بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته پیمان مورخ 95/4/23

پیرو دعوتنامه شماره 608961مورخ  95/4/21جلسه کمیته پیمان در روز چهارشنبه ساعت  8صبح مورخ
 95/4/23در محل این سازمان تشکیل گردید  .به علت عدم حضور نماینده محترم نوسازی  ،توسعه و تجهیز
مدارس استان دستور کار اول از دستور جلسه خارج گردید و مقرر شد اداره کل نوسازی  ،توسعه وتجهیز مدارس
گزارش اقدامات انجام شده را در خصوص تعیین تکلیف پروژه احداث اسکلت هنرستان فنی وحرفه ای دامغان را
کتباً به سازمان ارسال نماید .
سایر دستورکارهای جلسه مورد بحث وبررسی قرار گرفت و موارد ذیل مصوب گردید :
 -1با توجه به بررسی مدارک ومستندات ارائه شده در خصوص میزان کارکرد پیمانکار پروژه مرمت نمایشگاه دائمی
محیط زیست استان و توضیحات نماینده محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان  ،مقرر گردید دستگاه
اجرایی حق و حقوق پیمانکار را در چارچوب ضوابط ومقررات پرداخت نماید .
 -2متن پیش نویس ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه های استانی  -ارسالی از سوی امور نظام فنی و اجرایی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بررسی و مقرر شد پیشنهادات زیر به سازمان منعکس گردد :

 حذف تبصره ذیل ماده  5مبنی بر نصاب مجموع مبالغ مجوز اخذ شده برای یک پروژه ( با توجه به اینکه پروژه های
مستمر با ماهیت تعمیراتی یا نگهداری  ،سالیانه مجوز امانی گرفته و معموال پیش بینی اعتبار آنها در طول برنامه
پنج ساله انجام می گیرد ،لذا امکان رعایت سقف مبالغ برای این نوع پروژه ها میسور نمی باشد) .
 در بند (ث) ذیل ماده  6کلمه " به عنوان مسوول فنی " حذف و بجای آن کلمه " نماینده مطلع " جایگزین گردد .
( دلیل این پیشنهاد این است که در بند (ت ) همین ماده مسئولیت انجام کار از طرف دستگاه از نظر رعایت
مشخصات فنی و  ...با بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی که غالباً از خارج دستگاه انتخاب شده اند صورت می
گیرد لذا وجود یک نماینده مطلع از بطن دستگاه برای پاسخگویی های احتمالی ضروری می باشد ).
 پیشنهاد گردید در فرم پیوست این بخشنامه بجای جدول اکیپ اجرایی  ،مشخصات افراد معرفی شده براساس بند
(ت ) و ( ث) ماده  6درج و بامضای ایشان برای دبیرخانه شورای فنی فرستاده شود .

اعضای حاضر در جلسه :
 -1منصور صبیری مدیر امور نظام فنی واجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 -2محمود اسکندری نماینده انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی
 -3سید ابوالفضل حسینی نماینده اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان
 -4یحیی خالقیان نماینده اداره کل راه و ترابری استان
 -5صفرعلی همتی نماینده اداره کل جهاد کشاورزی استان
 -6محمد هادی مصطفایی نماینده شرکت آب منطقه ای استان
 -7محمدجواد صحفی نماینده دفتر فنی استانداری
 -8مرتضی یوسفیه رییس امور مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
 -9میترا کسایی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

