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نوزدھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

 

نوزدھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1397/12/25 از ساعت 13 تا 15 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- براساس گزارش رئیس درخصوص تعداد کار دفاتر، مقرر شد مانند قبل اگر تعداد کار و سھمیه مھندسین در ھر شھر به 75 درصد ظرفیت ھر شھر رسید، عالوه بر
مصوبات و تمھیدات قبلی، با اختیار ھیأت رئیسه از خدمات مھندسی شھرھای مجاور استفاده شود.

2- اصالحات مورد نظر کمیته کارشناسی ھیأت چھار نفره برای قرار گرفتن در دستور کار به رأی گذاشته شده و موافقت گردید. سپس در جلسه قرائت شد و پس از
بحث و بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.

3- درخصوص فروش حق السھم سازمان نظام مھندسی استان مازندران در شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ابتدا با رأی اعضای ھیأت مدیره در دستور کار قرار گرفت
و پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء با فروش آن در بورس موافقت گردید.

4- درخصوص پاداش پایان سال اعضای ھیأت مدیره اصلی و علی البدل، اعضای کمیته چھار نفره استان، بازرسان اصلی و علی البدل، اعضای شورای انتظامی و
ھیأت رئیسه دفاتر نمایندگی و کارکنان سازمان به شرح ذیل مصوب گردید در ضمن مقرر شد پرداخت به ھمه اعضا به طور کامل و فارغ از مدت حضور انجام پذیرد.

1-4- اعضای اصلی ھیأت مدیره معادل 100 ساعت حق الجلسه و اعضای علی البدل معادل 70 ساعت حق الجلسه

2-4- اعضای کمیته چھار نفره استان معادل 100 ساعت حق الجلسه

3-4- بازرسان اصلی و علی البدل معادل 70 ساعت حق الجلسه ھیأت مدیره

4-4- اعضای شورای انتظامی معادل 70 ساعت حق الجلسه با نرخ حق الجلسه ھیأت مدیره

5-4- روسای دفاتر نمایندگی 5 نفره معادل یک ماه حقوق (23.000.000 ریال) و 3 نفره معادل یک ماه حقوق (17.000.000 ریال)

6-4- اعضای ھیأت رئیسه دفاتر 5 نفره معادل 20.000.000 ریال و 3 نفره معادل 15.000.000 ریال

7-4- ھر یک از کارکنان حداقل 30 ساعت اضافه کار با نرخ ثابت به عالوه یک ماه حقوق مطابق قرارداد


