
  

  

  

  3/6/93مورخ  دوره ششم جلسه هیأت مدیره ششمینهشتاد و مصوبات اهم 

            با اشاره به حل مشکل  ارائه شد که کمیته منتخب هیأت مدیره درخصوص خرید ملک مربوط به شرکت مازند نیروگزارش  -1

فق نامه با طرفین راه و کسب متري و ارائه توا 12سی هاي مازند نیرو از بنیاد علوي و ارائه اسناد مثبته و حل مشکل راه دستر متصرفی

           ظرف مدت ص حقوقی از سوي شرکت مازند نیرو پالك تفکیکی و حل مشکالت احتمالی مربوط به انجام معامالت اشخا 42تجمیع  مجوز

و نقطه هیأت مدیره دیدگاهها  سایر اعضاي در ادامه جلسه و با خرید زمین مورد نظر اعالم نمودند را موافقت کلی این کمیته ،یک هفته 

 - نائیج پور رأي گیري با کلیات خرید زمین مذکور موافقت به عمل آمد. در ادامه هیأت مدیره به آقایان نظرات خویش را مطرح و ضمن

یه پیش نویس قرارداد توافقی و تهبت به انجام مذاکره درخصوص قیمت هادیان اختیار می دهند نس –اصفهانی زاده  -علی نیا - یزدانی

  ارائه گردد. ه جهت تصویب نهایی به هیأت مدیرهنتیج اقدام و

 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:موضوع انتخاب اعضا هیأت هاي اجرایی و نظارت انتخابات دفاتر نمایندگی  -2

          ی مقرر شد در هر یک از شهرستانهاي فوق شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمال درخصوص برگزاري انتخابات دفاتر نمایندگی در -

هیأت رئیسه به گونه اي باشند که یک نفر از زیرآب و یک نفر از پل سفید و هیأت رئیسه مستقل داشته باشد لیکن در سوادکوه اعضاي 

  نفر سوم از بین کسی که داراي رأي باالتري باشد انتخاب گردد.

           ك مهندسین انتخابات برگزار نگردد و هیأت مدیره رأساً نسبت به رئیس با توجه به تعداد اند و میاندروددر شهرستانهاي سیمرغ  -

  دفتر نمایندگی اقدام نماید.

  اعضاي هیأت اجرایی دفاتر نمایندگی شهرها به شرح زیر از طریق قرعه کشی انتخاب گردیدند.

  حسین نعمتیان - بابلسر  محمد فیروزیان - بابل               یشیرزاد یزدان -امیرکال         عادل منصور کیایی -ملآ

  مصطفی خاوري نژاد - چالوس  فرشید رضا حقیقی - جویبار    جواد مهجوریان - تنکابن         مهران فرصت - بهشهر

  دهجالل نوراله زا –عباس آباد   رضا گران احمد -رامسر      نصراله صابر حسینی -سوادکوه          فرشاد گوران -ساري

  رحسین بهارف -محمودآباد  سن قربانیمح -کالردشت  رمضانعلی طالیی - قائمشهر          سودابه مهري -فریدونکنار

  شهرام ساروي - گلوگاه  علیرضا صفرپور-نوشهر    میرمحمد هادیان  -نور          رمضانپور نادعلی -نکا

  علی نیا - سوادکوه شمالی

نفر تعیین گردید و  3نفر و در سایر شهرها  5بابل و آمل  -قائمهشر –همچنین مقرر شد تعداد اعضاي هیأت اجرایی در شهرهاي ساري 

  توسط مسئول انتخابات هر شهر معرفی گردند. همچنین کاربران از سوي سازمان تعیین می گردند.

               توجه به مباحث مطروحه دفاتر رابط نظام مهندسی مطرح با امه ح نظام نکارگروه دفاتر رابط درخصوص اصال گزارش اعضاي -3

  مقرر گردید پس از مطالعه اعضاي هیأت مدیره در جلسه آتی مطرح گردد.

کیفیت  -شوراي مرکزي درخصوص معرفی یک نفر نماینده به عنوان رابط کمیسیون بانک بیمه  25/5/93مورخ  14894نامه شماره  -4

 نی و مالیات مطرح و دکتر اصفهانی زاده به عنوان رابط کمیسیون انتخاب گردید.بازرسی ف



 
            موضوع تهیه نظام نامه پرداخت وام مربوط به بیمه تأمین اجتماعی مهندسین داراي پروانه اشتغال مطرح مقرر گردید اعضاي -5

أت نماینده هیاتفاق آقاي دکتر اصفهانی زاده ( علی نیا ) به - گران-يمحمد –نعمتیان  –( خاوري نژاد هیأت مدیره عضو کارگروه قبلی 

 شهرام ساروي جهت تهیه نظام نامه انتخاب گردیدند. - رمضانپور –) و نیز مهندس نوراله زاده مدیره در کمیسیون بانک و بیمه

               ئیسه دفاتر از سه به پنج نفر مطرحبابل و ساري درخصوص تغییرات اعضا هیأت ر -موضوع درخواست دفاتر نمایندگی قائمشهر - 6

  رأي مخالف با موضوع مخالفت گردید. 8رأي موافق و  4با 

 

 حاضر/غائب اعضاي علی البدل ردیف حاضر/غائب اعضاي اصلی ردیف

   حسین بهارفر   14 مهران اصفهانی زاده 1

    فرشید رضا حقیقی    15 مصطفی خاوري نژاد 2

   رمضانعلی طالیی   16 مضانپورنادعلی ر 3

   مهران فرصت   17 سید نصراله صابر حسینی 4

   محسن قربانی   18 سیف اله علی نیا 5

    احمدرضا گران   19  محمد فیروزیان 6

   عادل منصورکیایی   20 سید محمد محمدي تاکامی 7

  بازرسین اصلی   جواد مهجوریان نماري 8

 شهرام ساروي   21  هري تاالرپشتیسودابه م 9

 علیرضا صفرپور    22 تورج نائیج پور 10

  فرشاد گوران     23 حسین نعمتیان جلودار 11

 بازرس علی البدل   جالل نوراله زاده زواردهی 12

  میر محمد هادیان   24 شیرزاد یزدانی 13
  

  

  

  تورج نائیج پور        سودابه مهري تاالرپشتی    

  رئیس سازمان           سازمان دبیر


