
 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              اصلی: سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  28/02/88تاریخ جلسه:
  دستور جلسه :

 جلسه با قرائت قرآن آغاز شد .

 اهم موارد مطرح شده در جلسه: 
کاااه طوماااس مه اااد    ماااد ره در ص اااون  اام اماااه   جااااما رماااا ه    ااااا  مه دمااا    اظهاااار  اااار ایااااا  ه اااا   -1

ا طقو اات اقااس  رمااا ه ا  ما  ااد  ااا     شااده بااود مااورد بررماا  قاارار نرخاات در ا ااا ص ااون اک ر اات ایاااا باا         ااوبر  ارائااه  

اکم باار قوایااد ییااو   اا   از  ی ... مواخااب بااوده امااا در مه اا    در شااهنه هااا  م اا    شاار ه هااا  اونیری  ناا   ااااس  رمااا      

 اااا ماااد ران ی ااااری ه اااا  ماااد ره مواخقااات   رد اااد ی مقااارر شاااد در هااار مو اااو  از  یا اااد باااا داشااایا مااا   و    رماااا ه

طا  ااد هیااه   ا  هااا با ااد ز اار  ااار ر اماات        کااه اوهیااه هینااار   یا  ااد    در رمااا ه مااازمان باارا  ایااس   مربواااه معااای  ا

   شود. ا  ا  مازمان 

آن طوماااس مه اااد  ج یااا   اااور در جلساااه بررمااا   اام اماااه   داصلااا  کل اااه   شااارکیها   قاااوق  کاااه  ااا    اااو    -2

 گردید مجدداً به کمیته ی تدوین نظامنامه عودت داده شود. مقررشد ی به مهب داشیا ابهاما   ارائه

 

ارائاااه نرد اااد ی  در جلساااه  89ناااشارق آقاااا  شاااهرک  در ص اااون   شااارخت کی یاااه   بررمااا  بودجاااه یطاااراز ماااا       -3

 مقرر شد در امر  یقت ی با  ا ان  اخیا ماه مهارک رماان زمان م یا ی طراز مش ص نردد.

 

) یرید بااه  ا ااه  کااه قااهست در دخاااطر اماا اد رماای  طومااس ا شااان ی بااا           3مقاارر شااد نااواه  کااارآموز  مه دماا ا  ا ااه      -4

باااه و ااااا اقی ااااد  مشااان  باااود  ااا ی ی   ا اااه  یریدصاااادر مااا  شاااود ی بااارا  مه دمااا ا   1 ااااور مه دمااا ا  ا اااه   

 ااد   ا ااه    اا  باارا  صاادیر  ریا ااه اشاای ا         د ااه بااا مهاار ی اماااا  مه   نااه   طائما  ااد ماا وا  ن شاایه ط هااا ارائااه بر    

 قاب  قهو  صواهد بود ی   از  به نواه  م ار    ست. 

 

معرخااا  بر اااده   م اق اااه   اماااور صااادماط  ی  شااای ها   )شاااهری د هشااایم  باااه ایااااا  ه اااا  ماااد ره ی کساااب طنل ااا    -5

ی ز ااان صواهااد شااد ی طیا اا  بااه طاارک       ق یاات بساا ار  ااا  ا د ااار  اارر     ارائااهدر ص ااون ا  نااه ا ااا شاارکت بااه دو اا       

 رکت ک  ده در م اق ه.م اق ه دارد ی طو  ح آقا  شهرک  در ص ون ا ییا  یقد قرارداد با  فر دی  ش

 

ان ررراد داشررته مقرررر گردیررد در ابترردا نامرره ی رسررمی برره نشررر اور ابرری  شررود و در صررورتی کرره ای رران   ررد     

 باشند مبلغ ودیعه ی ای ان ضبط و با نشر دوم  رارداد بسته شود. 

 

 .صدما  مه دم ا به آ  ده موکو  نرد د 89به دو     ب یقت ارح      و   طعرخه کل  ما  -6

  


 


