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      19/10/1401تاريخ : 

 4:  1401شماره جلسه سال 

 پیوست : دارد

 2تعداد صفحات : 

 

 شرکت اطلس افروزمحل برگزاری :  

 

        

        

        

 

 :) به ترتیب حروف الفبا ( حارضین : آقایان 
 مرصعی -قاسمی – ةعین القضا -عبیری  –صفار طبسی  -سعید جاللی  - خوش آهنگ -خندان دل - حاجی پور

 

 ستورکار جلسه:د
 20/10/1401لغایت  25/04/1397 تصویب صورت های مالی انجمن منتهی به -
 عمومی عادی بطور فوق العاده:برگزاری مجمع  -

 کنندگانالف: بررسی صالحیت شرکت
 ب: بررسی درخواست کاندیداها

 ج: تشکیل ائتالف انتخاباتی
 

 

 

 

 رشح جلسه :  
سط بازرس ارائه   -1 صوص   گزارش مالی تو ضای هیئت مدیره درخ شور     گردید و اع سی به  گزارش و مفاد آن اظهارنظر نموده و پس از برر

 گذاشته شد.

 ات الزم صورت گرفت و مقرر گردید ائتالفی برای مجمع تشکیل گردد.، مذاکرالعادهعمومی عادی بطور فوقمجمع درخصوص برگزاری  -2

صوص تغییر تاریخ برگزاری مجمع  -3 شنبه   یخاز تاربه دلیل برودت هوا  ،درخ شنبه   یخبه تار 21/10/1401چهار بحث و  28/10/1401چهار
 تبادل نظر گردید.

 

 

  مصوابت جلسه:

را به هیئت مدیره  19/10/1401 یتلغا 25/04/1397های مالی انجمن از تاریخ ر، بازرس محترم انجمن گزارش صووورتآقای حاجی پو -1
سی مورد تا    ضیحات، بحث و برر سخه ارائه و پس از تو ضای محترم هیئت مدیره و      ی یید هیئت مدیره قرار گرفت و ن سط اع شده تو تایید 

 باشد.ت این صورتجلسه میبازرس محترم پیوس
مهندس انجام  هایی درخصوص برگزاری هشتمین همایش روز ملی  م هیئت مدیره اعالم نمودند هزینه، عضو محتر ةالقضا آقای جعفر عین-2

 ها ارائه و تسویه گردد.روز لیست هزینه 5لذا مقرر گردید ظرف  باشند.داده و بستانکار می
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      19/10/1401تاريخ : 

 4:  1401شماره جلسه سال 

 پیوست : دارد

 2تعداد صفحات : 

 

 شرکت اطلس افروزمحل برگزاری :  

 

        

        

        

 

 
ریال اضافه گردید و   000/500/84بت واریزی وجوه به حساب انجمن به مبلغ  دل باصورت گرفته بستانکاری آقای خندان  های با بررسی  -3

شان به عدد   ستی تایی    ریال تغییر یافت که این مبلغ در  188/935/619مبلغ مطالبات ای صورت د شیه گزارش بازرس قانونی و ب د گردید و حا
 .)پیوست صورت جلسه می باشد (  باشددارای وجاهت قانونی می

 کیل گردید:تش) به ترتیب حروف الفبا (در زیر با ترکیب افراد نام برده شده  با توجه به لیست کاندیداتوری افراد متقاضی، ائتالفی -4
  )علیرضا( قرائی – )امیر( مرصعی  -قاسمی)احسان(    -عبیری)علیرضا(   –)محمدجعفر( ةالقضا عین–( )احمدرضا صفار طبسی   - مرتضی( صادقی) – )محسن( دل)خندان

 ()یوسف(و قره بیات( )کاظمو بازرسان آقای حاجی پور

سی   -5 سوی اتاق بازرگانی، مجمع     یهاهوا و محدودیتشرایط جوی  با توجه به برر شده از   یختارالعاده از بطور فوقعمومی عادی اعمال 
 تغییر یافت. 28/10/1401چهارشنبه  یخبه تار 21/10/1401چهارشنبه 

 

 

 

  :امضاء و اتئید اعضاء هیات مدیره 

 
 کاظم حاجی پور  سعید خوش آهنگ    محسن  خندان دل 

 

 
 

 عبیری علیرضا    صفار طبسی احمدرضا     مجتبی سعید جاللی 
  

 

 
 مرصعیامیر     قاسمیاحسان      ةالقضاجعفر عین

 


