
 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  64جلسه شماره   مصوبات

 

 

                          اصلی: حل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان م 6/2/99 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 15 تعداد حاضرین:  19:10پایان:          14:00آغاز:       :فوق العاده 

 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، مصوبات جلسه 

 به شرح بندهای این صورتجلسه تدوین گردید:  6/2/99مورخ   1181اساس دعوتنامه شماره  بر چهارم شصت و 

 

 

 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 

 
 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                 علی مقدم آریایی     آقای 

 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

 

1 

پرسنل سازمان  ازاء هر یک ازریال به  2.000.000تصویب اعطای کارت هدیه به مبلغ 

 .همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان بودجه، بر اساس الیحه تدوین شده

 خزانه دار

 

2 

تصویب پیگیری حقوقی و احضار نماینده قانونی شرکت تولید کننده نرم افزار 

 واگذاریجهت ارائه توضیح به اعضاء و هیات مدیره پیرامون  )شرکت شفق(ساجام

 .مالکیت معنوی نرم افزار یاد شده به پیشنهاد آقای دکتر موسوی تقی آبادی

 
 سازمان دبیر

 

3 

 رئیس سازمان .سازی استاننه حدنگار با اداره کل راه و شهرتصویب شفاف سازی حقوقی فرآیند ساما

 آقای مهندس حسین پور 

 

4 

ارجاع  و امور اداری کار اجراییوتصویب انجام اقدامات فوری در خصوص ایجاد ساز

31/2/99نظارت گاز تا تاریخ   

 رئیس سازمان

 معاونت فنی 

 مدیر فناوری اطالعات

 

5 

و ختم همکاری با شرکت تعاونی مهندسین مکانیک در تصویب انجام تسویه حساب 

بر اساس مفاد پیشنهادی در آخرین مناقصه  31/2/99تا تاریخ  ارجاع نظارت گازحوزه 

 برگزار شده

 خزانه دار 

 مدیر مالی 

با توجه  8/2/99مورخ  16تصویب به تشکیل جلسه فوق العاده هیات مدیره در ساعت  6

 هب حجم متعدد موضوعات و نامه های وارده 

 اعضاء هیات مدیره 

 


