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مصوبات اخیر اخذ تصمیم در مورد جزئیات ارجاع کار نظارت و  - گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور	: دستور جلسه

تعیین تکلیف مطالبات برخی تشکل هاي  -تعیین عضو شوراي رابط نظام کاردانی، جایگزین آقاي دکتر ریاضی-نفره 4هیأت 

درخصوص  -تصمیم گیري در مورد گزینه پیشنهادي معاونت محترم آموزشی- 97تصمیم گیري در مورد چاپ سررسید - صنفی

  .سایر موارد - ستان بینالودتصویب و استقرار نمایندگی سازمان در شهر

  گزارش  جلسه :  

صرفه جویی انرژي و حضور اعضاء کمیسیون انرژي شوراي  نانی توضیحاتی در باب کمیته کشوريآقایان مهندسین کامران و دکتر مزی- 1

  مرکزي در مشهد ارائه دادند. 

در نطق پیش از دستور آقاي مهندس قاسمیان در خصوص اهمیت حوزه معاونت پشتیبانی و لزوم تعیین هر چه سریعتر معاون مربوطه  1- 1

  تاکید کردند. 

ث شیوه آزاد سازي وجوه مهندسین را مطرح کردند. پس از بحث و تبادل نظر در مران موضوع جزئیات ارجاع کار و بحآقاي مهندس کا- 2

  ب گردید:این خصوص مصو

مصوبه: شیوه آزاد سازي وجوه طرح ارجاع کار نظارت در گروه هاي ساختمانی الف و ب براي اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق روال جاري 

  ادامه می یابد.  15- 15 - 70با درصد هاي 

هندس کامران مطرح شد و طراح و ناظر حقوقی توسط آقاي م د به بحث نظام نامه داخلی شرکتهايدر ادامه جلسه موضوع نحوه ورو- 3

  توضیحاتی از جانب آقاي مهندس قانع و آقاي مهندس ذوقی که در جلسه حضور داشتند ارائه شد. 

آقاي مهندس شوقی طوسی به موضوع عدم شفافیت فرمولهاي ارجاع کار و لزوم رعایت تعداد کار مجاز شرکتها و عدم حذف ضریب  3- 1

  شرکتها در ارجاع حقیقی تذکر دادند. 

  آقاي مهندس کامران تاکید کردند که از فردا صبح ضریب شرکتها در ارجاع کار به شخص عضو حذف شود.  3- 2

  آقاي مهندس فرشته پور اعالم کردند اساسا ارجاع به اشخاص عضو شرکتها جایز نمی باشد. 3- 3

  شرکتها به جهت جلوگیري از تبعات آینده تاکید کردند. خانم دکتر زنده دالن به لزوم ارائه تایید به کلیه اعضاء  4-3

  آقاي مهندس اسدي بر لزوم تدوین فرم خود اظهاري به جهت شناسائی افراد خارج از چارچوب تاکید کردند.  5-3

هاي ارجاع کار به نهایتاً مصوب گردید: کلیه اختیارات هیأت مدیره در خصوص تدوین فرمولها، رفع مشکالت، تدوین شیوه ها و نظام نامه 

نفر ( که لزوما  7نفر از  5اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیته راهبردي ارجاع کار تفویض گردید و کلیه مصوبات کمیته فوق به شرط امضاء 

  یک نفر ریاست سازمان می باشند) معادل مصوبه هیأت مدیره می باشد. 

ضو داراي حق راي به کمیته مذکور اضافه می شوند. از نماینده محترم اداره ضمناٌ آقاي مهندس ذوقی و خانم دکتر زنده دالن به عنوان ع

  کل راه و شهرسازي و مشاورین محترم سازمان در جلسات دعوت خواهد شد. 

ضمناً این کمیته اجازه بازنگري و ایجاد تغییرات احتمالی در مصوبات قبلی هیأت مدیره در خصوص ارجاع کار و فعالیت اشخاص حقیقی و 

  قوقی را خواهد داشت.ح

  :تعیین عضو شوراي رابط نظام کاردانی، جایگزین آقاي دکتر ریاضی -4

  مصوبه : آقاي مهندس اسدي به عنوان عضو شوراي رابط نظام کاردانی تعیین شدند. 

  تعیین تکلیف مطالبات برخی تشکل هاي صنفی: -5

  داشتند. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مصوب شد:آقاي مهندس کامران به مطالبات تشکلها و انجمنها اشاره 

مصوبه کلیه اختیارات هیأت مدیره به جهت مذاکره با سازمان نظام کاردانی و انجمنهاي معماران تجربی، سازندگان و انبوه سازان و تعیین 

تصمیم در خصوص ادامه همکاري احتمالی با ایشان با تکلیف مطالبات مالی مورد ادعاي ایشان و عقد صلح نامه در خصوص مطالبات و اخذ 

اختیارات مالی کامل در چار چوب بودجه مصوب به کمیته اي متشکل از آقایان مهندس کامران، مهندس اسدي ، مهندس آهوي، مهندس 

  بهلول، دکتر فرشیدیانفر و نماینده بازرسین محترم تفویض گردید. 
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  عادل مصوبه هیأت مدیره می باشد. پرداختهاي مالی مبدیهی است مصوبات این کمیته به جهت 

  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  97سر رسید سال در ادامه موضوع چاپ - 6

با هماهنگی ریاست سازمان تا به خانم دکتر زنده دالن تفویض گردید  97مصوبه: اختیارات هیأت مدیره در خصوص چاپ سر رسید سال 

  نسبت به اخذ تصمیمات مقتضی اقدام نمایند. 

  


  

 


