خالصه مذاکزات سی و سومیه جلسه هفتمیه دوره هیأت مديزه ساسمان استان مورخ 95/35/03
مطالب پیص از دستور:

1ـ آلای هٌْذس خطیبی درخصَظ تغییر رٍیِ چاپ ًطریِ پیام ًظام هٌْذسی بِ الکترًٍیکی ٍ ّوچٌیي عذم تطکیل
جلسات ضَرای رساًِ هطالبی هطرح ًوَدًذ.
2ـ آلای هٌْذس کریویآًچِ درخصَظ چرایی عذم اعطای صالحیت اجرا بِ هٌْذساى برق ٍ هکاًیک ٍ فراّن ًوـَدى
زهیٌِ کوبَد آًْا در آیٌذُ در ایي هَرد  ،ارتبـا الکترًٍیکـی ًـانراى بـا هٌْذسـاى ًـانر ّواٌّـ کٌٌـذُ ٍ دٍرُّـای
آتصًطاًی هسائلی هطرح کردًذ.
3ـ آلای هٌْذس فرًیا درخصَظ فیص حكالسحوِ کٌترل طراحی ًیلیٌ  ،ضـرای(پپایِ پرٍاًـِم هصـاحبِکٌٌـذااى بـا
داٍطلبیي بازرسی ٍ ّوچٌیي تعذد پرًٍذُّای هطرٍحِ در ضَرای اهي ضْرداری تْراى هَاردی را انْار داضتٌذ.
4ـ آلای هٌْذس کرهی درخَاست داضتٌذ کارارٍُ آتصًطاًی کِ در دٍرُ لبل در سازهاى فعـال بـَد ،هدـذدار در ایـي
دٍرُ فعال ضَد.
*******************
گسارش امور جاری:
ـ آلای هٌْذس بیطرف درخصَظ جلسِ ضَرای هرکسی با هَضَع رسیذای بِ پیصًَیس کٌتـرل سـاختواى هـَاردی
هطرح کردًذّ .وچٌیي عٌَاى کردًذ در جلسِای با دعَت آلای دکتر ضیباًی هذیرکل هحترم دفتر سازهاًْای هٌْذسـی ٍ
تطکلّای حرفِ ای ٍزارت راُ ٍ ضْرسازی ٍ با حضَر آلای دکتر هظاّریاى هعاًٍت هحترم هسکي ٍ ساختواى ٍزارت راُ ٍ
ضْرسازی هَضَع اصالح لاًَى ًظام هٌْذسی بحث ٍ بررسی ٍ تبادل ًظر ضذ .ریاست هحترم سازهاى درخصـَظ کویتـِ
حل اختالف ٍ ضَرای رساًِ ًیس هطالبی انْار ًوَدًذ.
*******************
طرح بند  1دستور جلسه درخصوص حسابهای سپرده سازمان در بانکهای عامل:
ـ در ایي ارتبا آلای هٌْذس کرٍبی اسارضی بِ اعضای ّیأت هذیرُ ارائِ دادًذ .پـس از بحـث ٍ بررسـی هصـَ ضـذ
اعضای هحترم ّیات هذیرُ اسارش تخلفات احتوالی در ارتبا با باًک ضْر ٍ هباحث هطرٍحِ در هَرد باًک آیٌـذُ را بـِ
بازرساى سازهاى ارجاع ٍ ایطاى ًیس نرف هذت یکواُ اسارش خَد در ایي خصَظ را بِ ّیأت هذیرُ ارائِ ًوایٌذّ .وچٌیي
هصَ ضذ هبالغ سپردُ سازهاى در باًک آیٌذُ ابما اردد.
*******************
طرح بند  1دستور جلسه درخصوص اقدامات کمیته بازرسی و ضفافسازی:
ـ در ایي رابطِ آلای هٌْذس طاّری بِ عٌَاى دبیر ایي کویتِ اسارش هبسَطی بِ اعضای ّیأت هـذیرُ ارائـِ ًوَدًـذ.
تصوینایری در ایي خصَظ بِ جلسِ آیٌذُ هَکَل اردیذ.
جلسِ رأس ساعت  1703:با رکر صلَات خاتوِ یافت.
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