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 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری
 سعید نظری محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 :  حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

مورخ  27402/07  شماره به را ایشان جدید حکم اسکندری حسین مهندس آقای به تبریک ضمن زینعلی دکتر آقای جلسه ابتدای در :گزارش ریاست

 طلاعاتا شدن تکمیل به توجه با رابطان شهرستان ادامه عنوان کردند انتخاب در نمودند و قرائت را شدند میانداری مهندس آقای که جایگزین 07/11/1477

 هو خواستار ارائ دادند ارائه را توضیحاتی درهخرم و شهرستان ابهر نمایندگی مسئول معارفه و تودیع مراسم خصوص در همچنین و است پیگیری حال در

 .گزارش برای کارهای انجام شده در خصوص تفاهمنامه سه جانبه مجریان برق برای جلسه آتی شدند

 :نطق پیش از دستور

 تردر خصوص فعال گردند و در ادامه بررسی تا شود داده قرار مدیره هیئت اعضای اختیار در رابطان آمار دادند آقای مهندس حسین اسکندری پیشنهاد-

و  ینظام مهندس گاهیعموم مردم و جامعه در جهت ارتقا جا یبرا یو مهم مقررات مل یعملکرد و نکات عموم انیو ب یسازمانفرا یرسانه ا یشدن کارها

 دادند. ارائه را پیشنهاداتی یدر منظر عموممهندسان 

  استعلام ردیدگ و مقرر دادند ارائه توضیحاتی بود شده بسته آنها که کارتابل گاز برخی ناظرین خواسته خصوص در را توضیحاتی سعید نظری مهندس آقای -

 عمل آید.ه ب شهرسازی و راه کل اداره از شده بسته حقوقی دفاتر در عضویت واسطه به آنها که کارتابل گاز برای ناظرین

صورت کلیپ ه ن بشروع مراسم و در هنگام تلاوت قرآ عضو سازمان در دو سال اخیر در اسامی درگذشتگان مقرر گردیدهیات مدیره  اعضابه پیشنهاد  -

  تصویری از این بزرگواران برای بزرگداشت یاد آنها پخش شود.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 مصوبات:

 2 پنجشنبه روز 12 ساعت برنامه شروع گردید مقرر و دادند ارائه آن هایبرنامه و مهندس روز مراسم خصوص در آقای مهندس تیموری توضیحاتی -1

 بررسی و تصویب گردید. و نوع جوایز سین برنامه. همچنین گیرد انجام اسفند

 دید شدنکان با جلسه دستور مطابق دوم رئیس بنائ انتخاب مدیره، هیئت نفرات شدن تکمیل و اسکندری حسین مهندس آقای حکم ابلاغ به توجه با -2

 دوم رئیس نایب عنوان به آرا حداکثر راد با کاظمی مهندس آقای و گرفت انجام راد کاظمیمهندس  و دلجویی مهندس هیات مدیره آقایان اعضا از نفر دو

 ند. گردید انتخاب

 1471 در نیز آن بودجه بینی پیش و طرحم خودرو برای سازمان خرید مجوز مجمع اولین در گردید مقرر سازمان برای خودرو تامین به نیاز توجه با -0

به بالا و با  02یا پرشیا با مدل  07اجاره ای با شرایط) خودرو ال صورت به قرارداد صورت موقته ب خودرو مشکل حل مقرر گردید جهتضمناً  .گیرد انجام

 ق برگزاری مناقصه انجام گیرد. سال که بیمه مسافرکشی در کلوز بیمه آن باشد( با درج اطلاعیه و فراخوان از طری 42راننده زیر 

 ودش انجام استان سازمان توسط بتن آزمایشگاههای کار ارجاع گردید مقرر و مطرح زاده شعبان دکتر آقای توسط بتن آزمایشگاههای نظارت ارک ارجاع -4

 تهیا توسط کار توزیع در عدالت رعایت و صلاحیت و ظرفیت نمودن لحاظ با های بتن آزمایشگاه به ارجاع کار با آزمایشگاهها نظارتی ماهیت به توجه با و

  ذ تاییدیه اجرایی گردد.نفره یا مراجع ذیربط و اخ 4پس از طرح در هیات و مقرر گردید  موافقت مدیره

 هجلس دستور ،آقای دکتر زینعلی خواستار وارد شدن این موضوع در انتظامی شورای اعضای برای کار به اشتغال پروانه از استفاده عدم جبران جهت -2

 گردید: گیری تصمیم ذیل شرح اکثریت وارد دستور جلسه گردید و به قبول از شدند که پس

یس شورای انتظامی مبلغ رای رئب 27/17/1477صورتجلسه مجمع عمومی مورخ  12بند ر اساس ب اده از پروانه اشتغالاستفمقرر گردید برای جبران عدم 

     پرداخت گردد.و علی الحساب تا ارائه دستورالعمل شورای مرکزی صورت ماهیانه ه میلیون تومان ب 4.2میلیون و برای سایر اعضا شورای انتظامی  5.2

 روژهپ ادامه نحوه مورد در .دادند ارائه پاورپوینت قالب در را توضیحاتی گاوازنگ ساختمان رفاهی پروژه تاریخچه و پیشینه مورد در تیموری مهندس آقای -5

 پرداختند. خود تاو نظر برنامه ارائه به نسبت اعضا تک تک

 کار خروجی و نموده اخذ را معماری کمیسیون نظر تا شدند انتخاب معماری تکمیل گاوازنگ و پروژه طرح پیگیری کننده عنوان به پور رحمان دکتر آقای-

  .شود ارائه مدیره هیئت در

 .گیرد انجام ایشان ادامه همکاری تکلیف تعیین جهت نمازی مهندس آقای مکاتبه ای با گردید مقرر-

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی رحیما زنجانی سرور

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


