
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   16/02/96 تاریخ جلسه:

 اداري، نامه نظام اساس بر استخدام کمیته تکلیف تعیین،  دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارشدستور جلسه: 

 مجمع مصوبات موضوع طرح،  گلبهار و طرقبه شاندیز، مستقل نمایندگی دفاتر ایجاد پیشنهاد،  تشکیالتی و استخدامی

 هیأت پیشنهادات طرح،  سازمانی برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم،  آن با مرتبط تصمیمات اخذ و عمومی

 برخی طرح،  نفره 4 هیأت به ارجاع جهت شهرستانها در وملکی فنی شناسنامه مسکن، بنیاد هاي پروژه خصوص در رئیسه

  .  موارد سایر،  وارده هاي نامه

         جلسه :گزارش 

  نطق پیش از دستور :- 1

جناب آقاي مهندس کامران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گزارشی از هفته گذشته من جمله فعالیت هاي انجام شده در خصوص  

احمدي ، ابالغ قرارداد هاي تیپ مجریان و ... ارجاع حقوقی ، کمیسیون رفع اختالف ، جلسه مشترك با خانم مهندس عرب 

  ارائه دادند . 

ع برگه تشخیص  مالیات صادره اشاره و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب آقاي مهندس کامران به موضو -2

  گردید :

مجاز است نسبت به بکار گیري مشاور  مالیاتی مناسب سازمان جهت دفاع از حقوق سازمان در مورد هیأت رئیسه مصوبه : 

  تیارات مالی هیأت رئیسه می باشد. برگه هاي تشخیص صادره اقدام نماید . سقف پاداش پرداختی حداکثر معادل اخ

  : تشکیالتی و استخدامی اداري، نامه نظام اساس بر استخدام کمیته تکلیف تعیین - 3

  پس بحث و نبادل نظر در این خصوص مصوب گردید : 

  نفره عالوه بر رئیس و خزانه دار به شرح زیر تعیین شدند : 5مصوبه : اعضاء کمیته استخدام با ترکیب 

آقاي مهندس اسدي . - 3آقاي دکتر محسنی ،  - 2مهندس توتونچی ، آقاي  -1

  :  گلبهار و طرقبه شاندیز، مستقل نمایندگی دفاتر ایجاد پیشنهاد - 4

  : گردید مصوب خصوص این در نظر ادلتب و بحث پس

 سازمان با مدیر کل محترممصوبه : موضوع ادغام دفاتر نمایندگی طرقبه و شاندیز فعال مسکوت بماند تا جلسه مشترك ریاست 

برگزار شود و نتایج جهت اخذ تصمیمات نهایی در جلسات آتی هیأت مدیره  ذیربط راه و شهرسازي و مسئولین شهرستان

  مطرح شود . 

  طرح نامه آقاي مهندس مظفریان به عنوان دبیر علمی همایش مدیریت انرژي و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی :-5

  پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید : 

سازمان نظام مهندسی در همایش مدیریت انرژي و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی  لوگويحمایت معنوي و استفاده از مصوبه : با 

یم گیري در به شرط تایید در کمیته آموزش موافقت گردید . پذیرایی در شب دوم اقامت اعضاء محترم شوراي مرکزي و تصم

  این خصوص به هیأت رئیسه تفویض گردید . 

  :سازمانی برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم - 6

   : گردید مصوب خصوص این در نظر تبادل و بحث از پس

مصوبه : تعیین و انتخاب کلیه نمایندگان سازمان در کمیته ها ، کارگروه ها ، کمیسیونها و جلسات مشترك با نهاد ها و ادارات ، 

  شوراها و غیره به هیأت رئیسه تفویض گردید . هیأت رئیسه می بایست تخصص و تجربه افراد را در انتخاب مد نظر قرار دهد . 
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ضور برخی از اعضاء محترم اسبق هیأت مدیره در برخی جلسات کمیته و کمیسیون هاي شوراي حآقاي مهندس کامران به  - 7

  مرکزي و بعضا هزینه هاي این سفرها اشاره کردند . پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :

توسط شوراي مرکزي به عناوین مختلف دعوت می شوند به هیأت رئیس تفویض  کهه : نحوه عمل در خصوص کلیه افرادیمصوب

  گردید .

  

  
  

 


