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 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه 

مهنیدس   آقیای  -اصیرر رسیو ی   آقیای دکتیر   -ترابیی  زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -علی احمدی مهندس حمزه آقای

مهنیدس   آقیای  -احید مممیدی  مهنیدس   آقای -... علی آبادیمهندس یدا آقای -عباسیسعید آقای دکتر   -ابراهیم زادتوت آغاج

   حسن مجتبی زاده

 )با اطالع قبلی( نصیرایمیی  دکترآقای  -براتی فریبرزآقای مهندس  :اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

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

 آقای مهندس پیمان قصابی  : بازرسان سازمان

 بات:صوّم

 مصوبات جلسۀ قبل قرائت گردید.  -1

 در خصوص آگهی مجمع عمومی عادی سا یانه و دستور جلسۀ آن بمث و تبادل نظر شد.  -2

با توجه به عدم حضور دو نفر از اعضای هیأت مدیره مقرر شد او ین دستور جلسۀ آتی انتخاب اعضای شورای  -3

 انتظامی و بازرسان پیشنهادی هیأت مدیره باشد )به اتفاق آراء(. 

متر مربع بدون داشتن مجری  2444درخواست سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اجرای ساختمان اداری به متراژ  -4

رای موافق از  9قرائت و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب اداره کل راه و شهرسازی، عملیاتی گردد )

 نفر حاضر(. 9

بدون مجری تا زمان صدور پروانه مطرح و سازان پروژۀ نیایش در شهرک نیکنامۀ بنیاد مستضعفان برای ارجاع کار  -5

 )به اتفاق آراء(. مخا فت گردید

% قرائت و مورد 34بردار به میزان برداری برای گشایش ظرفیت همکاران نقشهیسیون تخصصی نقشهنامۀ کم -6

 نفر حاضر( 9رای موافق از  9موافقت واقع شد )

ای و نامۀ اعتراض یک ما ک مبنی بر عدم تمکین ناظر به رای شورای انتظامی و خودداری از ارائۀ گزارش مرحله -7

تطویل انجام کارهای اداری ساختمان ما ک قرائت و مقرر شد مراتب به ناظر تذکر داده شود و در صورت اصرار 

 نفر حاضر(.  9رای موافق از  8ناظر، مراتب مجدداً به شورای انتظامی ارجاع گردد )
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سوزی در منزل مسکونی ایشان و خسارت وارده به همسایگان نامۀ دو نفر از اعضای سازمان مبنی بر بروز آتش -8

نفر  9رای موافق از  9میلیون ریال به ایشان پرداخت شود ) 54قرائت و مقرر شد از ممل حوادث غیر مترقبه ایشان 

 حاضر(

ها به صورت رایگان بدون درج در سهمیۀ نامۀ آقای حسین همراز ما ک زمینی در سایت کارگاهی برای تهیۀ نقشه -9

 نفر حاضر( 9رای مخا ف از  7متراژی مطرح و مخا فت شد )

خصوص صندوق حامی مقرر شد تا زمان برگزاری مجمع مبا غ ودیعه وام گیرندگان پس از تسویۀ مبلغ وام به  در -14

ایشان پرداخت شود. همچنین مقرر گردید اصالحیه اساسنامه صندوق حامی توسط اعضا هیات امنای صندوق تهیه 

 نفر حاضر( 9رای موافق از  9و در مجمع عمومی مطرح گردد. )

 


