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اقدامی فوری و 

 عاجل

1 

رکت های ــــــآقای مهندس الهامی زاده به نمایندگی از کارگروه بیمه و کمیسیون معامالت گزارشی از روند شناسایی و استعالم ش -1

دادند که با توجه به بررسی  )رضایتمندی و توانگری و سایر پارامترها (برای بیمه مسئولیت مهندسین برای سال آینده ارائهگذارمه ــــــبی

پیشنهادی ، شرکت بیمه دانا بعنوان برنده استعالم برای مهندسین کل استان  های های بعمل آمده و شرایط مطرح شده در استعالم و قیمت

 با بیمه فوق منعقدقرارداد  امشخص گردید و مقرر شد با توجه به اینکه بیمه مهندسین عضو شهرستان طبس در حال اتمام می باشد حتماً فرد

 )گزارش کارگروه بیمه پیوست می باشد(گردد.

1 

الف( مدیریت فنی و 

اجرایی جهت 

پیگیری و ارائه 

گزارش الزم به 

 ریاست 

دکتر کاظمیان ب(

 پیگیری موضوع

2 

 آقای دکتر کاظمیان پیشنهادات کمیته دفاتر را بشرح ذیل در جلسه هیأت مدیره مطرح نمود: )صورتجلسه پیوست ( -2

ارائه گردید که مقرر شد زیر ساخت مورد نیاز در این زمینه توسط واحد به مراجعین  پیشنهاد نمایش وضعیت ورودی و خروجی نقشه ها الف: 

 شدن آن به هیأت مدیره ارسال گردد.انفورماتیک بررسی و امکان اجرایی 

 سی و گزارش و راهکار پیشنهادات به هیأت مدیره ارائه گردد.در کارگروه نقشه های اجرایی بررطرح پس از  صورتجلسه 5تا  2ب: موضوعات 

 

آقای عباس نیا 

طهرانی جهت ابالغ 

به کمیته ها و 

 کمیسیون 

3 
کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با ارائه راهکار و پیشنهاد  موجود را درو کمبودهای  و طرح و پیگیری مشکالت  مقرر شد پیشنهادات-3

 الزم به هیأت مدیره ارسال گردد. و بررسی  مشخص پس از کارشناسی
3 

امور مالی و اداری 

 جهت پیگیری الزم
4 

درخصوص انتخاب حسابرس سازمان موضوع توسط آقای الهامی زاده ارائه گردید که بازرسین سازمان پیشنهاد انعقاد قرارداد مجدد با -4

 ، که توسط هیأت مدیره تصویب گردید.را ارائه نمودند «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آویژه ارقام امین»
4 

 امور مالی و اداری 

با هماهنگی خزانه 

جهت دار محترم 

 پیگیری الزم

5 

بازرسین سازمان درخصوص راهکارهای اصالحی حسابرسی که قبالً ارائه گردیده بود درخواست بررسی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده  -5

کارگروه بودجه انجام و در جلسه چهل و یکم هیأت مدیره گزارش  توسط داشتند که مقرر شد بررسی الزم در اینخصوصدر آن خصوص را 

 ی و خزانه دار سازمان ارائه گردد.اقدامات الزم توسط معاونت امور مالی و ادار
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 6 .گرددبرگزار  11ساعت  8/11/88جلسه چهلم هیأت مدیره یکشنبه مورخ مقرر شد -6 6 

 :اسامی میهمانان

     مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی
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