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بیست و دومین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

 

بیست و دومین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/02/07 از ساعت 16 تا 21 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-موضوع حمایت از اقشاری که در جریان سیل اسفند ماه 97 دچار خسارت گردیده و ساختمان مسکونی آنھا خراب شده است مطرح و به اتفاق آراء در دستور
جلسه قرار گرفت و مقرر شد که برای حمایت از این افراد خدمات مھندسی در دو رشته عمران و معماری به میزان حداکثر 120 مترمربع رایگان توسط مھندسین

داوطلب ارائه گردد.

2-در خصوص جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض مربوط به ساختمان دفتر نمایندگی نکاء، با توجه به گزارش کمیته منتخب، مقرر شد پرداخت برابر ضوابط انجام
گردد.

3-درخصوص برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و تودیع معارفه اعضای کمیته آموزش مقرر گردید حداکثر مبلغ 250.000.000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال برای
این منظور اختصاص یافته و ھزینه گردد.

4-در خصوص خرید اقالم اداری-رفاھی مقرر گردید خرید اقالم مورد نظر اداری منحصراً توسط ستاد سازمان انجام گردیده و دفاتر نمایندگی موارد مورد نیاز را از ستاد
درخواست نمایند. درخصوص اقالم رفاھی برای پرسنل مقرر گردید تا سقف 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال به صورت غیر نقدی برای ماه مبارک رمضان انجام

پذیرد.

5-پیشنھاد کمیته ھمایش ھای سازمان برای برگزاری ھمایش رشته ای در فصل بھار مطرح و مقرر شد برگزاری ھمایش با ھزینه حداکثر 300.000.000 (سیصد
میلیون) ریال در ھر رشته و برابر بودجه انجام گردد.

6-موضوع انتخاب اعضای کمیته آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به دلیل عدم کفایت مذاکرات و انجام تشریفات دعوت از متقاضیان، تصمیم گیری در این
خصوص به جلسه آتی موکول شد.

7-مقرر گردید کلیه اسناد درمان تا زمان اتمام قرارداد بیمه مسئولیت سازمان با شرکت بیمه ایران بر اساس شرایط و جدول تعرفه سال 97 پرداخت گردد.


