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( دوره هفتم )

فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:

هارمچعضوانتخاب،اجرائیراهکارهايبررسیوآبفانامهتفاهمموضوعطرح، دستورازپیشنطقسازمان،رئیسگزارشدستور جلسه:
هايپروندهخصوصدرگیريخصوص، تصمیمایندرتصمیماخذورفاهوتعاونصندوقامناءهیاتموضوعانتظامی، طرحشوراي
د.مواروارده، سایرهاينامهبرخیسازمان،  طرحبرايصادرهتکلیفیمالیاتهايبرگموضوعرایگان، طرحمهندسیخدماتايقولنامه

گزارش جلسه: 
در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله همایش ملی آب در شرق کشور، جلسات کارگروه مالیات -1

و ... ارائه نمودند.95و کاهش نیروها، برگزاري مجمع عمومی نوبت دوم (تنفس) و عدم تصویب مجدد عملکرد و تراز سال 
از دستور خانم دکتر زنده دالن در خصوص لزوم ساماندهی وضعیت ارائه خدمات مهندسی و جلوگیري حتی االمکان از وضعیت نطق پیش در -2

داللی و همچنین لزوم تصویب نهائی لوگو و آرم نهائی ساختمان قابل دسترس براي همه که قبال توسط کمیته اي تائید شده بود را مطرح 
نمودند.

نی در خصوص لزوم بکارگیري مهندسین برق و مکانیک در کلیه گروههاي ساختمانی و در صورت نیاز مکاتبه با وزارت آقاي دکتر مزینا)1-2
راه و شهرسازي تذکر دادند.

) آقاي مهندس بهلول با اشاره به نظرات خانم دکتر زنده دالن پیشنهاد دادند که اطالع رسانی مناسب به مالکین جهت انتخاب مهندسین 2-2
وگیري از فعالیت داللین با اولویت در دستور قرار گیرد. و جل

با پیشنهاد آقاي مهندس کامران و موافقت اعضاء جلسه موضوع با اولویت در دستور قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل )3-2
اخذ تصمیم شد. 

ي، خانم دکتر زنده دالن و آقاي مهندس طالبیان با اختیار کامل نسبت به مصوبه: مقرر شد کمیته اي متشکل از آقایان مهندس کامران، مهندس اسد
راي).15راي موافق از 15اجرائی نمودن بانک اطالعات حرفه اي مهندسین اقدام نمایند ( 

اشاره کرده و پیشنهاد نمودند که با در اولویت در دستور جلسه قرار گیرند. که با موافقت به دو موضوع با اهمیت آقاي مهندس کامران سپس-3
92و 91و 88و 87( مدیریت ارجاع کار) و موضوع مالیات تکلیفی صادره براي سالهاي 12واقع در پیام اعضاء جلسه بحث قرارداد ساختمان 

با اولویت مطرح شد. 93و 
ر داد ساختمان مدیریت ارجاع کار و لزوم تمدید آن مطرح شد. قراماتماموضوعابتدا -4

پس از بحث و تبادل نظر و مطرح شدن موضوع ساختمان هاي تحت مالکیت سازمان به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.
جائی این مدیریت به اقدام و نسبت به جابه12کار در خیابان پیام ارجاعمصوبه: مقرر شد هیأت رئیسه نسبت به خاتمه قرارداد ساختمان مدیریت 

راي). 15راي موافق از 15یکی از ساختمان هاي تحت مالکیت سازمان اقدام نماید ( 
و حثو مورد تبادل نظر قرار گرفت و پس از بدر جلسه مطرح 93،92،91،88،87در ادامه موضوع مالیات تکلیفی صادره براي سالهاي -5

شد. بررسی به شرح ذیل اخذ تصمیم
کمیته بررسی مالیات صادره بهمالیاتو در صورت لزوم پرداخت مبلغ برگ93،92،91،88،87بررسی و اخذ تصمیم مالیات تکلیفی سالهاي مصوبه: 

راي).15راي موافق از 15تفویض گردید (
رم سازمان توسط ایشان مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. ضمن در ادامه موضوع مرخصی سه هفته اي ریاست محترم سازمان محت-6

:محترم جلسه مقرر شداینکه با تصویب اعضاء 
.راي)15راي موافق از 15مرداد ماه تعطیل شود (27و 20جلسات هیأت مدیره در تاریخ هاي مصوبه:

در ادامه موضوع تفاهم نامه آبفا توسط ریاست محترم مطرح شد. -7
)گزارش بصورت پاورپوینت توسط جناب آقاي مهندس ایرانی ارائه گردید. 1-7
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)آقاي دکتر مزینانی ضمن تاکید بر اصل موضوع صرفه جوئی در مصرف آب، بر جلوگیري از افزایش بروکراسی اداري تاکید کردند. 2-7
)آقاي دکتر محسنی موضوع صرفه جوئی آب را صرفاً تک بعدي نداستند.3-7
که موضوع در گروه تخصصی مکانیک بررسی و گزارش به هیأت مدیره ارائه شود. کتر فرشیدیانفر پیشنهاد دادند دآقاي )4-7
) آقاي مهندس پور حسینی اشاره کردند که در سایر شهرها از آب غیر شرب بابت عملیات اجراء ساختمان استفاده می شود که بهتر است 5-7

مهندسی ساختمان پیگیر می شود.رف سازمان نظام طاین موضوع از 
دست که منجر به اشتغال اعضاء و توسعه خدمات مهندسی می شود توسط ) آقاي مهندس اسدي پیشنهاد دادند که موضوعاتی از این 6-7

گروههاي تخصصی بررسی و پیشنهادات الزم ارائه شود.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

ت رئیسه سازمان نسبت به بررسی تمام ابعاد جوانب شیوه نامهگی اعضاء مکانیک هیأت مدیره و هیأمقرر شد گروه تخصصی مکانیک با هماهنمصوبه :
راي).13راي موافق از 13ائه نمایند ( را به هیأت مدیره سازمان ارآبفا اقدام نموده و پیشنهادات جامع و اجرائی 

انتخاب عضو شوراي انتظامی توسط جناب آقاي مهندس کامران در جلسه مطرح شد.در ادامه جلسه موضوع -8
در جلسات در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد پس از پاسخ استعالم راه و شهرسازي در خصوص جناب آقاي مهندس حسینی مهر 

ی موضوع بررسی شود.آت


