
  

  26/8/93جلسه هيأت مديره دوره ششم مورخ  ششميننود و اهم مصوبات 

  

امور بيمه ايران معرفي شوند ( موضوعات خصوص پيگيري مقرر شد كه آقاي مهندس يزداني به عنوان نماينده سازمان در  -1

   بيمه در افزايش بنا و .... )

قرار  موافقتتغييراتي كه پيوست مي باشد مورد  باموضوعات پيشنهادي آزمايشگاهي مطرح كه پيشنهادات مطروحه  -2

و اگر فونداسيون پيوسته باشد مسئوليت با  باشدبالمانع  آزمايشگاه 2 براي هر پروژه انتخابكه مقرر گرديد  ضمناً گرفت و

تصويب مورد پيشنهادي  1- 4جدول  همچنين قبول نمي باشد و مورديك آزمايشگاه باشد و آزمايشگاههاي خارج از استان 

مواردي كه الزم است كه در كميته چهارنفره مطرح شود پس از طرح در كميته الزم به ذكر است واقع نشده است و 

  چهارنفره اجرايي خواهد شد.

ه مقرر شد در جلسه كميسيون مجريان جمله عوارض اجرا و ..... مطرح ك برخي موضوعات مربوط به بخش مجريان از -3

  يره طرح گردد.و سپس در هيأت مد بررسي

دفتر نمايندگي تنكابن درخواست كانون بازنشستگان آموزش و پرورش مطرح كه با پنجاه درصد  19275نامه شماره  -4

  موافقت شد.در اين خصوص تخفيف خارج از سهميه 

بنا جهت تخفيف در كليه بخش هاي اضافه ساري درخصوص درخواست مازند نظام دفتر نمايندگي  18243نامه شماره  -5

  مطرح كه با پنجاه درصد تخفيف خارج از سهميه در بخش اضافه بنا موافقت شد.

         شركت برهان سيستم درخصوص نرم افزار حسابداري دفاتر نمايندگي مطرح كه تا سقف مبلغ  28/7/93نامه مورخ  - 6

  هفت ميليون و ششصد هزار تومان در اين خصوص موافقت شد.

ه مقرر گرديد كه شاخصه هاي انتخاب توسط گروههاي مطرح كنحوه تشكيل كميته هاي تخصصي دفاتر نمايندگي  -7

  انتخاب صورت نگيرد. دفتريتوسط هيأت مديره در هيچ تخصصي استان به هيأت مديره ارائه شود و تا تعيين  

  لي تا هفته آينده تمديد گردد.موضوع انتخاب هيأت رئيسه سازمان مطرح كه مقرر شد هيأت رئيسه فع -8
 

 

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

  � حسين بهارفر 14  � مهران اصفهاني زاده 1

  �  فرشيد رضا حقيقي 15   � مصطفي خاوري نژاد 2

  � رمضانعلي طاليي 16  � نادعلي رمضانپور 3

  � فرصتمهران  17  � سيد نصراله صابر حسيني 4

   � محسن قرباني 18  � سيف اله علي نيا 5

   �  احمدرضا گران 19  �  محمد فيروزيان 6

 �   عادل منصوركيايي 20  � سيد محمد محمدي تاكامي 7

  بازرسين اصلي  � جواد مهجوريان نماري 8

 شهرام ساروي 21   � سودابه مهري تاالرپشتي 9

 رعليرضا صفرپو 22   � تورج نائيج پور 10

 فرشاد گوران 23  � حسين نعمتيان جلودار 11

 بازرس علي البدل  � جالل نوراله زاده زواردهي 12

  مير محمد هاديان 24  � شيرزاد يزداني 13

  

  ورج نائيج پورت             سودابه مهري تاالرپشتي     

  س سازمانرئي                        دبير سازمان                                        


