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  گزارش  جلسه :  

از جمله جلسه ادواري روساي دفاتر نمایندگی و در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته - 1

انتخاب نماینده شهرستانها، جلسه با معاونت صدا و سیماي استان، برگزاري همایش روز شهرسازي، حضور اعضاء کمیسیون 

ئه بانک و بیمه شوراي مرکزي در مشهد، لیست شرکتهاي داوطلب براي عامل چهار پروژه خیام و جلسه هیأت چهار نفره را ارا

  دادند. 

در نطق پیش از دستور آقاي کهنموئی در خصوص رعایت زمان بندي دستور جلسات، ارائه اطالعات مربوط به هر دستور به  1-1

سازمان در  زمان و لزوم اطالع رسانی به اعضاياعضاء هیأت مدیره قبل از جلسه، بالتکلیفی برخی از پست ها در سا

خصوص برخی خدمات ارائه شده نکاتی را بیان کردند. 

خانم دکتر زنده دالن نیز در خصوص لزوم تایید کارت نظارت جدید در هیأت مدیره و نحوه دعوت ایشان در جلسات اتاق  2-1

  فکر سیما و منظر شهري شهرداري مشهد بیان نمودند. 

داوطلب را  پروژه بلوار خیام را مطرح کرده و لیست شرکتهايی عامل چهار آقاي مهندس کامران موضوع فراخوان شناسائ-2

ارائه نمودند و پیشنهاد دادند که کمیته اي متشکل از نمایندگان هیأت مدیره و بزرگان مهندسی جهت بررسی و تعیین تکلیف 

  تشکیل شود. 

  پس از بحث و تبادل و نظر در این خصوص به شرح ذیل تصمیم گیري شد : 

مصوبه : کمیته اي پنج نفره شامل آقایان مهندس کامران، مهندس توتونچی، مهندس هاشمی نسب، مهندس اخوان و دکتر 

مهدیزاده مسئول بررسی شرایط و تعیین عامل چهار پروژه ساختمان اداري جدید سازمان در بلوار خیام شدند و آقاي مهندس 

  ا رعایت قانون تجارت). هاشمی نسب به عنوان دبیر کمیته تعیین شدند ( ب

بر اساس مصوبه کمیسیون معامالت در ادامه جلسه موضوع تمدید قرارداد شرکت زنگار فام شرق ( تامین نیروي خدماتی ) - 3

  در خصوص ترك تشریفات مطرح شد. 

  پس از بحث و تبادل نظر در این موضوع مصوب گردید:

ت دو ماه موافقت گردید. در این مدت اقدامات الزم جهت برگزاري به مدقرارداد شرکت زنگار فام شرق مصوبه : با عقد متمم 

  مناقصه انجام شود. 

در ادامه آقاي مهندس کامران بر لزوم وجود همدلی و رفع نواقص در دوره بعدي هیأت رئیسه تاکید کردند و به جهت ایجاد  - 4

  موافقت اعضاء قرار گرفت. وفاق پیشنهاد کردند که انتخابات در جلسه آتی انجام شود که مورد 
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