مصوبات هشتاد وچهار جلسه هیت مدیره دوره هشتم مورخه 1399/07/05

-1در خصوص کارهای زیر (1000هزار متر مربع)در خرم آباد فقط برای مهندسین
پایه یک معماری طراح مقرر شد که نیم کار از لحاظ تعدادی محاسبه گردد.
-2مقرر شد کارگروهی جهت تدوین مقررات وساماندهی کارگران فنی ساختمان با
حظور آقایان محمد خدامی -مجید جی افرام –ناصر طهماسبی –سعید بارانی –دکتر
فرخی تشکیل گردد.
-3مقرر شد جلسات نیمه دوم به روال سابق هر هفته بصورت یک جلسه ای تشکیل
گردد.
-4مقرر گردید پروژه دوم دانشگاه آزاد بروجرد با پنجاه در صد تخفیف نسبت به کار
مانده پروژه که توسط هیت مدیره تعیین می کردد وبا ارجاع تعیین ناظر به سامانه آفاق
جهت هر 4رشته اصلی وکسر از تعداد وظرفیت اشتغال مهندسین ناظر تعیین شده انجام
پذیرد (پیشرفت فیزیکی از زمانی محاسبه میشود که ملک ناظر نداشته است ).
-5با توجه به پیشنهاد دریافتی در خصوص حسابرسی ومربوط به سالهای 97و98ضمن
اخذ استعالم از شرکتهای حسابرسی بخردیار وسیاق نوین با توجه به قیمت پیشنهاد ی
شرکت سیاق نوین وبا توجه به بومی بودن شرکت فوق جهت حسابرسی سالهای ذکر
شده در باال انتخاب گردد .
-6در خصوص در خواست تعاونی نمایشگاه خودرو قائم بروجرد مقرر شد با سی در
صدتخفیف وارجاع تعیین ناظر از طریق نرم افزار آفاق وبه صورت هفت زون وهر
زون دارای مهندسین معرفی شده آفاق بصورت مجزا انجام پذیرد .
-7در خصوص برنامه آموزشی ارائه شده به هیت مدبره نیم سال دوم ومورد مصوب
قرار گرفت (مجازی).

-8در خصوص روند ادامه احداث ساختمان جدید سازمان (ساختمان مهندس فقید
فعلی)مقرر گردید با توجه به اینکه چند بار مناقصه جهت انتخاب مجری اسکلت
بصورت دستمزدی برگزار گردید وهیچ شرکت کننده ای در مناقصه ومربوطه شرکت
نکرد به پیشنهاد کمیسیون معامالت سازمان مصوبه مورخ 1399 /7 /13مطابق بند دو
جلسه کمیسیون معامالت سازمان پروژه فوق بصورت ترک تشریفات با مجری دارای
صالحیت واگذار گردد که در این خصوص کمیسیون معامالت پس از مذاکرات با
مجری مربوطه نتیجه نهایی به هیات مدیره جهت تصویب نهایی ارجاع گردد .
-9در خصوص درخواست جناب فریدون امیدی نسب مقرر شد از اظهار نظر کمیته
پژوهش مورد بررسی وتصمیم گیری قرار گیرد .
-10مقرر گردید با انتقال ده میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان از محل سپرده
بانک صادرات به بانک تجارت منتقل گردد.

