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سی و ششمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

سی و ششمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/05/12 از ساعت 16 تا 20:30 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-در خصوص پرداخت مرحله حق الزحمه خدمات مھندسی ارجاع شده، موضوع به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر شد تا زمان فراھم شدن گزارش مرحله
ای ناظرین و نرم افزار مربوطه و نیز تعیین مقدمات و ساز و کار حقوقی و مالی فرآیند پرداخت مرحله ای در بانک و ارائه پیشنھاد از طرف ھیأت رئیسه، پرداخت

مرحله ای صرفاً برای پروژه ھای ساختمانی گروه د، پرداخت ٣٠ درصد حق الزحمه به صورت نقدی و مابقی به صورت چک به تصویب باشد.

2- مقرر شد پروژه ھایی که تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 98/5/14 ثبت موقت شده باشند و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/5/30 بررسی نقشه
معماری و پرداخت حق الزحمه سازمان انجام پذیرد می توانند نسبت به معرفی ناظرین پروژه و ثبت نھایی بر اساس تعرفه ٩٧ اقدام نمایند. در غیر اینصورت
مطابق ضوابط ارجاع کار ناظرینی که ھنوز معرفی نشده اند باید از طریق سیستم ارجاع معرفی گردند و حق الزحمه این مھندسین و حق السھم سازمان نیز

بر اساس تعرفه ٩٨ محاسبه خواھد شد.

3- مقرر شد برای پروژه ھای کمتر از ۴٠٠ متر مربع، برای سازندگان حقوقی نیز ھمانند سازندگان حقیقی، یکبار تعداد کار محسوب نگردد.

4- مقرر شد در شھرھایی که ٧۵ درصد تعداد کار سازندگان حقیقی و حقوقی استفاده شده باشد، به استناد به تبصره ٢ ماده ۴ دستورالعمل شماره
56096/100/02 مورخ 87/11/2 در خصوص سازندگان، یک تعداد کار به تعداد کار فعلی سازندگان اضافه شود.

5- با عنایت به شروط جدید شرکت ھای بیمه دانا و سامان، مقرر شد جھت تأمین منافع مھندسین از نظر حذف زمان انتظار و دو برابر نشدن حق بیمه والدین
تحت تکفل، سازمان با شرکت بیمه سامان نیز مذاکره انجام دھد.

6-گزارش عملکرد کارگروه بیمه تامین اجتماعی توسط آقای دکتر نعمتیان ارائه شد که به طور خالصه از این قرار است که اصالحیه ای بر قانون بیمه ھای
اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨۶ اعمال گردد و به قانون بیمه اجتماعی مھندسین ساختمان و کارگران ساختمانی تغییر نام یابد که کلیات آن تصویب

شد و به منظور انجام مطالعات امکان سنجی و تھیه طرح توجیھی جھت بررسی بیشتر و اعمال اصالحات الزم موضوع به جلسات آتی موکول شد.


