
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   16/11/95 تاریخ جلسه:

 شماره نامه طرح-ریاضی دکتر آقاي جناب 08/09/95 مورخ 647113 شماره نامه طرح - سازمان ریاست انتخاب :دستور جلسه

 سایر - مرکزي شوراي 06/10/95 مورخ  م ش/ د/3075 شماره نامه طرح- شهرسازي و راه کل اداره 06/10/95 مورخ 91101/113

  موارد

         جلسه : گزارش

در این جلسه آقایان مهندس سالیانی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداري و جناب آقاي دکتر اخوان مدیر کل محترم اداره - 1

راه و شهرسازي به عنوان مهمان در جلسه هیأت مدیره حضور داشتند . جناب اقاي دکتر مزینانی ضمن خوش آمد گویی به 

  زمان در این جلسه اشاره داشتند .ارجمند به اهمیت انتخاب ریاست سا انمهمان

 ري اعضاء در صورت تمایل شدند.جناب اقاي دکتر مزینانی به جهت برگزاري انتخابات ریاست سازمان خواستار کاندیداتو -2

و شمارش آراء توسط  راي گیرياعالم داشتند . پس از بر حسب وظیفه  کاندیداتوري اي مهندس کامران تمایل خود را جهت آق

  ي موافق از میان پانزده رأي به عنوان ریاست سازمان انتخاب شدند . أبازرسین محترم جناب آقاي مهندس کامران با یازده ر

  در ادامه با تقدیم لوح از فعالیت و زحمات ارزشمند جناب آقاي مهندس توتونچی تقدیر و تشکر گردید .  -

مطرح  اي شیشه اتاق بصورت جلسات برگزاري جناب آقاي دکتر ریاضی با موضوع  08/09/1395مورخ  647113نامه شماره  - 3

  .برگزاري جلسات به صورت اتاق شیشه اي مورد موافقت قرار گرفت نهایتاً  ،و تبادل نظر قرار گرفت و مورد بررسی 

 اتحادیه، انجمن، هرگونه به سازمان ذاتی وظائف واگذاري عدماداره کل راه و شهرسازي با موضوع  113/911011نامه شماره - 4

ظرف  موضوع جمع آوري و نهایتاًبررسی و مقرر گردید با کمک اعضاء هیأت رئیسه اطالعات الزم در مورد  .… و کانون تعاونی،

  گردد .  تعیین تکلیفمدت یک هفته 

  در سایر موارد :-5

 شوراي البدل علی و اصلی محترم اعضايموضوع دعوت از  ، با توجه به برگزاري همایش فناوري هاي نوین در مشهد) 5- 1

و تبادل نظر  طرح و مورد بررسی  24/11/95 مورخه در ساختمان صنعت نوین هاي فناوري کشوري همایش خصوص در مرکزي

ص در خصو. با توجه به پیشنهادت ارزشمند اعضاء محترم موضوع دعوت با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت . قرار گرفت

نیز مصوب گردید با توجه به در نظر سقف صد میلیون تومان بابت برگزاري همایش در ثبت نام اعضاء گروه هاي تخصصی 

  صورتیکه از محل این مبلغ امکان پذیر بود مراحل ثبت نام اعضاء گروه هاي تخصصی انجام گردد. 

  همچنین مصوب گردید مصوبات هیأت مدیره در اسرع وقت در سایت سازمان درج گردد.  )2-5

  مصوبات هیأت رئیسه به کلیه اعضاء هیأت مدیره ارائه گردد . مصوب گردید) 5- 3

  

  

  

  

  

  

 
  

 


