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پنجاه و ششمین جلسه هیات رئیسه مورخ 99/03/12

پنجاه و ششمین ( )56جلسه هیات رئیسه مورخ 99/03/12
روز دوشنبه ساعت 10:30
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مصوبات

نامه شماره  111/99/4117با موضوع بررسی نامه شورای مرکزی درخصوص برگزاری آنالین انتخابات گروه های تخصصی مطرح و مقرر
گردید در هیات مدیره مطرح شود.
نامه شماره  111/99/4117با موضوع بررسی نامه شورای مرکزی درخصوص ثبت نام از کاندی داهای گ روه ه ای تخصص ی مط رح و از
دستور کار خارج شد.
نامه شماره  111/99/4112با موضوع بررسی نامه شورای مرکزی درخصوص عضو کمیته رس یدگی ب ه ش اایات انتخاب ات گ روه ه ای
تخصصی مطرح و مقرر گردید در هیات مدیره مطرح شود.
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نامه شماره  222با موضوع درخواست پرداخت وام بالعوض مطرح و با مبلغ  7میلیون تومان در قالب پاداش برای هر نفر موافقت شد.
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نامه شماره  111/99/3123با موضوع بررسی پیشنهاد کترینگ طعام گستر مهدی مطرح و از دستور خارج شد.
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نامه شماره /99/923داخلی با موضوع درخواست تعیین وضعیت موضوع تهیه غذای پرسنل سازمان مطرح و با توجه به ش یوع بیم اری
کرونا از دستور خارج شد.
نامه شماره /99/432داخلی با موضوع درخواست ارسال پیشنهاد ترک تشریفات جهت تهیه نرم افزار واحد کنترل نقشه مطرح و با انجام
آن موافقت شد.
نامه شماره /92/7473داخلی با موضوع درخواست طرح نتیجه مناقصه واحد تاثیر مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته نظر واحد
حقوقی سازمان درخصوص روش های جایگزین در دریافت اجاره از برنده مناقصه ،جهت طرح مجدد موضوع اخذ شود.
نامه شماره  99/17/973با موضوع بررسی گزارش پیش بینی تامین منابع از اخذ تبلیغات در سایت و سامانه ها مط رح و مق رر گردی د
واحد حقوقی سازمان بررسی و اعالم نظر نمایید و سپس در هیات رئیسه مطرح شود.
نامه شماره  111/99/7194با موضوع تصمیم گیری درخصوص قرارداد مرکز تلفن سازمان شرکت مهندسی تذرو افزار مطرح و با انج ام
آن موافقت شد.
نامه با موضوع تصمیم گیری درخصوص خرید پلتفرم برگزاری وبینار مطرح و با انجام آن تا حداکثر سقف  21میلیون تومان موافق ت ش د و
مقرر گردید در انتهای دوره بهرهبرداری ،گزارشی توسط معاونت توسعه سرمایه مهندسی به هیات رئیسه ارائه گردد.
مقرر گردید با توجه به وضعیت بیماری کرونا و عدم چاپ شماره اول دوماهانه سال  1399نشریه پیام ساختمان ،چاپ و ارس ال نش ریه
برای پنج نوبت تا سقف یاصد و سی میلیون تومان ( 1,311,111,111ریال) انجام پذیرد.

