
 

 خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در خرداد ماه

 

 :باشد به شرح ذیل می 3131خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در خرداد ماه 

انداز به همراه کارت عابربانک به نام انجام شده در هیات مدیره و مکاتبات صورت گرفته با مدیرعامل بانک شهر حساب جاري و پسهاي بعد از بررسی -

 ون در این بانکرییس هیات مدیره، دبیر و خزانه دار براي کانون در این بانک افتتاح شد و مقرر شد تا چند ماه آینده که امکان افتتاح حساب به نام کان

دار و مسئول کمیته ها، مقرر شد حساب مشترکی بین دبیر، خزانهدار با کمیتههمچنین با توجه به جلسه خزانه. میسر شد حساب به نام کانون منتقل شود

 .افتتاح و در اختیار هر کمیته قرارداده شود که اقدامات اولیه براي افتتاح حساب در این بانک انجام شده است

هاي افزایی و نظارت مناسب تر فعالیت هاي فرهنگی کانون، کمیته اي به نام کمیته فرهنگی تشکیل شود و کالسور هماهنگی، هممقرر شد به منظ -

اندازي این کمیته به مهندس محمدرضا کمره اي محول مدیره مسئولیت راهمختلف هنري و فرهنگی زیر نظر این کمیته فعالیت نمایند و از طرف هیات

 . گردید

سال 2ها مقرر شد تعهدنامه محضري تنظیم و به امضاي دکتر زاهدي برسد تا سازمان بتواند ر ارتباط با پروژه زمین پونک با توجه به آخرین پیگیريد -

 .تمدید را بر روي کپی قرارداد ثبت نماید

 .ن میالد انجام گردیداسفند ماه به عنوان تاریخ جشن هشتادمین سال تعیین و هماهنگی هاي الزم براي رزرو سال 7 -

میلیون ریال کمک مالی اختصاص  5التحصیلی یکی از دانشکده هاي مهندسی، تا سقف فارغ مقرر شد در صورت صالحدید دبیر کانون، براي هر جشن -

 .داده شود

و این امر هنوز محقق نشده است، مقرر شد ساله از لحاظ مالی خودکفا می 2بایست در یک مدت عالی خبرنامه میاز آنجاییکه طبق مصوبه شوراي -

 .ها را کانون پرداخت نمایدهاي مستقیم چاپ خبرنامه توسط کمیته انتشارات تامین گردد و سایر هزینهگردید از این به بعد هزینه

 .نامه معامالت مالی کانون مورد بازبینی قرار گرفتآیین -

 .ررسی، جهت تصویب در جلسه شوراي عالی ارائه خواهد شدآیین نامه اتاق فکر مهندسین جوان کانون پس از ب -

 .به این کمیته پرداخت گردید 31میلیون ریال بودجه کمیته مدارس در سال  222میلیون ریال از  25 -

 .در هیات مدیره بررسی و مصوب گردید 31و بودجه سال  32صورتهاي مالی سال  -

ل کلوپ شطرنج فارغ التحصیالن فنی در  محل کانون و ثبت آن در فدراسیون شطرنج و سازمان تربیت با پیشنهاد مهندس خیرخواه در رابطه با تشکی -

.موافقت گردید بدنی  
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