ویژهنامهی چهل سالگی انجمن

گزارش کامل جشــن چهلسالگی و
قالعــادهی
مجمع عمـــومی فــو 
انجمن حســابداران خبرهی ایــران

دوشــنبه  23تیر  1393با حضور
پرشور وبینظیر صدها تن از اعضا
و میهمانان ویژه ،مجمع عمومی
فوقالعاده (نوبت سوم) و"جشن
چهل سالگی انجمن حسابداران
خبرهی ایران برگزار شد.

مجمع عمومی فوقالعادهی اعضای انجمن حســابداران خبرهی ایران و مراســم بزرگداشــت چهلامین سالروز تأسیس
انجمن حسابداران خبرهی ایران 23 ،تیر  ،1393در هتل استقالل برگزار شد.
در ادامه ابتدا به گزارش مجمع عمومی فوقالعاده و سپس به مراسم بزرگداشت چهلامین سال تأسیس انجمن پرداخته
میشود .در انتهای گزارش نیز مطلبی مستقل دربارهی نشان یادبود چهلامین سالروز تأسیس انجمن آمده است.

برگزاری مجمع عمومی فوقالعادهی اعضای انجمن حسابداران خبرهی ایران

شــامگاه دوشــنبه  23تیر  1393مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت ســوم) اعضای انجمن که به منظور تصویب تغییرات
پیشنهادی در اساسنامهی انجمن فراخوان شده بود با حضور تاریخی و بینظیر  648تن از اعضای انجمن تشکیل شد.
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ویژهنامهی چهل سالگی انجمن
گزارش مجمع و جشن چهل سالگی انجمن

ابوالقاسم فخاریان

رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبرهی ایران

محسن قاسمی

دبیرکل انجمن حسابداران خبرهی ایران

تشکیل هیات رئیسهی مجمع
در آغاز اعضای هیات رئیسهی مجمع انتخاب شدند:
مصطفی جهانبانی به عنــوان رئیس مجمع ،الهویردی
رجایی سلماســی ،و اســداله نیلی اصفهانی به عنوان
ناظران ،و سید محمود خوشبین به عنوان منشی.
گزارش رئیس شــورایعالی انجمن حسابداران
خبرهی ایران
در ادامه ،از ابوالقاســم فخاریان رئیس شورایعالی
انجمن حســابداران خبرهی ایران برای ارائهی گزارش
دربارهی اهداف و برنامههای اساسنامهی انجمن و اصول
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کلی و تغییرات آن دعوت به عمل آمد.
فخاریان در سخنانی اظهار داشت :استحضار دارید
که پیشنویس اساســنامهی جدید حدود یک سال
است که منتشر و در اختیار اعضای انجمن قرار داده
شده است .این تغییرات حاصل هماندیشی بسیاری
از اعضای انجمن اســت  .هدف مــا در درجهی اول
شناسایی رشــتههای تخصصی است که در حوزهی
کلی حســابداری قرار میگیرند .حســابدار مدیریت
خبره ،حســابرس داخلی خبره و مدیر مالی خبره و
 ...از اهم آنها اســت که در ایــن تغییرات گنجانده
شده است.
وی افــزود :در اینجــا الزم اســت نکتــهای را
عرض کنم که بر حســب تجربهای کــه در ارتباط
بــا انجمنهای دیگــر و نیز فدراســیون بینالمللی
حسابداران( ،آیفک) داریم ،بیشتر مالک ارزشیابی
و ارزشگذاری انجمنها این اســت که اعضای آن از
یک مســیرآزمون و ارزیابی عبــور کنند .بنابراین ،با
تصویب این اساسنامه انجمن در یک فضای جدیدی
قرار میگیرد که احراز صالحیت حرفهای و تخصصی
اعضا به عنوان حرفه شناسایی میسر خواهد شد.
وی ادامــه داد :نکتهی بعدی تحولی اســت که
در کمیتههــا و نقش کمیتهها متصور هســتیم .این
دو نکتــه مهمترین نکاتی هســتند که ما در پی آن
هســتیم به عالوه چند نکتهی دیگر که همکار عزیز
جناب آقای قاســمی ،دبیرکل محتــرم ،در این باره
بیشتر توضیح خواهند داد.
ارائهی توضیحات دبیرکل انجمن حســابداران
خبرهی ایران در خصوص تغییرات اساسنامه
مجمع با ارائهی توضیحات محسن قاسمی دبیرکل
انجمن حسابداران خبرهی ایران ادامه یافت .وی درباره
تعداد اعضای انجمن کــه دارای حق رای بودند و نیز
حدنصاب الزم و جزئیات تغییرات اساسنامه توضیحاتی
ارائه کرد.
وی گفت 648 :نفر از اعضای انجمن در این مجمع
حضور دارند و از این نظر حدنصاب اساسنامه احراز شده
است .ســپس افزود ،من دربارهی تغییرات اساسنامه
تنها به نکات اصلی آن اشــاره میکنم .نخستین نکته

در مورد شــرایط عضویت در انجمن است ،که طبق
اساسنامهی فعلی  5سال سابقهی کار مورد نیاز است
و بر اساس اساسنامهی پیشنهادی  3سال شده است.
از این نظر طیف گستردهتری از متقاضیان میتوانند
به عضویت عادی انجمن درآیند.
وی افــزود :یکی از نکات بســیار مهــم طراحی
شــدن چند عنوان حرفهای است .طبق اساسنامهی
پیشنهادی  4عنوان حرفهای حسابدار مستقل خبره،
حســابدار مدیریت خبره ،حســابرس داخلی خبره،
و مدیرمالی خبره پیشبینی شــده اســت .در حالی
که در اساســنامهی فعلی تنهــا یک عنوان حرفهای
حســابدار مستقل وجود داشت .وی ادامه داد :طبق
ضوابطی که به تصویب شــورایعالی انجمن خواهد
رســید ،از طریق برگــزاری آزمون ایــن عناوین به
اعضای دارای شــرایط اعطا میشود .نکتهی دیگری
که در اساســنامهی پیشــنهادی وجــود دارد این
اســت که ما دیگــر عضو حقوقی نخواهیم داشــت.
همچنین در اساسنامهی پیشنهادی مهلت پرداخت
حق عضویت نیز تغییر کرده اســت .در اساسنامهی
پیشــنهادی رکن دبیرکل به رسمیت شناخته شده
است و توسط شورایعالی انجمن منصوب میشود.
ضمن اینکه دربارهی شــیوهی برگــزاری مجمع و
تعداد حاضرین از اعضا برای رسمی شدن مجمع نیز
اصالحاتی انجام شده است.
دبیرکل انجمن افزود :در این اساســنامه بعضی از
اختیارات مجمع فوقالعاده به مجمع عمومی واگذار
شــده اســت .همچنین نکتهی مهم دیگری که در
اساسنامهی پیشنهادی لحاظ شــده است دربارهی
مادهی  24اســت کــه بخشــی از آن را عینا قرائت
میکنم "هنگامی که شــریک یا کارمند استخدامی
یک موسســهی حرفهای عضو شــورایعالی انجمن
اســت شــخص دیگری از آن موسســهی حرفهای
نمیتوانــد نامزد عضویت در شــورایعالی شــود.
همچنین در مواردی که از یک موسســهی حرفهای
چند نفر نامزد عضویت در شــورایعالی باشند ،تنها
یک نفر که نســبت به نامزدهای دیگر آن موسسهی
حرفهای رای بیشــتری دارد میتوانــد به عضویت
شورایعالی درآید .در هر حال عضویت بیشتر از یک
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نفر از اعضای یک موسسهی حرفهای در شورایعالی
یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسهی
حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورایعالی
است ،مجاز نیست".
قاســمی اظهار داشــت :در مادهی  31اساسنامه
پیشــنهادی حداقل جلسات شــورایعالی که طبق
اساســنامهی فعلی یک جلســه در ماه است ،به دو
جلسه در یک ماه یا هر دو هفته یک بار تغییر یافته
اســت .ضمن اینکه در همین مادهی اساســنامهی
پیشنهادی دیگر مطرح شــده است مبنی بر اینکه
مثل سابق دیگر اعتبار تصمیمات با نصف به عالوهی
یک اعضای شــورایعالی معتبــر نخواهد بود .طبق
اساســنامهی فعلی ،اگر قبال  6نفر در جلســه حضور
داشتند تصمیمات با رای موافق  4نفر اعتبار مییافت.
ولی در اساســنامهی جدید حداقل باید  5نفر موافق
تصمیم جلســه باشــند تا اعتبار پیدا کند؛ تغییرات
دیگر هم وجود دارد که در متن کامل اساســنامهی
پیشنهادی در اختیار حضار قرار گرفته است.
ســپس به دعوت هیات رئیســه ،چنــد عضو از
اعضای حاضر نظرات ،پیشــنهادها و راهکارهای خود
را دربارهی بعضی از مواد اساسنامهی پیشنهادی ارائه
کردند.
کلیت اساسنامهی پیشــنهادی با اکثریت آرا
تصویب شد
در ادامه کلیت اساسنامهی پیشنهادی شورایعالی
انجمن حسابداران خبرهی ایران به رای گذاشته شد
و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
با موافقت اعضــا ،ایرادها و پیشــنهادهای
ویرایشی در اساســنامه با نظارت و از طریق
هیات رئیسه مجمع به شورایعالی منتقل شد
همچنیــن اعضا با پیشــنهاد غالمرضا ســامی
مبنی بر اینکه ایرادها و پیشــنهادهای ویرایشی در
اساســنامه با نظارت و از طریق هیات رئیسه مجمع
به شورایعالی منتقل شود و روی تک تک موارد آن
کار شود و بعدا اصالح شود ،موافقت کردند.
در ادامه غالمرضا ســامی از اعضای شورایعالی
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و از رئیســان ادوار مختلــف شــورایعالی انجمن
حســابداران خبرهی ایران اظهار داشــت :به نظرم
مهمترین تغییر اساســنامهی پیشــنهادی نســبت
به اساســنامهی فعلی مربوط به مادهی  8اســت که
حســب نظر عدهای از اعضای شــورایعالی حدود
 12سال پیش مطرح شــد .سالمی سپس دربارهی
چرایی اهمیت این ماده از اساسنامه و نیز مقایسهی
آن بــا راهکارهای به کار برده شــده در انجمنهای
حسابداران خبرهی انگلستان ،آمریکا و استرالیا و ...
به نکاتی اشاره کرد.
پیشنهاد حذف گواهینامهی "حسابرس داخلی
خبره" رای نیاورد
ســپس در ادامــهی کار مجمــع ،و پــس از
توضیحات غالمرضا ســامی پیشنهاد علی رحمانی
مبنی بر حذف عنــوان "حســابرس داخلی خبره"
از گواهینامههــای پیشبینی شــد ه مورد مخالفت
اکثریت اعضا قرار گرفت.
در ادامــه در مجمع ،پیشــنهادی مبنی بر حذف
اصطــاح "اخذ جریمــه" به دلیل بــار منفی و نیز
حقوقی آن و اضافه کردن "اخذ تفاوت " و  ....به جای
اصطالح قبلی به رای گذاشــته شد که این پیشنهاد
نیز رای نیاورد .سپس ،پیشنهادی دربارهی تغییراتی
در مادهی  16اساســنامهی پیشنهادی در ارتباط با
تشــکیل مجمع دوم یک ساعت پس از به حد نصاب
نرسیدن مجمع نخست بود (طبق این پیشنهاد قرار
بود که کلیات قانون تجارت در مورد این اتفاق مورد

نظــر قرار بگیرد) که رای نیــاورد و این ماده نیز به
همین شکل در اساسنامهی پیشنهادی پذیرفته شد.
این پیشنهاد  2بار به رای گذاشته شد که هر دو بار
اعضا به آن رای ندادند.
همچنین پیشــنهاد یکی از اعضا دربارهی حذف
عبارت "ممکن اســت" از مادهی  21اساســنامهی
پیشنهادی که در ارتباط با تنفس یا تعطیلی مجمع
با پیشــنهاد اکثریت اعضا و موکول شدن آن به روز
دیگر بود ،و به جای آن اصطالح "الزامآور" گذاشــته
شــود ،رای الزم توسط حاضرین را اخذ نکرد .ضمن
اینکه پیشــنهادی مبنی بر تغییر مدت زمان  4ماه
برای تشــکیل مجمع عمومی عادی ســاالنه پس از
پایان سال مالی انجمن و تغییر آن به  3ماه نیز رای
الزم را نیاورد.
پیشــنهاد تغییــر در مــادهی  17اساســنامهی
پیشنهادی مبنی بر حضور حداقل  100نفر اعضای
واجد شــرایط در جلسهی نوبت دوم مجمع عمومی
فوقالعاده و افزایش تعــداد حداقل نصاب حاضرین
رای الزم را نیاورد.
در مادهی  20نیز عبارت وکالت در اساســنامهی
پیشنهادی حذف شده بود که بازگشت این اصطالح
به مادهی  20به رای گذاشــته شــد و آرای الزم را
کسب نکرد.
پس از بررســی همهی پیشنهادهای اعضا ،دوباره
کلیات اساسنامهی پیشــنهادی شورایعالی انجمن
حســابداران خبرهی ایران به رای گذاشــته شد و با
اکثریت آرا تصویب شد.
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جشــن  40ســالگی انجمــن
حسابداران خبرهی ایران

حســابداری ایران ،انجمن حسابرسی ایران ،انجمن
حســابداری مدیریت ایران ،انجمن مهندســی مالی
ایران ،کانون کارشناســان رسمی دادگستری استان
تهــران ،و کانون نهادهــای ســرمایهگذاری ایران
حضور داشــتند و پیامهای نوشتاری شادباش خود
به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد ثبت انجمن
را به شــورای عالی ،دبیرکل ،و اعضای انجمن تقدیم
کردند.
در آغاز این آیین گرامیداشت ،ابوالقاسم فخاریان
رئیس شــورای عالی انجمن ،پیام خود به مناسبت
چهلمین ســالروز ثبت انجمــن را قرائت کرد .متن
کامل پیام فخاریــان به همراه پیام دیگر رئیســان
انجمنها و اشــخاص حرفهای در صفحهی  10آمده
است.

پس از خاتمه یافتن مجمــع عمومی فوقالعاده،
آیین جشن چهل سالگی انجمن که به مناسبت 24
اردیبهشــت  ،1393چهلمین سالگرد ثبت انجمن،
برنامهریزی شــده بود با حضور شکوهمند ،پرشور،
و بهیادماندنی حــدود  900نفر از اعضای انجمن و
میهمانان مدعو از انجمنهــای علمی و حرفهای و
نهادهای حسابداری ایران آغاز شد.
در این آیین ،رئیســان یا نمایندگانی از سازمان
بورس و اوراق بهادار ،ســازمان حسابرسی ،جامعهی
حسابداران رسمی ایران ،انجمن حسابرسان داخلی
ایران ،انجمن مدیران مالــی حرفهای ایران ،انجمن

پخش فیلمــی کوتاه ازآیین سپاســداری از
زندهیاد "احمد زینی"
در ادامهی جشــن با گرامیداشت یاد و خاطرهی
بنیانگــذاران و اعضــای درگذشــتهی انجمن فیلم
کوتاهی از آیین سپاســداری از زندهیاد احمد زینی،
از بنیانگــذاران تــازه درگذشــتهی انجمن ،پخش
شد .ســپس ،هوشنگ خســتویی از رئیسان پیشین
شــورایعالی انجمن به نمایندگی از اعضا به جایگاه
رفت و چند کالمی دربارهی استاد احمد زینی سخن
گفت؛ در ادامه نیز همهی حضار برخاستند و به احترام
درگذشتگان انجمن یک دقیقه سکوت کردند.

اهدای مدال یادبود و لوح سپاسنامه به رئیسان
پیشین شورایعالی انجمن
در ادامــه ،آقایان علی ثقفی رئیس هیات مدیرهی
انجمن حســابداری ایران ،مهدی کرباســیان رئیس
شــورایعالی جامعهی حســابداران رســمی ایران و
الهویردی رجایی سلماسی از بنیانگذاران و از رئیسان
پیشین شــورای عالی انجمن بر روی جایگاه آمدند و
با اهدای مدال یادبود و لوح ســپاسنامه از رئیســان
ادوار مختلــف شــورای عالی انجمــن ،آقایان بهروز
وقتی ،غالمرضا سالمی ،هوشنگ خستویی ،ابوالقاسم
فخاریان ،و سعید جمشیدیفرد تقدیر کردند.
در ایــن بخــش از آییــن گرامیداشــت ،مجری
برنامه متن لوح ســپاسنامه از رئیسان ادوار مختلف
شورایعالی انجمن حسابداران خبرهی ایران را بدین
شرح خواند:
"ارجمند گرانمایه؛ به پاس مشــارکت ارزشمند و

الهویردی رجاییسلماسی ،از بنیانگذاران انجمن ،و از رئیسان

علی ثقفی ،رئیس هیأت مدیرهی انجمن حسابداری ایران

علی رحمانی،رئیس هیأت مدیرهی انجمن حسابرسان داخلی

پیشین شورایعالی
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تقدیر از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبرهی
ایران
ســپس ،از بنیانگذاران حاضر در این جشن ،آقایان
حســن حیاطشــاهی ،داود خمارلو ،الهویردی رجایی
سلماســی ،بهرام فتحعلی ،رســول محمدی سالک،
و رضا میرآفتابزاده با اهدای لوح ســپاسنامه و یک
قطعه"مــدال یادبــود چهلمین ســالروز ثبت انجمن
حســابداران خبرهی ایران" توسط رئیس شورای عالی
انجمن حسابداران خبرهی ایران تقدیر شد.

ایران
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از راست :بهروز وقتی ،سعید جمشیدیفرد ،غالمرضا سالمی ،و هوشنگ خستویی ،رئیسان دورههای پیشین شورایعالی

تاثیرگذار شــما در مقام رئیس شورایعالی انجمن،
یک قطعه مدال یادبود چهلمین سالروز ثبت انجمن
حســابداران خبرهی ایران( 24اردیبهشت  )1393به
جنابعالی اعطا میشــود .امید است در آستانهی آغاز
دههی پنجم فعالیتهای حرفهای انجمن حسابداران
خبرهی ایران تالشهای صمیمانه و اثربخش اعضای
گرانقدر در جهت توسعه و ترویج حرفهی حسابداری
در ایران و اعتالی نام انجمن مســتدام و پرشورتر از
پیش برقرار باشد".
همچنیــن بهــروز وقتــی در ســخنانی کوتــاه
اظهار داشــت ":تقدیر و تشــکر میکنــم از همهی
دستاندرکاران انجمن به دلیل اینکه پس از  40سال
انجمن هنوز پابرجا است .امیدوارم سالهای سال این
رشد و بالندگی انجمن با همکاری و مساعدت اعضای
شورایعالی و همهی کارکنان ادامه داشته باشد".
غالمرضا ســامی نیز پس از دریافت مدال یادبود
و لوح ســپاسنامه در ســخنانی اظهار داشت :افتخار
بزرگی برای من است که این نشان را دریافت میکنم.
چیزی که مشــخص است در این سالها اگر کاری از
دستم برمیآمد همواره برای انجمن انجام میدادم و
هیچگاه چیزی را دریغ نمیکردم؛ اشخاص دیگری نیز
در این انجمن بودهاند که اگر نبودند اکنون انجمن به
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این درجه از اهمیت نمیرسید .از همهی آنها تشکر
میکنم.
گرامی داشــت یاد و خاطرهی "مرتضی ممیز"
طراح نشــانواره(لوگو) انجمن حســابداران
خبرهی ایران
هوشنگ خستویی نیز پس از دریافت مدال یادبود
گفت :صحبت زیادی ندارم ،به قول فردوســی "عجم
زنده کردم بدین پارسی" .همچنین تشکر ویژهای دارم
از جناب آقای دکتر تقوی که بسیار برای این انجمن
زحمت کشیدند ،همچنین از بهروز نبوی و نیز استاد
مرتضی ممیز که طراح آرم انجمن حسابداران خبرهی
ایران بود ،خدا بیامرزدش(.در این شماره مطلبی دربارهی
مرتضی ممیز تهیه شده اســت .این مطلب را میتوانید در
صفحهی  22بخوانید).

ســعید جمشــیدیفرد نیز پس از دریافت مدال
یادبود در سخنانی اظهار داشت :از اعضای شورایعالی
و دبیرکل انجمن حســابداران خبرهی ایران به خاطر
برگزاری این جشن باشکوه تشکر میکنم .از اعضا نیز
به دلیل تصویب اساسنامه که موجب توسعهی انجمن
میشود متشکرم.
وی با یادآوری چند بند از اهداف اساسنامه گفت:

انجمن در همهی این سالها همیشه بر چند اصطالح
تاکید داشــته" ،ایجــاد"" ،گســترش" و "تحکیم".
جمشیدیفرد در خاتمه یاد و خاطرهی پرویز افتخار
جواهری از بنیانگذاران انجمن و از رئیســان پیشین
شورای عالی را نیز گرامی داشت.
الهوردی رجایی سلماســی نیز بعد از دریافت لوح
و مــدال گفت :افراد بســیاری بــرای انجمن زحمت
کشــیدهاند و ما فقط توانستیم چراغ انجمن را روشن
کنیم.
علی ثقفی رئیس هیات مدیرهی انجمن حسابداری
ایران نیز پس از اهدای لوح و مدال یادبود به رئیسان
شــورایعالی انجمن حســابداران خبــرهی ایران در
سخنانی اظهار داشت :به نیابت از انجمن حسابداری
ایران و نیز آقای کرباسیان رئیس جامعهی حسابداران
رســمی ایران به همهی اعضای انجمن حســابداران
خبــرهی ایــران تبریک میگویم و مطمئن هســتم
حرفهی ما جا دارد کــه انجمنهای  100هزار نفری
داشته باشیم.
ســپاسداری از دبیران کل انجمــن در ادوار
مختلف و نیز دستاندرکاران مجلهی حسابدار
در ادامه ،با حضور رئیسان ادوار مختلف شورایعالی
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مهدی تقوی،

احمدعلی اقبال

(نخستین دبیرکل

انجمن)

نخستین سردبیر

دور جدید مجلهی
حسابدار (از آذر

مهدی ملکوتیخواه

جوانترین عضو انجمن

 ،)1363و مدیر

مسئول مجلهی

حسابدار

ایرج نجفیان

(دومین دبیرکل
انجمن)

فریده خلعتبری،

نخستین سردبیر

مصطفی حضرتی

عکاس مجلهی حسابدار

نشریهی انجمن

حسابداران خب رهی
ایران(دور قدیم

مجلهی حسابدار)

مجید

میراسکندری
(چهارمین

دبیرکل انجمن)

محمد منیری
(پنجمین

دبیرکل انجمن)

محسن قاسمی

(ششمین دبیرکل

انجمن  -فعلی)
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امیر پوریانسب

سردبیر کنونی

مجلهی حسابدار

منصور شمس

احمدی ،عضو

چندین دوره
شورای عالی

اکرم هاشمپور

(سمیعی)

با سابقهترین

همکار انجمن

بر روی جایگاه ،از دبیران کل انجمن آقایان احمدعلی اقبال ،ایرج
نجفیــان ،ناصر غالمی ،مجید میراســکندری ،محمد منیری ،و
محسن قاسمی؛ و در ادامه از مهدی تقوی مدیرمسئول مجلهی
حســابدار ،فریده خلعتبری نخستین ســردبیر نشریهی انجمن
حســابداران خبرهی ایران (دور قدیم مجلهی حســابدار) ،امیر
پوریانسب ســردبیر مجلهی حسابدار ،مصطفی حضرتی عکاس
باســابقهی مجلهی حســابدار ،منصور شــمساحمدی عضو
ادوار مختلف شــورای عالی ،اکرم هاشــــمپور (سمیعــــی)
باسابقــــهترین همکار دبیرخانهی انجمن ،حســینقلی انگالی
مســنترین عضــو انجمــن ( )1303و مهــدی ملکوتیخواه
جوانتریــن عضو انجمن ()1367با اهــدای لوح و مدال یادبود
تقدیر شد.
امیر پوریانســب نیز پس از دریافت مدال یادبود در سخنانی
کوتاه اظهار داشــت :امیدوارم هزار ســاله شویم و این جمع به
وسعت همهی ایران گسترش پیدا کند.
یاد و خاطرهی محمد شلیله گرامی داشته شد
همچنیــن حاضران در هنگام اهدای لــوح و مدال یادبود به
دســتاندرکاران مجلهی حسابدار ،یادی کردند از محمد شلیله
از سردبیران ماهنامهی حسابدار.
پس از پذیرایی شــام نیز این آیین گرامیداشــت با گرفتن
عکس یادگاری از کیک چهل سالگی انجمن و بریدن آن توسط
یکی از اعضای قدیمی انجمن پایان یافت.
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