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بیست و نھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

 بیست و نھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/03/25 از ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-موضوع نامه شماره 84/4/26256 مورخ 98/3/21 معاون محترم ھماھنگی امور عمرانی استاندار مبنی بر تغییر ساعت کاری از 25 خرداد تا پایان مردادماه سال
جاری که ساعت 6:30 تا 13:30 و پنج شنبه ھا 6:30 تا 12:30 اعالم شده است طرح و ابتدا به اتفاق آرا در دستور جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی به

تصویب رسید.و روزھای پنج شنبه نیز کما فی السابق تعطیل خواھد بود.

2-موضوع درصد کسر حق الزحمه خدمات مھندسی ابالغی از سوی مقام وزارت راه و شھرسازی به کلیه سازمان ھای استان ھا مبنی بر اینکه کسر حق الزحمه
برای ساختمانھای گروه الف و ب حداکثر 5 درصد، برای گروه ج حداکثر 4 درصد و برای گروه د حداکثر 3 درصد انجام پذیرد، با توجه به اینکه تأثیر قابل مالحظه ای روی
درآمدھای سازمان خواھد داشت و نیاز به اصالح بودجه مصوب سازمان دارد، در جلسه مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر شد موضوع در جلسه مجمع

عمومی فوق العاده اصالح بودجه در نوبت اول 98/4/29 و نوبت دوم 98/5/5 برگزار گردد.

3-مقرر شد جلسه اول و دوم مجمع عمومی برای تصویب و ارائه گزارش تراز مالی سال 97، در نوبت اول 98/5/7 و نوبت دوم 98/5/19 برگزار گردد.

4-موضوع بیمه تکمیلی اعضا که به صورت طرح 1 پایه و طرح 2 ویژه جھت استعالم از شرکت ھای بیمه تھیه شده است و در جلسه مطرح و ارقام پیشنھادی در
بخش ھای مختلف خدمات درمانی به بحث و بررسی گذاشته شد که با کلیات آن موافقت شد و تعدیل برخی از نرخ ھا در اختیار ھیأت رئیسه قرار گرفت.

5-مقرر شد با شرکت ھای بیمه با این شرایط عقد قرارداد شود (موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای مھندسان و کارفرمایان):

الف) تمام خروجی ھای نظام مھندسی منضم به بیمه نامه مسئولیت باشد؛ ب) تمام بیمه ھا باید به نحوی باشد که بیمه مسئولیت کارفرما و مھندسین توأمان با
یک شرکت بیمه باشد. ج) کارفرما و مھندسین در انتخاب شرکت بیمه گر مختار باشند.

6-شیوه نامه ارجاع نظارت، تھیه شده توسط کارگروه ارجاع نظارت در اختیار اعضاء محترم ھیأت مدیره جھت مطالعه قرار گرفت و مقرر شد موارد مد نظر، جھت طرح
در جلسه بعدی و تصمیم گیری در دستور کار قرار گیرد.

 


