
      

 به نام خدا                  

 
 

          اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  29/10/1400تاریخ جلسه:

 یک نفر غایبین:    نفر 14 تعداد حاضرین:  20:30پایان:          17:30آغاز:      فوق العاده:      

 19999/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 13 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.   27/10/1400مورخ 

 


 

 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

پيشنهاد آزادسازي ظرفيت و عدم محاسبه امتياز ارجاع نظارت در درخواستهاي توسعه بنا و اصالح پروانه جهت مهندسين ناظر 
درصد متراژ  10اصالح پروانه، عدم خالف و پایانکار بهره برداري تا ميزان حداکثر یند توسعه بنا، قرر شد در فرآو طراح مطرح و م

  نگردد.سر امتياز در سامانه ساجام کسر ظرفيت از مهندسين طراح و محاسب  و ناظر مشمول ک (متر مربع 300تا سقف  )پروانه

 مدیر ارجاع کار
 مدیر فاوا
 مدیر فنی

2 

، کدنوسازي )طيبه بيکی( 4-8-22-71-1،( (ع ))خيریه انصار جواداالئمه 12-6-13-9استفاده از خدمات مهندسی رایگان با کدنوسازي 

مسجد و حسينيه و مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت موسی بن جعفر ) 5-5-28-9کدنوسازي )بقعه مزار غریب( و   1-81-45-10-2
  دستورالعمل هاي صادره مورد موافقت قرار گرفت.پس از بررسی شرایط و تطبيق با  (()ع

 ( پس از اخذ سند موافقت می شود. )ع()حسينيه حضرت ابوالفضل 2-18-192-158کدنوسازي 
( مقرر گردید پس از ارائه نامه از خيرین مسکن ساز و اداره اوقاف مبنی بر )ع( خيریه محبان الحسينمؤسسه ) 80-80-2-119کدنوسازي 

 خيراندیشانه و بررسی تمامی مدارک و مستندات جهت تصميم گيري مجدد به هيات مدیره ارائه شود. شفافيت اهداف 

 مدیر فنی
 مدیر ارجاع کار

3 
با توجه به مصوبه هیات چهار نفره جهت احراز  قرار گرفت و یمورد بررس مطرح و 05/10/1400 مورخ 18065نامه به شماره 

 گردد.میشرایط ساماندهی مشاغل مزاحم به کارگروه کارشناسی هیات چهار نفره وفق مسیر اعالمی مصوبه ارسال 
 

4 
و تایيد هيات چهار نفره استان وفق ضوابط  41مطرح و در صورت تطبيق با ماده  06/09/1400 مورخ 25865/41/38نامه شماره 
 اقدام شود.

 

5 
دانشگاه تهران مطرح و مقرر شد در صورت احراز شرایط بخشنامه خدمات مهندسی  08/04/1400 مورخ 5844نامه شماره 

 رایگان از ظرفيتهاي بخشنامه استفاده شود و در غيراین صورت وفق مقررات اقدام گردد.
 

6 
 دیوان عدالت اداري در پس از اخذ نتيجهموضوع ارزش افزوده مطرح و مقرر شد  30/09/1400مورخ  1118817نامه شماره 

 تصميم گيري شود.
 

 

 هیأت مدیره به صورت فوق العاده )دوره نهم( 13مصوبات جلسه شماره 

 


