
  

 به نام خدا

 (نهمهیأت مدیره )دوره  5مصوبات جلسه شماره 

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  07/09/1400تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  21:00پایان:          18:00آغاز:           فوق العاده:  

مورخ 15540/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 5 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .   04/09/1400

 

 

 

 

 

 

 


 ) به ترتیب حروف الفبا(: اسامی اعضای محترم هیأت مدیره
 

                                        حسین بشیرآقای                               گلیمسعود افخمی آقای                                        خانم مریم استادی

                                             آقای ایمان سریری آجیلی زهید زارعیآقای                                 مسعود دباغآقای 

 سینا صبریآقای  حسین صباغیان طوسیآقای                                 علی سیفیآقای 

              سید مهدی مداحی قایآ محمد مهدی فروهر نیاآقای                                   ناصر ظریف مقدم با صفتآقای 

              محمد رضا مهردوست قایآمهاجر کوهستانی خانم ترانه                                 دانیال معظمیآقای 

 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف
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مقرر شد گزارش به اتفاق آراء باشند مي قرارداد فاقد که ،نیروهاي ساعتي و بازديدعیین تکلیف تدر خصوص موضوع 
طبق  (30/08/1400نفر صورتجلسه جلسه قبل مورخ  24)اصالحي نفر  36تا آخر دي ماه به تعداد  الذکرفوقدريافتي پرسنل 

شرکت شايگان خدمت شايا پارس مورد پیمان اعالم مديريت مالي به صورت ترک تشريفات و در ادامه قرارداد قبلي 
 منعقد گردد.

کمیسیون فني و  در زديد و کارشناسان بررسي کنندهباکارشناسان تا پايان آذر ماه همچنین مقرر شد پرداخت مطالبات 
به هیأت مديره ارائه گردد. تا پايان آذر موضوع به هیأت رئیسه تفويض شود و گزارش نظارت مضاعف کارشناسان بازديد 

در حوزه فني تشکیل  ارزيابي کارشناسانو  هاو بازديدنقشه ها ضمناً مقرر شد کمیته پايش جهت اصالح روند کنترل 
 ردد و تا آخر آذر نتیجه به هیأت مديره ارائه گردد.گ

 همچنین مقرر شد قرارداد مؤسسه حفاظتي مراقبتي حافظ گستر توس با ترک تشريفات تا پايان بهمن ماه تمديد گردد.

 خزانه دار 
 مدير فني
   مدير مالي
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مطرح و به اتفاق آرا مقرر گرديد  1400تعرفه  در خصوص 27/12/99مورخ  س ن/38716با شماره  شوراي مرکزينامه  
% افزايش در  25و  27/12/99 مورخس ن / 38716شوراي مرکزي شماره  ابالغي 10% افزايش در جدول شماره  25

و ساز هر متر مربع در جدول هزينه ساخت % ضريب تعديل  10و  84شیوه نامه ابالغي ارديبهشت  11جدول شماره 
نفره استان  4جهت طرح در هیأت اعمال و ماهه دوم  6مربوط به  27/12/99مورخ  400/183212ه شماره ناممطابق 

 ارسال گردد.

 آقاي دکتر صبري

 


