
  

 به نام خدا

 (نهم)دوره  به صورت فوق العاده هیأت مدیره 66مصوبات جلسه شماره 

 

 

          اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  23/09/1401تاریخ جلسه:

 نفر 3 غایبین:    نفر 12 تعداد حاضرین:  15:00پایان:          13:00آغاز:      فوق العاده:  

یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 66 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 .  21/09/1401مورخ 21734/1401


 

 

 
 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

براساس  ،اعضاي شرکت قدیم کارکردطرح گردید و مقرر شد که پس از کسر  13/09/1401مورخ  20865نامه شماره 
ظرفیت شرکت تعریف و مبناي اقدام در  ،خوداظهاري شرکت درخصوص ارائه خدمات طراحی و نظارتمیزان درصد 

ت چهار نفره به منظور افزایش یا کاهش ظرفیت اهی . ضمنا در خصوص نحوه اقدام مصوبهسامانه ساجام قرار گیرد
 مکاتبه الزم با اداره کل راه و شهرسازي انجام شود. ،اشخاص حقیقی

 دیر فاوام

 مدیر تشکلهای حرفه ای

2 
 نظرسنجی از طریق سایت" نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي سازمان هوشمندیکپارچه سامانه "مقرر گردید نام 

 آید. می عملتقدیر ب به نحو مقتضی از پیشنهاد منتخب شود و
 دیر فاوام

3 

ن کسر ظرفیت مهندسا و ارائه نقشه طراحی و ورود پرونده به سازمانزیر فرآیند در سامانه جامع هوشمند سازمان 
ه زیر فرایند مجوز شروع عملیات ساختمانی از مجموعهمچنین  به تایید رسید.از فرآیندهاي کمیسیون فنی طراح 

 طرح و مورد تایید قرار گرفت.فرایند هاي ارجاع کار در جلسه 

 مدیر فاوا

 مدیر ارجاع کار

4 
قابل  سازمان درخواست ارائه شده وفق ضوابط جاري و قانونی .طرح گردید 05/09/1401مورخ  20297نامه شماره 

 پاسخگویی نمی باشد.
 دیر ارجاع کارم

5 

توجه به مکاتبه شهرداري وفق نامه شماره طرح گردید و مقرر شد با  12/07/1401مورخ  16181نامه شماره
مشروط به قبول  مبنی بر کسر ظرفیت متراژ پارکینگبا ذکر شرایط  ، پروژه31/06/1401مورخ  15467/1401

 بر اساس تعرفهو متراژ کسر ظرفیت شده  حق الزحمه،. مبناي محاسبه در طرح ارجاع قرار گیرد مسئولیت کل زیر بنا
  باشد.( می  "د"گروه )متراژ کل

 دیر ارجاع کارم

6 

 ،مورد تایید ناظرین مقرر شد پس از ارائه نقشه چون ساخت طرح گردید و 19/09/1401مورخ  21461نامه شماره 
ازه سبک در حیاط پروژه ساخت پارکینگ با سچنانچه وفق تقاضاي ارائه شده مساحت مذکور در توسعه بنا صرفا جهت 

 باشد. میضوابط سال اخذ پروانه بالمانع  د، پاسخگویی وفقارائه گرد

 دیر ارجاع کارم

 


