
  

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   08/02/1397تاریخ جلسه:

بررسی گردش کار و شیوه ارجاع سازمان،  95بررسی وتصویب عملکرد و تراز مالی سال ، گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه: 

  .سایر مواردطرح برخی از نامه هاي وارده،،وزیر محترم راه و شهرسازي 02/100/300801وفق بخشنامه ابالغی  

  گزارش  جلسه :  

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسات مشترك با اعضاء هیأت چهار نفره در خصوص فرآیند -1 

، مذاکرات با ریاست محترم شوراي 5هاي ژئوتکنیک، جلسه کمیسیون ماده  آزمایشگاهنمایندگان اجراء شیوه نامه ابالغی راه و شهرسازي، جلسه با 

  زي در خصوص شیوه نامه ابالغی ارجاع کار و سایر موارد ارائه نمودند. مرک

  )در نطق پیش از دستور خانم دکتر زنده دالن به اهمیت اجراء کامل شیوه نامه ابالغی وزارت راه و شهرسازي اشاره کردند. 1-1

قاي مهندس کامران بیان داشتند که با سازمان فاوا اشاره کردند و آ 96)آقاي مهندس شوقی طوسی در خصوص عدم آزاد سازي ظرفیت سال 2-1

  از جانب ایشان بوده است. تعلل شده و  مکاتبه

به مکاتبات و مسائل و مشکالت موجود بین وزارت راه و شهرسازي و شوراي مرکزي خواستار توجه و برنامه ریزي با اشاره ) آقاي دکتر مزینانی 3-1

آقاي مهندس کامران هم توضیحاتی در خصوص منابع  سازمان شدند. چشم انداز درآمديبراي هزینه هاي آینده و اموال موجود سازمان با توجه به 

  ارائه نمودند.  درآمدي و پتانسیل هاي قانونی آن

  . ندشومقرر شد آقاي مهندس اسدي معرفی و  رح در جلسه مطبا نظر مثبت اعضاء با اولویت  اجالس بیست و یکم  بطدر ادامه موضوع تعیین را-2

  به عنوان دستور اول مطرح شد.  95تراز مالی سال  و در ادامه موضوع عملکرد-3

تعیین شده توسط هیأت مدیره با جناب آقاي مهندس پور حسینی ارائه دادند. ضمن  کمیته) آقاي مهندس اسدي گزارشی از جلسات مشترك 1-3

  مواردي به عنوان دستور جلسات پیشنهادي آینده ارائه شد. انجام شده اینکه با توجه به بررسی 

  ،ارائه نموده و به برخی موارد از قبیل قرارداد تعاونی گاز، چکهاي برگشتی ) آقاي مهندس پور حسینی گزارشی از جلسات مشترك 2-3

مد باغ ارغوان، چاپ کتابها، وضعیت ایش فناوري هاي نوین، هزینه و درآ، قرارداد طرح پژوهشی گسل جنوبی مشهد، هم94فیشهاي شش ماهه دوم 

ک یدرآمد و هزینه دفاتر نمایندگی شهرستانها، برآورد هزینه انجام شده در خصوص پروژه ادیب، وضع احکام نمایندگان برون سازمانی، آمار تفک

موضوع حقوقات و سنوات ایشان، آپارتمانها و زیان سازمان در این خصوص، ذخیره سنوات پرسنل، وضعیت برخی پرسنل ساعتی و لزوم توجه به 

بودجه ردیفهاي انگیزشی و نحوه هزینه آن، وضعیت بررسی وضعیت تنخواه داران سازمان، مبلغ پرداخت شده به آزمایشگاه مکانیک خاك، وضعیت 

  حق ماموریت اعضاء هیأت مدیره و پرسنل و ... اشاره نمودند. 

  رد لزوماً می بایست در هیأت مدیره بررسی و تعیین تکلیف نهائی شود. ) آقاي مهندس کامران تاکید کردند که برخی موا3-3

  ) آقاي مهندس اسدي آمار و مدارکی در خصوص مسائل مطرح شده از جانب آقاي مهندس پور حسینی ارائه نمودند. 4-3

عملکرد آینده سازمان شود، ضمن اینکه بهتر  کاوي ها می بایست منجر به بهبود ) آقاي مهندس توتونچی اشاره کردند که این بررسی ها و  وا5-3

  چ موضوعی بالتکلیف نمانده باشد. است در انتهاي این دوره هیأت مدیره هی

  به صورت مخفی انجام شد. 95عملکرد و تراز سال  ختند و در نهایت راي گیري در خصوصاعضاء جلسه به بحث و تبادل نظر پردا 

  راي )  15راي موافق از  9ارائه به بازرسین سازمان مصوب شد. ( جهت  1395مصوبه : عملکرد و تراز سال 

محترم راه و شهرسازي توسط ریاست محترم سازمان ارائه  وزیردر ادامه جلسه فلو چارت تهیه شده در خصوص اجرائی شدن شیوه نامه ابالغی -4

  و توضیحات الزم بیان گردید. 

  در زمان انتخاب سایر طراحان توسط معمار اشاره کردند.  "ارفرماک نظر")آقاي دکتر سیفی به لزوم درج عنوان 1-4

  ) خانم دکتر زنده دالن در خصوص نحوه انتخاب طراحان در گروه الف تذکر دادند. 2-4

  به شرح ذیل اخذ تصمیم شد : ،در نهایت پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء

با رعایت اصالحات پیشنهادي (مصوبه : چارت اجرائی ارائه خدمات طراحی و نظارت حسب شیوه نامه ابالغی وزارت محترم راه و شهرسازي 

  راي )  11راي موافق از  10مصوب گردید.(  )منطبق بر شیوه نامه

یرانی مطرح و گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه در قسمت سایر موارد موضوع تشکیل کمیته مصرف آب در فرمانداري توسط آقاي مهندس ا-5

  گردید. 
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بر حضور اعضاء هیأت مدیره پیشنهاد دادند که از توانایی افراد دانشگاهی در این کارگروه استفاده مهندس صالحی پویا ضمن تاکید  ) آقاي1-5

  شود. 

  در ادامه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

  راي) 11از موافق راي  11(  کمیته مصرف آب فرمانداري تعیین شدند.آقاي مهندس رضا ایرانی به عنوان نماینده سازمان در مصوبه : 

قبلی هیأت مدیره در خصوص عدم تمدید قرارداد استخر نگین و درخواست بعضی اعضاء به صورت مراجعه حضوري و ارائه  مصوبهدر ادامه به -6

  طومار مبنی بر تجدید نظر هیأت مدیره در این خصوص مطرح شد. 

شروطی امکان پذیر است مقرر شد  نظام نامه نحوه اداره جلسات ابالغی شوراي مرکزي طرح مجدد موارد بر اساس 9با توجه به اینکه طبق بند 

  مورد در کمیته بودجه مجدداً بررسی گردد و در صورت موافقت این کمیته با رعایت شروط پیش گفته مجدداً یه هیأت مدیره ارائه شود.

  ن شورا اشاره کردند. در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران به نامه ریاست محترم شوراي انتظامی استان در خصوص تعیین تکلیف ادامه کار ای-7

با توجه به اینکه شروع به کار شوراي انتظامی جدید منوط به صدور حکم هر چهار  و ابعاد مختلف موضوع توسط اعضاء محترم جلسه بررسی شده

  نفر می باشد بنابراین عمالً شوراي جدید فعالً قادر به شروع فعالیت نمی باشد.

  از طرفی ریاست محترم سازمان مطرح نمودند که شوراي مرکزي تاکنون پاسخی به مکاتبات استان نداده است. 

اي رفلذا در نهایت مقرر شد بازرسین محترم نسبت به مکاتبه و پیگیري از شورا جهت تعیین تکلیف حکم نفر چهارم اقدام نموده و تا آن زمان شو

  فعلی نسبت به ادامه کار و تشکیل جلسات اقدام نمایند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


