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گزارش  جلسه :  

توسط 1397در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران ضمن تبریک نوروز و میالد با سعادت امیر المومنین (ع)به نامگذاري سال -1
مقام معظم رهبري به عنوان حمایت از کاالي ایرانی اشاره کردند. ایشان همچنین به اهم موضوعات انتهاي سال گذشته از جمله 

کردند. ایشان گزارشی از فرآیند طی شده و مذاکرات پیرامون ابالغیه اخیر وزیر محترم راه و تفاهم نامه تامین اجتماعی اشاره 
شهرسازي در خصوص ارجاع کار ارائه دادند. در این خصوص نماینده محترم راه و شهرسازي بر موضع وزارتخانه متبوع مبنی بر 

تاکید بر اجراي شیوه نامه ابالغی تاکید کردند. 
ستور اعضاء محترم هیأت مدیره به شرح ذیل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.درنطق پیش از د

، به لزوم تعیین یک شماره حساب بانکی به جهت 97)خانم دکتر زنده دالن ضمن ارائه گزارشی از فرآیند توزیع سالنامه 1-1
واریز وجوه تفاهم نامه تامین اجتماعی تاکید کردند. 

ضمن تاکید بر اجراء سریع تر تفاهم نامه تامین اجتماعی، به بخشنامه هاي اخیر وزارت راه و )آقاي مهندس پور حسینی2-1
شهرسازي اشاره کرده و خواستار تعیین تکلیف موارد در همین جلسه شدند. 

دید ساب جبا توجه  به اهمیت موضوع تفاهم نامه تامین اجتماعی و با پیشنهاد ریاست محترم و موافقت اعضاء بحث افتتاح ح-2
و یا تعلق یکی از حساب هاي قدیمی به این مورد با اولویت در دستور قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ 

تصمیم شد. 
مصوبه: با افتتاح یک حساب بانکی جدید به جهت اجراء تفاهم نامه تامین اجتماعی به شرط بستن یکی از حسابهاي قدیمی 

نفر)14راي موافق از 14ید. ( سازمان موافقت گرد
چاپ مجدد سررسید مازاد بر تعداد چاپ شده فعلی مورد تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و مقرر شد مازاد بر تعداد فعلی هیچ -3

سالنامه اي چاپ نشود. 
ار با اولویت مطرح در ادامه جلسه با درخواست اعضاء دستور بررسی ابالغیه جدید وزیر راه و شهرسازي در خصوص ارجاع ک-4

شد. 
) آقاي دکتر مزینانی به نامه منتشره در فضاي مجازي منتسب به وزیر محترم کشور اشاره کرده و آن را نشانه عدم وجود 1-4

اجماع در سطوح عالی مدیریت کشور دانستند. 
راجع مربوطه اقدامی در این )آقاي مهندس اسدي پیشنهاد دادند که فعال و تا مشخص شدن کامل ابعاد موضوع از طرف م2-4

خصوص صورت نگیرد. ضمن اینکه در خصوص اجرائی شدن بخشنامه تعارض منافع پیشنهاد دادند که کمیته اي در این خصوص 
تشکیل شود. 

)آقاي مهندس فرشته پور اشاره کردند که در قانون جایگاهی براي وزارت کشور و شوراي مرکزي تعریف نشده است. ایشان 3-4
این شیوه نامه به سازمان استان ابالغ شده و الزم االجراء می باشد. ایشان با اشاره به بند 27/12/96کردند که در تاریخ تاکید

روز سازمان اعالم نظر نکند موضوع 3هفت شیوه نامه تاکید کردند که در صورتیکه مالک ناظري را انتخاب نماید و ظرف مدت 
قطعی خواهد شد. 
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.مواردسایر-واردههاينامهبرخیطرح-وظائفشرحتغییرودرآمديمنابع
شوقی با تاکید بر صحبتهاي آقاي مهندس فرشته پور پیشنهاد دادند که در صورتیکه که شیوه نامه قابل ) آقاي مهندس4-4

اجرا نیست بصورت مرحله اي اقدام شود. 
)آقاي مهندس کامران اشاره کردند که از زمان وصول نامه اقدامات در این خصوص انجام شده است. ایشان پیشنهاد دادند 5-4

روز موضوع مسکوت بماند.10ایط موجود حدود که با توجه به شر
)آقاي مهندس توتوتچی اشاره کردند که دستور الزم االجراء است لکن می بایست براي اجرائی شدن آن با دستگاههاي 6-4

مرتبط هماهنگی الزم به عمل آید. 
مه آماده است و صرفاٌ فرآیند انتخاب ) آقاي مهندس پیراسته تاکید کردند که ساختار موجود کامالً به جهت اجراء بخشنا7-4

ناظر از سازمان به مالک تغییر خواهد کرد.
در نهایت مقرر شد مکاتبات الزم با مراجع مربوطه جهت انجام فرآیند اجرائی شیوه نامه صورت گیرد. 

تغال اشخاص شاغل در در ادامه با موافقت اعضاء جلسه موضوع ابالغیه وزارت راه و شهرسازي در خصوص تودیع پروانه اش-5
دستگاههاي داراي تعارض منافع با اولویت در دستور قرار گرفت و مطرح شد.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و توضیحات نماینده محترم راه و شهرسازي موضوع به جلسات آتی موکول شد.
توسط ریاست مطرح شد. 95در ادامه موضوع دستور بررسی تراز و عملکرد سال -6

توضیحات الزم حسب مصوبه قبلی هیأت مدیره توسط آقایان مهندس اسدي و مهندس پور حسینی مطرح شد. 
با توجه به ارائه نقطه نظرات و ابهامات مد نظر آقاي مهندس پور حسینی به اعضاء منتخب هیأت مدیره در همین تاریخ 

لی سازمان و آقاي مهندس توتونچی بررسی الزم صورت ) مقرر شد در اسرع وقت با همکاري خزانه دار اسبق و فع18/01/97(
گرفته و گزارش به جلسات آتی ارائه شود. 


