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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

- 1 
تشکیل شده بود و مصوبات و  23/5/99نفره که در مورخه  4آقاي مهندس عباسی در ابتداي جلسه توضیحاتی درخصوص جلسه هیأت  -1

  تصمیماتی که براي تعرفه خدمات مهندسی سال جاري گرفته شده و در حال پیگیري می باشد را ارائه نمودند.
1 

امور مالی و اداري 
با هماهنگی خزانه 
دار محترم سازمان 

موضوع -اقدام گردد
به نمایندگی طبس 

 ابالغ گردد 

2 

دفتر نمایندگی طبس و ارائه توضیحات و طرح توجیهی و با توجه به اخذ قیمـــت از یــکی از  14/5/99/د مورخ  00410پیرو نامه شماره  -2
قیمت مناسب توسط آقاي مهندس صادق زاده و مهندس مددي، بحث و بررسی درخصوص احداث نیروگاه شرکت هاي بومی شهرستان طبس  با 

کیلو واتی متصل به شبکه براي ساختمان نمایندگی شهرستان طبس انجام شد که پس از رأي گیري در هیأت مدیره با کلیت کار  20خورشیدي 
فوق و نیز وجود توجیه فنی و اقتصادي موجود در این زمینه و با پرداخت مبلغ موافقت گردید و با توجه به نیاز به فرهنگ سازي موضوع 

ریال با توجه به اینکه مبلغ کارکرد نیروگاه به  1,500,000,000ریال از سپرده هاي دفتر نمایندگی و پیشنهاد اخذ وام به مبلغ  1,100,000,000
احداث نیروگاه  د پس از دریافت مجوز الزم از مجمع عمومی نسبت به اخذ مجوزمیزان اقساط وام مذکور به صورت ماهیانه خواهد بود مقرر ش

نیروگاه مذکور با توجه به وضعیت مالی سازمان اقدام الزم صورت پذیرد.(نامه و طرح توجیهی پیوست تجهیزات ،خرید ونصب از شرکت برق 
  تا برگزاري مجمع عمومی هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نپذیرد. ضمناً مقرر شدمی باشد) 

2 

مدیر فنی واجرایی 
جهت ابالغ موارد 

مشابه به نمایندگی 
 ها

3 
درخواست جابجایی و تغییرات ارسالی از دفاتر نمایندگی جهت مشاوران و افراد کمیسیون هاي فنی در رشته هاي مختلف در هیأت مدیره  -3

  مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.مطرح گردید و 
3  

  4  ازبیلت و اجرایی و موانع و مشکالت موجود در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید. نقشه هاي درخصوص موارد منعکس شده در زمینه هاي -4 4 -

  

  
  
  

  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام             غدس بنفشه میرکاظمی    مهن                        مهندس وحید ناصري             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  


