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 :) به ترتیب حروف الفبا ( حارضین : آقایان 
 مرصعی -قاسمی –عین القضاه  -عبیری  –صفار طبسی  -سعید جاللی  - خوش آهنگ -خندان دل –احمدی 

 

 ستورکار جلسه:د
 با توجه به تعطیلی روزنامه محلی حمايت (اصالح تاريخ برگزاری مجمع عمومی انجمن )  -
 گزارش عضويت تعاونی فنی مهندسی ايران خودرو در انجمن و مقدمات عقد تفاهم نامه فی مابین -
 بررسی صالحیت اعضاِ جديد الورود انجمن  -
 ارائه گزارش مالی انجمن به بازرس جهت بررسی و اظهار نظر -
 همفکری در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی -
 کری در خصوص همايش دهم روز ملی مهندسی همف -

 

 

 

 رشح جلسه :              
  موارد ذیل را جهت بررسی مطرح نمودند:آقای خندان دل : 

تعیین با توجه به تعطیلی روزنامه محلی حمایت و ضرورت دریافت تائیدیه کتبی اطالع از زمان مجمع توسط تمامی اعضاء انجمن  -1

 تغییر یابد . 21/10/1401پیشنهاد می شود تاریخ مجمع به تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

عضو جدید به شرح لیست  29با توجه به فعالیت دبیرخانه انجمن در جذب اعضاء جدید و برگزاری دوره های آموزشی تعداد  -2

 سنامه تقاضای تائید عضویت را دارد .پیوست به هیات مدیره ارائه و بر اساس مفاد اسا

صورت های مالی  در خصوص تفویض اختیار عملیات مالی به آقای خندان دل ،  18/09/1397صورت جلسه مصوبات پیرو  -3

 تقدیم و تقاضای بررسی و اظهار نظر گردید .به بازرس انجمن آقای حاجی پور انجمن از ابتدای افتتاح حساب

 ابالغ و اجرا گردد  تمدید عضویت اعضا هیئت مدیره در انجمنبا توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن  -4

 موارد ذیل را جهت بررسی مطرح نمودند:آقای عین القضاة : 

 همین آیین بزرگداشت روز مهندس با دانشگاه خیام مشهددتفاهم نامه برگزاری مشترک  -1

 بیمه تکمیلی کامیاران -2

 یت حقیقی و حقوقی انجمنافزایش حق عضو -3

 .آقای حامد ره پیما را جهت جایگزینی خود معرفی کردندآقای سعید جاللی : 
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  مصوابت جلسه:

  21/10/1401به تاریخ  1401عمومی عادی بطور فوق العاده سال تغییر تاریخ برگزاری مجمع  -1

 1401العاده سال عمومی عادی بطور فوق فراخوان به اعضا انجمن جهت شرکت در مجمع  -2

 روز صورت پذیرد . 5ظرف  و ارائه گزارش به هیئت مدیره مالی توسط بازرس انجمن آقای حاجی پور صورت هایبررسی  -3

 روز نسبت به تمدید عضویت حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند . 5اعضاء محترم هیات مدیره ظرف مدت  -4

 ید به شرح لیست پیوست صورت جلسه ( به تصویب رسید .عضو جد 29لیست ارائه شده توسط دبیرخانه انجمن ) شامل  -5

 به آقای خندان دل واگذار شد . با توجه به شرایط کشور تعیین وضعیت برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس -6

 آقای عین القضاة به عنوان نماینده انجمن جهت ارتباط با بیمه کامیاران و پیگیری موارد مربوطه تعیین شدند. -7

 .عضویت ها مورد بازبینی قرار خواهد گرفتافزایش حق  -8

 
 

 

 

  :امضاء و اتئید اعضاء هیات مدیره 

 
 سعید خوش آهنگ محسن  خندان دل     محسن احمدی 

 

 
 

 عبیری    صفار طبسی احمدرضا     مجتبی سعید جاللی 
  

 

 
 مرصعیامیر     قاسمیاحسان     جعفر عین القضاه 

 


