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 77:34: شروعساعت  

 در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، آقای مهندس مجتبی زاده ریاست سازمان گزارش از امور جاری ارائه نمودند. *

 * آقای دکتر باقری اعالم نمودند که در اجالس هیأت عمومی حضور نخواهند داشت.

 و اعضا بازنگری شوند. * مقرر شد پس از اجالس هیأت عمومی تمام کمیته ها

گزارش عملکرد ماه خرداد و تیر ماه را جداگانه ارائه نمایند و آقای مهندس غضنفریان با یک شرکت مشاور برای کارسنجی پیگیری و رایزنی پرسنل * مقرر شد 

 نمایند.

حامی سپرده گذاری نموده اند با همان شرایط قبلی از * مقرر شد افرادی که قبالً و با شرایط پیش از مصوبه مجمع عمومی در خصوص کارمزد در صندوق 

 تسهیالت استفاده نمایند و کسانی که جدیداً سپرده گذاری می نمایند با شرایط جدید تسهیالت دریافت نمایند.

گذشته شرکت نموده بودند * در ادامه جلسه اعضای هیأت مدیره که در جلسات گروه های تخصصی و کمیته ها و کمیسیون های شورای مرکزی در هفته 

 گزارش از جلسات مذکور در صحن هیأت مدیره ارائه نمودند.

بتهای طرفین * در ادامه جلسه آقای مهندس صنعتی منفرد مدیرکل بنیادمسکن استان به همراه معاونین اداره متبوع در جلسه هیأت مدیره حاضر و پس از صح

 مبادله شد.امضا و مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی در پروژه های بنیاد مسکن  نامه فیمابین در خصوص استفاده از خدمات متفاه

گروه تخصصی معماری در خصوص جابجایی هیأت رئیسه گروه مطرح و مقرر شد آقای دکتر باقری مطابقت با نظامنامه را  61/4/60مورخ  0066* نامه شماره 

 بررسی و اعالم نمایند.

مقرر  وت در استان چهارمحال بختیاری مطرح ابه مسابقاسکندری در خصوص هزینه های پیشنهادی تیم فوتسال برای اعزام * نامه آقای مهندس محمدرضا 

 تیم را همراهی نمایند. ،شد آقای مهندس اسکندری به عنوان سرپرست

  ف مالیاتی مطرح و مقرر شد جلسه بعد تعیین گردد.مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان برای معرفی نمایندگان برای هیأت حل اختال 6/4/60* نامه مورخ 

ی از * نامه گروه تخصصی معماری در خصوص معرفی آقای مهندس جعفر خزایی برای کنترل نقشه معماری مطرح و مقرر شد تا آخر شهریور به عنوان کمک

 خدمات ایشان استفاده گردد.

 در خصوص حمایت مالی از تیم های تکواندو خردساالن و نونهاالن مطرح و موافقت نشد.هیأت تکواندو استان  3/4/60/ت مورخ 16/166* نامه شماره 

و مقرر شد مطابق  آقای مهندس صفوی مدیرامور شهرستانها در خصوص یکسان سازی تعرفه پروژه های صنعتی مطرح 36/6/60مورخ  6311/60* نامه شماره 

 % تعرفه هر منطقه باشد.01بوطه، تعرفه پروژه های صنعتی معادل تفاهم نامه مر

معرفی نفرات گروه کنترل مضاعف مطرح و با توجه به آقای مهندس غنیون رئیس گروه تخصصی عمران در خصوص  6/4/60مورخ  5661/60* نامه شماره 

 معرفی نفرات قبلی و تکمیل گروه فعالً موافقت نشد.

 یرتمام وقت مطرح و قرائت شد.* نامه آقای مهندس آرش شفیعی جهانی در خصوص مجریان ذیصالح غ

جمعی از مهندسین در خصوص طرح موضوع واریز حق الزحمه به حساب سازمان در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطرح  61/4/60مورخ  0016* نامه شماره 

 و قرائت شد.

 ن ریالی از طرح مذکور مطرح و موافقت نشد.برای حمایت مالی پنجاه میلیو HSEتعالی  دبیر اجرایی نشان 66/4/60مورخ  6161* نامه شماره 

 


