
 به نام خدا

 

 "  مصوبات هيأت مديره دوره نهم " 

 
  )09/11/1400(1400 سال بودجه بررسي ) :40الف : (دستور كار شماره 

. ساخت دفاتر مشخص و سپس براي هر فصل، زير  3.تجهيز دفاتر  2.ورزشگاه 1اي در سه سرفصل كلي  *مصوبه : مقرر شد بودجه سرمايه
 فصل مشخص شود.

  )09/11/1400(ارجاع در دفتر تفكيك و گاز شفافيت سيستم ر موردبحث و بررسي د ) :42الف : (دستور كار شماره 
با معرفي نامه كتبي بعنوان نماينده رئيس سازمان جهت كنترل و ارائه عملكرد دفتر بازرسي گاز 	مقرر شد آقاي دكتركاووس زارع*مصوبه : 

گزارش مكتوب از عملكرد دفاتر موصوف به هيأت مديره، جهت اتخاذ  دفتر تفكيك آپارتمان ها معرفي وآقاي مهندس محمدرضا نعمتي در  و
 .تصميمات و هر گونه اقدام الزم ارئه نمايند

  از عملكرد دفاتر به هيأت مديره ارئه نمايند.  همچنين گزارش مكتوب
  )13/11/1400(1400 سال بودجه بررسي ) :40الف : (دستور كار شماره 

 رر شد اقدامات الزم در خصوص باالنسسازمان جهت ارائه به مجمع عمومي مصوب و مق 1400*مصوبه : بودجه جاري و سرمايه اي سال 
  صورت گيرد.بودجه 

مقرر شد اختيارات هيأت مديره در خصوص اختيارات و مسئوليت  2-12،  1-22معامالتي و بند  _ائين نامه مالي  12*مصوبه : مطابق ماده 
در اختيار رئيس سازمان،  1-12برابر مبلغ بند  15شخيص ضرورت كاال و خدمات و ايجاد تعهد در چهار چوب بودجه مصوب تا سقف ت

  تصميم گيري نمايند. 1-12تفويض و در صورت ضرورت، رئيس سازمان در خصوص بند 
  )13/11/1400( حل اختالف مالياتي تعيين نمايندگان سازمان در كميسيون ها  و جلسات ) :43: (دستور كار شماره  ب

نمايندگان سازمان در جلسات هيأت حل اختالف مالياتي به شرح زير تعيين  20/10/1400و مورخ  /15734/1400*مصوبه : پيرو نامه شماره 
  و به اداره كل مالياتي استان فارس معرفي شوند.

  آقاي دكتر كاووس زارع   /4آقاي دكتر عليرضا زارع       /3     آقاي مهندس علي عبداهللا زاده /2آقاي مهندس هادي تدين      /1
  مالي و پشتيبانيانساني، معاونت منابع،  /8حميدرضا بموئي فرد       /7آقاي دكتر محمد بنان        /6آقاي مهندس بابك محمدي     /5 

   )30/11/1400( بحث و بررسي در خصوص مراسم روز مهندس ) :40الف : (دستور كار شماره 

، براي اكثر رديف 1399بودجه مصوب  12/1و پر بودن سقف  1400عدم تصويب بودجه از با توجه به مشكالت ناشي  *مصوبه : مقرر گرديد
جلسه اي در اسرع وقت با  جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران دررديف بودجه سرمايه اي،و همچنين نداشتن اعتبار مصوب  هاي بودجه جاري

هاي بودجه و منابع آن حل  مشكل رديف برگزار شود تا بنحو قانونيبا حضور اعضاء هيأت مديره  اداره كل راه و شهرسازي استان فارس
  رأي) 15/10.(شود

تصميم گيري در خصوص پرداخت حق الجلسه اعضاء هيأت مديره و هيأت رئيسه  بررسي و :)47الف : (دستور كار شماره 
   )03/12/1400(محترم

بازرسين، شوراي انتظامي با *مصوبه : مقرر شد در جلسه هيأت رئيسه موضوع حق الزحمه و حق الجلسه هيأت مديره، هيأت رئيسه، پاداش 
  و در جلسه روز شنبه موضوع مصوب شود. نامه ابالغي شوراي مركزي و مطابق نظامدر نظر گرفتن اطالعات و سوابق سال قبل 

مهندس خورشيدي هم دعوت شد كه در جلسه هيأت رئيسه حضور داشته باشند و مقرر شد پس از جمع بندي همچنين از خانم دكتر نصر و 
 مجدداً در هيأت مديره مطرح و مصوب شود.

  



  )07/12/1400(تعيين نمايندگان سازمان در كميسيون ها :)44الف : (دستور كار شماره 

  جدول مصوبات به پيوست مي باشد.*مصوبه : 
در هيأت مديره  47پيرو دستور جلسه شماره  و 13/12/1400هيأت مديره مورخ  44در ادامه جلسه موضوع دستور كار شماره 

  (ابالغ به صورت مصوبه هيأت رئيسه )خصوص پرداخت حق الجلسه اعضاء هيأت مديره و پاداش بازرسين و شوراي انتظامي
: مقرر گرديد حق الزحمه و حق الجلسه اعضاء هيأت مديره، هيأت رئيسه و خزانه دار مطابق نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و  1مصوبه 

شوراي مركزي تا سقف مقرر شده در نظام نامه  1399حق الجلسات اعضاء هيأت مديره، هيأت رئيسه و خزانه دار، مصوبه و ابالغي آبان ماه 
 .دتعيين گرد

 .(بيست درصد) در نظر گرفته شود %20: مقرر شد وفق نظام نامه فوق الذكر ضريب فوق العاده مديريتي خارج از سازمان  2مصوبه 

ساعت  120هيأت مديره، هيأت رئيسه و خزانه دار سازمان(حق الجلسات)حداكثر تا سقف  : ميزان ساعات كاري اضافه كاري رئيس، 4	مصوبه
 .نامه ابالغي شوراي مركزي قابل پرداخت خواهد بودو مطابق با نظام 

 .تعيين گردد 1399: مقرر شد حق الجلسه اعضاء شوراي انتظامي و پاداش بازرسان مطابق نظام نامه ابالغي شوراي مركزي آبان ماه  5مصوبه 

(چهل  %40د )+  /86207/1400ماره نامهش _1178در مورد عيدي اعضاء شوراي انتظامي نيز مقرر شد مبلغ سال گذشته (مصوبه  : 6مصوبه 
  .درصد) افزايش تعيين گرديد

  )14/12/1400( تعيين نمايندگان سازمان در كميسيون ها :)44الف : (دستور كار شماره 

  جدول مصوبات به پيوست مي باشد.*مصوبه : 
  )18/12/1400(بحث و بررسي در خصوص طرح نذر مهارت :)48الف : (دستور كار شماره 

بعنوان نمايندگان سازمان جهت شركت  " مهندس محمدرضا نعمتي"	و "	هادي بياتي  دكتر" مقرر گرديد در اين خصوص آقايان *مصوبه :
  .ساز و كار طرح نذر مهارت و موارد مرتبط با آن معرفي شوند بررسي و در جلسات

  ) 18/12/1400تصميم گيري در خصوص برگزاري مجمع عمومي( :)50: (دستور كار شماره  پ
ارسال  انطباق آن با آئين نامه اجرائي قانون و  داوطلبين بازرسين و شوراي انتظامي وشرايط اوليه جهت بررسي به : افراد كارگروه و*مص

، مهندس خيرانديش ( از هيأت مشورتي)، دكتر هادي بياتي  به شرح زير مشخص شدند : مهندس ستار خورشيدي،گزارش به هيأت مديره 
مهندس محمدرضا راهنما ( از كميته اخالق حرفه اي) و مقرر شد آقاي مهندس دشتستاني در خصوص هماهنگي جهت برگزاري كارگروه 

  اقدامات الزم را در اسرع وقت انجام تا براي جلسه بعد در مورد آن تصميم گيري شود.
  )21/12/1400(مجمع عمومي يراتصميم گيري در خصوص برگز :)50الف : (دستور كار شماره 

  *مصوبه : كارگروه براي محورهاي مورد نظر در مجمع و طبق مصوب قبل برگزار و تشكيل گردد.
  *مصوبه : در خصوص باالنس بودجه اقدامات الزم انجام و مصوب شود و در يك نسخه قبل از مجمع در سايت سازمان درج گردد. 

  مشخص شود. 25/01/1400درتاريخ و نوبت اول  18/02/1400در تاريخ دوم *مصوبه : مقرر شد مجمع عمومي نوبت 
  و بازرسين جلسه ايي برگزار شود. ه آتي كارگروه براي تعيين محورها*مصوبه : مقرر شد روز سه شنب

  )25/12/1400روز مهندس ( ):56ت : (دستور كار شماره 
صوبه :  شد  *م شوراي مركزي و     1401جهت پرداخت هزينه هاي روز مهندس و به تاريخ فروردين  مقرر  صويب بودجه در  در و منوط به ت

صورت پر بودن سقف بودجه مربوطه، چكي به عنوان ديون با توجه به اقدامات و جدول هزينه كرد و گزارش ارائه شده توسط آقاي مهندس     
  )(گزارش و جدول پيوست مي گردد صادر شود كه با اكثريت آرا مصوب شد.(تومان  نعمتي به مبلغ، دويست و چهل و هشت ميليون

  
  )25/12/1400( تصميم گيري در خصوص تمديد قرارداد شركت فرنهاد (ورزشگاه)-

مهندسين با موضوع تمديد يكساله قرارداد شركت  1400/  11/  03و مصوبه  1400/  12/  25*مصوبه : پيرو جلسه هيأت مديره مورخ 
) و لزوم فعاليت و ارائه اطالعات و همكاري درتهيه مستندات و 1400مشاور فرنهاد(مشاور پروژه ورزشگاه) از تاريخ انقضاء (شهريور سال 

مدارك الزم مرتبط با داوري و ساير مدارك مرتبط با پروژه و همچنين ساير همكاري هاي الزم طبق قرارداد، پس از بحث و بررسي مقرر 
  .پرداخت گردد 1401(چهل درصد) مطالبات اين شركت در قالب ديون درسال %40د تا سقف گردي



  
  1401ال ـ* س

 

  1401سال تعرفه خدمات مهندسي به كارگروه هيأت چهارنفره در افزايش پيشنهاد  -
 نظارت طراحي، بخش در ساختمان مهندسي خدمات الزحمه حق تعيين خصوص در سازمان مديره هيات 10/1401/01 مورخ مصوبه پيرو

 مورخ )م.ش /43469( شماره نامه  در مندرج مقادير( 1401 سال در ساز و ساخت هزينه جدول اعالم به استناد با ،1401 سال در اجرا و
 هر ساز و ساخت هزينه براي مركزي شوراي توسط شده اعالم هاي قيمت تناسب عدم به نظر و كشور مهندسي نظام سازمان 1400/12/28

  براي شده گرفته نظر در اختيارات به توجه با و مسكن واقعي قيمت با )10 شماره جدول( چهارگانه ساختماني هاي گروه براي بنا مربع متر
 در مندرج هاي قيمت در درصد25 سقف تا افزايش پيشنهاد بر مبني دوم مبحث پنجم فصل 17-6و  17-3 بند در مندرج مديره تهيأ

 ضمن)  مشروح هاي رشته در مهندسي خدمات الرحمه حق مجموع درصد( 11 شماره جدول و )ساز و ساخت هزينه( 10شماره جدول
 چهارنفره هيات در موضوع تصويب براي الزم رايزني و پيگيري شد مقرر نفره 4 محترم هيات به بند دو هر در افزايش پيشنهاد هارائ تصويب
 .شود اجرايي تصويب، از پس تا گيرد صورت

 قيمت تا گيرد صورت ريسه هيئت توسط تعطيالت از بعد بالفاصله نفره چهار تهيأ  كارگروه تشكيل جهت الزم پيگيري گرديد مصوب_2
  .شود ارسال وقت اسرع در نفره چهار تهيأ به)  شده توافق يافته افزايش هاي درصد با( مديره هيات پيشنهادي هاي

  
  )15/01/1401( مهندسان سال جديددر خصوص تاريخ بازگشايي ظرفيت اشتغال -

 01/03/1401 خدمات مهندسي تاريخدر سال جديد با تعرفه پيشنهادي كميسيون  *مصوبه : تاريخ بازگشايي ظرفيت اشتغال مهندسان
  تعيين گرديد.

  )16/01/1401(در خصوص پرداخت سبد رمضان -
هزار  700پشتيباني با پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان ( هاي گذشته با پيشنهاد معاونت منابع انساني، مالي، ل*مصوبه : مطابق روال سا

، ساعتي، رانندگان بعنوان خريد ارزاق ماه مبارك رمضان(سبد رمضان) موافقت يدالص به پرسنل سازمان شامل قراردان) به صورت ختوما
  گرديد.

  )16/01/1401دگي خرمبيد(ص پيمانكار دفتر نمايندر خصو -
بررسي و با توجه به  بحث وتĤخيرات غير مجاز پيمانكار پروژه ساخت دفتر نمايندگي خرم بيد،  در خصوص هاي انجام شده،پيرو پيگيري 

قانوني و حقوقي ، مقرر شد كليه اقدامات الزم دو ماه گذشته همچنين اقدامات اداري و حقوقي انجام شده درو  گزارشات تهيه و ارائه شده
مطابق مفاد قرارداد در اسرع وقت و حداكثر تا يك ماه آينده جهت جلوگيري از تضييع منافع سازمان و به نتيجه رسيدن آن در اين  بايسته،

  گزارش آن به هيأت مديره ارائه گردد. وخصوص انجام 
نظارت كامل به روند كارهاي اجرا شده حقوقي  ،أت مديرهدكتر قيصري بعنوان نمايندگان هي همچنين مقرر شد آقايان مهندس خورشيدي و

  و اداري داشته و گزارش به هيأت مديره ارائه نمايند.
  
  
  
  
  
  

  


