
  

  

  28/7/93جلسه هيأت مديره دوره ششم مورخ  نود و سوميناهم مصوبات 

  

  

  تركيب هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي آمل ، نكا ، گلوگاه و سوادكوه به شرح ذيل تصميم گيري شد: -1

ثبت كردن باشد.                                 سوادكوه: مقرر گرديد كه دفتر رابط پل سفيد دفتر رابط فعال شود و پروژه هاي گروه الف در آن دفتر رابط قابل

و براي نفراتي كه مشتركاً به عنوان نفر سوم در شهرستان سوادكوه با تعداد رأي مساوي انتخاب شدند ( آقايان موسوي نژاد و 

ايان               پيربرناش ) قرعه كشي صورت گرفت كه پس از قرعه كشي مهندس موسوي نژاد انتخاب شدند كه به ترتيب آرا آق

سعيد بهرام نژاد به عنوان رئيس و موسوي نژاد به عنوان نايب رئيس و مرادي به عنوان خزانه دار دفتر نمايندگي سوادكوه          

  انتخاب شدند.

               آمل: درخصوص انتخابات آمل ( بازشماري مجدد ) مورد تأييد قرار گرفت و مهندس فرشيد ليتكوهي به عنوان رئيس و   

  رضا سليماني به عنوان نائب رئيس و رضا عزيززاده به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

  خزانه دار        رئيس نائب         رئيس       

  مهرداد مرادي      عيسي موسوي نژاد      سعيد بهرام نژاد  سوادكوه: 

  محمود جانلو      خسرو ملك محمودي      اردشير اسدپور    گلوگاه: 

  مجتبي مرتضوي بريماني        حسن هوشمندان      قاسم محمديابوال      نكا:

  رضا عزيززاده        رضا سليماني      فرشيد ليتكوهي      آمل:

استانداري مازندران مطرح كه پس از                25/5/93مورخ  29631/150موضوعات مربوط به شهرسازي با توجه به نامه شماره  -2

  ه مطرح شود.بحث و بررسي مقرر شد كه در هفته آيند

  مقرر شد كه جلسه توديع و معارفه هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي دوشنبه هفته آينده در محل سازمان برگزار شود. -3

ساعت در هفته جهت پيگيري  2در جهت افزايش كارايي كميسيونها روساي كميسيونها و گروه هاي تخصصي ،  مقرر شد كه -4

  موضوع هاي مرتبط در سازمان حضور يافته و حق الزحمه بر اساس مصوبه هيأت مديره پرداخت گردد.

ث و بررسي مقرر شد كه حداقل پيشنهاد اصالح حق الزحمه خدمات مهندسي در بخش برق و مكانيك مطرح كه پس از بح -5

  دريافت در بخش نظارت سيصد و پنجاه هزار تومان در صورت تأييد در هيأت چهارنفره باشد.



  

  

واحدي مسكن مهر بارفيكال قائمشهر مطرح كه مقرر گرديد كه كليه مراحل قانوني درخصوص متخلفين  324موضوع پروژه  - 6

ورت گيرد و درخصوص مابقي امورات پروژه هيأت رئيسه تصميم گيري نمايد.          پروژه صورت گيرد و امورات مربوط به گاز ص

  تعهد كارفرما ) –حق السهم سازمان  –(موارد فني 

شوراي مركزي درخصوص همكاري با بنياد جهاني انرژي براي تربيت مدرس مطرح  23/6/93/ ش م مورخ 15407نامه شماره  -7

ازمان اختيار داده شود در خصوص پرداخت كمك هزينه از سوي سازمان براي ترويج آموزش كه مقرر گرديد به هيأت رئيسه س

  در اين خصوص تصميم گيري نمايد.
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