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.سایر موارد

گزارش  جلسه :  
در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران خالصه اي از اقدامات هفته گذشته از جمله نمایشگاه عکس زلزله، جلسات کمیته بودجه، )1

موضوعات مرتبط با ارجاع کار، جلسه با مسئولین پروژه مشهد مال، همایش زلزله در سالن ابن هیثم، پروژه خیابان ادیب، موضوع جلسه 
عمران مهندسان خراسان، پیش نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و... ارائه دادند. مشترك با هیأت مدیره شرکت 

در نطق پیش از دستور آقاي مهندس بشیر پیشنهاد دادند که برخی مصوبات کمیته بودجه بهتر هر چه سریعتر در هیأت مدیره مطرح و 
اخذ تصمیم شود. 

ناظر ومجري، ازمان با مهندسان اعم از طراح،م فرآیند بررسی نقشه ها، مکاتبات حوزه فنی سآقاي مهندس کهنموئی در خصوص ابها)1- 1
محدودیت تعداد کار مهندسان نکاتی بیان کردند. 

آقاي مهندس بهلول در خصوص خرید زمینهاي مجاور باغ ارغوان بیان کردند که یکی از قطعات کارشناسی شده ولی پس از مراجعه )1- 2
ص شده که پالك فوق قابل انتقال سند نبوده و حمل اختالف بین راه و شهرسازي و شرکت عمران مهندسان است. ایشان به محضر مشخ

خواستار تعیین تکلیف امکان خرید بصورت وکالت  بالعزل توسط هیأت مدیره شدند. 
قضائی که علیه یکی از اعضاء رونده هاي آقاي دکتر سیفی از اعالم گذشت آقایان مهندسن پور حسینی و فرهادیان در یکی از پ)1- 3

جامعه مهندسی تشکیل شده بود تقدیر و تشکر کردند. 
آقاي دکتر مهدیزاده به برخی موضوعات شهرستانها من جمله نحوه نظارت مهندسان عمران در گروه الف و برگزاري جشن روز )4-1

مهندس در شهرستانها نکاتی بیان کردند. 
آقاي دکتر محسنی به موضوع خروج گروه ج از طرح ارجاع نظارت که بخش عمده اي از پروژه ها را شامل می شود تذکر دادند و )5-1

خواستار ابطال مصوبه با توجه تصمیم گیري بر اساس آمار اشتباه ارائه شده در جلسه شدند. 
ند. آقاي مهندس کامران قول دادند که نسبت به بررسی موضوع اقدام نمای

در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران به شرایط فعلی حوزه معاونت آموزش اشاره کردند. ایشان به حسن سابقه و توان مدیریتی آقاي )2
مهندس محمد رضا مهردوست اشاره کرده و ایشان را به عنوان معاون پیشنهادي آموزش پذیرش سازمان معرفی کردند. 

رشیدیانفر به حسن اخالق و توان مدیریتی آقاي مهندس مهردوست اشاره کردند. آقاي دکتر مزینانی و آقاي دکتر ف
خانم دکتر زنده دالن ضمن دفاع از آقاي مهندس مهردوست خواستار قدردانی از زحمات آقاي دکتر کاظمی به نحو شایسته شدند. 

آقاي دکتر محسنی تقاضا کردند که با توجه به عدم حضور دو نفر از اعضاء هیأت مدیره انتخابات معاونت آموزش به تعویق بیفتد. 
که با توجه به اینکه دستور جلسه از قبل مشخص بوده عدم حضور اعضاء جلسه نباید منجر به عدم آقاي مهندس کامران اعالم کردند 

انجام امور سازمان بشود.
در نهایت راي گیري به صورت مخفی انجام شود. 

یک مخالف از راي موافق، یک ممتنع و12مصوبه : آقاي مهندس محمد رضا مهر دوست به عنوان معاونت پذیرش و آموزش سازمان تعیین شدند با 
نفرحاضر در جلسه.14
چناران اشاره کردند. ایشان به وجود راي بدوي شوراي در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران به مشکل موجود در حوزه شهرستان )3

و وجود برخی تخلفات دیگر که هنوز رسیدگی انتظامی نشده است اشاره کرده و پیشنهاد چنارانانتظامی براي منتخب اول شهرستان 
یأت مدیره ارائه دادند.جایگزینی آقاي مهندس حسینی معاونت فعلی دفتر نمایندگی گلبهار به عنوان رئیس دفتر چناران را به ه

کردند و تنها راه حل این موضوع را ایجاد نرم افزار جامع سازمان آقاي مهندس کامران به وجود برخی تخلفات در شهرستانها اشاره 
دانستند. 
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پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 
. ول دفتر رابط شهرستان چناران تعیین شدندمصوبه: آقاي مهندس علی اکبر حسینی به عنوان مسئ

)در ادامه موضوع خرید یک دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا براي سازمان مطرح شد:4
ارا حسب بودجه مصوب تائید گردید.مصوبه: خرید یکدستگاه خودرو سوزوکی ویت

خانم سیده ندا مسعودي به عنوان راهبر سیستم ) در ادامه موضوع مصوبه کمیته استخدام حسب مکاتبه شهرداري در مورد سرکار 5
مطرح شد:

به تایید حراست شهرداري اشاره کردند.) آقایان مهندس اسدي و مهندس بهلول به اهمیت حضور ایشان با توجه5- 1
) آقاي دکتر سیفی پیشنهاد دادند که قرارداد حجمی با ایشان عقد شود. 5- 2

قرارداد به هیأت مسعودي به صورت شش ماهه و در چهار چوب قرارداد حجمی موافقت گردید. تعیین مبلغبه: با عقد قرارداد با سرکار خانم مصو
رئیسه تفویض گردید. 


