
  

 به نام خدا

 م(نه)دوره  وق العادهفبه صورت  هیأت مدیره 45 مصوبات جلسه شماره

 

 

                     اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  19/05/1401تاریخ جلسه:

 نفر 1 غایبین:    نفر 14 تعداد حاضرین:  13:00پایان:          10:00آغاز:      فوق العاده:    

 15/05/1401مورخ  11545/1401یره پیرو دعوتنامههیأت مد 45با 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. 

 
 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

 مدیر فنی طرح و مقرر گردید پس از ارائه مستندات الزم، در روند انجام کار تسریع شود.08/04/1401مورخ  7195شماره نامه  1

2 

ملک  حقیقی و حقوقی با ارائه آخرین وضعیت و گزارشمقرر گردید برای اشخاص  طرح و 31/03/1401مورخ  6411شماره نامه 
بارگذاری در طرح ارجاع  در هر کدام از صالحیتهابه ادامه همکاری در پروژه در صورت عدم تمایل ناظران  طرح ارجاع و توضیحات

   شود.
 دیر ارجاع کارم

3 
متر مربع در طرح  1.134میزان متراژ در درخواست مورد نظر مالک معادل  مقرر گردیدطرح و  07/04/1401مورخ  7092شماره  نامه

 ارجاع با ارائه آخرین وضعیت و گزارش ملک در توضیحات طرح ارجاع صرفاٌ به منظور معرفی ناظر جدید مالک عمل قرار گیرد.
 دیر ارجاع کارم

  موافقت نشد.طرح گردید و با درخواست ارائه شده  02/05/1401مورخ  9271شماره نامه  4

5 
یکسال)فاقد محکومیت درجه سه  به مدتو با اسامی اعالمی در شهرستانها طرح گردید  20/04/1401مورخ  1153551شماره  نامه

 به باال( برای عضویت در کمیسیون رفع اختالف و مشاوره موافقت گردید.
 دیر نمایندگیهام

  طرح گردید و با درخواست ارائه شده موافقت نشد. 27/02/1401مورخ  3364شماره نامه  6

7 
مقرر شد با توجه به درخواست پایانکار پروژه با انجام بیمه تضمین کیفیت  طرح گردید و 12/05/1401مورخ  11314نامه با شماره 
 موافقت گردید.

 دیر فنیم

 دیر ارجاع کارم گردد. اقدامسازمان جاری بق روال اطم مقرر شد طرح گردید و 01/04/1401مورخ  6532شماره نامه  8

9 
، پس از  126/121/16/7و کدنوسازی  1/28/38/9/4، کدنوسازی  1/19/30/3/1استفاده از خدمات مهندسی رایگان با کدنوسازی 

 گرفت.بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل های صادره مورد موافقت قرار 
 دیر فنی م

 مدیر ارجاع کار

 


