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بیست و ھشتمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

بیست و ھشتمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/03/11 از ساعت 16 تا 19:30 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-با رأی اعضای ھیأت مدیره، پیشنھاد رئیس محترم جلسه در خصوص پیشنھاد بیمه مسئولیت توسط بیمه دانا در دستور جلسه قرار گرفت و با توجه به اینکه رقم
پیشنھادی بیمه دانا با شرایط مشابه بیمه ایران به سازمان ارائه داده شد و مناسب تر می باشد، مقرر گردید پیشنھاد بیمه دانا در سایت سازمان قرار گیرد تا اعضا

سازمان و کارفرمایان در صورت تمایل از خدمات بیمه دانا بھره مند گردند.

2-در خصوص پروژه ھایی که مالک از سازمان خروجی گرفته و بعضاً پروانه ھم دارد وقتی مالک عوض می شود و پیشرفت فیزیکی صفر درصد است؛ آیا مالک جدید
حق عوض کردن مھندسین تعیین شده قبلی را دارد یا خیر؟ که این موضوع با رأی ھیأت مدیره وارد دستور جلسه شد و سپس به بحث و بررسی گذاشته شد و
مقرر شد در صورت درخواست مالک جدید مبنی بر تعویض مھندسین ارائه دھنده خدمات مھندسی با این شرط که از تعھد و ظرفیت اشتغال (از نظر متراژ و تعداد
کار) مھندسین ناظر قبلی آزاد گردد و با لحاظ خروجی نظام مھندسی موجود باشد و کار شروع نشده باشد و مالک تغییر کرده باشد شرایط انتخاب ناظرین جدید از

حیث اختیاری یا نظام ارجاع بودن (با نظر ھیأت رئیسه باشد) تعویض ناظر یا ناظرین بالمانع است.

3-موضوع انتخاب ترکیب اعضای ھیأت رئیسه دفاتر نمایندگی با توجه به مفاد نظامنامه سال 95 و تفاوت قابل توجه آن با نظامنامه سال 96 به بحث و بررسی
گذاشته شد اعضا محترم ھیأت مدیره نقطه نظرات متنوعی داشتند که در نھایت با عنایت به استعالم از شورای مرکزی و پاسخ شورای مرکزی مبنی بر بالمانع

بودن ادامه کار اعضای فعلی دفاتر نمایندگی برای مدت باقیمانده موضوع به رأی گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

4-انتخاب رئیس، نائب رئیس و دبیر برای دفاتر نمایندگی استان با رأی مخفی انجام پذیرفت و اسامی به شرح پیوست حائز اکثریت آراء شده و برای مدت یکسال
انتخاب شدند.


