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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

-  1 
آقاي مهندس عباسی گزارشی از جلسه مشترك فی مابین سازمان و شهرداري با توجه به موارد بوجود آمده درخصوص تخلفات ساختمانی و مشکالت ریاست سازمان  -1

  موجود در این زمینه را که در هفته گذشته در محل شهرداري بیرجند برگزار شده بود را به هیأت مدیره ارائه نمودند.
1 

مدیر فنی و اجرایی 
اعالم موضوع به دفاتر 
طراحی جهت اطالع و 

اقدام الزم در 
 اینخصوص

2 
تصمیم نمودند و  را بیان که مطرح شده بود  5آمده در زمینه پارکینگ و مغایرت هاي بوجود آمده در کمیسیون ماده آقاي مهندس عباسی درخصوص مشکل بوجود  -2

مالك طرح تفضیلی شهر بیرجند می باشد که در کمیسیون  در طراحی ها ،براي ورودي پارکینگ و شیب رمپ و... مالك عمل که اعالم نمودند نهایی و مصوبه کمیسیون فوق را 
  .که بعد از ابالغ قابل اجرا می باشد به تصویب رسیده 5ماده 

2 

امور  اداري و مالی و  
مدیر فنی و اجرایی 

 جهت اطالع و اقدام الزم
3 

معاون محترم دادستان عمومی و انقالب بیرجند در زمینه تغییر غیر مجاز در وضعیت لوله کشی گاز واحدهاي  6/11/99مورخ  3000/7899/9015درخصوص نامه شماره -3
متوسط  %35بازرسی هاي خانگی  با توجه به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مکانیک و بررسی بعمل آمده در هیأت مدیره مقرر شد براي ،مسکونی استان خراسان جنوبی 

.  یز براي سهم سازمان از مبلغ فوق کسر شوداز مبلغ فوق ن %10اخذ گردد . ضمناً مقرر شد  ینبراي بازرسی گاز از مالک حق الزحمه توکار و روکار بعنوان  G4دستمزد نظارت 
اخذ گردد .ضمناً مقرر شد چک لیست بازرسی مورد  ین و متقاضیانبازرسی گاز از مالک حق الزحمه بعنوان  G25دستمزد نظارت توکار  %35براي بازرسی هاي صنعتی ضمنا 

و گزارشات  انجام نیاز جهت بازدیدهاي فوق توسط کمیسیون تخصصی مکانیک تهیه و در زمان اجرایی شدن موضوع براساس آن چک لیست بازدید و بازرسی هاي مربوطه
  گردد.ارائه و پاسخ استعالمات  از بازرسین اخذ گردد

3  

مدیر فنی و اجرایی 
 4 جهت اطالع و اقدام الزم

از کارهاي مجریان ذیصالح در استان گلستان با و بازدید با درخواست کمیته مجریان ذیصالح در مورد مأموریت و بازدید از استان گلستان درخصوص تبادل نظر  -4
بودجه در این زمینه مخالفت گردید و پیشنهاد برگزاري جلسات مجازي در اینخصوص با توجه به وجود  توجه به مشکالت موجود در زمینه کرونا و با توجه به عدم وجود

  زیرساخت هاي موجود در این زمینه ارائه گردید.
4  

مدیر مالی و اداري 
 5 جهت اطالع و اقدام الزم

سازمان در زمینه هزینه هاي ساختمان و تشخیص هزینه هاي مورد نیاز براي ریاست درخصوص اختیارات مالی رییس باتوجه به توضیحات ریاست و خزانه دار سازمان  -5
(امورات جاري  ریال و براي سایر موارد 675,000,000میزان  بحث و بررسی و تبادل نظر گردید و مقرر شد براي هزینه هاي ساختمان اختیارات ریاست سازمان تا سازمان

و قرار گرفت بحث و بررسی مورد ریال  900,000,000براي هیأت رئیسه به میزان افزایش اختیارات مالی و یابد میلیون تومان افزایش   20میلیون تومان به  10از  سازمان )
  توسط هیأت مدیره مصوب گردید. ات فوق موضوع

5  

 6 مهندس ناصري
توسط ریاست سازمان گزارشی ارائه گردید و اقایان مهندس بیکی و ناصري توضیحاتی بیان نمودند سپس  جهت ساختمان جدیدمورد نیاز درخصوص خرید کولرهاي گازي  -6

  مقرر شد اطالعات تکمیلی توسط آقاي مهندس ناصري به هیأت مدیره ارائه تا تصمیم الزم در اینخصوص اخذ گردد.بحث و بررسی قرار  گرفت و  موضوع در هیات مدیره مورد
6  

  
  میهمانان:اسامی 

  صباغ  غمهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 
  


