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بیستمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

 

بیستمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/01/17 از ساعت 16 تا 19 در محل سازمان برگزار و گزارشاتی توسط روسای ادارات خدمات مھندسی،
اداری مالی و کنترل نظارت در خصوص عملکرد سال 97 ارائه گردید که خالصه آن ھا به شرح ذیل می باشد:

1- آقای مھندس یوسفی رئیس اداره خدمات مھندسی در خصوص ثبت پروژه ھا در سال 97 و به خصوص روزھای پایانی سال گزارش دادند که مجموع پروژه ھای
ثبت شده در سال 97 حدود 13 درصد (سیزده درصد) بیشتر از پروژه ھای ثبت شده در سال 96 بوده است. در ادامه گزارش تعداد کار کل، تعداد کار کل مصرف شده
و تعداد کار طراحی مصرف شده به تفکیک ھر شھر ارائه داده شد که اختالف قابل مالحظه ای بین تعداد کار کل موجود و تعداد کار مصرف شده در رشته عمران

وجود دارد و در سایر رشته ھای برق، مکانیک و معماری وضعیت این اختالف چندان زیاد نیست.

2- آقای میکائیل مھدوی رئیس اداره مالی اداری درخصوص چکیده عملکرد مالی سال 97 گزارش دادند که در ردیفھای درآمدی مبلغ محقق شده بیش از 33 میلیارد
تومان نسبت به 38 میلیارد تومان پیش بینی شده بوده است که حدود 87 درصد از درآمد پیش بینی شده می باشد و با توجه به اینکه بعضی از سندھا ھنوز ثبت
نشده انتظار می رود که درآمد نھایی سال 97 بالغ بر 90 درصد شود. در بخش ردیف ھای ھزینه ای ابتدا درصد ھای ھزینه شده در ھر ردیف نسبت به مبالغ پیش
بینی شده ارائه گردید که در مجموع با احتساب ھزینه ھای احتمالی که ھنوز اسناد آنھا قطعی نشده و در گزارش درج نگردیده کل ھزینه ھای محقق شده نزدیک
به 32 میلیارد تومان خواھد بود. در ادامه تسھیالت اعطایی به مھندسان توسط بانک ھای مختلف به تفکیک ھر یک ارائه شد.که به تفکیک معرفی نامه ھای صادره

به شرح ذیل بوده است:

بانک قرض الحسنه مھر 1211 فقره 70410000000 ریال
بانک صادرات 926 فقره 486220000000 ریال

بانک ملی 52 فقره 38550000000 ریال
بانک رفاه 18 فقره 8950000000 ریال

3- آقای مھندس احمدرضا کتال رئیس اداره کنترل نظارت در خصوص عملکرد اداره متبوع طی یک ماھه اسفند 97 که فعالیت این اداره آغاز شد گزارش الزم را ارائه
دادند در این گزارش تعداد بازدیدھای کنترل نظارت در بخش ھای مختلف گزارش شد. درخصوص تعداد پرونده ھای تشکیل شده در شورای انتظامی، تشکیل
کارگروه قضایی که در خصوص موارد تخلف ھای انجام شده توسط ارگانھای مختلف و نحوه برخورد با آنھا است، تشکیل کارگروه ایمنی و کارگران ماھر و در
خصوص پروژه ھای ثبت نشده در سازمان در شھرھای مختلف توضیحاتی ارائه دادند و ھمچنین برنامه و اھداف اداره کنترل نظارت در سال 98 در زمینه ھای اصالح
نظام نامه کنترل نظارت، برنامه ھای دفاتر نمایندگی، کارگروه آزمایشگاه ھا، اجرایی نمودن آزمایشات جوش و برگزاری کالس ھا و کارگاه ھای آموزشی، به طور

کلی توضیحاتی داده شد.

4- درخصوص ساعت برگزاری جلسات ھیأت مدیره در شش ماھه اول سال 98 مقرر گردید که ساعت 16 جلسه آغاز شود.


