
 
 
 

 بسمه تعالی
 

 

 صورتجلسه 
 

  30/3/95 مـورخ  صـبح  8 رأس سـاعت  1395جلسه باشگاه کوهنـوردي حمایـت  درسـال         صورت دومین
 قبل بحث وتبادل نظرصورت گرفت مقـرر شـد منبعـد اعـضا فعاالنـه               تشکیل وابتدا پیرامون برنامه فصل    

کمافی االسابق انجـام دهنـد لـذا    باشگاه حمایت داشته وشرکت نیز پشتیبانی الزم را        همکاري الزم را با   
  .پیرامون برنامه ها به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد

 شد حداکثر تاپایان تیرماه نسبت      ر بدهی دارند که مقر    1394افرادمشروحه زیر درخصوص سال      -1
 : اقدام نمایند94به تسویه بدهی سال

مـود نیـک طبـع    تومـان ومح  15000غالمرضـا ابراهیمـی     - تومـان  90000 علیرضا موسـوي     انآقای
 . آنها می باشد1394 تومان بدهی سال 120000

 آقاي مسعود پوررحیمی بدلیل وضعیت خاصی که دارنـد ازادامـه عـضویت باشـگاه کنـاره گیـري                 -2
عـضو افتخـاري باشـگاه خواهنـد        ...  رانیز به باشگاه هدیه نمودند انشاا      نمودند ضمناً میزان پرداختی خود    

 .بود
 ســایر همکــاران اعــم ازشــرکتی ،رســمی  ســت تقاضــاي عــضویت  درصــورت درخوامقــرر شــد -3

ضمناً ازطریق پیامک به کـارگزاران نیـز موضـوع         .وقراردادي امکان عضویت آنها درباشگاه میسرگردد     
 .عضویت درباشگاه اعالم گردد تا درصورت تمایل مشابه کارکنان اقدام نمایند

کشیده ونـسبت بـه انتخـاب وتهیـه لبـاس        مقرر شد آقاي محسن زمانی زحمت تهیه لباس باشگاه را            -4
 . دست با آرم باشگاه حمایت اقدام نمایند20مناسبی بصورت متحدالشکل به تعداد 

 برنامه صعودسه ماهه آینده به شرح زیر تعیـین گردیـد ضـمناً هرجمعـه باشـگاه برنامـه صـعود کـوه                  -5
 .واهد داشت مگر اینکه برنامه خارج ازشهرکرمان به اجرا درآیدصاحب الزمان خ

 اجـرا  24/4/95 ازمـسیر آبـشار درتـاریخ     صعود مشترك با بانک کشاورزي به قله هـزار       :تیرماه)الف
 ).هماهنگ کننده آقاي محمود نیک طبع(خواهدشد 

 22/5/95لغایـت    20/5/95 انجام گیـرد کـه تـاریخ         سماموسصعود به قله دماوند یا      : مردادماه) ب
 ).هماهنگ کننده آقاي محسن زمانی(

هماهنگ کننده آقـاي آصـف   ( شهریورماه 18 لغایت 17منطقه بحرآسمان درتاریخ   : شهریورماه) ج
 ).افشاري پور

 
 



 . مقرر شد همکاران عضو نسبت به تهیه کارت بیمه کوهنوردي شخصاً اقدام نمایند -6
ت حـق عـضویت شـش ماهـه اول سـال جـاري تـا پایـان          مقرر شد کلیه همکـاران نـسبت بـه پرداخـ       -7

 ریـال  400,000ضـمناً آقـاي محمدمحـسن قاسـمی مبلـغ      . شهریورماه قبل ازجلـسه آینـده اقـدام نماینـد       
 .درجلسه نقداً پرداخت نمودند

 
 ٣٠/٣/٩٥ن درجلسه مورخيحاضر

 

 

 

 

 

          ي                                                        محمدمحسن قاسم -١

 ي                                                                    ميمسعود پوررح -٢

                                                                        پوريآصف افشار -٣

        ي                                                                  افتخاريمرتض -٤

 محمود نيک طبع                    -٥

                                                    محسن زماني -٦

  غالمرضا ابراهيمي-٧ 


