عامل و ع یو هیأت مدیره مس یسیه اسیابر یی تأمین اجا اعی در
وصو ت اهمنامه یی ابین بابر اسابر ی بی های تو ح مس سات اسابر ی به اقالع ا ار ر ید.
 -8بخشینامه شی اره  98/42393مورخ  1398/12/06بانک مرکزی دروصیو ا زام به ارایه صیورتاای ما ی اسیابر یی شیده
به بانکاا بابر پرداور تسییایالت و یا ایزاد تتادات تا مبلغ  50میلیارد ریال به اشییخا اریری و اروقی جار اتخاذ
تص ی ات مرا ی با توجه به آییننامه راهکارهای ایزای ض انر اجرایی و ترویر اسابر ی به اقالع ا ار ر ید.
 -9پیرو جلسات قبل آقای بیرانوند گزارشی از جلسات کارگروهها که به صورت غیرا وری برگزار شده ارایه ن ودند .با توجه
به عدم مشیارکر مس ر اع یای کارگروهها نسیبر به موضیوعات مررواه ،قرار شید جلسیات برای کارگروههای ضیروری در
صورت امکاس به صورت ا وری برگزار شود.
3
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 -1موضیوع قرارداد پیشیناادی یال  1399شیرکر هوشی ندروش پردیس در ارتباک با یامانههای ی ر ،پردیس و جام در جلسیه
ش ماه و با ده درصید ایزای با شیرکر مزبور منترد گردد .ه چنین مررر شید
مرری و قرار شید که قرارداد ه کاری به مدت ی
اقدامات مرا ی جار جایگزینی اجرای موضوع قرارداد با شرکر نویل یناوراس آرماس از  1399/07/01صورت گیرد.

1399/02/08-7-15

-2

یساالت و اباامهای مررواه از قره اع یا دروصیو

ابالد اداقل اضا زا ه اسیابر یی موضیوع نامههای شی اره

 99/246793مورخ  1399/01/25و شیی اره  99/246895مورخ 1399/01/27در جلسییه مرری و به منظور تبیین ابتاد
موضوع ،موارد زیر مورد تصویب قرار گریر:
ا ف موضوع برای قراردادهای منترده از تاری ابالد 1399/01/25به بتد الزماالجرا میباشد.
ب

اداقل اضا زا ه اسابر ی شامل کلیه ودمات اق یناسبخشی تو ح اع ا جامته میباشد.

ج

در صورت داشان توجیاات منا ب با مزوز جامته ،تتدیل اداقل اضا زا ه بالمانع ا ر.

د

پا خگویی به ساالت تو ح وااد امور اع ا انزام پ یرد.

ه

در بازههای زمانی  6ماهه وااد نظارت اریهای برر ییاای الزم را در وصیو
اضا زا ه اقدام ن ودهاند ،برر ی الزم را اع ال ن ایند.

مس یسیاتی که نسیبر به کاه

 -3نامه شیی اره  99/122ه س مورخ  1399/02/06رییس م ارم هیأت عا ی نظارت در وصییو
 1399در جلسه مرری و توضی ات الزم در این وصو ارایه گردید.

بودجه پیشییناادی ییال

 -4موضیوع شیکایات مندرج در یایر جامته در جلسیه مرری و قرار شید وااد نظارت اریهای برر ییهای الزم را در این
موارد اع ال ن ایند.
 -5توضیی اتی دروصیو ااکام ان یباقی صیادره برای مس یسیات اسیابر یی و شیرکای آس در یال  1396تو یح هیأت
اناظامی بدوی ارایه شد و قرار شد تنبیاات ان باقی در وابض مس سه و شرکای مربوقه منظور گردد.
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پیرو جلسیات قبل ا یا ینامه ن ونه مس یسیات اسیابر یی بازنگری شیده در جلسیه مرری و قرار شید جار اتخاذ تصی ی ات
مرا ی به شورایعا ی ارایه گردد.

 -7پیرو قرارداد منترده یی ابین جامته و دانشیگاه آزاد ا یالمی و پهوه انزام شیده با موضیوع "اضا زا ه اسیابر یی و
مبنای تتیین آس و دالیل نرخشیکنی در ایراس و تأ یر نرخشیکنی بر کی یر گزارشیگری ما ی" در جلسیه مرری و قرار شید
پس از برر یاای الزم تص ی ات مرا ی جار اقالعر انی ناایج پهوه اتخاذ گردد.
 -8نامه شی اره  166808/20402مورخ  1399/02/02مس یسیات اسیابر یی در وصیو
مرری و مررر شد راه کارهای اجرایی اظ شود.
5

مشیکالت منابع انسیانی در جلسیه

 -1نامه شی اره /09867م /54م مورخ  1399/02/21متاوس نظارت ما ی و وزانهدار کل کشیور دروصیو بودجه پیشیناادی
ال  1399جامته در جلسه مرری و مررر شد تتدیالت و توضی ات الزم در بودجه اع ال و ار ال گردد.
 - 2گزارش یتا یر هیأت مدیره و صیورتاای ما ی یال ما ی  1398مورد تایید قرار گریر و قرار شید جار انزام برر ییاای
الزم در اوایار هیأت عا ی نظارت قرار گیرد.
 -3با توجه به ات ام قرارداد بی ه تک یلی اع یا برا یاس گزارش شی اره  99/108مورخ  1399/02/28مسیوول امور اداری
برا اس قرااای پیشناادی و توضی ات ارایه شده ،کارگزاری بی ه تیدی جار ال جاری اناخاب گردید.
 -4موضیوع تتریف مدیر اسیابر یی قبض ماده  3آییننامه اجرایی مس یسیات اسیابر یی و شیرایح شیراکر یرپر یااس ارشید
و برر یاای انزام
اسابر ی در جلسه مرری و هریک از ا ار نظارت وود را پیراموس موضوع بیاس ن ودند .پس از ب
شیده و ج عبندی نظرات ،قبض ماده مزبور یوابض شیراکر برای یرپر یااس ارشید اسیابر یی ع یو جامته بتد از ع یویر
ه ال ابره کار ت ام وقر در جامته در رح مدیر اسابر ی مورد قبول قرار وواهد گریر.
 -5قری پیشیناادی ت ول نظارت اریهای تایه شیده تو یح مدیر نظارت اریهای ،در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظارت وود
را پیراموس آس بیاس ن ودند .پس از ب و برر ی انزام شده قرار شد نظرات پیشناادی اع ال و در جلسات آتی ارایه گردد.
5
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 - 6اباامات مس یسیات اسیابر یی در وصیو اداقل اضا زا ه اسیابر یی و چا های موجود در جلسیه مرری و هریک از
ا ییار نظرات وود را بیاس ن ودند .پس از ج عبندی نظرات قرار شیید که اباامات دریایای موجود در قا ب یک گزارش
تایه و جار اتخاذ تص یم به شورایعا ی ارایه گردد.
 - 7موضیوع بدهی اض ع یویر که ع دتاب بابر اع ای غیرشاغل بوده در جلسه مرری و قرار شد به هیأت تشیخص صالایر
اسابداراس ر ی و شورایعا ی ارایه گردد.
 - 8گزارش جلسیه برگزار شیده در کانوس بانکاای وصیوصیی ارایه و قرار شید کلیه پیشیناادات از قریض تشیکیل ک یاه تخصیصی
زیرمز وعه ک یاه ینی و ا یاانداردها کار کارشینا یی شیود و ی س در کارگروه ینی و ا یاانداردها برر یی و جار
ا ا اده مس سات اسابر ی عادهدار اسابر ی شبکه بانکی ابالد گردد.
 - 9موضوع مصوبه  4-7مورخ  1398/10/10شورایعا ی جامته در وصو تشکیل ک یاه اروقی و ق ایی در جلسه مرری
و قرار شد که جار ایشاس ااکام صادر و موضوعات در د اور کار قرار گیرد.
 -10گزارشیی از موضیوعات مرری شیده با یازماس بورس در وصیو ارایه اقالعات اع یا و مس یسیات متا د بورس ،چاپ
رهن ود ،آموزش و ...ارایه شیید مررر گردیده جار برر ییی موضییوعات ک یاهای مشییارب با ا ییور ن ایندگاس قریین
تشیکیل گردد که در این ارتباک قرار شید آقایاس بابک پوربارامی و ابوا یل نیکوکار به عنواس ن ایندگاس جامته در ک یاه
مزبور متریی گردند .ه چنین مررر شد د ار یهای الزم در وصو اقالعات مس سات متا د ازماس بورس از قریض
امانه ر در اوایار ک یاه نظارت و پ یرش مس سات متا د ازماس بورس برقرار گردد.
 -11موضیوع نامه ش اره  207/6750مورخ  1399/02/16ارا ر وزارت امور اقاصادی و دارایی دروصو
در جلسه مرری و قرار شد موضوعات مررواه به ایشاس ابالد گردد.

6

آقای عباس هشی

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -12پیشینااد آقای شیزری دروصیو د یار یی اسیابر یی جانشیین به پرونده دائم واادهای مورد ر ییدگی در شیرایح شییوع
ویروس کرونا مرری و هریک از ا یار نظرات وود را بیاس ن ودند ا موضیوع میایر با اصیول و ضیوابح اریهای تشیخیص
داده شد.
 -13با درووا ر شراکر تتدادی از اع ا برا اس گزارش وااد امور اع ا موایرر گردید.
 -14با توجه به ازم باالی مکاتبات با واادهای وزارت امور اقاصیادی و دارایی قرار شید که موضیوع د یار یی به اتوما ییوس
اداری به ن ایندگاس واادهای مربوقه قری و پیگیری گردد.
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 - 1صورتاای ما ی برای ال ما ی مناای به  1398/12/29تصویب شد.

1399/03/10-7-17

 - 2گزارش یتا یر هیأت مدیره برای ال ما ی مناای به  1398/12/29تصویب شد.
 -3نامه تاییدیه مدیراس برای ال ما ی مناای به  1398/12/29تصویب شد.
 -4ورید ش
7

د اگاه چیلر جار اوا اس میرداماد مورد تایید و تصویب قرار گریر.

 -1نامه شی اره  /99/15791مورخ  1399/03/21مو یسیه اسیابر یی یازماس تأمین اجا اعی در ارتباک با صیورتزلسیه
تنظی ی پیرو ت اهمنامه یی ابین جامته و یازماس تأمین اجا اعی بابر انزام اسیابر یی بی های تو یح اع ای جامته در
جلسه قری و قرار شد موضوع در کارگروه ینی و ا اانداردها برر ی و س به مس سات اسابر ی ابالد گردد.
 -2گزارش آ یب شنا ی و عارضه یابی وااد یناوری اقالعات جامته تایه شده تو ح شرکر مشاور در جلسه مرری شد و
مررر شد اشکاالت گزارش دریایای بیاس شود و نسخه اصالی شده دریایر گردد و پیشنااد مشخص مشاور جار ارترای
وااد یناوری اقالعات در را یییاای کارآمدی و روزآمدی و امکانات نرم ایزاری و یییخر ایزاری مورد نیاز مشیییخص تا
تص یم مرا ی صورت گیرد.
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1399/03/26-7-18

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -3موضیوع آ ییب شینا یی از وااد امور اع یا و وااد آموزش در جلسیه مرری و پس از ج عبندی نظرات قرار شید گزارشیی
در این وصیو در جلسیات آتی ارایه شیود .در ادامه گزارشیی از یتا یااای وااد آموزش در  3ماه اول یال  1399و 3
ال اویر نیز ارایه گردید.
 -4آییننامه اجرایی ک یاه اروقی و ق یایی در جلسیه مرری و پس از ب

و برر ییاای انزام شیده ضی ن موایرر با م اد

آس قرار شد جار تایید به ک یاه مزبور و شورایعا ی ارایه گردد.
 -5با توجه به شییوع ویروس کرونا و زوم اقالع ر یانی مباا اریهای در این وصیو

قرار شید یک وبینار تو یح وااد

آموزش برگزار شود.
-6

پیرو جلسیات قبل با توجه به الزماالجرا شیدس آیین و اوالا ریاار اریهای از ابادای یال  1398به منظور آگاهی اع یای
جامته از موضیوعات مام آس قرار شید وااد نظارت اریهای نکات کلیدی هباید و نبایدها آس را ا یاخراج و جار اقالع و
بارهبرداری اع ای جامته اقالعر انی شود.

 -7د یاورا ت ل مربوک به ن وه ا یور و اع ال اض ریی به صیورت ا کارونیکی در مزامع ع ومی جامته در جلسیه مرری و
ض ن موایرر با کلیات آس قرار شد پس از اصالاات پیشناادی جار اتخاذ تص یم مرا ی به شورایعا ی ارایه گردد.
 -8گزارشیی از جلسیه برگزار شیده در مورخ  1399/02/03در م ل یازماس اسیابر یی با موضیوع تکلیف مررر در آییننامه
انباشر مرا بات غیرجاری بانکها ارایه گردید.
 -9پیرو جلسییات قبل مبنی بر تسییریع در یرایند بایگانی دیزیاا ی پروندههای اع ییا و مس ییسییات اسییابر ییی و ه چنین
بهکارگیری نیروی انسیانی در وااد نظارت اریهای با ج ب یک ن ر در وااد امور اع یا به صیورت پرو های و یک ن ر در
وااد نظارت اریهای موایرر گردید.
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صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -10با درووا ر شراکر اع ا و ادغام در مس سات اسابر ی برا اس گزارش وااد امور اع ا موایرر گردید.
 -11به منظور ا یا اده مس ر از مسیایل و موضیوعاتی که از اع یای جامته نظروواهی میشیود قرار شید پس از ج عبندی و
نایزهگیری الزم ،اقالعات مربوقه در وااد امور اع ا در یک بانک اقالعاتی ج عآوری گردد.
 -12پیرو جلسیات قبل موضیوع برر یی درووا یر شیرایح شیراکر هازج له برر یی اروا و مزایای ،کارکرد ت ام وقر و ...در
مس یسیات اسیابر یی در جلسیه مرری و هر یک از ا یار نظرات وود را بیاس ن ودند پس از ب

و برر ییاای انزام شیده

قرار شید مواردی از ج له عدم پرداور اروا و مزایا قبض عره جاری و یا پرداور اروا و مزایا وارج از ییسیام ما ی
مو ییسییه و عدم کارکرد ت ام وقر به کارگروه آیین ریاار ارجاع گردد .ه چنین به منظور اع ال نظارت منا ییبتر مررر
شید موضیوع برر یی ا یور ت ام وقر اسیابداراس ر ی ی هاعم از شیرکا و مدیراس در ا یاخدام در مس یسیات اسیابر یی
تو ح گروههای برر ی کننده به صورت ویهه مورد برر ی قرار گیرد.
 -13گزارشییی از جلسییه مورخ  1399/03/07ییازماس ییرمایه گ اری و ک کاای اقاصییادی و ینی ایراس در م ل وزارت امور
اقاصادی و دارایی در وصو
8

ترسیم ود رمایهگ اراس وارجی ارایه گردید.

 - 1انتراد ت اهمنامهی مشیارب بین اتاا بازرگانی ،صینایع متادس و کشیاورزی ایراس ،جامته ،شیرکر بورس اوراا باادار تاراس
و شیرکر یرابورس ایراس در وصیو

ایزاد درگاه ارتباقی وااد برای ورود شیرکرهای بخ

وصیوصیی به بازار یرمایه

مرری گردید.
 - 2موضوع تکا یف قانونی و اریهای اسابداراس ر ی در ا اخدام در جلسه مرری و مررر گردید به منظور آگاهی و رعایر
قوانین و مرررات مرتبح به ایشاس و مس سات اسابر ی ابالد گردد.
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1399/04/16-7-19

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

 - 3موضیوع چاپ کاب مناشیره در جلسیه مرری و قرار شید در نوبر اول 2000نسیخه از هر کااب چاپ و اناشیارهای بتدی به
صیورت ا کارونیکی صیورت پ یرد و در صیورتی که ماراضیی برای نسیخه کاغ ی وجود داشیاه باشید چاپ نوبرهای کاغ ی
بتدی بر اسب نیاز اقدام شود.

 - 4پیرو جلسیات قبل موضیوع بازآیرینی وااد ینآوری اقالعات در جلسیه مرری و با رویکرد ا یاررار و تو یته وااد ینآوری
اقالعیات و ایزیاد پیایگیاه داده در جیامتیه ،موایریر گردیید و قرار شییید بیا توجیه بیه رزومیههیای درییایای بیا آقیای وزاعینییا بیه
عنواس مسیوول وااد ینآوری اقالعات جامته قرارداد ه کاری منترد گردد و نسیبر به تامین امکانات مورد نیاز اسیب
درووا یر ایشیاس اقدامات الزم اع ال گردد .ه چنین قرار شید برنامه ع لیاتی ایشیاس برا یاس اهداه مورد نظر او و در
جلسات آتی قری و برر ی گردد تا نسبر به برنامهریزی و یرآیندهای اجرایی اقدام الزم صورت گردد.
 - 5موضیوع اقامر بروی از شیرکا و اسیابداراس ر ی ی شیاغل در وارج از کشیور بر ا یاس وااد امور اع یا در جلسیه مرری و
هر یک از ا ییار نظرات وود را بیاس ن ودند پس از ب
برر یهای الزم را در این وصو
 - 6موضیوع ایزای

و برر یییهای انزام شییده قرار شیید وااد نظارت اریهای

اع ال ن ایند.

اضا زا ه ا یاتید وااد آموزش در جلسیه مرری و قرار شید موارد پیشیناادی در د یاورا ت ل مربوک

اع ال و در جلسات آتی قری و برر ی گردد.
 -7قرار شد گزارش یتا یر ه ماهه اول ال  1399کارگروههای تخصصی تایه و در جلسات آتی قری و برر ی گردد.
 -8برا اس ا اتالم باای صورت گریاه ،ورید و نصب میکروین جار اوا اس میرداماد تایید گردید.

10

شماره و تاریخ صورتجلسات

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

9

 - 1جلسیه مشیارب هیأت مدیره و هیأت عا ی نظارت در وصیو
گردید و در ادامه اع یا هیأتمدیره پا ی هایی در وصیو
پیشیناادی هیأت عا ی نظارت در وصیو

شماره و تاریخ صورتجلسات

پی نویس گزارش اسیابر یی ع لکرد یال  1398برگزار

1399/04/24-7-20

موضیوعات مرری شیده بیاس ن ودند .مررر شید کلیه اصیالاات

اسیابها ،صیورتهای ما ی و گزارش یتا یر هیأتمدیره برای یال  1398در

ا رع وقر اع ال و ت ویل گردد.
 -2نامه ش اره  99/185ه س مورخ  1399/04/18رییس هیأت عا ی نظارت در وصو

بیانیه شرکر تتاونی جامته مناشره

در ایر جامته در جلسه مرری و قرار شد رونوشر نامه م کور به صورت کابی برای هیأت مدیره تتاونی ار ال گردد.
 -3د اورا ت ل بازنگری شده پرداور اضا ادریس به مدر ین مرکز آموزشی جامته مورد تصویب قرار گریر.
 -4موضیوع برگزاری کال یاای آموزشیی در شیرایح موجود با توجه به ضیوابح آموزش اریهای مسیا ر در جلسیه مرری و قرار
شید که تا بازگشیر به شیرایح عادی کال یاای آموزشیی تا اد امکاس به صیورت آنالین برگزار و امایاز آموزشیی برا یاس
دورههای مزازی برگزار شیده به شیرکرکنندگاس تخصییص یابد .ه چنین با توجه به ازم کال یاای مزازی آموزشیی در
اال برگزاری و رویکرد تو یته وااد آموزش و ا اررار امکانات آموزشی در مرکز آموزش جامته قرار شد برر یهای الزم
به منظور ورید تزایزات مورد نیاز زیر یاوای جار برگزاری کال یاای آموزشی مزازی در مرکز آموزش جامته صورت
پ یرد.
 -5پیرو جلسیات قبل مبنی بر ایزاد بایگانی دیزیاا ی و یاماندهی به اتوما ییوس اداری قرار شید به منظور تسیریع در ج ب
نیرو اقدام گردد.
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 -1د یاورا ت ل تتیین شیرایح ااراز و شیری واایف و مسیوو یرهای مدیر دوم اسیابر یی مورد تایید قرار گریر و مررر شید
جار تصویب به شورایعا ی جامته ارایه شود.
11

1399/05/27-7-21

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -2قری ت اهمنامه پردازش دادههای صییورتاای ما ی اسییابر ییی تو ییح اع ییای جامته با ا ییا اده از اقالعات موجود در
امانههای اقالعاتی جامته در جلسه مرری و مررر شد در جلسات آتی هیأت مدیره قری و برر ی شود.
 -3پیرو جلسیات قبل با توجه به مشیکالت موجود با مزری یامانههای ی ر ،جام و پردیس و زوم تو یته وااد  ITدر م ل
جامته ،قرار شد با آقای اریرر به عنواس مدیر وااد  ITبا توجه به انصراه آقای وزاعی قرارداد ه کاری منترد گردد.
 -4موضیوع برگزاری جلسیه مز ع ع ومی یاالنه جامته در جلسیه مرری و قرار شید برای مز ع ع ومی یاالنه نوبر اول و
دوم در مورخ  1399/06/31اقدامات الزم صیورت پ یرد و ه چنین در این وصیو

مکاتبه و ه اهنگی با مراجع ذیربح

صورت گیرد.
 -5مرابض روال ینوات قبل به منا یبر روز وبرنگار با تردیر از دو ن ر از وبرنگاراس اقاصیادی روزنامه دنیای اقاصیاد موایرر
گردید.
-6

گزارش ناایج ااصیل از برر یی وضیتیر شیرکا و اسیابداراس ر ی ی شیاغل در مس یسیات اسیابر یی در روزنامه ر ی ی
تو ح وااد امور اع ا در جلسه مرری و مررر شد وااد نظارت اریهای اقدامات الزم را در این وصو

 -7نامه شی اره  99/195هیییی س مورخ  1399/05/04هیأت عا ی نظارت در وصیو
میاسدورهای در جلسه مرری شد در این وصو
-8

تایید اصیا ر گزارشهای اسیابر یی

توضی ات و مساندات الزم ارایه گردید.

نامه ش اره  99/201هی ی س مورخ  1399/05/12هیأت عا ی نظارت در وصو
در وصو

اع ال ن ایند.

ت اهم جامته با ازماس تأمین اجا اعی

اسابر ی بی های در جلسه مرری و توضی اتی مشا ل بر رویه انزام ودمر مزبور در اال ااضر مس سات

اسیابر یی ،مصیوبه کارگروه ینی و ا یاانداردها ،جلسیات برگزار شیده و پا ی جامته در ارتباک با پی نویس د یاورا ت ل
اجرایی ار ا ی و مکاتبات یی ابین ارایه گردید.
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صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -9با شراکر تتدادی از اع ا در مس سات اسابر ی موایرر گردید.
 -10پیرو جلسیات قبل موضیوع مشیکالت اجرایی و اداری مصیوبه شیورایعا ی جامته در وصیو

تتیین اداقل اضا زا ه

اسیابر یی در جلسیه مرری و قرار شید با توجه به تتدد درووا یرهای ارایه شیده قرار شید قری پیشیناادی تایه شیده
تو ح امور اع ا به شورایعا ی ارایه گردد.
11

 -1گزارشییی از وضییتیر ع لکرد  6ماهه کارگروه تخصییصییی مورد تایید قرار گریر و مررر شیید ضیی ن ار ییال گزارش به
شورایعا ی جامته ،تدابیر الزم در جار ترویر کارگروهها نیز اتخاذ گردد.
 -2موضیوع یار یر دریایرکنندگاس ارز و اسیابر یی آناا در جلسیه مرری و قرار شید پس از ج عبندی یار یر مزبور،
ا امی اشخا اریری و اروقی که تو ح اع ای جامته اسابر ی ن یشوند به مراجع ذیربح ار ال گردد.
 -3موضیوع برگزاری آزموس رتبه بندی کارکناس اریهای مس یسیات اسیابر یی در شیرایح موجود در جلسیه مرری و مررر
گردید آزموس در تاری  30با ن ماه  1399با رعایر پروتکلهای ااد ملی کرونا صورت پ یرد.
 -4گزارشیی از پیگیریاای انزام شیده در ارتباک با جلسیات برگزار شیده با اداره بر شیرکرها در را یاای اجرایی ن ودس ماده
ه 11آییننامه راهکارهای ایزای ضی انر اجرایی و ترویر اسیابر یی ارایه گردد .با عنایر به موایرر اداره بر شیرکااا
مبنی بر ییسیا ی ن ودس پرو ه مزبور در مراله او یه در یرح ا یااس تاراس ،مررر گردید پس از ناایی شیدس موضیوع به
ن و منا ب به مس سات اسابر ی اقالعر انی گردد.
 -5گزارشیی از پرو ه یامانه اناخاب اسیابرس برای شیرکرهای دو ای ارایه گردید با عنایر به برگزاری مزامع ال  1398و
زوم تتیین اسابر اس شرکرهای دو ای در مالر مررر برای ال  1399قرار شد اقدامات الزم در این وصو صورت
پ یرد.

13

1399/06/18-7-22

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

-6

شماره و تاریخ صورتجلسات

گزارشیی از وضیتیر پرو ه اسیابر یی بی های ،جلسیات و مکاتبات صیورت پ یریاه در این ارتباک ارایه گردید در ادامه
هریک از ا یار نظرات وود را بیاس ن ودند و قرار شید در را یاای ت اهمنامه یی ابین موضیوع پیگیری و ناایج در جلسیات
آتی ارایه گردد.

 -7گزارشییی از جلسییه شییورای گ اگو با ا ییور ن ایندگاس جامته در ارتباک با او م اصییا اسییاب قراردادهای مس ییسییات
اسیابر یی ارایه و مررر گردیده با راهاندازی ییسیام ا کارونیکی منبتد م اصیا اسیاب قراردادهای مربوقه به صیورت
ا کارونیکی انزام وواهد شد.
 -8گزارشیی از جلسیه مورخ  1399/06/14برگزار شیده در م ل وزارت امور اقاصیاد و دارایی همتاونر ینآوری اقالعات در
ارتباک با اناخاب ییامانه صییورتاای ما ی در را ییاای م اد آییننامه پیگیری از انباشییر مرا بات غیرجاری بانکاا ارایه
گردید .در ادامه هریک از ا یار نظرات وود را پیراموس موضیوع و چا

های موجود با شیرکر هوشی ند روش پردیس و

ه چنین در او وییر داشیییان اجرای نییازمنیدیهیای نظیارتی و ویدمیاتی داولی جیامتیه بییاس ن ودنید م یییایاب اینکیه قبض
اااارات ن ایندگاس وزارت امور اقاصییاد و دارایی در صییورت اناخاب ییامانه جام ،جامته بایسییای زیر ییاورهای مدنظر
وزارت امور اقاصیاد و دارایی برای یامانه مزبور را یراهم ن اید .مررر شید برر ییهای الزم در این وصیو

انزام و ناایج

آس در جلسات آتی ارایه گردد.
 -9گزارشیی از جلسیه مورخ  1399/06/18در م ل یازماس بازر یی در وصیو
ارزی در را یاای ماده ه 7آییننامه ایزای

ار یال اقالعات دریایرکنندگاس تسیایالت

ضی انر اجرایی و ترویر اسیابر یی ارایه گردید .باتوجه به برر یی انزام شیده

و عدم بارگ اری گزارشهای توجیای جار او تسیایالت ارزی در یامانه ی ر تو یح مس یسیات اسیابر یی ،قرار شید با
ازماس بازر ی مکاتبه گردد.
 -10با شراکر تتدادی از اع ا برا اس گزارش وااد امور اع ا موایرر گردید.
14

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
ردیف

مذاکرات و مصوبات

شماره و تاریخ صورتجلسات

12

 -1موضییوع آییننامه ماده ه 14ا اقی قانوس مبارزه با پو شییویی در جلسییه مرری و مررر شیید که ضی ن به روزآوری چک

1399/06/31-7-23

یسیرهای مربوقه در کارگروه مبارزه با پو شیویی و ه چنین ه کاری با یازماس اسیابر یی در وصیو

آناا ،تکا یف

جامته و مس یسیات اسیابر یی در این مورد برر یی قرار گیرد و از بابر موارد یوا با مرکز اقالعات ما ی مکاتبه گردد.
ه چنین قبض روال قبلی به منظور آشینایی بیشیار اع یای جامته و کارکناس اریهای مس یسیات و اشیخا

اریری و

اروقی با قانوس مزبور ،کال اای آموزشی تو ح مرکز آموزش جامته قراای و اجرا گردد.
 -2موضیوع م اد ماده ه 151قانوس تزارت و مررر شید در مراله نخسیر گزارشهای اسیابر یی صینایع وا و اسیاس مورد
بازبینی قرار گیرد و موارد ا یاخراجی در قا ب ک یاهای ماشیکل از مدیر نظارت اریهای ،یک ن ر از اع یای هیأت عا ی
نظارت ،یک ن ر اروقداس و یک ن ر اسابدار ر ی مورد برر ی قرار گیرد و ناایج آس جار اتخاذ تص ی ات مرا ی در
هیأت مدیره مرری گردد.
 -3گزارشیی از جلسیات مز ع ع ومی نوبر اول و دوم در تاری  1399/06/31جامته ارایه گردید که به د یل عدم ا یور نصیاب
الزم ،جلسات ر یر نداشاه و مررر گردید جار برگزاری جلسه مز ع ع ومی نوبر وم ترتیبات الزم اع ال گردد.
 -4با شراکر و ادغام در مس سه اسابر ی بروی از اع ا موایرر گردید.
13

-1

پیرو جلسییات قبل موضییوع ه اهنگی امور مرتبح با برگزاری جلسییه نوبر ییوم مز ع ع ومی ییا یانه جامته در تاری
 1399/07/15در جلسییه مرری و قرار شیید اقدامات اجرایی و اداری با رعایر پروتکلهای باداشییای به منظور برگزاری
منا ب مز ع ع ومی صورت پ یرد.

 -2نامه شی اره  74174مورخ  1399/07/01دبیروانه یااد ه اهنگی مبارزه با م ا ید اقاصیادی در را یاای نامه شی اره
 19/94260مورخ  1399/09/29وزارت امور اقاصیادی و دارایی در ارتباک با راهاندازی امانه جامع صورتاای ما ی هجام
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1399/07/07-7-24

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

موضیوع ماده ه 11آییننامه پیشیگیری از انباشیر مرا بات غیرجاری بانکاا در جلسیه مرری و قرار شید مدل پیشیناادی
پیاده ازی و ا اررار امانه جامع صورتاای ما ی تایه و ار ال گردد.
 -3موضیوع ن وه انزام اسیابر یی شیارداریاا و دهیاریاا در جلسیه مرری و با عنایر به ا زام شیارداریاا به اجرای اسیابداری
تتادی اسییابر ییاس شییارداریاا میبایسییای قبض نظر کارگروه ینی و ا ییاانداردها در این ارتباک اقدام ن ایند کن در
وصییو

دهیاریها قرار شیید موضییوع در کارگروه ینی و ا ییاانداردها قری و قبرهبندی از واادهای گزارشییگر انزام و

برا یاس آس و ه چنین نیاز ذین تاس اصیلی مدل گزارشیگری ما ی تدوین و ی س برا یاس ا یاانداردهای اسیابر یی ن وه
اسابر ی آناس مشخص گردد.
 -4دروصیو

ن وه اناخاب اسیابر یاس شیارداریاا ،برگزاری دورههای آموزشیی برای موضیوعات ما ی و گزارشیگری و تدوین

رهن ودهای اجرایی در اوزههای ما ی شیارداریاا ،مررر شید در را یاای یاماندهی به ن وه اناخاب اسیابر یاس شیارداریاا
جلسات مشارب با ارکاس مرتبح برگزار و در وصو

برگزاری دورههای آموزشی در قا ب یک ت اهمنامه موضوع ع لیاتی

شود.
14

 -1نامه ازماس بازر ی کل کشور مناشره در ی ای مزازی مرری و قرار شد وااد نظارت اریهای نسبر به برر ی موضوع
اقدام ن ایند.
 -2د یاورا ت ل اسیابر یی کام یوتری که تو یح اع یای کارگروه اسیابر یی ینآوری اقالعات جامته ترج ه شیده ،چاپ و
مناشر شود و پس از چاپ نسبر به تدوین رهن ودهای اجرایی مانا ب با م یح اریهای و کسب و کار اقدام گردد.

16

1399/07/21-7-25

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -3گزارشییی از جلسییه مورخ  1399/07/14در م ل ییازماس بر بابر پیگیری موضییوع ماده ه 11آییننامه راهکارهای
ایزای

ضی انر اجرایی و ترویر اسیابر یی و صیورتزلسیه تنظی ی ییمابین ارایه گردید مررر شید ضی ن پیگیری یار یر

اشخا

مش ول آییننامه م کور از وزارت امور اقاصاد و دارایی اقدامات الزم جار اجرایی شدس موضوع به ع ل آید.

 -4نامه شی اره  99/458مورخ  1399/07/08مس یسیات در وصیو

انزام م اکره تو یح جامته با بانکاا به منظور قبول ضی انر

کارکناس با گواهی صادره از قره مس سات در جلسه مرری و قرار شد که موضوع از قریض شرکر تتاونی پیگیری گردد.
 -5نامه ش اره  99/100/1219مورخ  1399/07/07شرکر بورس کاالی ایراس در وصو

د ار ی به اقالعات صورتهای

ما ی اسیابر یی شیده تو یح اع یای جامته در جلسیه مرری و قرار شید پس از تتیین تکلیف موضیوعات ینآوری اقالعات،
اقدامات الزم ع لیاتی گردد.
-6

نامه شی اره /99/42562

مورخ  1399/07/09مس یسیه اسیابر یی تأمین اجا اعی در ارتباک با ت اهمنامه ییمابین

یازماس با جامته بابر اسیابر یی بی های تو یح اع یای جامته در جلسیه مرری و قرار شید در م اکرات و ترویر رویه
یتلی از ج له جاری یازی نرخ اضا زا ه ودمات قبض تتریه جامته تو یح اسیابرس مسیارل وااد مورد گزارش ،مد
نظر قرار گیرد.
 -7با درووا یر مس یسیه اسیابر یی تأمین اجا اعی مبنی بر ا یور کارکناس اسیابر یی و نظارت مس یسیه م کور در آزموس
رتبهبندی کارکناس اریهای موایرر گردید.
 -8درووا ییر مورخ  1399/06/27ه بر شییده در دبیروانه به شیی اره  99/26107مورخ  1399/07/15آقای عبدا ه آزاد
مبنی بر چاپ کااب بازنگری شده "گزارش اسابرس درباره صورتهای ما ی" در جلسه مرری و با عنایر به اناشار یایل
کااب مزبور قرار شد که یایل بازنگری شده نیز به صورت ا کارونیکی مناشر شود.
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صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

 -9بیا توجیه بیه ایزای

شماره و تاریخ صورتجلسات

نرخ برگزاری کالسهیای آنالین از قره شیییرکیر مگ یا ،بیا انتریاد قرارداد بیا شیییرکیر راهبراس ینیاوراس

پا ارگاد ه اامی وا

موایرر گردید .ه چنین قرار شد با توجه به وضتیر ناشی از شیوع ویروس کرونا یک کن رانس

با موضوعیر ت والت اریهای در دوراس کرونا برگزار گردد.
15

 -1یاواار یازمانی مبارزه با پو شیویی جامته در را یاای قوانین و مرررات مربوقه در جلسیه مرری و مورد تصیویب قرار
گریر.

1399/07/28-7-26

 -2پیرو جلسییه قبل مدیر  ITجامته گزارشییی از وضییتیر یتلی ییامانههای اقالعاتی جامته و پیشییناادهایی دروصییو
برنامههای آتی ارایه ن ودند

16

 -1نامه شی اره  99/283هیییی س مورخ  1399/07/29رئیس م ارم هیأت عا ی نظارت در وصیو
جامته علیه اع یا دیگر در مراجع ق یایی در جلسیه مرری و پس از ب

شیکایر بروی اع یای

و برر یی انزام شیده مررر گردید پیشینااد

ایشاس به شورایعا ی جامته ارایه گردد.
 -2موضوع بر ایزای

رمایه نردی شرکرها از قریض تأدیه مبلغ نردی به قرییر صندوا شرکر در جلسه مرری و قرار

شید در را یاای رعایر قوانین و مرررات مبارزه با پو شیویی با اداره بر شیرکرها مکاتبه و موضیوع نیز به اع یای جامته
اقالع ر انی گردد.
 -3پیشیناادهای روش تتیین اضا زا ه اسیابر یی در جلسیه مرری و قرار شید موضیوع در کارگروه مس یسیات اسیابر یی
قری و برر ی شود.
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1399/08/12-7-27

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

شماره و تاریخ صورتجلسات

 -4موضیوع برنامه ریزی مرا یم بزرگداشیر روز اسیابدار در جلسیه مرری و باتوجه به شیرایح ناشیی از شییوع ویروس کرونا قرار
شید که مرا یم روز اسیابدار به صیورت مشیارب با وزارت امور اقاصیادی و دارایی در روز  16آذرماه به صیورت مزازی
برگزار گردد و مرابض روال یینوات قبل از پیشییکسییوتاس و ن رات اول آزموسهای اسییابدار ر ی ی و رتبهبندی کارکناس
اریهای تردیر گردد.
 -5قرار شید صیورتهای ما ی میاس دورهای مناای به  31شیاریورماه  1399تا تاری  30آباس ماه تایه و جار برر ییهای
الزم به هیأت عا ی نظارت ارایه گردد.
-6

گزارشییی از جلسییه مورخ  1399/08/12در م ل اداره بر شییرکرها دروصییو
راهکارهای ایزای

اجرایی ن ودس ماده ه 11آییننامه

ضی انر اجرایی از ج له ا زامی ن ودس بازرس اصیلی از بین اع یای جامته جار اشیخا

مشی ول و

ه چنین اوایاری ن ودس اناخاب اع یای جامته به عنواس بازرس اصیلی برای شیرکرهای تازه تأ یس ارایه گردید .پس از
ب
17

و برر یهای انزام شده به منظور اجرایی شدس آییننامه م کور با موضوعات مزبور موایرر گردید.

 -1پیرو جلسیییات قبل ،با موضیییوع قری برگزاری جلسیییه نوبر یییوم مز ع ع ومی یییا یانه و با توجه به نامه شی ی اره
 54/125863مورخ  1399/08/19متاونر م ارم نظارت ما ی و وزانهدار کل کشییور که بر ا ییاس نامه مزبور "برگزاری
هرگونه مرا یم اجا اعی ،یرهنگی ،م هبی ،مز ع ،ه ای ها و مواردی نظیر آس به قور ا یوری تا اقالع انوی م نوع
ا یر .ا برگزاری مز ع آس جامته به صیورت ویدئو کن رانس و غیرا یوری بالمانع می باشید" مررر گردید با توجه به
مشیکالت موجود در برگزاری مز ع به قریض آنالین جلسیه مشیارکی با کادر ینی جار برر یی ابتاد مخالف آس برگزار و
س تص یمگیری شود.
ییامانههای اقالعاتی
 -2دروصییو ه کاری جامته با شییرکر هوش ی ند روش پردیس و ن وه ادامه ه کاری دروصییو
جامته ،قری پیشیناادی پی نویس قرارداد شیرکر هوشی ند روش پردیس در جلسیه قری و با توجه به ایرادات موجود
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1399/08/26-7-28

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
ردیف

مذاکرات و مصوبات

شماره و تاریخ صورتجلسات

در پی نویس قرارداد مزبور مررر گردید ریا ییر م ارم هیأت عا ی نظارت به عنواس اَکَم قی جلسییهای مشییارب با
جناب آقای زاهدی موارد را برر ی ن ایند و در ارتباک با ادامه ه کاری در جلسات آتی تص یمگیری شود.
 -3دروصیییو ایزیاد یروشیییگاه مزازی از قریض پالت یرم جار یروش اینارنای کاب و مزالت جامته مررر گردید مدیر
م ارم امور اع ییا جار برر ییی ،شیینا ییایی و پیشیینااد در ارتباک با انتراد قرارداد با شییرکااای مزبور اقدامات الزم را
مب ول یرمایند.
 -4صییورتاای ما ی میاس دوره ای مناای به  1399/06/31مورد تایید قرار گریر و مررر شیید جار برر یییهای الزم در
اوایار هیأت عا ی نظارت قرار گیرد.
 -5مررر گردید قری نظام جامع اسیابداری و اسیابر یی که در جلسیه علنی یکشینبه  25آباس ماه  1399به هیأت رئیسیه
مزلس شورای ا المی ارائه گردید ،در کارگروههای مربوقه جار برر ی ارجاع گردد.
18

 -1نامه ش اره  45419مورخ  1399/09/05وزارت دادگساری در وصو متریی آقای مادی وسروشاهی مرلض به عنواس
ع یو اصیلی هیأت عا ی اناظامی به جای آقای اسیین نوروزی در جلسیه مرری و مررر گردید با توجه به تک یل اع یای
هیأت عا ی اناظامی نسبر به یتال ازی ریع هیأت عا ی اقدام گردد.
 -2همچنین با توجه به ع یویر آقای مادی وسیروشیاهی مرلض در هیأت عا ی اناظامی و انصیراه آقای اسیین نوروزی،
مررر شد آقای مزابی قا ی به عنواس ع و شورای اروقی و ع و ک یاه داوری جایگزین آقای نوروزی شوند.
 -3نظر به ضیرورت او نظر کارشینا یاس صیااب نظر و مزرب در اوزه تأمین اجا اعی برای امور جاری و اریهای جامته با
انتراد قرارداد مشاورهای با آقای ر ول رضایی به عنواس مشاور امور تأمین اجا اعی جامته موایرر گردید.
 -4نامه ش ی اره  99698مورخ  1399/09/04دبیروانه ییااد ه اهنگی مبارزه با م ا یید اقاصییادی دروصییو پی نویس
«د یاورا ت ل اجرایی یامانه جامع صورتهای ما ی» در جلسه مرری و با توجه به نظر ینآوری اقالعات جامته به مورد
واصی در این زمینه بروورد نشد.
20

1399/09/10-7-29

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
ردیف

مذاکرات و مصوبات

شماره و تاریخ صورتجلسات
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 -1به منظور گرامیداشر روز اسابدار ض ن تردیر و تشکر از پر نل امور ما ی جامته وی تردیر و هدایایی مرابض ال قبل
به هریک اهدا گردید.

1399/09/19-7-30

 -2موضیوع اناشیار ا یامی اسیابداراس ر ی ی در نشیریه کتیراالناشیار در را یاای ماده ه 58ا یا ینامه جامته مرری با اناشیار
یک ویههنامه مخاصرتر در روزنامه دنیای اقاصاد موایرر گردید.
 -3پیرو جلسیات قبل مشیکالت ناشیی از کارکرد یامانههای اقالعاتی ه ی ر ،پردیس ،جام از ج له عدم د یار یی منا یب
کاربراس یامانهها جار ا یا اده و گزارشیگری دروس یااد جامته در جلسیه مرری و مررر شید یک د یار یی در یرح
مدیر ییسیام برای آقای یااری مسیوول آتی جامته برقرار تا ایشیاس نسیبر به ایزاد د یار یی و پا یخگویی به کاربراس
دروس و بروس ازمانی اقدام ن ایند.
 -4موضیوع برگزاری نشیسیای با متاوس قوانین مزلس در وصیو قری پیشیناادی ا اا یک تبصیره به ماده وااده قانوس
ا ا اده از ودمات تخصصی و اریهای اسابداراس ر ی به اقالع ا ار ر ید.
20

 -1موضیوع برگزاری مز ع ع ومی یال  1398در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظرات وود را پیراموس برگزاری مز ع به
و برر یهای انزام شده با توجه به ریع بروی م دودیرهای
شیوه ماداول قبلی یا ا کارونیکی بیاس ن ودند .پس از ب
ناشییی از شیییوع ویروس کووید  19و همچنین زماس بر بودس ایزاد ییاواارهای الزم جار برگزاری مز ع به شییکل
ا کارونیکی قرار شد مز ع به صورت ا وری در تاری  14با ن ماه اعر  14در اوا اس میرداماد برگزار گردد.
 -2گزارش یتا یرهای یه ماهه یوم یال  1399در جلسیه مرری و مورد تایید قرار گریر و در ادامه آقای ج شییدییرد
نکاتی دروصو ا ا اده اداکتری و مشارکر ت امی اع ای کارگروهها بیاس ن ودند.
 -3موضیوع چا های ا یااندارد اسیابداری شی اره  35که در کارگروههای ینی و ا یاانداردها و ما یاتی مورد برر یی قرار
گریاه در جلسیه مرری و قرار شید به منظور ریع چا های پی رو ه اهنگیهای الزم با یازماس اسیابر یی و یازماس
امور ما یاتی صورت پ یرد.
21

1399/10/22-7-31

صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

 -4قرار شید در جلسیات آتی هیأت مدیره ا یا ینامه ن ونه مس یسیات اسیابر یی که در کارگروه مس یسیات اسیابر یی تایه
گردیده مرری و برر ی شود.
 -5مبانی تایه بودجه یال  1400در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظرات وود را ارایه ن ودند .پس از ج عبندی نظرات
قرار شید بودجه برا یاس روال ینوات قبل با ا ه درآمدها و هزینههای وااد آموزش با عنایر به تصی یم به راهاندازی
مرکز آموزش به صورت وااد مسارل از ابادای ال بتد ،تایه گردد.
-6

گزارشیی از برگزاری بینا للی ه ای
ماه برگزار گردیده ارایه شد.

بینا للی با موضیوع آ ار پاندومی کرونا بر اریه اسیابر یی که در تاری  17دی

 -7بیا عنیاییر بیه تصیییوییب میدل اضا زا یه قرار شییید قریهیای جایر ایزیاد ارتریا کی ییر ویدمیات و ارییهای نظیارت ،بابود
آموزش ،جلوگیری از وروج کارکناس از مس ییسییات ،زیر ییاواارهای ینآوری اقالعات و ا ایر از یتا یرهای اریهای،
تدوین گردد.
 -8موضیوع درووا یر تتدادی از مس یسیات اسیابر یی دروصیو ایزاد شیبکه کاری در جلسیه مرری و هریک از ا یار
نظرات وود را بیاس ن ودند .پس از ج عبندی نظرات در را اای ماده ه 10آییننامه اجرایی مس سات اسابر ی موضوع
ماده ه 28ا ییا یینامه جامته موایرر گردید و قرار شیید ن ونه ا ییا یینامه ،موایرانامه و د ییاورا ت لهای مورد نیاز در
کارگروه مس سات اسابر ی قری و ناایج برر یهای صورت گریاه در جلسات آتی ارایه گردد.
 -9نامه شی اره  92/401/410مورخ  1399/09/27بانک کشیاورزی دروصیو تایید اصیا ر گزارشیات اسیابر یی اشیخا
اریری که دوره ما ی و گزارشیگری آسها ک ار از یک یال ا یر و قبض ا یاانداردهای اسیابر یی شی اره  700ر ییدگی
و گزارشیییگری آسها تو یییح اع یییای جامته صیییورت گریاه در جلسیییه مرری و با عنایر به پا ییی کارگروه ینی و
ا یاانداردهاهشی ارههای  23و  53اسیابر یی مندرج در کااب پر ی و پا ی های کارگروههای تخصیصیی  ،مورد موایرر
قرار گریر.
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 -1قری پیشیناادی اصیالی رتبهبندی مس یسیات اسیابر یی و صیدور کارت ع یویر جار کارکناس مو یسیات اسیابر یی در
جلسیه مرری و قرار شیدکه موضیوع در کارگروه کنارل کی یر برر یی و ناایج در جلسیات آتی جار اتخاذ تصی ی ات
مرا ی ارایه گردد.

1399/11/06-7-32

 -2د ییاورا ت ل رتبهبندی اسییابر ییاس و ن وه ترابض آناس با شییرایح اشییخا موضییوع تبصییره ه 2ماده ه 13آییننامه
پیشیگیری از انباشیر مرا بات غیرجاری بانکی که تو یح یااد ه اهنگی مبارزه با م ا ید اقاصیادی تایه گردیده در
جلسه مرری و قرار شد که د اورا ت ل مزبور جار اتخاذ تص یم به شورایعا ی جامته ارایه گردد.
 -3موضیوع اقالعیه وزارت امور اقاصیادی و دارایی و یازماس امور ما یاتی دروصیو ا زام کلیه واادهای تو یدی ،بازرگانی و
ودماتی به اناخاب اسیابرس و بازرس قانونی از میاس مس یسیات اسیابر یی ع یو جامته اسیابداراس ر ی ی ایراس در جلسه
مرری و قرار شید در را یاای اجرایی ن ودس ماده ه 11آییننامه راهکارهای ترویر و ضی انر اجرایی اسیابر یی ،به اداره
بر شرکااا اعالم گردد.
 -4موضیوع انتراد ت اهم ییمابین جامته با وزارت تتاوس در جلسیه مرری و قرار شید پیگیری الزم در این وصیو
پ یرد.

صیورت

 -5گزارشیی از جلسیات برگزار شیده با یازماس تأمین اجا اعی در را یاای اجرایی ن ودس ت اهم نامه ییمابین در را یاای
اسیابر یی بی های در جلسیه مرری شید .قرار شید موضیوع رعایر نرخهای اعالمی تو یح اع یای جامته به یازماس تأمین
اجا اعی ابالد گردد.
-6

برگزاری وبینیار تخصیییصیییی «مشیییاوره بیه کسیییب و کیار» بیا ه کیاری مشیییارب جیامتیه و اتیاا بیازرگیانی ایراس از تیاری
 1399/11/11یایر  1399/11/15در جلسیه مرری و با اااسیاب امایاز آموزشیی برای اسیابداراس ر ی ی شیرکر کننده
در ه ای مزبور موایرر گردید ه چنین مررر شد موضوع به ن و منا ب اقالعر انی گردد.
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 -1موضیوع ا یات ای بروی از اع یا از کارگروههای تخصیصیی جامته در جلسیه مرری و قرار شید به منظور جایگزینی ایشیاس
موارد به شورایعا ی جامته پیشنااد گردد.

1399/11/27-7-33

 -2بودجه یال  1400در جلسیه مرری و پس از اع ال نظرات پیشیناادی مورد تصیویب قرار گریر و قرار شید به شیورایعا ی
جامته ارایه گردد.
 -3با ایااای اساب جاری نزد پسر بانک موایرر گردید.
 -4گزارشییی از اقدامات انزام شییده جار بر  15آذر هر ییال به عنواس روز اسییابدار در جلسییه ارایه گردید و مررر شیید
موضوع به ن و منا ب اقالعر انی گردد.
 -5گزارشیی از وضیتیر قراردادهای منترده مس یسیات اسیابر یی در یال  1399در جلسیه مرری و قرار شید وااد نظارت
اریهای برر ییهای وا و الزم را دروصیو قراردادهای ک ار از مبا غ  83و  100میلیوس ریال را اع ال و گزارش آس
را در جلسات آتی ارایه ن ایند.
-6

پیرو جلسییات قبل موضییوع بازنگری آییننامههای اجرایی هیأت اناظامی و نظارت اریهای در جلسییه مرری و قرار شیید
موضوعات پس از ج عبندی در جلسات آتی قری و برر ی گردد.

 -7پیرو جلسیات قبل موضیوع ج عبندی نکات کلیدی آیین و ریاار اریهای همز وعهای از بایدها و نبایدها با رویکرد چاپ
قبلی در جلسییه مرری و توضییی اتی در این وصییو ارایه گردید .مررر شیید پس از ج عبندی در جلسییات آتی قری و
برر ی گردد.
 -8موضیوع ماده ه 20آییننامه اجرایی هیأتهای اناظامی در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظرات وود را پیراموس موضیوع
بیاس ن ودند .پس از ج عبندی نظرات قرار شیید دبیر هیأتهای اناظامی اقالعات الزم از ج له تتداد اسییابدار ر یی ی
هاعم از شییرکا و شییاغل در ا ییاخدام و ه چنین اسییابداراس ر ی ی متا د ییازماس بورس و اوراا باادار ،کارهای در
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جریاسهبه ت کیک کارهای بور یی و غیربور یی و یایر اقالعات مورد زوم هر یک از مس یسیات اسیابر یی را قبل از
صدور ااکام در اوایار هیأتها قرار دهند ه چنین در بازنگری آییننامههای مزبور موضوع مد نظر قرار گیرد.
 -9موضیوع درووا یر یازماس بورس مبنی بر دریایر مصیوبات ینی کارگروهها در جلسیه مرری و قرار شید در یک تتامل
ییمابین ضی ن ار یال رونوشیر مصیوبات ینی کارگروهها که جنبه ع ومی داشیاه ،موضیوعات مد نظر یازماس بورس و
اوراا باادار در ارتباک با مس ییسییات اسییابر ییی قبل از ابالد در ک یاه مشییارب برر ییی و پس از او نظر جامته به
مس سات اسابر ی اقالعر انی گردد.
 -10گزارشیی از وضیتیر درآمدها ،منابع انسیانی و ت لیل وضیتیر مس یسیات اسیابر یی در را یاای آ ییب شینا یی وضیتیر
اریه ارایه گردید و مررر شد ادامه آس در جلسات آتی قری و برر ی گردد.
23

 -1موضیوع اصیالی د یاورا ت ل تتیین اضا زا ه اسیابر یی در جلسیه مرری و قرار شید آییننامههای یرف مزاز ارایه
ودمات تخصیصیی و اریهای و روش تتیین اضا زا ه پایه ودمات اسیابر یی اصیالی و اره مدت یک ماه جار اتخاذ
تص ی ات مرا ی در جلسات آتی هیأت مدیره قری و برر ی گردد.
 -2موضیوع رهن ودهای اریهای در دوراس کرونا در جلسیه مرری و قرار شید د یاورا ت لهای انبارگردانی و اسیابر یی که
قبالً تدوین و مناشر شده در کارگروه ینی و ا اانداردها مورد بازنگری و در جلسات آتی ناایج ارایه گردد.
 -3موضیوع ناایج کنارل کی یر و وضیتیر مس یسیات اسیابر یی در یال جاری در جلسیه مرری و هریک از ا یار نظرات
وود را بیاس ن ودند .پس از ج عبندی نظرات قرار شید مدیر نظارت اریهای گزارشی در وصو
نسبر به نوات قبل و ه چنین ا ه مس سات متا د در جلسه آتی ارایه ن ایند.

25

تیییرات رده مس سات

1399/12/04-7-34
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 -1در ارتباک با ای ای مسیوو یرهای اجا اعی و ک ک به هم نوعاس آ ییب دیده در اواد قبیتی و غیرمارقبه مررر شید

1399/12/11-7-35

ک کاای به ز ز ه زدگاس یی یخر در وجه بنیاد مسیکن و مرابض روال ینوات قبل جار ک ک به مس یسیه ویریه
کاریزب بنا بر درووا یر مس یسیه مزبور جار یاور و تک یل تزایزات یک اتاا و ه چنین ک کهای نردی دریایای
از ه کاراس ااد جامته در وجه شیرووارگاه ا رت رقیههس پرداور گردد.
-2

موضیییوع پیشییینااد تشیییکیل ک یاه پار انی در وصیییو

مسیییایل کالس اریه از ج له نااد ناار ،قانوس جامع اریه

اسیابداری و اسیابر یی و اصیالی ماده وااد قانوس ا یا اده از ودمات اسیابداراس ر ی ی در جلسیه مرری و قرار شید از
اریییر هیای موجود جایر نییل بیه اهیداه و ارتبیاک بیا نایادهیای ذیربح از ج لیه مزلس و هییأت وزیراس ،آقیاییاس م ید
اسینی ،م ود شکری و م د اسننهاد به عنواس اع ای ک یاه پار انی منصوب میشوند.
 -3پیرو جلسیات قبل و بر روز  15آذر هر یال به عنواس روز اسیابدار ،موضیوع تدوین آییننامه بزرگداشیر روز اسیابدار در
جلسییه مرری و قرار شیید در این وصییو

آییننامهای در را ییاای اهداه اریه اسییابداری و اسییابر ییی از ج له

مسیوو یرهای اجا اعی ،نظارت اریهای ،آموزش مسیا ر ،تزلیل از پیشیکسیوتاس ،ن رات برتر اریه ،نامآوراس و ...تدوین و
در جلسات آتی قری و برر ی شد.
 -4پیرو جلسییات قبل با چاپ کاب برنامهریزی اسییابر ییی داولی ،راهن ایی ا ییااندارد اسییابداری ش ی اره  35با «عنواس
ما یات بر درآمد» و مبارزه با پو شویی ،هر یک با  2000تیرا نسخه ،موایرر گردید.
 -5موضوع نامه ریا ر م ارم هیأت عا ی نظارت به ریا ر م ارم شورایعا ی جامته در وصو

مرایسه بودجه با ع لکرد

در جلسه مرری و قرار شد موضوع در گزارش یتا یر هیأت مدیره ال  1399ارایه و ایشا گردد.
-6

گزارشی از شرایح و ن وه برگزاری آزموس رتبهبندی کارکناس اریهای مس سات اسابر ی در مورخ  7ا ندماه ارایه گردید.
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صورتجلسات هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1399
مذاکرات و مصوبات

ردیف

 -7در وصیو

شماره و تاریخ صورتجلسات

اصیالی آییننامه یرف مزاز ودمات تخصیصیی و اریهای با رویکرد اصیالی اضا زا ه اسیابر یی ،پی نویس

تایه شیده در جلسیه مرری و مررر شید هریک از ا یار نظرات تک یلی وود را تا جلسیه آتی با قید یوریر اعالم تا در
جلسه آتی قری و برر ی و قبل از پایاس ال اقدامات الزم به منظور انزام گامهای بتدی صورت پ یرد.
 -8موضیوع نامه شی اره /394آ مورخ  1399/11/07مس یسیه اسیابر یی رازدار در وصیو

اسیابر یی مزدد واادهای

زیرمز وعه شیارداری تاراس بنا بر درووا یر و پیشینااد شیورای شیار تاراس مرری و هریک از ا یار نظرات وود را بیاس
ن ودند .پس از ب

و برر ییهای انزام شیده با توجه به شیرایح اجا اعی و ییا یی ااکم بر شیورای شیار و شیارداری

تاراس و ه چنین واادهای زیرمز وعه ،با اسیابر یی مزدد تو یح مس یسیات اسیابر یی غیر از مس یسیات اسیابر یی مناخب
مزامع ،موایرر گردید.
 -9با توجه به قدی ی بودس یرورهای موجود و نیاز به ورید یرور جدید با توجه به ا یاتالمهای صیورت گریاه مررر شید
نسبر به ورید یک د اگاه رور اقدام گردد.
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 -1موضیوع آییننامه یرف مزاز ودمات تخصیصیی و اریهای بازنگری شیده در جلسیه مرری و پس از ب

و برر ییهای

انزام شده قرار شد نظرات پیشنااد هیأت عا ی نظارت در آییننامه مزبور اع ال گردد.
 -2موضیوع تزایز دو قبره از یاوا اس میرداماد به عنواس دبیروانه شیورایعا ی جامته و وااد نظارت اریهای در جلسیه
مرری و با هزینههای مربوک مورد موایرر قرارگریر.
-3

موضیوع درووا یر ا یات ای مسیوول آموزش جامته در جلسیه مرری و مورد موایرر قرار گریر مررر شید ایشیاس تا تک یل
کارهای در جریاس از ج له ج عبندی و اعالم ناایج آزموس کارکناس اریهای مس ییسییات اسییابر ییی با جامته ه کاری
ن ایند.
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