مصوبه د همین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم سازمان79/51/51

 -5در سخخانان شخخی

سز دسخختور درقصخخوا خخم سخخنوست و مرقص خ سسخختهاده مشخخده خخا م نخخد

منخخو ر

ماهروباتیار با س تساب  55ماه مسئولیت سیشان به عنخوسن ریاسخت سخازمان آخم قخرین یخوح و مواسخآه و
شردسقت گردد.
 میرر گردید ا س سان سمرسی به عنوسن عضو کمیته ل سقتالف و دسور منتاب گردید . -2سعضا کمیته گاز عآارت سست سز :
 -5سصغر ای

گن  -2ماد ب رسم  -3عل رجآ  -4م د دلهام  -1مید مالمیر -6شاه رضخا قسخرو

 -9معمت ول مژسد منصوب شدمد .
 -3میرر گردید کل بده
شود  ،بده

م عضویت سازمان سستان به شورس مرکز تا شایان سخا  5379تسخویه و شردسقخت

م عضویت سازمان به شورس مرکز

آم مامه شماره/7444د/ش م مورخ 79/7/56م باشد .

درقصوا شردسقت سجاره ب ا ساقتمان ممایندگی ا بروجرد ،سلیگودرز و دورود تا شایان سا  5379تسخویهگردد.
 -4میرر گردید سعضا کمیته زمین و مسکن عآارتند سز :
 -5مریم فرزسن میا  -2علیرضا ریان م ر  -3شژمان هاد زسده  -4شاشور م د شخور  -1همخت ر متخ  -6علخ
سصغر صارمیان  -9رسمین سنومد منصوب شدمد .
 -1میرر گردید کارگروه گاز صنایع (دوشومد ) و بازرس دوره س به شرح سفرسد ذیل منتاب شدمد :
-5سردشیر مومود مسب  -2سید جال موسو  -3م د کرم قرم باد  -4مومد قلیل میک  -1س سخان
مجف شور .
 -6میرر گردید ج ت سستهاده سعضا سازمان سز برمامه ها ممایشخ مسسسخه فرهنگخ هنخر شخوگار بخرس دو
سامس به مآلغ هر سامس 4میلیون تومان ( ار) رسردسد منعید شود .
 -9درقصوا شیشن اد قرید مرم سفزسر فاح میرر شد مشروط به سینکه ش ردسر مشکل با سرور و لینک با مخرم
سفزسر فاح مدسشته باشد مذسکرست با شرکت فاح صورت شذیرد .
 -4میرر گردید میدمات اموم برگزسر مجمع عموم سازمان در میمه سو سسهند آم شیوه مامه مووه تشخکیل
سدسره مجامع عموم توسط قزسمه دسر سازمان سمجام شذیرد .
 -7میرر شد بنا به درقوسست وس د سمهورماتیک سخازمان ج خت قریخد سخرور سخات سفخزسر و متخ ویخرو
س دسمات الزم صورت گیرد .

