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 گزارش هيات مدیره در مورد فعاليت هاي كانون در اردیبهشت ماه 97

 

موضوع اين جلسات به شرح خالصه اقدامات و تصميمات  .جلسه برگزار كرد چهار ،ماه ارديبهشتت مديره در هيا

 :می باشدزير 

كه با  ای مركزی كانون، طرح اوليهدر راستای بررسی فرآيند تکميل ساخت پروژه پونک با هدف استقرار دبيرخانه  -1

مطرح و مديره هماهنگی آقای مهندس سلمان زاده توسط آرشيتکت تهيه شده بود با حضور ايشان در جلسه هيات 

شده در اين جلسه، اين طرح اصالح شده  عنوانمورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد بر اساس نظرات و پيشنهادهای 

مسائل مربوط به مجوز فعاليت در در خصوص  ه هيات مديره ارائه گردد.و در اسرع وقت جهت بررسی مجدد ب

 محل پونک نيز قرار شد پيگيری های الزم بعمل آيد.

مدارک مربوط به فرآيندهای ثبتی كانون تحويل وكيل شده است. مسائل كالن ثبتی كانون نيز مورد بحث و بررسی  -2

مهندس مسگرپور با حضور ايشان و آقای  آقای شده از سویقرار گرفت و مقرر شد جلسه مشورتی با مشاور معرفی 

 صالح آبادی برگزار شود.

و گردهمايی های عمومی كانون كه توسط آقای دكتر فرزانه برنامه ريزی جلسات عمومی، مراسم  شيوه نامه -3

يات مديره مورد بررسی و اصالح قرار گرفت. مقرر شد نسخه نهايی برای تاييد و تصويب به ه ،پيشنهاد شده بود

 ارائه شود.

جهت توزيع در بين شركت كنندگان در  97نسخه سالنمای  800ميليون ريال كمک مالی و تعداد  30مبلغ  -4

اين كنفرانس غرفه ای جهت در يازدهمين كنگره بين المللی مهندسی عمران در اختيار دانشکده قرار داده شد. 

 داده شد.در اختيار كانون قرار  فرم عضويتانتشارات و  عرضه

 حدود يک هزار نسخه سالنمای باقيمانده ، مقرر شد دبيرخانه با اعضا جهت پرداخت حق عضويت خصوصدر   -5

به هر كدام از اعضايی كه حق عضويت خود را پرداخت می نمايند يک نسخه از اين سالنما هديه تماس گرفته و 

 طريق سايت و تلگرام و ايميل صورت پذيرد. اطالع رسانی وسيع در اين خصوص از در اسرع وقتنمايد. قرار شد 

 در شد مقرر ،های قبلسال تکميلی بيمه قرارداد مورد مسائل مالياتی مربوط به  درخزانه دار  توضيحات به توجه با -6

انجام در كانون اين بيمه  به مختص از طريق يک حساب جداگانه بيمهاين  موضوعمالی  های گردش كليه 97 سال

 داده شود.

 گزارش دبير از روند رو به رشد جذب حق عضويت ارائه شد. -7

سيمينار بررسی اصالحات ساختاری سازمان نظام مهندسی توسط كميته عمران با حضور مسئولين وزارت راه و  -8

 برگزار شد.  16/2/97شهرسازی و نظام مهندسی در تاريخ 
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 اصالح قرار گرفت. سی ومورد برر 97و بودجه پيشنهادی  96الصورت های عملکرد مالی س -9

گردهمايی مرداد ماه با حضور ايشان موضوع مقرر شد  ،محمدعلی موحددكتر مهندس مهنا با آقای  آقای بر اساس مذاكره  -10

 داده شود.اختصاص  ايران  در در خصوص تاريخچه نفتبه سخنرانی 

ساختاری در رويه های زمينه اصالحات دكتر آخوندی در آقای سخنرانی ماه به  ارديبهشتمقررشد گردهمايی  -11

 حاكم بر نظام مهندسی اختصاص يابد.

گزارش هيات مدیره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


