
  ٢٣/٤/٩٣مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره نھمینھفتاد و مصوبات اھم 
  
ن و دفاتر سه روز اپرسنل سازمبه منظور رفاه حال درخصوص تعطیالت تابستاني پرسنل سازمان و دفاتر مقرر شد  -١

امور جاري سازمان و مرخصي تشويقي تابستانه در ماھھاي مرداد و شھريور در  نظر گرفته شود به گونه اي كه وقفه اي در 

  نیز تعطیالت ھیأت مديره سازمان مصوب گرديد. ٣١/٦/٩٣و  ٢٤/٦/٩٣دفاترنمايندگي ايجاد نشود. ھمچنین تاريخ ھاي 

  ادامه نظام نامه امور دفاتر نمايندگي: -٢

به تأيید  ١٤ه ادامه بررسي نظامنامه قسمت ج درخصوص كمیته ھاي تخصصي و كنترل مضاعف با  انجام اصالحات الزم تا ماد

  ادامه بررسي به جلسه آتي موكول گرديد. رسید و  ھیأت مديره

  مقرر گرديد ھیأت رئیسه تقويم زماني انتخابات ھیأت رئیسه دفاتر نمايندگي را در جلسه آتي ارائه نمايد.

تحقق بودجه پیش  ن به تفكیك ھر يك از سرفصل ھا و میزاناسازمسازمان توسط خزانه دار  ١٣٩٢طرح تراز مالي سال  -٣

ھا مطرح پس از بحث و بررسي الزم ضمن موافقت و تأيید كلیات تراز بودجه پیشنھادي مقرر  هبیني شده در بخش ھزين

  جھت اقدام بعدي تحويل بازرسان سازمان گردد.گرديد پس از بررسي و اصالحات الزم در كمیسیون برنامه و بودجه 

پس از بحث و تبادل  و مطرح ٩٣بسیج مھندسین درخصوص سھمیه سال  ١٥/٤/٩٣ج مورخ  ٧٦٢/١/٥٧١طرح نامه شماره  -٤

مترمربع  ٠٠٠/٤٠سقف  بهھزار مترمربع  ٠٠٠/٣٨ سقف از ٩٣سھمیه طراحي و نظارت براي سال  درصدي ٥افزايش نظر با 

  جھت استفاده بسیجیان استان موافقت گرديد.

مطرح با  ٢٧/١٢/٩٢مورخ  ٩٢-د١٣-٣٩٤٨٦تجھیز دفتر به شماره طرح نامه دفتر نمايندگي بابل درخصوص بازسازي و  -٥

ريالي در  به ھمراه برنامه زماني و برآورديد جزئیات اجرايي ادي موافقت به  عمل آمد مقرر گرداجرايي شدن طرح پیشنھ

  ارائه گردد. جلسه آتي ھیأت مديره

چند منظوره در باقیمانده زمین  يكانون مھندسین بابل درخصوص احداث سالن ورزش ٢٣/٤/٩٣مورخ  ١٦١٧نامه شماره  -٦

اتر احداث دف بازسازي و، تجھیز  با توجه به اينكه مطرح و  مترمربع ١٠٠٠ن موجود كانون به متراژ حدود اپشت ساختم

  فوق در اولويت فعلي سازمان نمي باشد.لذا موضوع سازمان مي باشد نمايندگي در اولويت كاري 

پس از بحث و تبادل نظر مقرر  و كارگروه بیمه درخصوص ھزينه تأمین اجتماعي اعضا مطرح ١٥/٤/٩٣مورخ  ٩١٠٨طرح نامه  -٧

  گرديد جھت بررسي بیشتر در جلسه آتي ھیأت مديره مطرح گردد.

 

 ئبحاضر/غا اعضاي علي البدل رديف حاضر/غائب اعضاي اصلي رديف

   حسین بھارفر ١٤   مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١٥    مصطفي خاوري نژاد ٢

   رمضانعلي طاليي ١٦   نادعلي رمضانپور ٣

    مھران فرصت ١٧   سید نصراله صابر حسیني ٤

    محسن قرباني ١٨   سیف اله علي نیا ٥

     احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ٦

   عادل منصوركیايي ٢٠   سید محمد محمدي تاكامي ٧

  بازرسین اصلي   جواد مھجوريان نماري ٨

 شھرام ساروي ٢١     سودابه مھري تاالرپشتي ٩

 علیرضا صفرپور ٢٢    تورج نائیج پور ١٠

  فرشاد گوران   ٢٣   حسین نعمتیان جلودار ١١

 لي البدلبازرس ع   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢٤   شیرزاد يزداني ١٣

  
  
  
  

  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي
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