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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 زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس نیما ظهیریان -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 وشد اشاره خواهد  برگزار یمرکز یدر شوراهفته جاری روز چهارشنبه که  ایجلسه به ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

 یکزمر یانتخابات شورا یبرا دیاز افراد کاند تیحما در خصوص رهیمد تایه محترم یتوسط اعضا ای لازم هست که صورت جلسه بیان نمودند

ورد بودجه مهمچنین و  شیپا تهیکمساختار سازمانی و پرسنل در  یبررس تسریعمجددًا  شانیا . در ادامهارائه گردد و به شورای مرکزی هیته

شده و ارسال  نیتدو هقبل مجدد نام ینامه ها رویپ یراه و شهرساز کل تعارض منافع به اداره یاضافه کردند براو ها را خواستار  تهیکم ازین

 خیکه در تار یینقشه ها یحل مشکل امضا مبنی بر سازمان یفن ردفت 22/81/1081خ ورم 068/1081 نامه شماره  جلسهدر ادامه  .خواهد شد

 یدفتر فن شنهادیپ دیمقرر گرد موضوع بودن فوری به علتو مطرح  را و از سوی مهندسان تایید نمیگردد شده ارجاع 1088اسفند سال  20

 .واگذار گردد یو با درخواست اعضا متقاض نیبالاتر تیگردد و بر اساس اولو یسازمان اطلاع رسان تیسادر وب

 نطق پیش از دستور:

 .کردندرا مطرح و برخی اعضا نیز در این خصوص اظهار نظر مواردی  99ابهام در برخی ردیف های تراز آقای مهندس اجاقلو در خصوص 

  مصوبات:

دستور جلسه که مرتبط با صحبت های  7با توجه به توضیحات پیش از دستور آقای مهندس اجاقلو و طولانی شدن بحث با رای اکثریت بند -1

 جا گردید.ه دستور جلسه جاب 1ایشان بود با ردیف 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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آتی  توسط آقای مهندس اجاقلو  در جلسه مابقی دستور جلسات به جلسه 99علت طولانی شدن بحث و طرح برخی مطالب حاشیه ای تراز ه ب

 موکول گردید.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   51: 30جلسه در ساعت 


