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بنامخدا
مصوبات هفتاد و یکمین ( )11جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره
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مورخ 96/40/11

مصوبات:
1ـ با نظر اعضای محترم هیات مدیره با موضوع پیشنهاد افتتاح حسابهای جدید در شعب بانکهای ملی ،صادرات و تجارت با
درصد سود باالتر در دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسی ،مقرر گردید هیات رئیسهه سهازما
بررسی و بدو جابجایی بانک و صرفاً با افتتاح حساب جدید بصورت روزشمار ،امکا دریافت سود بیشهتر بهه سههردهههای
سازما وجود دارد موضوع را عملیاتی نماید01( .رای موافق از  01نفر حاضر )
مصوبات:
2ـ با نظر اعضای محترم هیات مدیره موضوع بستن حساب بانکی سازما در بانهک آینهده و انتقها ماها آ آ بهه یکهی از
حسابهای سازما در دیگر بانکها با رعایت صرفه و صالح سازما در دستور کار جلسه قرار گرفهت (بهه اتفهاق آرا) و پهس از
بحث و بررسی ،موافقت گردید01( .رای موافق)
مصوبات:
 -3بند  0دستورجلسه با موضوع بررسی نامه شرکت توسعه متواز مسکن ایرانیا به شهماره باهت  001/91/1990مهور
 91/1/3مطرح و با  01رای از  09نفر حاضرین در جلسه از دستور کار خارج گردید.
مصوبات:
 -0بند  1دستورجلسه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که در بازه زمانی فروردین ماه  99اقدام به اخذ نظارت خهارج
از سیستم ارجاع نموده بودند مطرح و در صورت صدور آرای انتظامی از سوی شورای انتظامی استا مقرر گردیهد براسها
آرای شورای انتظامی در خصوص این اشخاص اقدام گردد.

اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایا  /خانم  /دکتر  /مهند )
0ه مهند

حسین اکاریا راد

 1ه مهند

کامایز رضوی

09ه مهند

رامین کرمی

1ه مهند

حایبا ه بیطرف

9ه دکتر مهدی روا شادنیا

01ه مهند

سعید کروبی

11ه دکتر علی نایزاده
13ه مهند

جابر نصیری
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3ه دکتر حیدر جها بخش
2ه مهند

احمد خرم

01ه مهند

سیدمهدی زرگر

00ه دکتر حمزه شکیب

 9ه مهند

بیژ خطیای

01ه مهند

محمد طاهری

01ه مهند

علی کریمیآنچه

01ه مهند

ایرج معزّی

09ه دکتر محمود مقدم

 1ه مهند

امیرحسین دزفو یا

03ه مهند

مهیار فرنیا

11ه مهند

فرهام مقدمراد

1ه مهند

ا هه رادمهر

02ه مهند

حسن قربانخانی

10ه مهند

بهمن مومنیمقدم

12ه دکتر شمس نوبخت
19ه مهند

سیدمحمد هاشمی

