
  

 به نام خدا

 م(نه)دوره  هیأت مدیره 54 مصوبات جلسه شماره

 

 

                     اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  24/07/1401تاریخ جلسه:

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

 20/07/1401مورخ  16804/1401یره پیرو دعوتنامههیأت مد 54با 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) به ترتیب حروف الفبا(: اسامی اعضای محترم هیأت مدیره

 

  حسین بشیرآقای                           مسعود افخمی گلیآقای                                       استادی مخانم مری

  آقای ایمان سریری آجیلی زهید زارعیآقای                                 مسعود دباغآقای 

 سینا صبریآقای  ن طوسیحسین صباغیاآقای                                 علی سیفیآقای 

              سید مهدی مداحی قایآ محمد مهدی فروهر نیاآقای                                   ناصر ظریف مقدم با صفتآقای 

              محمد رضا مهردوست قایآ خانم ترانه مهاجر کوهستانی  دانیال معظمیآقای 

  

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

اموریت خانم مائده ممطرح گردید و با اداره کل راه و شهرسازی استان  17/07/1401مورخ  76501/15نامه شماره 
به مدت یکسال  انبا حفظ سطح پرداختی به ایش اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی بهنصر آزادانی 

 موافقت گردید.

 رئیس سازمان

2 

وفق سئولیت و مطرح گردید و با توجه به تعدد مهندسان ناظر و شکست  14/06/1401مورخ  14107نامه شماره 
و با توجه به  اداره کل راه و شهرسازی و در جهت تمرکز مسئولیت 16/03/1401مورخ  26719/13نامه شماره 

 27رجاع به ماده امهندسان ناظر قبلی مشروط به درخواست مالک و مشکالت ایجاد شده و اتمام قرارداد نظارت 
کسر ن میزان متراژ امی رشته ها و تعییجهت تعیین فصل مشترک مسئولیت ناظرین بدوی و تعیین مرحله کار در تم

قرر گردید مهندسین واجد مسهمیه از ناظران جدید و با استعالم از اداره کل راه و شهرسازی موافقت گردید. همچنین 
 از طریق طرح ارجاع انتخاب گردند.جدید شرایط 

 مدیر ارجاع کار
 مدیر فنی

3 

و  1401بهای سال  براساس فهرست ادیببلوار واقع در ورزشی ساختمان  تکمیل پروژه ساخت و برگزاری مناقصهبا 
ره کل راه و شهرسازی دارای پروانه اشتغال به کار از اداالح ذیصبه منظور انتخاب مجری  ماه 14حداکثر به مدت 

  موافقت گردید.صه ارائه شده براساس اسناد مناق

دیر منابع انسانی و م
 پشتیبانی
 مدیر مالی

 


