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 رئیس جلسه: آقای خندان دل دبیر جلسه: صفار طبسیآقای  ساعت شروع 17:00 ساعت خاتمه: 20:00

        

 
 :) به ترتیب حروف الفبا ( حارضین : آقایان 

 مرصعی -قاسمی –عین القضاه  -عبیری  –صفار طبسی  -سعید جاللی  -خندان دل –احمدی 
 

 ستورکار جلسه:د
 برگزاری مجمع عمومی عادی  -

 
 

 

 رشح جلسه :              
 به شرح زیر بیان نمودند :  1401ماهه اول سال  6در عملکرد دبیرخانه انجمن را اهم آقای خندان دل : گزارش 

 تمرکز بر راهبرد کمیسیون خدمات فنی ، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی  -1

 تشکیل تیم ورزشی دانشجویی اسکواش دختران  -2

a.  ب مشهد )صامد((سصنعتی چجذب اسپانسر ) شرکت تولیدی و 

b.  کسب رتبه اول منطقه ای کشور 

c. به سوم )مدال برنز( مسابقات کشوری تکسب ر 

 برگزاری سه دوره بازدید علمی از واحدهای صنعتی  -3

a. )شرکت تولیدی و صنعتی چسب مشهد ) صامد 

b.  الکترو استیل شرکت تولیدی و صنعتی 

c.  حباب کف توس شرکت تولیدی و صنعتی 

 اینترنتی انجمن بروز رسانی سایت -4

 برگزاری دوره های هم اندیشی بزرگان صنعت -5

 نشر شده است . 1401ل اسشماره از این نشریه در  6 –تدوین و نشر نشریه تخصصی انجمن با نام ) افق نو (  -6

   1401جهت برگزاری مراسم روز ملی مهندسی در سال  "خیام  "انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه  -7

 مدیر عامل حرفه ای برگزاری دوره آموزشی -8

 برگزاری سمینار تخصصی ) آینده اینترنت در ایران (  -9

 مقدمات برگزاری دوره های آموزشی :   -10

a.  آقای دکتر مرشد (   یمالیات فرارمدیریت مالیاتی به جای ( 

b. میربلوک (  مبانی کاربردی حسابداری مالی + حسابداری مالیاتی ) آقای 

 (1401اسفند  5مقدمات دهمین مراسم گرامیداشت روز ملی مهندسی ) برگزاری جلسات هماهنگی ، هم اندیشی و  -11
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  مصوابت جلسه:

 در محل اتاق بازرگانی مشهد صورت پذیرد . 12ساعت  17/09/1401برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ پنج شنبه  -1

a.  انتخاب هیأت مدیره جدید 

b.   انتخاب بازرس جدید اصلی و علی البدل 

c.  تصویب صورت های مالی انجمن  

 با نظر ریاست فعلی انجمن( انجام گیرد.و درج آگهی در روزنامه حمایت )در صورت لزوم  -2

 به بازرس ارائه خواهد شد. 15/09/1401گزارش مالی انجمن تا تاریخ  -3

 جهت ارائه به مجمع تهیه گردد .تهیه ارائه گزارش عملکرد اجرائی انجمن توسط بازرس  -4

 صورت های مالی جهت طرح در مجمع توسط آقای حاجی پور ) بازرس محترم ( تهیه و ارائه گردد . -5

 
 

 

 

  :امضاء و اتئید اعضاء هیات مدیره 

 
 محسن  خندان دل     محسن احمدی 

 

 
 

 عبیری    صفار طبسی احمدرضا     مجتبی سعید جاللی 
  

 

 
 مرصعیامیر     قاسمیاحسان     جعفر عین القضاه 

 


