مصوبه صدو سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم سازمان70/70/82
 -1توسط ریاست سازمان مشکالت منعکس داده شده توسط مهندسان و مجریان گاز مطرح و آقای مبینی پور و
دکتر شکری راد توضیحات الزم را ارائه دادند مقرر گردید
الف -با توجه به تکمیل اطالعات مهندسان جهت راه اندازی درگاه پرداخت و ممانعت از پرداخت حق الزحمهه
بازرسان توسط مجریان در هفته آینده  ،از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی اجرایی گردد .
ب -مقرر گردید توسط آقای مبینی پور و تأییهد ریاسهت کمیتهه گهاز کهارکرد کلیهه شهرسهتانها بها ااهراد دارای
صالحیت و کارکرد در شهرستان بر اساس بازه زمانی شش ماهه دوم  79وشش ماهه اول سال  70کتباً به ریاست
سازمان ارسال گردد .
ج -مقرر گردید کارگروهی متشکل از اعضای کمیته تخصصی گاز  ،دکتر امیری  ،مهندس ارخی  ،جی اارام ،
صحراکار و آقهای مبینهی پهور بهرای کارشناسهی نحهوه انجهام خهدمات بازرسهی گهاز و اتوماسهیون و مشهکالت
شهرستانها را بررسی و در جلسات آتی به هیأت مدیره ارائه گزارش کتبی انجام گیرد .
 -8با توجه به صورتجلسه ثبت شده کمیته آموزش به شماره /2078ن 70/تاریخ  70/0/80مقرر گردید:
الف) آنالیز قیمت مجریان بر اساس مدرسان بهومی و ییهر بهومی و مهدارق اهو لیسهانس و دکتهری بهر اسهاس
کالسهای کم جمعیت  ،پرجمعیت و میانگین  82نفر انجام گیرد و حداکثر تا 70/2/9کتباً در سازمان ثبت گهردد
تا پس از طرح در کمیته آموزش (جلسه او العاده )به هیأت مدیره ارسال گردد .
ب) مقررگردید مجریان آموزشی مطابق قراردادهای منعقده با سازمان اقدامات قانون و مکاتبهات خهود را انجهام
دهند .
 -0درخصوص آزمایشگاه جوش مقرر گردید جهت ساختمانهای الزی بهیش از سهه سهقف الزامیگهردد  ،ضهمناً
چک لیست ها ی آزمایش جوش و بتن توسط مهندسان جی اارام و حیاتپور از سهایر اسهتانها و مرکهز تحقیقهات
مسکن تهیه و در جلسه مشترق یا کمیسیون تخصصی عمران ( جلسات او العاده) مطرح و در جلسهات بعهدی
کتباً به هیأت مدیره ارائه گردد .
 -2با توجه به ییبت بیش از حد مجاز و یک جلسه تشکیل کمیسیون تخصصی مکانیهک  ،مقهرر گردیهد کمیتهه
تخصصی گاز با حفظ وظایف نسبت به انجام امور گروه مکانیک اقدام نمائید .
 -2با توجه به مکاتبات ثبهت شهده در سهازمان بهه شهماره /2079ن 70/تهاریخ 70/0/82درخصهوص درخواسهت
جمعی از کارمندان سازمان مبنی براازایش دستمزد یا پرداخت کمک هزینه مقرر گردید در چهارچوب بودجهه
مصوب سازمان ،بررسی و در جلسات آینده مطرح گردد.

