
 
 
 

 نوبت دوم عادی سالیانه  صورتجلسه مجمع عمومی

 چینایران و  اتاق بازرگانی و صنایع
 

در محل  03/09/1400مورخ  چهارشنبهروز  9:30در ساعت  چینایران و  و صنایع اتاق بازرگانیعادی سالیانه  جلسه مجمع عمومی

اتاق بازرگانی، )نماینده امورحقوقی(  فتحی ا... نعمت و )نماینده امور بین الملل(فرزاد مهرانی  انبا حضور آقای تهرانهتل استقالل 

واقع  اتاق مشترکدبیرخانه اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در نفر از  773با حضور ، ایرانصنایع، معادن و کشاورزی 

ثبت نام کرده اند، برگزار تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر،  به نشانی تهران استقالل بین المللی پارسیان هتلدر محل 

 شد.

لسه را اعالم و سپس جهت انتخاب در ابتدا نماینده اتاق با ذکر نام و یاد خداوند متعال و اعالم تعداد حاضرین در جلسه، رسمیت ج

سید به سمت ناظراول و  علی دیلمقانیانی به سمت رییس جلسه، آقا ابراهیم جمیلیی گیری نمود و آقای و منشی جلسه رایس رئ

 به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سادینا آباییبه سمت ناظر دوم و  بابایی وحید

 سپس جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:
 

 توسط ریاست اتاق ارائه و به اتفاق آرا به تصویب رسید .  31/06/1400منتهی به گزارش هیات مدیره : الف

 توسط خزانه دار ، ارائه و به اتفاق آرا به تصویب رسید .  31/06/1400ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ب: 

 گزارش حسابرس رسمی ارائه و به تصویب حاضرین رسید. ج:

 گزارش بازرس قانونی ارائه گردید و به تصویب حاضرین رسید. د: 

 ارائه و به تصویب حاضرین رسید.  31/06/1401بودجه سال منتهی به  :ه

 : روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد . و

 ال گذشته تغییری نداشته باشد.مقرر شد میزان ورودی و حق عضویت سالیانه نسبت به س :ز

 گیری بعمل آمد و نتایج به شرح ذیل اتخاذ گردید: رایبه صورت کتبی هیات مدیره  اعضای : جهت انتخاب ح

 256 حسین اخوان. 1

 440 سعید اشتیاقی. 2

 453 افشین امینی. 3

 450 یوسف باپیری .4

 24 امین پور رستمی. 5

 233 عادل پیرمحمدی.6

 445 آشتیانیمهدی چنگیزی .7

 481 . مجیدرضا حریری8

 235 . علی حمزه نژاد9

 10 . کامران رشیدی10

 243شهسواری مقدم سیروس . 11

 11شاهرخ عباس زاده . 12

 223فرشید فرزانگان . 13



 
 
 

 19محمد کاشانی . 14

 435سیدمصطفی مالکی تهرانی . 15

 225علیرضا محمدی دانیالی . 16

 284فریال مستوفی . 17

 416بهرام ملکی دالرستاقی . 18

 11علیرضا مناقبی نوایی . 19

 424 . فرهاد منصوبی20

 3 مطلق. رضا موسوی 21

 250 . محمدرضا نجفی منش22

  . آرش نیک پی سالک ده23

 460 . رویا وزیری24

 19 . سمیه یارمحمدی25

 261 . هرویک یاری جانیان26

 2 . کاوه یاسری27

 

سال انتخاب شدند و قبول سمت سه  : در نتیجه افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدتط

  نمودند.

 اعضای اصلی هیات مدیره:

 مجیدرضا حریری  .1

 رویا وزیری .2

 افشین امینی .3

 یوسف باپیری .4

 مهدی چنگیزی آشتیانی .5

 سعید اشتیاقی .6

 مصطفی مالکی تهرانی .7

 فرهاد منصوبی .8

 بهرام ملکی دالرستاقی .9

 

 اعضای علی البدل

 فریال مستوفی .1

 هرویک یاری جانیان .2



 
 
 

 جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید: : ی

 438میثم صنیعی فر  .1

 228زهیر خدابخشنده  .2

برای مدت یکسال انتخاب  به سمت بازرس علی البدلزهیر خدابخشنده  بازرس اصلی و آقای به سمت میثم صنیعی فردر نتیجه  -ک

 شدند و قبول سمت نمودند.

 با ذکر صلوات پایان یافت. 18:40جلسه در ساعت 

 

 


