
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   30/11/95 تاریخ جلسه:

 تعرفه پیشنهاد بررسی- جلسات اداره نامه آئین-مرکزي شوراي و سازمان رئیس گزارش و دستور از پیش نطق : دستور جلسه

 حل هیئت تشکیل پیشنهاد-تراز و عملکرد دوم نوبت مجمع برگزاري محل و زمان تعیین-96 سال مهندسی خدمات هاي

  .مرتبط تصمیمات اخذ و واصله هاي نامه از تعدادي طرح- سازمان مشورتی هئیت و اختالف

         جلسه :گزارش 

  نطق پیش از دستور :- 1

کشور و اعضاء با روساي نظام مهندسی به جلسات سه شنبه و چهارشنبه گذشته  مقدم خیر ضمن مهندس کامران  )آقاي1- 1

  ارشی از جلسات را ارائه نمودند.وراي مرکزي اشاره داشتند و گزش

به بحث دریافت درصدي از حق الزحمه مجریان در استان هاي مختلف و شیوه هاي محتلف آن آقاي مهندس کامران )2-1

راهکاري جهت اخذ درصدي از حق الزحمه مجریان تعیین  33اشاره و اعالم کردند بهتر است با استفاده از اختیارات ماده 

  گردد. 

و تغییرات ایجاد شده در انتخاب ناظر هماهنگ درصد دفاتر طراحی  15در ادامه آقاي مهندس کامران به حذف سهم )1- 3

کننده و ضرورت حل این موضوع به جهت ادامه حیات دفاتر پرداختند و عنوان داشتند با توجه به مذاکراتی که  با جناب آقاي 

  دکتر شیبانی داشتند هر دو موضوع تا پایان سال به روال قبلی خود برگشته است . 

اسفند ماه  15وزیر محترم راه و شهرسازي اشاره و احتمال داند که ممکن است حداکثر تا ایشان به موضوع استیضاح )1- 4

  مبحث دو جدید ابالغ گردد. 

با همکاري سه استان دیگر اشاره داشتند و جناب آقاي  37آقاي مهندس کامران به موضوع تشکیل کمیسیون ماده )5-1

  محترم هیأت مدیره در این خصوص شدند .مهندس وکیلی مسئول پیگیري و جمع بندي نظرات اعضاء 

در خصوص موضوع انتخابات شوراها مقرر گردید توسط شوراي مرکزي در این خصوص شیوه نامه واحدي تهیه و ابالغ )1- 6

  شود. 

)جناب آقاي دکتر ریاضی به موضوع جابه جایی هاي اخیر پرسنل سازمان اشاره داشتند و با توجه به اختیار اعضاء هیأت 1- 7

..  قانون ) 14رئیسه در این خصوص خواستار در جریان قرار گرفتن از موضوع جابه جایی هایی پرسنل شدند. ( با توجه به ماده 

تفویض اختیار تصمیم گیري زمانی نافذ می باشد که به افراد عضو هیأت رئیسه مربوط  75همچنین اشاره داشتند طبق ماده 

در این خصوص آقاي مهندس باشد و بایستی با تغییر اعضاء هیأت رئیسه مجدداً تفویض اختیار مورد بررسی قرار گیرد .

را به عنوان عضوي از هیأت مدیره داستند که در صورت جابه جایی اختیارات  اشاره و هیأت رئیسه 76حسینی مهر به ماده 

  آنها تغییر نخواهد کرد .

به  03/12/95موضوع آئین نامه اداره جلسات بررسی و مصوب گردید نظرات اعضاء محترم هیأت مدیره حداکثر تا تاریخ  -2

ورد بررسی دقیق قرار گیرد و به محض آماده شدن در دبیر سازمان تحویل و پس از جمع بندي در یک جلسه غیر رسمی م

  دستور کار جلسه هیأت مدیره قرار گیرد .

بررسی و با توجه به بیانات آقاي مهندس منصوریان  تراز و عملکرد دوم نوبت مجمع برگزاري محل و زمان موضوع تعیین  - 3

مبنی آماده بودن گزارش بازرسین محترم مصوب گردید که تعیین زمان و مکان برگزاري مجمع عمومی تراز و عملکرد نوبت 

  دوم به هیأت رئیسه تفویض اختیار گردد. 

  مطرح گردید .96 سال مهندسی خدمات هاي تعرفه پیشنهاد بررسیموضوع  - 4

  ) آقاي مهندس خامنه باقري نسبت به ارائه شیوه تدوین جدول تعرفه توضیحات کاملی را ارائه دادند .4- 1
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درصدي و یا کاهش آن توضیحاتی را ارائه  25) آقاي مهندس اسدي نسبت به موضوع اختیار استان ها جهت افزایش 2-4

  داشتند. 

باالتر بودن سقف تعرفه گروه ب نسبت به مصوبه شوراي مرکزي پیشنهاد به ) آقاي مهندس کامران اشاره داشتند با توجه  4- 3

درصد باشد که باالتر از قیمت مصوب شوراي مرکزي قرار  25داشتند که فقط در همین گروه مقدار افزایش تعرفه کمتر از 

  نگیرد .

اره داشتند و خواستار در نظر گرفتن ) آقاي دکتر سیفی به ارائه مبلغ حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده در جدول تعرفه اش4- 4

درصد بابت حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده شدند که معادل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي نظارت حقوقی خواهد 9

  بود .

  نهایتا موارد ذیل مصوب گردید :

    )1395سال گذشته ( درصد افزایش نسبت به 25جدول تعرفه خدمات مهندسی براي رشته هاي هفت گانه  و گاز با  -1

) مصوب  گردید . ت سقف مشخص شده توسط شوراي مرکزي( به شرط رعای

درصد افزایش ،مبلغ ده هزار تومان به هر بازدید اضافه می گردد. 25در خصوص تعرفه مهندسان گاز عالوه بر  -2

تشکیل می گردد. ها  و ظرفیت  ها کمیته اي جهت تحلیل تعرفه 96در دومین جلسه بعد از سال  -3

به هیأت رئیسه تفویض موضوع تمدید قرارداد استخر نگین مطرح و مصوب گردید اختیار تصمیم گیري در این خصوص - 4

  گردد. 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


