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 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 رادمحسن کاظمی   فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 حمید شعبان زادهآقای دکتر : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای دکتر داود علی آبادی: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس محمد محمدیآقای  -آقای مهندس نیما ظهیریان -(13-11)آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

ام سازمان نظ اجتماعات شهرستان ها که در سالن نیاحکام رابط یدر خصوص مراسم اعطا ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

ر خواهد برگزا یکه در استاندار یمناسب ساز جلسهبرگزاری با توجه به اظهار داشتند  و در ادامهارائه دادند  توضیحاتی برگزار گردید مهندسی

 نیو تدو یریگیرا پ ازیمورد نپیشنهادات  یگروه معمار دکردن دیتاک با عنایت به مکاتبات انجام گرفته با کمیسیون تخصصی معماریو  شد

در  رماهیدر ت زین یمجمع عموم وبرگزار  بهشتیارد ۲۲جلسه در  نیا عنوان داشتند یعموم تایدر مورد انتخابات هادامه جلسه  در .دینما

در ادامه در خصوص و ند دارائه دا یرکزم یمختلف در انتخابات شورا یاز شرکت کنندگان استانها یآمار شانیا .گردد یمشهد مقدس برگزار م

را ارائه  یحاتیتوض یاداره راه و شهرساز به یقبل ارسالی پیرو نامه های نهادها ریتعارض منافع و شمول آن به سا تیکه در جهت رعا یانامه

 .نمودند

 نطق پیش از دستور:

 تهیحداقل دو بار در هفته کم ددادن شنهادیو پبیان را  یحاتیتوض 11۴1بودجه  نیو تدو عیتسر تیدر مورد اهم ینظر دیمهندس سع یآقا-

خواهد شد و خواستار  یافتادن مجمع عموم ریباعث به تاخ بودجه نیدر تدو ریبودجه کامل گردد لذا هرگونه تاخ نیتا تدو لیبودجه تشک

 تسریع شدند.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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فراخوان و به صورت  قیارگانها از طر ریبا سا یو همکار یسازمان نظام مهندس یاعضا مشارکت دادنعنوان داشتند دکتر رحمان پور  یآقا -

 یرخب و یبررس یرفاه تهیدر کماین موضوع دادند  شنهادیپ . در ادامهکند فایرا ا مهمی نقش سازمان با اعضا ارتباط در تواندمی یگروه یکارها

رد در مو شانیا .ردیمد نظر قرار گ گریهمد بااعضا  ارتباط نزدیک ترجهت  ینظر مرب ریزخانوادگی  یگروه یانجام ورزش ها ریها نظ تیفعال

  .را ارائه نمودند یشنهاداتیکانون پ نیدر ا ستهیو ارائه خدمات شا انشکسوتینون پکا فیتعر

 شانیا شنهادیپ دیو مقرر گرد مطرحرا  یکیبا تجارت الکترون ییدر خصوص رمز ارزها و آشنا ناریسمبرگزاری  شنهادیپقای مهندس تیموری آ-

 هماهنگی لازم انجام گردد. دیاستقبال لازم به عمل آ ی گردد چنانچهسازمان اطلاع رسان تیدر سا

  مصوبات:

و با  نمودهخود را ارائه  یبرنامه هاسمت خزانه داری کاندیداهای ، دار محترمخزانه یموریمهندس ت یو تشکر از زحمات آقا ریضمن تقد -1

 یابر خود یو برنامه ها فیاز وظا مبسوطی حاتیتوض ، ایشانیاسکندر نیمهندس حس یبه نفع آقا ییمهندس دلجو یتوجه به انصراف آقا

  گردیدند.انتخاب   خزانه دار به عنوان رهیمد أتیه یآراء اعضا پس از کسبو  ارائه رهیمد اتیاعضا ه

 مصوب گردید تا پایان هفته بعد نسبت به تعیین تکلیف و تمدید احکام پرسنلی اقدام لازم انجام گیرد. -۲

یک نفر نماینده مدیران ( از اعضا هیات  –فر نماینده پرسنل ن ۲ -نفر نماینده هیات مدیره ۲جهت عضویت در کمیته انضباطی) با ترکیب  -3

مدیره جهت کاندید شدن دعوت به عمل آمد که آقایان مهندس اسکندری و مهندس دلجویی با کسب اکثریت آرا به عنوان نمایندگان هیات 

نل ز طریق طرح با پرسمدیره  انتخاب گردیدند. همچنین مقرر گردید جهت عضویت نمایندگان پرسنل و مدیران در کمیته انضباطی موضوع ا

 و مدیران تعیین شود.

ا رپیشنهادات خود برای حل این مشکلات زارشی کامل از مشکلات سیستم مالی، گضمن ارائه ینی مدیر مالی سازمان در جلسه آقای خوئ -1

 مقررگردید برنامه های خگویی شدند.طرح و خواستار پاسماعضا هیات مدیره از ایشان سوالاتی در مورد مسائل بیان شده  در ادامه .کردند عنوان

 کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع موانع و مشکلات توسط امورمالی تدوین و ارائه گردد.

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری کاظمی رادمحسن 
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  دقیقه زمان جلسه تمدید شد. 3۴  به مدت لسهبا توجه به اتمام وقت ج-5

 مقرر گردید اعضا این و مصوبآرا استاندارد مصالح و محیط زیست طبق نظامنامه شورای مرکزی با اکثریت  ی،تشکیل کمیسیون انرژ -6

 تایید هیات مدیره انتخاب گردند.  و لحاظ شرایط احراز و صلاحیت و کمیسیون از طریق فراخوان

 .نددبا اکثریت آرا انتخاب گردی کمیسیون انرژینماینده هیات مدیره در  به عنوان آقای مهندس سعید نظری -7

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی تیموریمصطفی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   21: 00جلسه در ساعت 


