
  16/4/93مورخ  دوره ششم جلسه هیأت مدیره مینتشههفتاد و مصوبات اهم 
  

درخواست دفتر نمایندگی نور درخصوص کسري بودجه براي تجهیزات دفتر در دستور قرار گیرد که با موضوع موافقت مقرر گردید  -1

 شش میلیون تومان در این خصوص موافقت گردید . گردید و با مبلغ حدود هفتاد و 

آئین نامه تشکیالت حرفه اي مطرح که با مهندس جواد  30ینده سازمان در شوراي رابط استان به استناد ماده نتخاب نماا موضوع -2

 مهجوریان به اتفاق آراء به عنوان نماینده دیگر سازمان ( به اتفاق مهندس نعمتیان ) موافقت گردید . 

محترم سازمان به مبلغ یکصد میلیون ریال مطرح که با پیشنهاد هیأت  موضوع قرارداد کارشناس مالی براساس پیشنهاد هیأت بازرسین -3

 بازرسی درخصوص بکارگیري کارشناس مالی تا سقف ده میلیون تومان ( به صورت ترك تشریفات ) موافقت گردید . 

ی نیا و نوراله زاده موضوع اجناس اسقاطی سازمان و دفاتر نمایندگی مطرح که مقرر شد آقایان فرصت ، حقیقی ، فیروزیان ، عل -4

 درخصوص تعیین تکلیف اموال از رده خارج سازمان پیشنهادات را براي طرح در جلسه هیأت مدیره ارائه نمایند . 

پیمانکاران داراي رتبه بندي از نکاري مطرح که مقرر شد نحوه کار ت هاي پیماکدرخواست اجراي پروژه برخی از شهرها توسط شر -5

 شترك مجریان و صالحیت ها و خدمات مهندسی و با حضور نماینده اي از گروه تخصصی عمران بررسی شود . ت ها توسط کمیسیون مکشر

مترمربع  1200طرح پیشنهادي تنظیمی مربوط به برنامه فیزیکی نحوه ساخت دفتر نمایندگی قائمشهر ارائه که با پیشنهاد متراژ  -6

گردید مسئولیت تیم طراحی را مهندس خاوري نژاد به عهده گیرند و ظرف یک  فضاي اداري و حداکثر فضاي تجاري مجاز موافقت و مقرر

 ماه طرح را براي تصویب به هیأت مدیره ارائه دهند . 

خرید دفتر نمایندگی عباس آباد مطرح که با پرداخت و خرید تا سقف دویست و سی میلیون تومان موافقت گردید و از هیأت رئیسه  -7

 تقدیر به عمل آید .دفتر نمایندگی عباس آباد 

درخواست دفتر نمایندگی بهشهر براي ساختمان جدید مطرح که با مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان در بخش ساختمان و تأسیسات  -8

 موافقت گردید . 

شتاد میلیون دفتر نمایندگی آمل درخصوص طرح پیشنهادي تجهیزات دفتر مطرح که تا سقف ه 13/3/93مورخ  6243نامه شماره  -9

 تومان در این خصوص موافقت گردید . 

واحد کنترل ظرفیت و صالحیت در خصوص بخش اجرا در شهرستان سوادکوه مطرح که مقرر  13/3/93مورخ  6375نامه شماره  -10

 ) 6بند  25/9/92پیرو مصوبه  سقف روي فونداسیون باشند ( 6امل گردید تا مدت یک سال دیگر پروژه هایی مشمول مجري شوند که ش

گزارش نماینده سازمان درخصوص خسارت به آقاي یاسر مدانلو مربوط به ساختمان قدیم دفتر نمایندگی جویبار مطرح که با موضوع تا  -11

 سقف پنجاه و پنج میلیون ریال موافقت گردید . 

 مقرر گردید همایش مکانیک در هفته دوم مهر ماه برگزار گردد .  -12

موضوع توسط هیأت رئیسه بررسی مقرر گردید  سازمان مطرح سابق کارکنانیکی از درخصوص  دیره هیأت م یکی از اعضاءپیشنهاد  -13

 بیشتر گردد.

 حاضر/غائب اعضاي علی البدل ردیف حاضر/غائب اعضاي اصلی ردیف

   حسین بهارفر  14  مهران اصفهانی زاده 1

    فرشید رضا حقیقی    15 مصطفی خاوري نژاد 2

   رمضانعلی طالیی   16 پورنادعلی رمضان 3

    مهران فرصت   17 سید نصراله صابر حسینی 4

    محسن قربانی   18 سیف اله علی نیا 5

     احمدرضا گران   19  محمد فیروزیان 6

   عادل منصورکیایی   20 سید محمد محمدي تاکامی 7

  بازرسین اصلی   جواد مهجوریان نماري 8

 شهرام ساروي    21 تاالرپشتیسودابه مهري  9

 علیرضا صفرپور    22 تورج نائیج پور 10

  فرشاد گوران     23 حسین نعمتیان جلودار 11

 بازرس علی البدل   جالل نوراله زاده زواردهی 12

  میر محمد هادیان   24 شیرزاد یزدانی 13
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