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  ) هشتم( دوره 

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   22/10/97تاریخ جلسه

 10ن بند اجرایی نمود -گزارش عملکرد کمیته ي آموزش و تقدیر از اعضا اسبق-نطق پیش از دستور گزارش رئیس سازمان،دستور جلسه :

طرح برخی نامه هاي  – 96تصویب صورتهاي مالی سال  -تعیین اعضاي شوراي انتظامی -( مجمع عمومی) 97توضیحات بودجه مصوب سال

  وارده

  آغاز شد .قرآن  تالوتجلسه با 

از آقاي مهندس فرشته پور خواسته شد که  ،سازمانپذیرش در اقدامات دایره در خصوص  توضیحاتی ارائه نمودند و مهندس شرکاء بتدادر ا-

  .( پروانه اشتغال به کار) این امر را از حالت فیزیکی هر چه سریعتر به حالت الکترونیکی تبدیل نمایند

ورت بصهم بصورت حضوري انجام می شود که انشاء اهللا در آینده ي نزدیک آنها نیز  ی اعضاءمالیات استعالم در حال حاضر بجز پذیرش بحث

. الکترونیکی انجام خواهد شد

خارج  ، لذا از دستور کارشده استمورد نظر هنوز دریافت نتعیین اعضاي شوراي انتظامی به دلیل آنکه پاسخ استعالم کاندیداهاي دستور کار -

  شد .

  گردید.در بخش اول فسخ  ساختمان جدید عامل چهارم قرارداد  1397جه در سال بود کمبودبا عنایت به 

جهت احداث ساختمان جدید  با توجه به مصوبه اي که داریم در این خصوص، نیاز به بودجه داریم وادامه ي کار برنده ي مسابقهو براي ساخت 

  استفاده نمود. 1397بودجه مصوب ردیف طرح ساختمان جدید باید از  برندهو انعقاد قرارداد با 

ارشناسان ک از کانون کارشناس منتخبیه کارشناس هیات مدیره و نظر نیاز به مصوبه هیأت مدیره براي تعیینکمیسیون معامالت براي شروع کار 

زمین  ،بر اساس آنو  ددمعین گرپایه ي معامله  قیمتدارد تا   27مرکز کارشناسان رسمی دادگستري و کارشناسان ماده رسمی دادگستري ، 

در روزنامه خراسان داده شود.فراخوان نوبت  یندر چندبراي مزایده می بایست  گزارده شودمزایده  به 

ز ا عرصه ساختمان جدیدآزمایشات الزم بر روي  است مقرر شداز آزمایشگاه مکانیک خاك طلبکار  سازمان میلیون تومان 100با توجه به اینکه 

  محل طلب سازمان انجام گیرد .

  *مصوبه :

هزینه در ساخت ساختمان خیام موافقت  مطلقاً جهت 2359جنب خبرگزاري به پالك ثبتی شماره  –خیابان پیام  –با فروش زمین بلوار ارشاد 

  ) 97بودجه مصوب سال  – 10گردید .*( بند 

  مهندس بشیر توضیحاتی ارائه نمودند. 96سال  تراز در ادامه در خصوص صورتهاي مالی-

  بودجه پیشنهاداتی به قرار ذیل ارائه نمودند :باتوجه به تجربه ي خود در کمیته ي  دکتر مزینانی-

در تدوین برنامه بودجه اولویت با فعالیتهایی باشد که وظیفه ي اصلی سازمان است چون کمبود بودجه داریم. -1

در جهت منافع سازمان به شرط آنکه آسیب نبینیم استفاده کنیم . موجه از اسپانسر -2

ل علمی یک اص به عنوان امروزه  لذا ما با دانش مهندسی نمی توانیم بودجه را تدوین کنیم با توجه به اینکه مهندس نوبري : پیشنهاد می شود 

  .این حوزه استفاده کنیم  یناز متخصص باید
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  *مصوبه :

  :انتخاب گردیدندبه قرار زیر  98 سال برنامه و بودجهاعضاي کمیته ي 

  مهندس شرکاءمهندس صالحی پویا و  –مهندس بشیر  –دکتر معظمی  –مهندس نوبري  –دکتر رضوي  –دکتر مزینانی آقایان 

  *مصوبه :

 عمومی روز قبل از تشکیل مجمع 15تصویب شد و مقرر گردید  جهت ارائه به مجمع عمومی از طرف هیأت مدیره  96سال   مالی تراز صورتهاي

  بازرسان نتیجه ي بررسی خود را در خصوص صورتهاي مالی اعالم نمایند .

از عملکرد خود را ارائه نموده و در پایان از ایشان تقدیر  یو گزارشدر ادامه ي جلسه اعضاي پیشین کمیته ي آموزش در جلسه حضور یافته 

بعمل آمد .

  

  


  

	 	

 


