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مصوبات جلسات هیأت مدیره
( دوره هشتم )
تاریخ جلسه99/9/21:

محل جلسه :ساختمان مرکزی سازمان

اصلی:

فوق العاده :

دستور جلسه :گزارش رئیس سازمان ،نطق پیش از دستور – تعیین تکلیف نمایندگان محترم برون سازمانی – نظارت و طراحی یا محاسبه در
یک پروژه دارای کد نوسازی واحد ،یک کار محسوب گردد و در صورت فقط طراحی و یا محاسبه با ضریب تعدیل منظور گردد -تعیین نماینده
هیات مدیره در شورای حل اختالف و کمیسیون معامالت-تعیین اعضا کمیته آموزش و نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش – طرح برخی
نامه های وارده – سایر موارد

جلسه با تالوت آیات قرآن توسط آقای مهندس بشیر آغاز شد.
مقرر گردید که هیات عامل صندوق هرچه سریعتر برنامه ای خود را جهت اداره ی صندوق به هیات مدیره ارائه داده و بر
اساس برنامه ی منظمی حداقل هر  6ماه یکبار گزارش کار ارائه دهند .همچنین در خصوص فعالیتهای رفاهی تمرکز نمایند
و پیشنهادات خود را ارائه کنند.
مهندس شرکاء فرمودند درپیوست مبحث سوم مقررات ملی مشخص شده که جایگاه آتش نشانی فقط جهت ارائه پاسخ
به استعالمسازمان نظام مهندسی است درخصوص موضوع تست جوش می بایست گزارشی تهیه و به آقای مهندس فرشته
پور نماینده ی محترم اداره کل راه و شهرسازی تحویل می دهیم تا از این حالت انحصارگرایی آن را خارج کنند و تعرفه را
سازمان نظام مهندسی برای تست فوق الذکر تعیین نماید.
مصوبه :در خصوص تعیین نمایندگان برون سازمانی مقرر شده لیست پیشنهادی اعضای مورد تائید هیات مدیره جهت
تعیین و تکلیف نهایی به هیات رئیسه واگذار گردد.
مصوبه :در خصوص ساختمان خیابان راهنمایی با توجه به تقاضای دریافت حق تقدیمیاداره ی محترم اوقاف به میزان
دو میلیارد و پانصد میلیون ریال در مرحله ی اول و اعالم مبالغ دیگر در مرحله ی بعد به دلیل تغییر کاربری ،ساختمان
می بایست هرچه سریعتر تخلیه گردد و در گام بعدی هیات کارشناسی آن را قیمت گذاری نمایند و به عنوان مبنای اولیه
در بودجه پیشنهادی برای ساخت ساختمان جدید سازمان قرار گیرد.
مهندس فرشته پور فرمودند اگر تغییراتی در زمینه تعداد کار مد نظر سازمان است پیشنهاد به هیات چهارنفره ارسال تا
بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
مصوبه :نمایندگان هیات مدیره در شورای حل اختالف :جناب آقای مهندس جنتی پور ،کمیسیون معامالت :جناب آقای
دکتر موسوی تقی آبادی  ،کمیته آموزش  :جناب آقای دکتر رضوی معرفی گردیدند.
مقرر گردید اعضای پیشنهادی شورای حل اختالف که توسط هیات مدیره مطرح شده بود پس از اخذ تائید از شورای
انتظامی مجدد در جلسه ی هیات مدیره مطرح شود.



