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 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

ها  بازرس تیصلاح اییداستعلام ت موردنوبت دوم ارائه نموده و در یمجمع عموم درخصوص را یحاتیجلسه توض یسازمان در ابتدا استیر یس:گزارش رئ

مکسوره از مهندسان و جلب نظر اعضا  %5طرح دستور جلسه مجمع و موارد مطروحه از جمله  ادامه بهنمودند و در  و پیگیری های لازم مطالبی را بیان

 را بیان نمودند.نظرات خود 

معاون مسکن و ساختمان را قرائت  4/11/1211مورخ  21621/01و 11/11/1211مورخ  /م 2424/15ه و شهرسازی به شماره ایشان نامه محرمانه اداره را-1

می بازرسین در جای لیست اعلاه ب نفر جدید 2نظر به اینکه در این نامه پیشنهاد معرفی جایگزین   ورد آن نظرات خود را بیان کردند.نمودند و اعضا در م

د و جای ایشان موافقت گردیه ه شده بود با توجه به شمول تعارض منافع برای آقای مهندس فیروزمند فقط با جایگزین شدن یک نفر بمجمع نوبت اول ارائ

  ند.حذف نگردیده بدوی بودن فعلا با تصویب اعضا دو نفر دیگر با توجه به قطعی نشدن محکومیت ودر مرحل

 تبی فیروزمند گردید. صالحی جایگزین آقای مج جلالعمل آمد و آقای ه از لیست داوطلبین نامزد بازرسین پس از بحث و بررسی رای گیری ب-4

و جهت جلب مشارکت بیشتر اعضا پیشنهاد ریاست  مع به رویت اعضا هیات مدیره رسیدسین برنامه مجمع نوبت دوم و پاورپوینت آماده شده برای مج -2

هزارتومانی در انتهای جلسه برای کسانی که تا پایان جلسه مجمع این جلسه را همراهی نمایند به قید قرعه از حاضرین  511فقره جایزه  41برای اعطای 

 رد تصویب قرار گرفت. انتخاب شوند مو

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری یدرضا اسلامیحم

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   61: 03جلسه در ساعت 


