
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   /05/1396 تاریخ جلسه:

پیشنهادي به انتخاب هشت گزینه -انتخاب اعضاء شوراي انتظامی- دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

تعیین - کار ارجاع مورد در تصمیمات اخذ و نظارت حقوقی ارجاع گزارش ارائه ادامه- مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس

- بررسی راهکارهاي کاهش نیروي انسانی حسب تاکید مجمع-  کارگروه بررسی تعرفه هاي خدمات مهندسی در چهار رشته

  طرح برخی از نامه هاي وارده

   جلسه : گزارش 

  نطق پیش از دستور : - 1

  جناب آقاي مهندس کامران ضمن تبریک میالد با سعادت امام رضا (ع) خالصه اي از اقدامات هفته گذشته را ارائه دادند. 

  انتخاب اعضاء شوراي انتظامی - 2

  می توسط مهندس پیراسته ارائه شد.فایل پاورپوینت رزومه و سوابق کاندیداهاي شوراي انتظا

 - مهر حسینی جواد -حسین بهروانفر -سعید برادران همتی - مجتبی اسد آبادياسامی کاندیداهاي شوراي انتظامی : 

مسعود  - شاهین صادق زاده -شرکاء حسین محمد -عبدالمجید رفائی افشار - مهدي رضائی فر -الفقاريحمیدرضا ذو

ابوالفضل نیک  - عباسعلی منزل آبادي -محسن محمد پور -نیکناز کچوئی-امیر فرهادیان -جواد عطائی -صالحی پویا

   فریدون هاشم آبادي - ذات

  :آراء نتایج به شرح ذیل مشخص شدپس از توزیع برگه راي و شمارش 

، مهندس حسینی مهر ، دکتر فرهادیان و خانم مهندس کچوئی به عنوان اعضاء دوره  آقایان مهندس شرکاءمصوبه : 

  جدید شوراي انتظامی توسط هیأت مدیره تعیین شدند. 

  انتخاب هشت گزینه پیشنهادي به مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس - 3

  ین توسط مهندس پیراسته ارائه شد.فایل پاورپوینت رزومه و سوابق کاندیداهاي بازرس

 - سید الیاس رشیدي- مسعود دباغ -امیر دارائی باف - جواد حسینی مهر -علیرضا باغبانزادهاسامی کاندیداهاي بازرسین :

مسعود - شاهین صادق زاده-  محمد شوقی طوسی-محمد حسین شرکاء- محمدرضا سعیدي درخش-مهدي رضائی فر

  ابوالفضل نیک ذات -سید خلیل مهدي زادگان حسینی- محسن گرامی-مرتضی کهنموئی- نیکناز کچوئی - پویاصالحی 

توجه به انتخاب آقایان مهندس جواد حسینی مهر، مهندس محمد حسین شرکاء و سرکار خانم مهندس نیکناز کچوئی با 

آراء نتایج پس از توزیع برگه راي و شمارش ست کاندیداهاي بازرسین حذف گردید و به عنوان عضو شوراي انتظامی از لی

   :به شرح ذیل مشخص شد

مصوبه: آقایان مهندس شوقی طوسی، مهندس سعیدي درخش، مهندس صادق زاده، مهندس مهدي زادگان، صالحی 

  ی به مجمع عمومی انتخاب بازرسین معرفی می شوند.یگزینه نها 8ا، باغبانزاده، رشیدي، کهنموئی به عنوان پوی

  

  

  

  

  


