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 مصوبات جلسه

ی هاي دولتانکها همانند با این بانکبباشد مشخص گردیده و نسبت به عقد قرارداد از سهام آنها دولتی می %51هایی که بیش از مقرر گردید کلیه بانک -

ولتی بودن ضعیت دولتی و غیر داز محل سود نظارت اقدام گردد. همچنین ضرورت بررسی و (ده میلیون تومان)  قبلی پرداخت کننده وام قرض الحسنه

 قرار گرفت. دیرهعضاء هیأت ما د تاکیدمیمات الزم توسط ایشان موردار محترم و ارائه گزارش و اتخاذ تصخزانه طرف قرارداد در هر حالت توسطهاي کبان

طبق الحات عمال برخی اصابا اد این ست، مقرر گردید تصمیمات اتخاذ شده در جلسات قبلی بیماري کروناي سازمان س از بررسی گزارش اقدامات ستادپ -

  .روال سابق اجرائی گردد

رائه خدمات در بخش هاي اداري، ااعالم گردیده بودند،  19/1/99مورخ  10گردید با تغییر در ساعات کاري سایر واحدها که طی اطالعیه شماره مقرر -

ب در بین رسانی مناس اطالع پس ازآموزشی و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مجددا از سرگرفته شود. در این راستا و در جهت کاهش تجمع، 

 .تعیین گردد 18:00الی  14:30اعضاي سازمان، ساعات کاري واحدهاي مذکور از ساعت 

صوص حذف خمهندسی در  خدمات عنایت به حجم باالي مراجعات در بخش تشکیل پرونده نظارتی، مقرر شد پس از ارائه راهکارهاي اجرایی توسط مدیر -

 .ردزم صورت پذیمات الیافت کلیه مدارك از طریق سامانه با مسئولیت مهندس هماهنگ کننده و مهندس مجري اقداالزام مراجعه حضوري و در

د آموزش ار توسط واحت وبینخصوص آماده سازي سریع زیرساخت هاي الزم براي انجام آموزش هاي مجازي و برگزاري سمینارهاي آموزشی به صور در -

 .سازمان تاکید گردید

ورود به  ین در هنگاممراجع د تمهیدات بهداشتی سازمان، مقررشد در خصوص بهره گیري از امکانات و تجهیزات پیشرفته در ضدعفونیجهت بهبو در -

 .گردد بینی پیش الزم تمهیدات 	سازمان از طریق تونل ضدعفونی

ف و احدهاي مختلاسیون وبا تسریع در مکانیزمقرر شد در جهت کاهش مراجعه حضوري و تسهیل در ارائه خدمات در بخش هاي پر تردد سازمان،  -

 .همچنین افزایش تعداد پرسنل در واحدهاي مربوطه، اقدامات ضروري و عاجل در این خصوص صورت پذیرد

ورت صدامات الزم انی، اقاطمینان از سالمت پرسنل سازمان، مقرر گردید در خصوص انجام تست هاي غربالگري با همکاري مجموعه هاي درمجهت  -

 .پذیرد

 رت نوبت دهیبه صو جهت کاهش مراجعات حضوري و جلوگیري از تجمع در سازمان، مقرر شد در خصوص ارائه مدل مناسب پذیرش مراجعین در  -

  .مکانیزه تمهیدات و راهکارهاي الزم در اسرع وقت پیش بینی گردد

ک نفر نیرو با مدرك یستان شبستر گی شهرین و عطف به درخواست دفتر نمایندمقرر گردید با رعایت نظام نامه مالی و استخدامی کارمند با قرارداد کار مع -

 دام گردد.ت استختحصیلی مرتبط با قسمت دبیرخانه و امور اداري و با توجه به تراز مالی مثبت آن دفتر نمایندگی بصورت پاره وق

فر ر گردید یک ننمایندگی شبستر مقر صی زایمان یکی از کارمندان دفتردفتر نمایندگی شبستر با توجه به مرخ 25/1/99مورخ  12/99پیرو  نامه شماره   -

 ذب گردد.بستر جشنیروي پاره وقت براي قسمت امور خدمات مهندسی در قالب دو  قرارداد سه ماهه از محل اعتبارات دفتر نمایندگی 

درصد از مبلغ هجده  11ه میزان ب 1399ان آن دفتر براي سال پیرو نامه رئیس دفتر نمایندگی شهرستان آذرشهر در خصوص توافق تمدید اجاره ساختم -

 میلیون ریال به مبلغ بیست میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت

مران که ان در کنگره ملی عسرپرست مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه سهند در خصوص درخواست مشارکت سازم 26/1/99مورخ  536عطف به نامه شماره  -

دامات گره مذکور اقدر برگزاري کن گردد، مقرر شد ضمن مشارکت معنويخرداد ماه به صورت مجازي توسط دانشگاه سهند برگزار می 8و  7هاي در تاریخ

 د.ن صورت پذیرسازما الزم در خصوص اخذ امتیاز ارتقاء پایه براي شرکت کنندگان از طریق دفتر مقررات ملی ساختمان توسط واحد آموزش
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   20:00 ساعت خاتمه: 16:30شروع: ساعت30/1/99مورخ  شنبه روز:  مکان تشکیل جلسه:ساختمان مرکزي

جریان و مان، گاز، ماظرین ساختاي نمدیران و مسئولیت حرفهاي ارکان و ثبت نام بیمه تکمیل درمان عمر و حادثه و مسئولیت حرفهگردید مقرر  -

 صورت گیرد. هاي گذشته از طریق فراخوان عمومیمطابق روال سالرسد. به اتمام می 31/2/99طراحان ژئوتکنیک که در تاریخ 

ت سازمان بصور هاي ارتقاء پایهگزاري دورهدانشگاه صنعتی سهند در خصوص اعالم آمادگی آن دانشگاه جهت بر 26/1/99مورخ  538پیرو نامه شماره  -

دید با این مقرر گرونا یروس کرهاي سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و بروز فناوري اطالعات و بحث شیوع ومجازي، با توجه به وجود زیرساخت

 دانشگاه همکاري گردد.

  ردد.اگرامی به نام این سازمان ایجاد گصفحه اینستمقرر گردید جهت اطالع رسانی به موقع و مطلوب عملکرد سازمان  -

ه به علت تعطیلی گاه تبریز کا دانشپیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص جذب نیرو براي واحد انفورماتیک و با توجه به مکاتبات انجام گرفته ب -

کننده ب مصاحبهد هیأت منتخر گردییده است، مقردانشگاه تا کنون جوابیه در خصوص معرفی نفر مصاحبه کننده به عنوان نماینده دانشگاه اخذ نگرد

نفورماتیک جذب اد نظر واحد فر مورراسا نسبت به انتخاب استاد دانشگاه مجرب در رشته مربوطه جهت انجام مصاحبه اقدام نماید تا هرچه سریعتر ن

ننده اضافه گردد و خب مصاحبه کهیأت منت خانم صادقی نیز به و مقرر گردید  آقاي بقایی و آقاي میکائیلی و ریحانی و ابراهیم زاده و طوماري و گردد.

  همچنین مقرر گردید آقاي مهندس المعی و مهندس اسماعیل زاده به هیأت تخصصی مصاحبه کننده اضافه گردد.

ل از صاحب کار قب گردد چنانچهیعیین ممتر مربع که پس از دوبار ارجاع و عدم قبولی ناظرین، ناظر توسط مالک ت 400هاي زیر در پروندهمقرر گردید  -

ه مجوز قبلی افزایش داشته باشد، نسبت ب%20صدور پروانه نسبت به اخذ مجوز صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام نموده و متراژ اصالحیه بیش از 

 انتخاب ناظراز طریق سیستم ارجاع نظارت و بعنوان پرونده جدید انجام خواهد یافت.

دوم به  مرکزي و براساس مبحث هاي اعالمی شورايمقرر گردید پیشنهاد  سازمان مطابق هزینه 99ته در خصوص تعرفه سال پیرو مباحث صورت گرف  -

فکیک نیز ، ترافیک و تبرداريهنفره ارسال گردد. درصد نهایی افزایش تعرفه مقرر شد براي سایر خدمات مهندسی بازرسی گاز، برق، نقش 4هیأت 

 گردد.پیشنهاد می

ایمنی سازه  ورل و طراحی وه کنتدرخواست واحد خدمات مهندسی با توجه به سوابق و تجربیات آقاي مهندس علی اصغر دائم امید بعنوان سرگر پیرو -

  ردد.گگردد، همچنین آقاي مهندس ناصر دباغ نیز بعنوان جانشین مدیر خدمات مهندسی به آن واحد معرفی میتعیین می

  

  


