
  

  
  

   ١٩/٣/٩٣مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره پنجمینھفتاد و مصوبات اھم 
  

تصويب ھزينه ھاي سال  برايامور مالي سازمان مطرح و مقرر شد كه مجمع عمومي  ٢٦/١/٩٣مورخ  ١١٩٠نامه شماره  -١

  برگزار گردد.در مرداد ماه سال جاري  سازمان ٩٢

نحوه ساخت دفاتر نمايندگي دفتر نمايندگي قائمشھر ارائه شد و مقرر گرديد طرح پیشنھادي ھیأت رئیسه در رابطه با  -٢

راحي و كه با مديريت مھندس خاوري نژاد به عنوان مدير طراحي پروژه و ھمكاري خانم مھندس مھري برنامه فیزيكي ط

 ارائه دھند و ضمناً با روش ساخت به طريق پیمانكاري موافقت شد. پیشنھادات درخصوص طراحي 

 میلیون لایر مصوب شد. ادو ھشت طرح  افزايش ھزينه مربوطه به جلسه شوراي مركزي تا سقف يكصد -٣

مطرح كه با موضوع موافقت گرديد  G٤٠گروه تخصصي مكانیك درخصوص تعرفه طراحي  ١٦/٢/٩٣مورخ  ٢٣٣٢نامه شماره  -٤

ار و نحوه ارتباط با بازرسي گاز حیت و گردش كو مقرر گرديد كه موضوع پس از ارائه دستورالعمل اجراي شامل ظرفیت و صال

 ھیأت مديره اجرايي شود. ارائه به پس از

دفتر نمايندگي جويبار درخصوص خريد اسپیلیت ، ويدئو پراژكتور ، كامپیوتر ، آبسردكن و  ٣٠/١/٩٣مورخ  ٦١٥نامه شماره  -٥

 ) مطرح كه با موضوع موافقت گرديد.( بیست و پنج میلیون تومان  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠دستگاه تصفیه آب به مبلغ 

 ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٥٠واحد رايانه درخصوص خريد سخت افزار و تجھیزات شبكه به مبلغ  ٢٩/٢/٩٣مورخ  ٤٧٤٧نامه شماره  -٦

مطرح كه مقرر گرديد كه مھندس محمدي به ھمراه  تیم كارشناسي در غالب بودجه ھاي مصوب نیازسنجي نمايند و در 

در  اين گروهبررسي بیشتر  پس از) و ما بقي  san storageخريداري گردد.( مانند اقالم است بخش ھايي كه انحصاري 

 .شودھیأت مديره طرح 

 .موافقت گرديد  ا سقف بیست و پنج میلیون تومان ت موضوع نصب اسپیلیت دفتر نمايندگي تنكابن مطرح كه با موضوع -٧

مقرر شد كه سازمان در زمین فعلي دفتر  يبه ارائه گزارش كارشناس گزارش كارشناسي زمین چالوس مطرح كه با توجه -٨

بر اساس قیمت تمام شده ساخت با مشاركت كانون در اختیار كانون  ي، مكان مناسبزمین نمايندگي در صورت فروش

داني و ھفته تا پايان خردادماه به مھندس يز ٢چالوس قرار دھد و ضمناً مقرر شد كه درخصوص شرايط فروش ظرف مدت 

به با رعايت آئین نامه مالي پايه متري ده میلیون لایر  به قیمتھیأت رئیسه سازمان اختیار داده شود كه زمین چالوس را 

 گذارند.صورت مزايده به فروش 

بررسي مقرر شد در جلسه بعدي ھیأت مديره طرح  و كه پس از بحث حموضوع نظام نامه اداره امور دفاتر نمايندگي مطر -٩

  د.گرد

 حاضر/غائب 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

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢٤   شیرزاد يزداني ١٣

  
  
  

  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي
  رئیس سازمان                              دبیر سازمان      


