
  4/5/93مورخ  دوره ششم جلسه هیأت مدیرههشتاد و یکمین مصوبات اهم 

مطرح سازمان اعضا سایر درخواست دفتر اطالعات مالیاتی کشور درخصوص ارائه اطالعات هویتی و فعالیت مهندسین ناظر و  -1

  عات مالیاتی ارسال شود . الاین اطالعات به دفتر اطکه با پیشنهاد هیأت مدیره مقرر شد 

صندوق تأمین اجتماعی ، پس از بحث  670درخصوص بیمه تأمین اجتماعی مهندسین داراي پروانه اشتغال موضوع بخشنامه  -2

ت بان نسبت به تشکیل صندوق بیمه مهندسین تا سقف پنج میلیارد ریال اقدام تا از محل موجودي نسمو بررسی مقرر شد ساز

درصد حداقل دستمزد حق بیمه یکسال اقدام شود ضمناً  50حداکثر به میزان  به اعطاء وام بیمه تأمین اجتماعی به مهندسین

  پرداخت وام براساس نظام نامه اي خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد .  دستورالعمل اجرائی نحوه باز

ا هیأت مدیره و موضوع بازدید اعضا هیأت مدیره از نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي و جلسه مشترك ب -3

  .که با موضوع موافقت شد  حهاي خاص مطرپروژه

پژوهشکده سوانح طبیعی درخصوص برگزاري کالس مطرح که با مبلغ دوازده میلیون  18/9/93مورخ  1666نامه شماره  -4

  . شد موافقت گردیدآموزشی سازمان بانفره با برنامه ریزي که مطابق با شرایط  80تومان از سرفصل آموزش به صورت کالس هاي 

توسعه خیریه و معلولین ذهنی نوشیروانی مطرح که با صد در صد تخفیف موافقت گردید و  12/4/93مورخ  347نامه شماره  -5

  مقرر گردید حق السهم سازمان از ردیف متفرقه پرداخت گردد . 

مطرح ایستاده در سالن اجتماعات دفتر دفتر نمایندگی تنکابن درخصوص نصب اسپیلیت  18/4/93مورخ  9476نامه شماره  - 6

  که با مبلغ سیزده میلیون تومان در این خصوص موافقت گردید . 

از دفتر نمایندگی جویبار درخصوص تسویه حساب کلی بدهی آن مطرح که تا سقف مبلغ  17/4/93مورخ  9348نامه شماره  -7

  هفت میلیون تومان در این خصوص موافقت گردید . 

ه بازسازي کمیسیونها مطرح که مقرر گردید که مطابق با نظام نامه کمیسیونها لیست افرادي که غیبت غیر موجه موضوع نحو -8

ضمناً مقرر گردید  ت مطرح شدهدااسازمان مطرح و با توجه به پیشنه داشته اند براي تصمیم گیري قطعی در هیأت مدیره

  کمیسیون شوراها از این قاعده مستثنی می باشد . 

ه مطرح که با یارتباط با مجتمع فرهنگی ورزشی درخصوص تخفیف خارج از سهمت تعاونی ایثارگران آمل در کدرخواست شر -9

  ه در این خصوص موافقت گردید . یپنجاه درصد تخفیف خارج از سهم

 شدح که مقرر خصوص ثبت قطعی مسکن مهر چهار مطرردر دفتر نمایندگی بابلسر د 10/4/93مورخ  8802نامه شماره  -10

  پروژه ثبت گردد و تا پایان سال در ظرفیت مهندسان باقی بماند و مهندسین متخلف به شوراي انتظامی معرفی گردند . 

  

  



اص داده شود صادامه پیشنهاد کمک به آسیب دیدگان برف غرب استان مطرح که مقرر گردید کلیه مبالغ که قرار بوده اخت -11

محل جشن روز  ازردد ( با پیشنهاد کارگروه ساب ویژه سازمان با هماهنگی امور مالی واریز گبراي آسیب دیدگان برف در ح

  ) هزینه گردد مهندس 

  .، روز پنج شنبه سازمان و دفاتر تعطیل اعالم گردد  عید سعید فطرمقرر گردید به مناسبت تعطیالت  -12
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