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مصوبات:

1ـ بند  1دستور جلسه درخصوص بررسی آئیننامه انضباط کار سازمان استان مطرح و به اتفـا آرا اارـران
مصوب شد آئیننامه مذکور به مدت یکسال به صورت آزمایشی اجرایی شود و موارد اصالای ااتمالی اداره کل کار
و امور اجتماعی نیز در آن اعمال شود .همچنین درخصوص تعلیق پرسنل در زمان انجام جرایم جزایی نیز بررسـی
کارشناسی انجام و متناسب با آن و در صورت نیاز به آئیننامه ارافه گـردد و اجـازه تعلیـق و انفصـال خـدم در
اختیار هیأت رئیسه سازمان باشد .همچنین به بند  82ـ  11درخصوص عـدم پاسـویویی مناسـب بـه مـراجعین
پاسویویی تلفنی نیز ارافه گردد.
8ـ بند  8دستور جلسه درخصوص پیشنهاد کمیسیون مبحث دوم با موروع روابط استحکام بنا مطرح و آقـا
مهندس طاهر پیشنهاد کمیسیون مبحث دوم را ارائه نمودند .پس از بحث و بررسی در این خصوص بـا  82رأ
از  82نفر اارران مصوب شد کمیتها متشکل از آقایان مهندس طاهر (دبیـر کمیسـیون مبحـث دومد دکتـر
جلیلی (معاون خدمات مهندسید و مهندس عبدالملکی (نماینده اداره کل راه و شهرساز استان تهراند مورـوع
روابط استحکام بنا را بررسی و در دو بوش مطالب را تنظیم نماینـد بوـش اول را جهـ بررسـی و تصـویب بـه
وزارت راه و شهرساز ارسال نموده و بوش دوم بعنوان روش اجرایی موق تنظیم و برا تصـویب هیـات مـدیره
ارسال نمایند.
2ـ بند  2دستور جلسه درخصوص پیشنهاد کمیسیون طرح و برنامه با موروع استودام و عزل و نصب کارکنان
سازمان مطرح و با  12رأ از  82نفر اارـران مصـوب شـد از دسـتور جلسـه جـار خـار و پـس از انتوابـات
هیأت رئیسه ( 4هفته بعدد مطرح شود.
4ـ بند  4دستور جلسه درخصوص انتواب نماینده هیأت مـدیره در کمیسـیون مناقصـات و مزایـدات سـازمان
مطرح و به اتفا آرا اارران آقا مهندس علی کریمیآنچه بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیسـیون مـذکور
انتواب شدند.

اعضا اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندسد
1ـ مهندس اسین اکبریانراد

 2ـ مهندس کامبیز ررو

11ـ مهندس رامین کرمی

88ـ دکتر علی نبیزاده

8ـ مهندس ابیباله بیطرف

1ـ دکتر مهد روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

82ـ مهندس جابر نصیر

2ـ دکتر ایدر جهانبوش

12ـ مهندس سیدمهد زرگر

11ـ مهندس علی کریمیآنچه

84ـ دکتر شمس نوبو

4ـ مهندس اامد خرم

11ـ دکتر امزه شکیب

12ـ مهندس ایر معزّ

81ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 1ـ مهندس بیژن خطیبی

18ـ مهندس محمد طاهر

11ـ دکتر محمود مقدم

 1ـ مهندس امیراسین دزفولیان

12ـ مهندس مهیار فرنیا

82ـ مهندس فرهام مقدمراد

1ـ مهندس الهه رادمهر

14ـ مهندس اسن قربانوانی

81ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

