
  

  ٢۵/٩/٩٢مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره سومینپنجاه و مصوبات اھم 

  

  شد. مطرحنمايندگي گزارش ھیأت رئیسه نوشھر در ارتباط با امور جاري دفتر  - ١

مطرح اين كمیسیون پیشنھادي نامه  كمیسیون كنترل و نظارت درخصوص نظام ٢۴/٩/٩٢مورخ  ٢٩۴١٧نامه شماره  - ٢

  گرديد.موافقت  ٧و  ۶اده م با ضمن قبول كلیاتكه 

مطرح كه با  پیشنھادي اين كمیسیون ح درخصوص نظام نامهكمیسیون سوان ٩/٩/٩٢مورخ  ٢٧۵٢نامه شماره  - ٣

  صالحاتي كه پیوست مي باشد مورد تأيید قرار گرفت.ا

شد پس از نور مطرح كه مقرر  نمايندگيان درخصوص تجھیزات دفتر ممسئول امور مالي ساز ٢۵/٨/٩٢نامه مورخ  - ۴

  مجدد تصمیم گیري شود. به عنوان نماينده ھیأت مديره بررسي بیشتر توسط مھندس يزداني

درصد تخفیف  ۵٠موسسه اجرايي بنیاد توسعه و عمران موقوفات مطرح كه با  ٢١/٩/٩٢مورخ  ٨١٠نامه شماره  - ۵

  خارج از سھمیه در صورت موافقت مھندسین خدمات دھنده موافقت گرديد.

شھرستان سوادكوه و مشكالت مجري در  نبودماه آينده به علت  ۶ تا ٩٢از اول دي ماه سال ديد كه گرمقرر  - ۶

   طبقه باالي فونداسیون)  ۶(  سقف مشمول مجري شوند . ۶پروژه ھاي باالتر از موجود 

  از دفتر نمايندگي ساري مطرح كه با موضوع موافقت گرديد. ٢٧/٧/٩٢مورخ  ٢٢٣٢١نامه شماره  - ٧

  

  

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

   حسین بھارفر ١۴    مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١۵   مصطفي خاوري نژاد ٢

   رمضانعلي طاليي ١۶    نادعلي رمضانپور ٣

يسید نصراله صابر حسین ٤    مھران فرصت ١٧    

   محسن قرباني ١٨   سیف اله علي نیا ٥
   احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ۶

   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

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢۴   شیرزاد يزداني ١٣

  
  

  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي
  رئیس سازمان                              دبیر سازمان      

  
  


