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 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   11/09/1396 تاریخ جلسه:

اخذ تصمیم در خصوص  - ارائه طرح جامع بیمه ي مهندسین - رش رئیس سازمان، نطق پیش از دستورگزا	 :دستور جلسه

تصمیم درخصوص مجمع  اخذ -بررسی موضوع افزایش تعرفه مهندسین برق-استقرار نمایندگی سازمان در شهرستان بینالود 

طرح برخی -بررسی درخواست کارکنان سازمان در رابطه با تأسیس تعاونی مسکن کارکنان -95عمومی تراز و عملکرد سال 

  سایر موارد- نامه هاي وارده

  گزارش  جلسه :  

  در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته ارائه دادند. - 1

در نطق پیش از دستور آقاي مهندس بهلول گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراء مصوبه هیأت مدیره در  1- 1

پیشنهاد دادند  10- 40مورد تملک دو قطعه زمین مجاور باغ ارغوان ارائه دادند. ایشان با توجه به مذاکرات مالک زمین شماره 

  از قیمت کارشناسی خریداري شود.  که زمین مزبور در صورت لزوم به مبلغی باالتر

تکلیف آن اشاره کرده و با توجه به مالکیت کل سازمان در آقاي دکتر سیفی به مشکل سند باغ ارغوان و لزوم تعیین  2-1

  درصد باالتر از کارشناسی هم آنرا ارزشمند دانستند.  15الی  10منطقه با قیمت 

  تملک زمینهاي دو طرف خیابان، زمین خیابان هم قابل تملک است.  آقاي دکتر محسنی بیان داشتند که در صورت 1- 3

  آقاي دکتر فرشیدیانفر هم در خصوص وضعیت سند ملک مذکور سوال کردند.  1- 4

  در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:

ارغوان هیأت رئیسه اختیار دارد که  هر  در خصوص تملک دو قطعه زمین مجاور باغ 20/8/96مصوبه : در اصالح مصوبه مورخ 

مازاد به قیمت کارشناسی پس از کنترل  %15را با مبلغ حداکثر  1041و  1040و  1039سه قطعه زمین مجاور باغ به شماره هاي 

  صحت اسناد ملکی با رعایت بودجه مصوب تملک نماید. 

  تبادل نظر شد و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:در ادامه در خصوص عملکرد کمیته تعیین وضعیت امالك بحث و -2

مصوبه: با توجه به استعفاء آقاي دکتر ریاضی، آقاي دکتر محسنی جایگزین آقاي دکتر ریاضی در کمیته مذکور شدند. آقاي 

  دکتر محسنی به موضوع نحوه تشکیل دبیرخانه ملی صرفه جوئی مصرف انرژي در دوره قبل هیأت رئیسه اشاره کردند. 

  :ائه طرح جامع بیمه ي مهندسینار - 3

  پس از بحث و تبادل نظر در مورد موضوع به شرح ذیل تصمیم گیري شد :

طی حداکثر دو هفته آینده، جمع طوسی  و شوقیمصوبه : اعضاء کمیته بیمه به اتفاق آقایان مهندس هاشمی نسب، قاسمیان 

نمایند. ضمناً مصوب شد تا زمان تصویب طرح جدید، مطابق بندي موضوع بیمه مسئولیت مهندسین را به هیأت مدیره ارائه 

   درصد حق بیمه مسئولیت حداکثر تا سقف پانصد هزار تومان پرداخت شود. 50روال سابق معادل 

  در خصوص موضوع ادغام دفتر نمایندگی شهرستان طرقبه و شاندیز و تاسیس دفتر نمایندگی بینالود : - 4

دلیل شرایط این به  مقرر گردیدتر نمایندگی بینالود مصوب شد و طرقبه و شاندیز و تاسیس دفمصوبه: ادغام دفاتر نمایندگی 

  دفتر، مسئول دفتر بدون فرآیند انتخابات از طرف سازمان منصوب شود .

  بررسی موضوع افزایش تعرفه مهندسین برق: -5

تصمیمات سایر استانها را ارائه دادند. در نهایت پس در ادامه آقاي دکتر مزینانی به طرح موضوع پرداخته و مکاتبات مرتبط و 

  از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح ذیل تصمیم گیري شد.

شوراي مرکزي مصوب شد تا  21/01/1395/ش م مورخ 23833درصد رشته برق حسب نامه شماره  25افزایش تعرفه  مصوبه :

  نی اجرائی شود. پس از اخذ مصوبه هیأت چهار نفره و طی مراحل قانو
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  مطرح شد. 1395موضوع مجمع عمومی تراز و عملکرد سال - 6

به هیأت رئیسه تفویض گردید به نحوي که نوبت دوم در نیمه  95مصوبه : تعیین زمان برگزاري مجمع عمومی تراز و عملکرد 

  برگزار شود. 96اول بهمن ماه 

  در ادامه موضوع تشکیل تعاونی مسکن همکاران سازمان توسط مهندس کامران مطرح شد. - 7

  پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص به شرح ذیل تصمیم گیري شد : 

مصوبه : موضوع تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان در جلسه مطرح و به اطالع هیأت مدیره رسید و در این خصوص 

  صورت نگرفت و مقرر شد اقدامات قانونی توسط خود پرسنل در این خصوص صورت گیرد. مخالفتی با موضوع 

  در خصوص نامه شرکت خوشگوار در خصوص عودت مبلغ فیش دو در هزار مجري ذیصالح در جلسه مطرح شد. -8

ت مدیره مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید موضوع به جهت بررسی هاي بیشتر در جلسات آتی هیأ

  بررسی گردد. 

  موضوع تعیین حقوق مشاورین توسط جناب آقاي مهندس کامران مطرح شد: -9

  مصوبه : تعیین میزان حقوق و مزایاي کلیه مشاورین سازمان به هیأت رئیسه تفویض گردید. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


