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 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصغرر   آقای دکتر -ترابی زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -براتی فریبرزآقای مهندس  -علی احمدی مهندس حمزه آقای

احغد  مهنغدس   آقغای  -... علغی آبغادی  مهندس یغدا  آقای -سعید عباسیآقای دکتر   -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای   -محمدی

 )با اطالع قبلی(حسن مجتبی زادهمهندس  آقای :اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 کیامهر آقای دکتر رامین -آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس پیمان قصابی: بازرسان سازمان

 مصوبات:

انتخاب رابطین سازمان در شهرهای کوچک تابعه استان توسط آقای دکتر براتی مطرح گردید. بعد از بحث و بررسی  -1

 .)به اتفاق آرا(مقرر گردید جدول امتیازات را تا جلسه آینده آماده نموده و مجدداً مطرح نمایند

نفر  9رای موافق از  8ماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ) 3تمدید اجاره ساختمان دفتر نمایندگی خدابنده به مدت  -2

 حاضر(

درخواست تعدادی از اعضای سازمان در خصوص دریافت کارت استخر در شهرستان طارم مطرح و مطابق سایر  -3

 تفاق آرا(شهرستانها مورد موافقت قرار گرفت )به ا

درخواست پرسنل سازمان در خصوص کمک به بیمه خدمات درمانی الحاقیه )چهارماهه( در خصوص افزایش سقف  -4

ماه مطرح و با لرو قرارداد الحاقی چهارماهه موافقت شد. ضمناً تاکید شد هرچه سریعتر نسبت  11ماه به  12تعهدات از 

اقدام گردد. ضمناً بر برگزاری مناقصۀ  1/9/98پرسنل )و اعضا( از به برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی خدمات درمانی 

 نفر حاضر در جلسه( 11رای موافق از  7ای )مسئولیت، درمانی و ...( تاکید شد. ) تجمیعی برای انواع خدمات بیمه

 دست در بناهای برای مهندسی خدمات% 111 تخفیف خصوص در استان علمیه هایحوزه مدیریت مرکز درخواست -5

 ، تخفیفات خصوص در شهرسازی و راه 11/11/98 مورخ 17121/85 شماره نامه به عنایت با شد مقرر و مطرح ساخت
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باشد( اداره کل راه و شهرسازی به سازمان منعکس گردد )پیگیری موضوع با مدیریت حوزه علمیه می موافقت اخذ از بعد موضوع

 نفر( 11رای موافق از  9)

 مورد موافقت قرار گرفت )به اتفاق آرا( 1398سال  های ورزشی طرف قرارداد با سازمان مطرح و تا پایانتمدید سالن -1

 درخواست یکی از اعضا در خصوص افزایش ظرفیت مطرح و مورد مخالفت واقع شد )به اتفاق آرا( -7

نفر  11رای از  9موافقت شد ) 98% برای سال 111% باقیمانده از 25به میزان  27با بازگشایی ظرفیت کارشناسان ماده  -8

 حاضر(

برگزار گردد. در صورت به رسمیت نرسیدن نوبت  23/18/98در خصوص برگزاری مجمع مقرر گردید مجمع در تاریخ   -9

 برگزار گردد. 15/19/98اول، نوبت دوم در تاریخ 

 رای موافق( 8تشکیل گردد ) 17مقرر گردید جلسات هیات مدیره منبعد ساعت   -11

برداری توسط آقای مهندس احمدی مطرح گردید و مقرر دمات نقشههای ازبیلت از منظر خجانمایی پارکینگ در نقشه  -11

برداری و های تخصصی عمران، معماری و نقشهها و کمیسیونشد مراتب در جلسه مشترکی بین نمایندگان گروه

گیری واقع شود و پیشنهاد مشترک تا پایان مهرماه سال جاری به هیات نمایندگان هیات مدیره مورد بررسی و تصمیم

 نفر حاضر( 9رای از  8مدیره ارائه شود )

رای  8تمدید قرارداد با آقای میرطاهری مشاور مالیاتی سازمان مطرح و تا پایان سال جاری مورد موافقت قرار گرفت )  -12

 نفر( 9از 
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