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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مالی و اداري  امور
 1  جهت اطالع و اقدام الزم

می باشد ) که توسط کمیته بودجه تهیه شده بود توسط آقاي  2/41برابر  99کل استان براساس نرخ تورم بانک مرکزي (نرخ تورم سال  1399بودجه پیشنهادي سال -1
ت مدیره ارائه و توضیح داده شد که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل و أیمهندس الهامی زاده خزانه دار سازمان و آقاي شیروانی معاونت مالی و اداري در ه

  (کمیته بودجه) مصوب گردید:صورتجلسهصورتجلسه پیوست 
       ( براي یکسال)ریال  1,400,000الف: حق عضویت اعضاي حقیقی هر نفر 

  (براي یکسال)ریال 14,000,000     1ریال،  پایه  10,500,000         2ریال ،  پایه  7,000,000       3اعضاي حقوقی(مجریان ذیصالح): پایه  
  (یکبار اخذ می گردد) ریال 2,800,000ب: حق ورودي اعضاي جدید حقیقی هر نفر 

  موافقت گردید. 98نسبت به سال افزایش   % 25هزینه شرکت در دوره هاي آموزشی با با  ج: 
  ردید.د: سایر موارد بودجه پیشنهادي با توجه به تصمیمات و موارد مندرج در صورتجلسه کمیته بودجه و بودجه پیشنهادي توسط هیأت مدیره مصوب گ

.درخصوص صورت هاي مالی و تراز و تصویب قرار گرفت  هیأت مدیره سازمان مورد اصالح 23/12/99برابر ضمیمه صورتجلسه  99ر: نرخ حق الزحمه هاي سازمان در سال 
     بحث و بررسی گردید و به تصویب هیأت مدیره رسید.  98نامه مالی سال 

1 

امور مالی و اداري 
 2 جهت اقدام الزم

ارائه گردید که با خرید برند توسط ریاست سازمان صندلی با کیفیت  عدد 70حدود  خرید دبراي تجهیز سالن اجتماعات ساختمان جدید پیشنها -2
  توسط هیأت مدیره مصوب گردید.موضوع ،نیلپر با رعایت آئین نامه مالی و معامالتی 

  
2 

مدیر فنی و اجرایی 
 3 مکاتبه و پیگیري الزم

 %50به اینکه سهمیه نقشه برداران با توجه به کم بودن تعداد همکاران فوق در سال جاري به اتمام رسیده است پیشنهاد افزایش ظرفیت  نظر -3
گردید . مقرر شد موضوع فوق جهت اخذ تأییدیه الزم به دبیرخانه هیأت  مصوببراي سال مذکور فقط براي طرح اقدام ملی توسط هیأت مدیره 

  در اداره کل راه و شهرسازي استان ارسال گردد.مذکور واقع 
  

3  

  
  اسامی میهمانان:

  صباغ مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

 
   مهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                       مهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
 4  جهت پیگیري الزم

درخصوص همکاران رشته معماري با توجه به اتمام ظرفیت همکاران عزیز در زمینه نظارت و جهت کارگشایی جهت طرح اقدام ملی پیشنهاد  -4
افزایش یابد. مقرر  %50مقررات ملی می باشند ظرفیت واگذاري کار به آنها به میزان  2مبحث  14-3-3که مشمول بند  يگردید.همکاران معمار

  نفره به دبیرخانه هیأت مذکور واقع در اداره کل راه و شهرسازي استان ارسال گردد. 4جهت اخذ تأیید هیأت محترم  شد موضوع فوق
4 

اداري و مالی و کمیته 
مربوطه جهت بررسی 
و ارائه پیشنهاد جدید 

به هیأت مدیره در 
جلسه فوق العاده 
هیأت مدیره ارائه 

 گردد 

5 

(نظام نامه پیوست) ،دریافتی از سوي شوراي مرکزي که در کمیته نظام سازمان  نظام نامه اداري،استخدامی ،تشکیالتی و حقوق و دستمزد  -5
نامه اداري استخدامی سازمان مورد بررسی قرار گرفته بود توسط خانم مهندس میرکاظمی،مهندس الهامی زاده و آقاي شیروانی ارائه و توضیح 

انتهاي فصل چهارم مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد موارد ذیل مورد  6که آئین نامه ارسالی از شوراي مرکزي تا انتهاي بند  داده شد
  بررسی مجدد کارگروه و ارائه پیشنهاد الزم ارائه گردد:

وین شغلی و مدارك تحصیلی مرتبط با نوع کار درخصوص مدارك تحصیلی مقرر شد با تعیین عنا 28ماده  1/1و جدول شماره  3الف) تبصره 
  بررسی و پیشنهاد الزم ارائه گردد.

عناوین شغلی و امتیازات  آئین نامه نیز مقرر شد بررسی مجدد و پیشنهاد الزم به هیأت مدیره ارائه   11صفحه  2ب)درخصوص جدول شماره 
  گردد .
  مورد تأیید قرار گرفت. 29ماده 

  بررسی و در جلسه فوق العاده هیأت مدیره مطرح خواهد گردید.سایر موارد توسط کمیته 

5 

خزانه دار محترم جهت 
امور –اطالع و پیگیري 

مالی و اداري جهت 
 اقدام الزم

6 

 ونفر  30با حضور حداکثر  عمومی کرونا (نامه پیوست) با توجه به اینکه برگزاري مجمعاستانی با توجه به استعالم انجام شده از ستاد  -6
و از طرفی زیر ساخت هاي الزم جهت برگزاري مجمع عمومی  توسط ستاد مذکور مجاز اعالم شدهپروتکل هاي بهداشتی  الزامات و رعایت

مقرر گردید بودجه  لذا خیلی بیشتر از این نفرات می باشد مجمعبصورت الکترونیکی وجود ندارد و با توجه به اینکه آمار شرکت کنندگان در 
  شوراي مرکزي(نامه پیوست) به شوراي مرکزي ارسال گردد. 17/12/99/س ن مورخ 38468نامه  1برابر بند  99یره براي سال مصوب هیأت مد

6  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین صباغ 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

 
   مهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                       مهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  

  


