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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   /04/1396 تاریخ جلسه:

 بیمه خصوص در اجتماعی تامین نامه تفاهم موضوع طرح - دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

 تصمیمات اخذ و نظارت حقوقی ارجاع گزارش ارائه - سازمان جدید ساختمان احداث مورد در نظر تبادل و بررسی -  مهندسان

  .موارد سایر - وارده هاي نامه از برخی طرح - مرکزي شوراي به بدهی خصوص در گیري تصمیم - کار ارجاع مورد در

   جلسه : گزارش 

نطق پیش از دستور : - 1

جمله حضور گزارشی از موضوعات و اقدامات هفته گذشته از در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس کامران ) -1- 1

نمایندگان انجمت انبوه سازان در جلسه هیأت رئیسه، فرایند انتخاب اعضاء شوراي انتظامی و بازرسین و جلسه کارگروه 

  د. و موضوع آتش سوزي هتل روتانا ارائه دادنهیأت چهار نفره 

هاي پایه ارشد اشاره داشتند. همچنین آقاي مهندس اسدي با اشاره به  ) آقاي مهندس فرشته پور به موضوع پروانه-1- 2

سال سابقه براي مهندسین جایگزین  18صحبتهاي آقاي مهندس فرشته پور بر اعمال شرایط مورد اشاره ایشان مبنی بر 

  پایه ارشد در نرم افزار ارجاع تذکر دادند. 

) آقاي مهندس توتونچی گزارشی از فرآیند کمیته احراز صالحیت کاندیداهاي بازرسین و شوراي انتظامی ارائه  -1- 3

  دادند. 

وارده خانم دکتر دستور کار بیمه تامین اجتماعی مهندسین و نامه در ادامه آقاي مهندس کامران در خصوص موضوع - 2

  زنده دالن در این خصوص اشاره کردند.

  ه گذشته هیأت مدیره ارائه دادند.اي مهندس پور حسینی توضیحاتی در مورد سوابق موضوع در دور) آق2- 1

و دارائی اشاره و خواستار بررسی دقیق آن ) آقاي مهندس حسینی مهر به مشکالت احتمالی من جمله در اداره کار 2- 2

  شدند. 

  پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید:

مصوبه : کلیات موضوع عمل به تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه تامین اجتماعی مورد تصویب قرار 

آقاي -4خانم دکتر زنده دالن، -3آقاي مهندس قاسمیان، -2آقاي مهندس پور حسینی، -1گرفت. کمیته اي متشکل از : 

  و اجرائی نمودن تفاهم نامه شوند. ئول پیگیري یک نفر به نمایندگی از هیأت رئیسه مس-5مهندس ایرانی و 

  در ادامه جناب آقاي مهندس کامران به موضوع ساختمان جدید سازمان اشاره کردند.- 3

  پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع ساختمان مصوب گردید :

صویب شده و مسئول پیگیري مصوبه : کلیات تعریف پروژه اداري ساختمان جدید سازمان، در زمین حاشیه بلوار خیام ت

  اخذ ضوابط شهرسازي و مذاکرات مقدماتی با شهرداري در قالب کار معین آقاي مهندس پیراسته تعیین شد. 

  بررسی موضوع بدهی به شوراي مرکزي : - 4

  پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع ساختمان مصوب گردید :

  توسط شورا پیگیري الزم صورت گیرد. د پس از مطالبه مجدد مصوبه: در خصوص بدهی به شوراي مرکزي مصوب گردی

  

  


