
  1/11/1391گزارش ساالنه بازرس انجمن مسوولين فني گيالن منتهي به 
  

تعداد يك جلسه اعضاي هيئت مديره با  1/11/1391الي  1/11/1390در طي دوره يك ساله از 
جلسه رسمي و تعدادي جلسه غير رسمي توسط اعضاي هيئت  4رياست غذا و دارو و تعداد 
  :جلسات به شرح زيردر دفتر انجمن پيگيري گرديد مصوبات اين. مديره انجمن تشكيل گرديد

  
در جلسه اعضاي هيئت مديره با رياست غذا و دارو مقرر گرديد كه در قرارداد هاي مسوول فني 

ساله مي باشد با استناد به  5مورد مدت قرارداد حذف گردد تا مدت تمديد پروانه مسوول فني كه 
  . مقررات غذا و دارولحاظ گردد

جهت  مقرر گرديد كه خدمات رفاهي چون بيمه تكميلياعضاي هيئت مديره  در جلسه -1
اعضاي انجمن و ساير كارشناسان فعال در واحد هاي صنعتي تدوام داشته باشد كه پيرو اين 

نفر از مسوولين فني مشمول بيمه تكميلي گرديدند و تدابيري اتخاذ گرديد تا  60مصوبه تعداد 
  .ل امكان استفاده از اين خدمات را داشته باشندمسوولين فني جديد در طول سا

  

به نحوي كه در صورت تقاضاي  امكان بازديد از نمايشگاههاي تخصصي فراهم گرديد -2
مسوولين فني و به حدنصاب رسيدن اين عزيزان انجمن امكانات اياب و ذهاب اعضا را فراهم 

فني دريافت نمايد در اجراي اين نمايد و تنها بخشي از هزينه هاي مورد نياز را از مسوولين 
  .فراهم گرديد 91مصوبه امكان بازديد از نمايشگاه تخصصي صنايع غذايي در خرداد ماه سال 

  

به واحد هاي صنعتي متقاضي مسوول  ساماندهي و ثبت نام از افراد بيكار و معرفي آنها -3
  .فني و مسوول آزمايشگاه

غ التحصيالن صنايع غذايي و شيمي در مقطع نفر از فار 198در اين دوره يك ساله تعداد 
كارشناسي و كارشناسي ارشد ثبت نام كردند كه با احتساب افراد ثبت نام شده قبلي تعداد افراد 

اين افراد بر اساس جغرافياي محل سكونت و  .نفر رسيد 518به تعداد  1391بيكار تا آخر دي ماه 
د و براساس الويت ثبت نام و رشته تحصيلي رشته تحصيلي در دفتر ثبت نام وساماندهي گرديدن

و محل زندگي و سابقه كار و مطابقت آن با درخواست صاحبان واحد هاي صنعتي در گروههاي 
  .نفره به اين واحد ها معرفي مي گردند ليست افراد معرفي شده در دفتر انجمن موجود مي باشد 8
  

شده به معاونت غذا و دارو تكميل  معرفي نفر از مسوولين فني 26در طي اين مدت پرونده  -4
و تحويل كميته فني داده شد شايان ذكر است كه اغلب اين افراد جايگزين مسوولين فني مستعفي 

  . گرديدند



، اين صندوق به پيشنهاد اعضاي هيئت مديره و تعدادي از  تشكيل صندوق قرض الحسنه -5
تشكيل گرديد و پس از  1391ن مسوولين فني با سابقه به صورت غير رسمي از اول فروردي

تشكيل مجمع و تصويب اساسنامه و آيين نامه داخلي و صدور دفترچه هاي اقساط و افتتاح 
حساب مجزا در بانك ملت از مهر ماه به صورت رسمي شروع به كار نمود اين صندوق هم 

مسوولين ريال مي باشد كه با كمك انجمن  000/000/59سهم به مبلغ موجودي  41اكنون داراي 
 3ماهه و كارمزد  18ريالي با اقساط  000/000/10نفر از اعضا وام  7فني توانسته است به تعداد 

  .درصدي داده شد
نفر از  60در اين مدت پرونده  :يه حساب مسوولين فنيوبررسي استعفا و ترك كار و تس -6

نفر  14گرديد كه واحد صنعتي بررسي گرديد در اين بررسي معلوم  50مسوولين فني شاغل در 
از  .از مسوولين فني به دليل تعطيلي كارخانه و يا فروش و نيمه فعال شده واحد بيكار گرديدند

نفر از مسوولين فني موفق شدند پس از بيكاري در  32تعداد پرونده هاي بررسي شده تعداد 
كاري كارفرمايان نفر به علت عدم هم 9كارخانه و يا دفتر انجمن  تسويه حساب نمايند  و پرونده 

كه پيگيري مجدد آن توسط انجمن منوط به فعال شدن واحد صنعتي  به اداره كار ارجاع داده شد
  )6 -1پيوست ( .و معرفي مسوول فني جديد مي باشد

  

تا امكان درج اطالعات و مشاركت بيشتر  سايت انجمن به نحوي تغيير يابدمصوب گرديد  -7
اعضا فراهم گردد كه در راستاي تحقق آن سايت انجمن مجدا با فرمت جديد راه اندازي گرديد و 

  .بخش هاي طرح ديدگاه به آن اضافه گرديد تا امكان تبادل اطالعات اعضا وجود داشته باشد
  

ال و واريز سود حاصل از آن به ري 000/000/100به مبلغ  ساله 5افتتاح حساب بلند مدت  -8
  .حساب جاري انجمن

   

دوره  18در طي يك دوره يك ساله  :برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و مديريتي -9
از  .نفر از مسوولين فني شركت كردند 440آموزشي برگزار گرديد كه در اين دوره ها تعداد 

 دوره منحصراً 15ديد و دوره به صورت مشترك برگزار گر 3دوره هاي برگزار شده تعداد 
  .توسط انجمن با مجوز معاونت غذا و دارو و در اداره غذا و دارو تشكيل شد

  

   انجمنهاي بررسي درآمد   -10
  :شامل موارد مشروحه زير مي باشد درآمد انجمن



شامل حق عضويت اعضاي جديد و تمديد عضويت  –درآمد دريافتي بابت حق عضويت  -10 -1
از خدمات بيمه اي كه در طي دوره يك ساله مجموع دريافتي بابت و حق عضويت جهت استفاده 

  .ريال بوده است 000/000/60حق عضويت مبلغ حدود 
درآمد حاصل از دوره هاي برگزار شده توسط انجمن : درآمد حاصل از دوره آموزشي  -10 -2

به  طي فيش هاي واريز ي شركت كنندگان محاسبه مي گردد و پس از كسر هزينه هاي مربوط
پرداختي به اساتيد و اياب و ذهاب و اقامت و پذيرايي از اساتيد و ساير هزينه هاي موجود 
محاسبه مي گردد هم چنين درآمد حاصل از دوره هاي مشترك با بخش خصوصي طبق قرارداد 

درصد فيش واريزي شركت كنندگان مي باشد و دو دوره مشترك با معاونت غذا  20منعقده مبلغ 
توافق انجام شده مبلغ يك فيش واريزي از شركت كنندگان مي باشدبنابراين مجموع و داروطبق 

                  000/885/56درآمد حاصل از دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط انجمن مبلغ 
  )10-2-1پيوست ( .مي باشد

ريال  000/000/110مبلغ  29/4/91در مورخ :درآمد حاصل از سود سپرده بلند ملت   - 10 -3
 30/7/1391اب سپرده بلند مدت و كوتاه مدت اختصاص داده شد كه در مورخ جهت افتتاح حس

ريال بسته شد و به حساب انجمن واريز گرديد و هم  000/000/10حساب كوتاه مدت به مبلغ 
 820/643/1ريال در حساب بلند مدت موجود مي باشد كه ماهانه مبلغ  000/000/100اكنون مبلغ 

ماه مبلغ  6يز مي گردد كه درآمد حاصل از آن در طي سود به حساب جاري انجمن وار
  .ريال مي باشد 920/862/9

شامل معرفي كارورز به واحد هاي صنعتي ، ترسيم نقشه هاي بهره :ساير درآمدها   -10 -4
با همكاري اعضاي انجمن انجام مي شودو درآمد حاصل از آن بين  برداري كه هر دو مشتركاً

  .تقسيم مي شود )ن فنيمسوولي(انجمن و مجريان امور 
      عبارتند از هزينه هاي جاري و هزينه هاي مصوب كه به شرح زير  هزينه هاي انجمن -11

  :مي باشد
  .ريال بوده است 000/120/143هزينه آموزش كه در اين دوره مبلغ  - 1-11
هزينه هاي جاري ، شامل هزينه هاي اداري و پرسنلي و اطالع رساني و و جلسات و  - 2-11

  .ريال مي باشد 000/000/65جمعا به مبلغ حدود .... ها و تلفن و پذيرايي
ريال و پيش  000/550/7به مبلغ  1391هزينه هاي هداياي نوروزي متعلق به نوروز  - 3-11

ريال بابت تهيه  000/950/7به مبلغ  92پرداخت مربوط به هداياي نوروزي متعلق به نوروز سال 
   .سررسيد بزرگ چرم

ريال  000/400/5ازي و به روز رساني سايت انجمن در طي اين دوره به مبلغ هزينه بازس - 4-11
  .مي باشد



   :موجودي انجمن -12
ريال بوده است  000/000/118مبلغ  1/11/90موجودي انجمن در ابتداي سال مالي انجمن مورخ 

ريال  000/000/150كه پس از اضافه نمودن كليه درآمد ها و كسر هزينه هاي اعالم شده به مبلغ 
  .ريال از آن در حساب بلند مدت موجود مي باشد 000/000/100افزايش يافته است كه مبلغ 

  
  خانم مهندس فرانك حيدري : بازرس انجمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :6-1يوست پ
  :بررسي استعفا و يا ترك كار و تسويه حساب مسوولين فني به شرح زير مي باشد

  
  :از ال شدن كارخانه عبارتندمورد تعطيلي يا فروش و نيمه فع 14
آفتاب سبز  -5داماش   -4نفر   4گلچين بندر كياشهر  -3فرالبن آستارا   - 2ستارگان نيك  -1

آب معدني  - 9لبني شهرام   -8نفر   2كسري شمال  - 7خوشه هاي سبز پاسارگاد  - 6لوشان  
  حرير باران  -14تك ظرف   - 13ياس گل ماسال   -12آردينه   -11ژاو شيمي  -10خوشه  

  

  :تسويه حساب هاي انجام شده مورد 32
شيرين خرما  -5آب معدني شمام   -4فرازنگر خاورميانه  -3ستارگان نيك  -2 فومن شيمي  -1
ژاو شيمي   -10كسري شمال   -9گلسبز املش    -8آب معدني خوشه   -7چاي نوشينه  -6نفر   2

      ستپوشد - 15چاي رفاه   -14بسته بندي اميد  -13درساي شفت   - 12ايران رايحه   -11
آردينه   -19آرين كوثر  -18لقمه ساز   -17)  انجمن برگشت به كار(پالستيك آرين مهر   -16
 )انجمن(چاي كوهپايه  -24رفاه    - 23فومن وش    -22آفتاب تابان   -21سرزمين سبز   -20
)   نانجم(نفر  2دامالء  -28 )انجمن (چاي علي نيا  -27شكوه شاد   -26سبز رنگ منجيل   -25
  ايران رايحه -32آريا مطمئن   - 31)  انجمن(آب خوشه  - 30درساي شفت   -29

  

  :موردپرونده هاي معلق و ارجاع داده شده به اداره كار 9
دامالء  -6دام و دريا     -5شهدنوش     -4ليكو    -3گل نساء   -2 نفر 3شهر  گلچين بندر كيا -1
  آب خوشه  -9بز پاسارگاد  خوشه هاي س -8)  معلق(فرالبن  - 7) معلق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  10-2-1:پيوست شماره 
  :1/11/91الي  1/11/90از دوره هاي آموزشي برگزار شده 

  
  تعدادشركت كننده  دوره آموزشي  مورخ

6/11/90  IMS 33  
  13  )خصوصي بخش(آماريكنترل كيفيت  23/11/90
  23  تكنولوژي پليمر  2/12/90

  28  اصول كاليبراسيون  13/2/91
  37  مديريت بدون استرس   31/2/91
  20  17025مميزي ايزو   30/3/91
  15  )اداره( كيفيت محصوالت لبني  13/4/91
  5  )بخش خصوصي(كروماتوگرافي   21/4/91
  5S 24مديريت   31/5/91
  56  دوره2روشهاي نمونه برداري   9/7/91
  31  روش تحقيق در اينترنت و يك فيش هفت ابزار  3/8/91
  26  آزمون شيميايي آب   15/8/91
  54  )اداره(سم شناسي مواد غذايي   30/8/91
  22  9001مباني ايزو   11/9/91
  22  آموزش بدو استخدام   28/9/91
  31  بهداشت و ضدعفوني خطوط توليد  20/10/91
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