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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   02/09/1396 تاریخ جلسه:

شوراي  			/د/ ش م6825 	طرح نامه شماره-گزارش رئیس سازمان و گزارش هیأت اعزامی به مناطق زلزله زده 	: دستور جلسه

 -تعیین عضو شوراي رابط نظام کاردانی، جایگزین آقاي دکتر ریاضی مظلومی  - ارائه طرح جامع بیمه ي مهندسین - مرکزي

 کارکنان درخواست بررسی - 97 سررسید چاپ مورد در گیري تصمیم - تعیین تکلیف مطالبات برخی تشکل هاي صنفی

  .سایر موارد -کارکنان سکنم تعاونی تأسیس با رابطه در سازمان

  گزارش  جلسه :  

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه زلزله غرب کشور، گزارشی از اقدامات هفته گذشته از - 1

جمله سفر به تهران و دیدار با مقامات ارشد وزارتخانه، ارسال کمکهاي سازمان به مناطق زلزله زده، جلسه هیأت چهار نفره، جلسه شوراي 

  ارائه دادند.  5ن ماده مرکزي و جلسه کمیسیو

در ادامه آقاي مهندس بشیر گزارشی از سفر به مناطق زلزله زده ارائه دادند.  1- 1

اي به جهت برگزاري نمایشگاه عکسهاي زلزله با محوریت با پیشنهاد آقاي مهندس کامران و آقاي مهندس اسدي مقرر گردید کمیته  1- 2

  یرش جمع قرار گرفت.تیم اعزامی به کرمانشاه تشکیل شود که مورد پذ

ایشان در خصوص مصوبه هیأت چهار شوراي مرکزي توسط آقاي مهندس کامران مطرح شد. /د/ ش م 6825در ادامه جلسه نامه شماره - 2

  نفره در مورد پرداخت وجه نظارت به حساب سازمان در زمان مهر سبز و عملکرد سایر استانها اشاره کردند. 

آقاي مهندس آهوي موضوع مهم در طرح ارجاع را قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر دانستند.  2- 1

آقاي مهندس بشیر بیان کردند هر چه میزان وجوه واریزي به حساب سازمان کمتر باشد مشکالت مالیاتی سازمان کمتر خواهد بود.  2- 2

  ي مهندسین آزاد شود. ایشان پیشنهاد دادند که کل مبلغ نظارت در ابتداي امر برا

آقاي دکتر فرشیدیانفر پیشنهاد دادند که تا انتهاي سال به همین روال عمل شود و تا آن زمان نظرات و پیشنهادات توسط یک نفر  2- 3

  جمع آوري شود. 

ي زیادي خواهد شد تخفیفهاتذکر دادند که خارج شدن امور مالی گروههاي ج و د از سازمان باعث ایجاد طوسی  آقاي مهندس شوقی 4-2

ن حق نظارت توسط سازمان اخذ شود، ضمن اینکه مطرح کردند سازمان می تواند و پیشنهاد دادند که در گروه ساختمان هاي ج کماکا

  وجوه شناسنامه فنی و ملکی را در زمان پایانکار اخذ نماید.

  ان در زمان مهر سبز نکاتی را بیان کردند.مشکالت آتی در صورت واریز وجوه سازم آقاي مهندس پیراسته هم در خصوص 5-2

  آقاي دکتر مزینانی عملکرد سازمان استان را به نسبت سایر استانها بسیار نزدیک تر به قانون دانستند.  2- 6

  ه کردند. انم دکتر زنده دالن به اهمیت قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر و تبعات احتمالی آینده در صورت ایجاد این ارتباط اشارخ 7-2

  و وارد دانستند.  مجازآقاي مهندس کامران دریافت وجه از مالک را صرفاً در قبال خدمت  2- 8

  آقاي مهندس باغبانزاده به مغایرت قانونی عدم دریافت وجوه توسط سازمان اشاره کردند.  2- 9

آقاي مهندس پور حسینی به تبعات رسوب پول در حساب سازمان اشاره کردند و بیان داشتند که صورت خروج گروه ج و د از طرح  10-2

  ارجاع بحث مالی هم باید سازمان خارج شود. 

پیشنهاد دادند که  ایشانآقاي مهندس اسدي به سابقه طرح ارجاع کار و درخواستها و الزامات گذشته در این خصوص اشاره کردند،  2- 11

  از توان کارشناسی در آن هیأت چهار نفره در این خصوص استفاده شود.

نهایتاً مصوب گردید: پیرو مصوبه قبلی در خصوص خروج گروه هاي ج و د از طرح ارجاع نظارت و ایجاد حق انتخاب براي مالک مصوب 

تایید هیأت چهار سهم سازمان اخذ شود. مصوبه فوق پس از  %5فاً فیش هم به حساب سازمان واریز نگردد و صر گردید که وجوه نظارت

  ی گردد.م نفره اجرائی

 


