
 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  86جلسه شماره  مصوبات

 

 

                          اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  10/8/99 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 15 تعداد حاضرین:  21:00پایان:          18:00آغاز:       :فوق العاده 

 هیات مدیره 86جلسه شماره با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، 

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .  10/8/99پیرو دعوتنامه مورخ 

 

وجوب برگزاری انضباط هرچه بیشتر در توالی و تقویم برگزاری جلسات اشاره نموده اند  و جناب آقای مهندس آقای دکتر مزینانی به در نطق پیش از دستور 

های ارجاع اجباری آن که عموماً تناسب پایه و امتیاز مهندسین را مدنظر قرار نمی دهد اشاره داشتند. در موارد ایرانی به معضالتی که در نزم افزار ساجام و بخش 

 مندرج پیرامون دستور کار هیات مدیره مصوبات زیر را به انجام رسید
 



 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 
 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                        علی مقدم آریاییآقای 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید ظرف  27/2/99تجهیز و خرید سرور سازمان پیرو مصوبه قبلی جلسه موضوع تامین،  1
 هفته گزارش جامع و نهایی مدیر مالی سازمان با تائید کمیته معامالت جهت تصمیم گیری نهایی هیات مدیره ارائه شود. یک

 مدیرمالی
 مدیر فاوا

موضوع خرید سیستم نرم افزار ارجاع نظارت گاز از شرکت ریسمان مصوب و مقرر گردید تائید کننده، مدیران محترم ارجاع  2
 کار و و فاوا و تحویل گیرنده، مدیر محترم گاز در نظر گرفته شود. 

 مدیر ارجاع کار 
 مدیر فاوا

 مدیر امور گاز 

 موارد زیر به تصویب رسید: در خصوص موضوع ارجاع اجباری درسامانه ساجام 3
ساعت کاهش یابد و پس از آن، معرفی ناظر از  24برای ارجاع اجباری در هر نوبت به  : مدت زمان انتظار سه نوبت3-1

 طریق مالک صورت پذیرد. 
ن رای آ: در صورت ارجاع اجباری یک پروژه به هر مهندس تا دو نوبت در هر سال کار ارجاع شده به عنوان تعداد کار ب3-2

 ( می باشداین بند جهت اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات چهارنفره استان  مهندس محاسبه نشود. )

 مدیر ارجاع کار 
 مدیر فاوا 

مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص موضوع شکایت  29/7/99مورخ  1041243نامه شماره در خصوص  4
تعاونی خدماتی واحدهای صنعتی خودرویی از مجری ذیصالح خود، مقرر شد با توجه به طرح شکایت در شورای انتظامی و 

ساس بر امان محسوب می شود، نظر سازمان نظر به این نکته که شورای یادشده به عنوان یک رکن مستقل از ارکان ساز
 رای شورای انتظامی اعالم گردد.

 

 


