مصوبات یکصدوششمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم مورخه 1400 /02 /11
سخنان پیش از دستور :
 -1تسلیت ایام سوگواری امام علی (ع) و شبهای قدر
 -2در خواست کارکنان سازمان در خصوص افزایش حقوق مطرح شد و مقرر
گردید که طبق روال بخشنامه اداره کار در سال جدید اجرایی شود .

دستور جلسه :
 -1باپیشنهاد خزانه دار محترم با توجه به گرانی مصالح و عدم ثبات
قیمتها و محدود بودن خرید قالب و پشت بندهای فلزی که مورد نیاز
کارگاه ساختمانی زنده یاد فیلی می باشد  ،مجوز مناقصه محدود در
این زمینه مورد تصویب قرار گرفت .همچنین در خصوص مصوبه
شماره  3جلسه ( ) 105در رابطه با خرید سرور و سخت افزار و
سیستمهای مورد نیاز مقرر شد آقایان افخمی  ،ماهرو بختیاری  ،جی
افرام  ،با دریافت اطالعات الزم از مسئول انفورماتیک آقای نادری
گزارش خود را در جلسه آتی جهت تصویب در محدوده مناقصه
محدود به هیات مدیره ارایه دهند.
 -2طبق پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی موارد ذیل مطرح گردید.
 1-2از مورخ  1400/2/8تمام موارد خدمات مهندسی که نیاز به
تنظیم و تسنیق امور و سیستم ارجاع و خدمات مهندسی دارند و الزم
است که خارج از حالت عادی عملکرد سیستم تصمیم گیری شود ،
ابتدا در کارگروه خدمات مهندسی بررسی شود.
 2-2میزان اختیارات مسئولین نمایندگی و مشکالت ایشان در مورد
سیستم آفاق در جلسات کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
 3-2در خصوص انتقال مهندسان به شهرستانهای داخل استان جایگاه
مهندسان انتقال در صف ارجاع نظارت  ،شخص انتقال یافته به عالوه

 80درصد میانگین کارکرد مهندسان هم تراز مقصد لحاظ شود
مشروط به اینکه با اعمال این روش فرد انتقال یافته در جایگاهی
باالتر از  30دصد افراد انتهای صف قرار نگیرد.
 4-2در خصوص تعداد کار مهندسان مقرر شد که فعال ظریب کارها
کما فی السابق لحاظ شود و در صورت لزوم افزایش تعداد کارها به
میزان حداکثر  50درصد مزیت مناطق محروم اعمال شود و برای
شهرستانها نیز به تفکیک رشته ها در مواقع اضطراری بررسی و تصمیم
گیری شود .
 -3موارد یک و سه و پیشنهادات کارگروه مهندسی جهت بررسی بیشتر
در جلسه آتی هیات مدیره مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

