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مصوبات

نامه شماره  121/99/75با موضوع تصمیم گیری درخصوص لباس فرم بانوان مطرح و طبق سنوات قبل جهت تهیه فررم لبراس برانوان
سازمان برای هر نفر مبلغ  711هزار تومان موافقت شد و مقرر گردید برای لباس فرم مورد نیاز کارکنان حفاظت فیزیکی سازمان شامل
1

کت و شلوار و پیراهن نیز مطابق سنوات گذشته اقدام شود.

نامه شماره  111/99/72با موضوع تصمیم گیری درخصوص نحوه درج مصوبات هیات رئیسه در سرایت سرازمان مطررح و برا انجرام آن
2

موافقت شد.

نامه شماره  111/99/2122با موضوع درخواست بازار تهاتر ایرانیان بمنظور حمایت معنوی مطرح و مقرر گردید مشاور حقوقی سرازمان
3

در این خصوص اظهار نظر نماید.

نامه شماره  111/99/1923با موضوع درخواست انجمن حرفهای روشنایی و نورپردازی ایران جهت مسابقه نورپردازی سال 1399مطرح
2

و مقرر گردید پس از بررسی و اخذ نظر از کمیسیون آموزش و پژوهش و ترویج موضوع مجدداً در هیات رئیسه مطرح شود.

نامه شماره  111/99/297با موضوع بررسی طرح ساماندهی برگزاری ،مشارکت و حضرور در رویردادهای فرهن،ری ،ورزشری ،سریاحتی و هنرری

مطرح و با کلیات موضوع موافقت شد و مقرر گردید پیشنویس تفاهمنامه با همکاری امور قراردادهای سازمان تهیه و بره هیرات رئیسره
7

ارائه شود.

نامه شماره  111/99/957با موضوع پی،یری تکالیف مجامع گذشته مطرح و مقرر گردید نتیجه موارد پی،یری شده در اختیار بازرسران
1

سازمان قرار گیرد.
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نامه شماره  99/2/753با موضوع درخواست انتخاب عضو و کارشناس هیات اجرایی انتخابات گروه های تخصصی مطرح و خرانم راضریه
5

رضایی به عنوان کارشناس سوم انتخاب گردید و مقرر شد در خصوص تبصره یک ماده  1نظرام نامره گرروه هرای تخصصری از شرورای
مرکزی استعالم شود.
نامرره شررماره  111/99/23112بررا موضرروع درخواسررت شرررکت مهندسررین مهرررآرازان شررهر درخصرروص حررقالزحمرره نظررارت پرونررد

9

221115351مطرح و از دستور خارج گردید.

نامه شماره  111/99/17213با موضوع درخواست موسسه خیریه کهریزک جهرت مسراعدت در پرونرده شرماره 171113173مطررح و
9

مقرر گردید آقای مهندس کریمی آنچه نماینده هیئت رئیسه در امور خیریه موضوع درخواست را بررسی و وفق مقررات اقدام شود.

نامه شماره  153/99/79با موضوع طرح موضوع حق الزحمه نظارت در پرونده هرای تعروین نراظر مطررح و مقررر گردیرد طبرق نامره
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مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به شماره  531/59112مورخ  99/17/31انجام پذیرد.

نامه شماره /99/119داخلی با موضوع درخواست مسدود نمودن حسابهای نزد بانک آینده شعبه بلوار دریرا مطررح و برا توجره بره نظرر
خزانه دار از دستور خارج گردید.
11

نامه شماره 111/99/3119با موضوع درخواست ادامه همکاری کانون انجمن های کارفرمایی دفراتر پیشرخوان خردمات دولرت و بخرش
عمومی کشور درخصوص خدمات صدور و تمدید کارت عضویت اعضاء مطرح و مقرر گردید پس از ارائه پیشرنهاد هرای مشرابه موضروع
12

مجدداً در هیات رئیسه مطرح و تصمیم گیری شود.

نامه شماره  121/99/7با موضوع درخواست اعطای کارت نقدی سبد کاالی ماه مبارک رمضان مطرح و با توجه به گزارش خزانره دار برا
13

مبلغ  211هزار تومان برای کلیه پرسنل موافقت گردید.
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