
به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره
( دوره هفتم )

فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:

طرح -برخی فرآیندهاي اجرائی سازمانبررسی آمار ارائه شده با توجه به حذف یا کاهش -گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه:
طرح موضوع تعیین تکلیف -طرح مجدد موضوع تعارض منافع همکاران با توجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره-افزایش قرارداد پیمانکار پروژه ادیب%25موضوع 

.طرح برخی نامه هاي وارده -شوراي مرکزي	/ د /ش م8827طرح نامه شماره -موضوع بدهی هاي مالیاتی
گزارش جلسه: 

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله برنامه ریزي جلسه مشترك با مدیران شهرداري، برنامه ریزي -1
سازمان و ... ارائه دادند. ده سازي نرم افزار جدید جلسه توجیهی مالیات، عقد قرارداد با اداره پست جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی همکاران، آما

در اجالس در نطق پیش از دستور آقاي مهندس اسدي به عنوان رابط اجالس گزارشی از اقدامات جهت برگزاري و حضور اعضاء هیأت مدیره) 1-1
افقت وتبادل نظر با کلیات موضوع مپیشنهاد دادند که موضوع به تایید هیأت مدیره برسد که پس از بحث و را ارائه دادند و با توجه به هزینه ثبت نام 

توسط ریاست تهیه شود. شد و مقرر شد لیست مهمانان 
آقاي مهندس باغبانزاده نسبت به عدم توجه به برخی دغدغه هاي هیأت مدیره و بازرسین گالیه کرده و با توجه به اهمیت وجود وفاق و همدلی) 2-1

خواستار عنایت جدي و کافی به این درخواستها و دغدغه ها شدند. 
دند که به مرور به تمامی دغدغه هاي عزیزان پرداخته خواهد آقاي مهندس کامران ضمن اشاره به برخی مشکالت اجرائی سازمان تاکید کر) 3-1

شد. 
برخی فرآیند هاي اجرائی سازمان با حضور معاونت محترم فنی و مدیر ارائه شده با توجه به حذف یا کاهشدر ادامه جلسه دستور کار بررسی آمار -2

شد. مطرح پوینت محترم امور دفاتر نمایندگی در جلسه و ارائه گزارش بصورت فایل پاور 
نفر از جمع 35با توجه به شرح وظائف و ماموریتهاي سازمان معاونت محترم فنی سازمان به معرفی ساختار هاي موجود پرداخته و پیشنهاد دادند که 

نیروهاي حجمی، پاره وقت و تمام وقت سازمان زیر مجموعه حوزه فنی تعدیل شوند. 
شرح ذیل اخذ تصمیم شد:در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به 

نفر نیروي پاره وقت حوزه نظارت 8نفر نیروهاي حجمی بررسی محاسبات، 8روهاي تمام وقت حوزه معاونت فنی،نفر از نی11مصوبه: 
نفر نیروهاي تمام 11نفر نیروهاي پاره وقت بررسی محاسبات تعدیل می شوند. لیست پیشنهادي 8به اضافه و کمیسیون فنیمضاعف

رائه و به هیأت مدیره اتهیهبا بررسی کارشناسی و رعایت شرط شایسته ساالري توسط کمیته استخدام حداکثر طی مدت یکماهت وق
راي).14راي موافق از 12ی گردد (م

در ادامه فایل پاور پوینت پیشنهادي حوزه مدیریت شهرستان ها به جهت اصالح ساختار نمایندگی و شعب فنی ارائه گردید. 
آقاي مهندس مدنی سرپرست محترم شهرستان ها به اضافه شدن یک نفر نیروي پاره وقت به کل دفاتر نمایندگی بابت عامل خزانه دار اشاره )1-2

که عامل خزانه دار در شهرهاي کوچک حذف شود. دادندکردند و پیشنهاد 
که موضوع به هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی واگذار شود. آقاي دکتر مهدیزاده پیشنهاد دادند )2-2
) آقاي مهندس اسدي اشاره کردند که عامل خزانه دار الزام نظام نامه مالی و معامالتی است و قابل حذف نمی باشد. 3-2
آقاي دکتر سیفی پیشنهاد تغییر الگو را ارائه دادند به این معنا که هر شهرستان بر اساس حق عضویت پرداختی اعضاء همان شهرستان و پس )4-2

گزارشاز کسر سهم دریافتی شوراي مرکزي و بدون دریافت هیچگونه وجهی از بودجه استان نسبت به اداره امور دفاتر نمایندگی اقدام نموده و صرفاً
عملکرد به استان ارائه شود. 

اعضاء محترم جلسه ارائه شد و پس از بحث خدمت یندگی و سایر الزامات تنظیم شده هر دفتر نمااعضاءدر ادامه الگوي تهیه شده که بر اساس تعداد
و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

هاي محترم دفاتر نمایندگی وت رئیسهبه شرح ذیل مصوب و هیأفنی سازمان مصوبه : تعداد پرسنل کلیه دفاتر نمایندگی و شعب 
مدیران محترم شعب فنی در اسرع وقت می بایست نسبت به انطباق شرایط با مصوبه ذیل اقدام نمایند. در این ساختار براي هر نیروي 

دار بصورت نیمه وقت جزء همین ساختار امتیاز کامل محاسبه شده است. عامل خزانه پاره وقت نیم امتیاز و هر نیروي تمام وقت یک 
محاسبه می شود. 
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امتیاز ( با احتساب عامل خزانه دار ).3,5شهرستان هاي گروه اول شامل : نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه -الف

با احتساب عامل خزانه (امتیاز 2,5شهرستان هاي گروه دوم شامل : قوچان، کاشمر، تربت جام، گناباد، بینالود و شعبه فنی گلبهار -ب
).دار
امتیاز ( با احتساب عامل خزانه دار).2بردسکن، فریمان،چناران، سرخس، تایباد، خواف و درگز شهرستان هاي گروه سوم شامل : –ج 
1,5شهرستان هاي گروه چهارم شامل : خلیل آباد، بجستان، جوین، جغتاي، مه والت، کالت، رشتخوار ، زاوه و شعبه فنی سنگان –د 

راي).13راي موافق از 11امتیاز ( با احتساب عامل خزانه دار). (
تر زنده دالن مورد تذکر قرار گرفت. کدر ادامه جلسه موضوع عملکرد مشاورین محترم سازمان توسط خانم د-3

محترم و با توجه به لزوم بازنگري کلیه عملکرد ها و فرآیند هاي سازمان به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضاء
حترم استخدام مصوبه : مقرر شد چارت و فرآیند هاي سازمان و همچنین عملکرد کلیه کارمندان و مشاورین سازمان توسط کمیته م

ماه مجددا بررسی شده و پیشنهادات اجرائی به جهت کاهش هزینه ها و فرآیند هاي سازمان به هیأت مدیره حداکثر ظرف مدت یک
راي).12راي موافق از 10( ارائه شود 


