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 به نام خدا

 م(نه)دوره  هیأت مدیره 24مصوبات جلسه شماره

 

 

               اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  22/12/1400تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  20:00پایان:          17:00آغاز:      فوق العاده:    

 24391/1400یره پیرو دعوتنامههیأت مد 24با 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.  19/12/1400مورخ 

 

    
  

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
 30/08/1401تا تاریخ  24/12/1400از تاریخ قرارداد متل شیراز بابلسر به علت مشکالت ایجاد شده فسخ و عقد قرارداد با متل عسل 

 جهت استفاده اعضا مصوب شد.
 

2 

دائم ساختمان فعلی سازمان در خیابان مهندس مطرح  و اخذ کاربری 98تا  93ت سال های موقخدمات بهره برداری موضوع پرداخت 
برداشت مبلغ مربوط به تغییر با توجه به همزمان شهرداری مشهد پرداخت شود و  فیش های بهره برداری موقت صادرهد و مقرر گردی

 پیگیری اخذ گواهی تغییر کاربری ساختمان فعلی انجام گیرد.کاربری از حساب سازمان توسط شهرداری، 

زانه دار خ
سازمان و آقای 

 مهندس دباغ

  گردیدند.نتخاب ااعضای کمیته آموزش و ترویج کمیسیونهای تخصصی و  ،مشاور رفاهی سازمان، اعضای کمیسیون رفع اختالف 3

4 

ی ناظرین فای مربوط به معرمبنی بر امکان استفاده مزای 1/2688/1/20/2درخواست آقای سید محمد هاشمی علیا پروژه با کدنوسازی 
هیات  29/10/1400رخ شد با نظر به ردیف سوم  مصوبه مو رقرمو طراحان در پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم مطرح گردید. 

ربنایی، توسعه روستایی، کارگروه زی 23/11/99و مصوبه مورخ  24/07/98مدیره و ردیف چهارم مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 
د دوم از صورتجلسه عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان )ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان( مفاد بن

بررسی بیشتر در ، برای کارگروه کارشناسی هیات چهار نفره استان که مربوط به درخواست فوق الذکر می باشد 04/12/1400مورخ 
 هیات چهار نفره استان مطرح شود. کارگروه

آقای مهندس 
 ذوقی
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)خانم  1-3-311-10-1 )حسینیه اباصالح المهدی)عج((، کدنوسازی10-5-160-41استفاده از خدمات مهندسی رایگان با کدنوسازی 
، پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل  ینیه اهل البیت)ع(()مسجد و حس 3-35-41-6توانخواه بهزیستی( و کدنوسازی  ،اصالح

ه و شهرسازی پذیرش وزارت را 27/09/1400مورخ  400/12599ابالغیه شماره  5وفق بند  های صادره مورد موافقت قرار گرفت.
فوق الذکر  رج در بخشنامهخدمات موضوع این بخشنامه برای پروژه های با زیربنای تا پنج هزار متر مربع پس از طی ترتیبات مند

 منوط به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد.

 مدیر فنی
 مدیر ارجاع کار

 موقوفه خاکساری موافقت نشد.درخواست  مطرح و با 22980نامه وارده با شماره  6
 مدیر فنی

 مدیر ارجاع کار
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توسط  31/02/1401توسط پیمانکار تا تاریخ  در خصوص مطالبات شرکت تعاونی مهندسین مکانیک مقرر شد هزینه های اعالمی
 حسابرس رسمی مورد تایید بازرسان سازمان بررسی گردد و پس از ارائه و تایید هیات مدیره تسویه حساب انجام شود.

 .پرداخت گرددجهت پرداخت مطالبات کارکنان شرکت تعاونی مهندسین مکانیک مقرر شد به صورت علی الحساب 
 زانه دارخ

 مطرح و مقرر شد وفق ضوابط اقدام شود. 21498نامه وارده با شماره  8
 مدیر فنی

 مدیر ارجاع کار

 


