
  

 به نام خدا

 هیأت مدیره )دوره هشتم( 129مصوبات جلسه شماره 

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  17/07/1400تاریخ جلسه:

 _ غایبین:    نفر 14 تعداد حاضرین:  20:00پایان:          17:00آغاز:      فوق العاده:      

یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 129 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .   14/07/1400مورخ 1244/1400
 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
در خصوص اجرای مصوبات شورای فنی  29/03/1400مورخ  21302/13نامه اداره کل راه و شهرسازی استان با شماره 

 در جلسات آتی هیأت مدیره ارائه گردد.  پس از جمع بندی مقرر گردید پیشنهاد کمیتهمطرح و استان و هیات چهار نفره 
 -دکتر کاظمی
 مدیر فنی

2 

و عدم محاسبه امتیاز ارجاع نظارت در درخواستهای توسعه بنا و اصالح پروانه جهت پیشنهاد آزادسازی ظرفیت موضوع 
شرح ذیل اصالح گردد: مقرر به  23/09/98مصوب گردید مصوبه هیأت مدیره مورخ  مطرح و مهندسین طراح و محاسب 

کسر  ،متر مربع 300درصد متراژ پروانه و حداکثر  10شد فرآیند توسعه بنا، اصالح پروانه و عدم خالف تا میزان حداکثر 
 ظرفیت از مهندسین مشمول اعمال در امتیاز سامانه ساجام قرار نگیرد.

 -مدیر فنی
 مدیر ارجاع کار

3 

موضوع حمایت از همکاران درگیر بیماریهای خاص و همکار متوفی مطرح و مقرر شد با در نظر گرفتن ردیف بودجه تا سقف 
 سنوات، کمک بالعوض به خانواده مرحوم شادروان مژدگانلو پرداخت گردد.در نظر گرفتن میلیون تومان با  200

 ری نمایند.با سازمان همکا یدر قالب شرکت خدماتهمسر ایشان همچنین 
هزینه ها  ددرص 50با ارائه فاکتور  1400مقرر شد تا پایان سال مطرح و خاص آقای نواب همکار درگیر بیماری موضوع 

 پرداخت گردد.

رئیس سازمان 
 و خزانه دار

4 
مطرح شده با پرداخت دو میلیون  اتبا توجه به پیشنهاددان سازمان به مناسبت روز کارمند طرح و تکریم کارمنموضوع 

 بودجه موافقت شد.ردیف کنترل با به هر فرد تومان 
رئیس سازمان 

 و خزانه دار

5 
، پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل های صادره  2-6-89-122استفاده از خدمات مهندسی رایگان با کدنوسازی 

 مورد موافقت قرار گرفت.
 مدیر فنی

6 
موضوع درخواست شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری مشهد مطرح و  23/05/1400مورخ  13/35806نامه شماره 

 مورد موافقت قرار نگرفت.
_ 

 


