به نام خدا
مصوبات جلسه شماره  87هیأت مدیره (دوره هشتم)

تاریخ جلسه99/8/17 :
18:00

آغاز:

پایان21:00:



محل جلسه :ساختمان مرکزی سازمان

اصلی:

تعداد حاضرین 15 :نفر غایبین :ــــ

فوق العاده :

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره ،جلسه شماره  87هیات مدیره
پیرو دعوتنامه مورخ  99/8/17تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .
نطق پیش از دستور:

تبریک روز جهانی شهرساز و گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن خدمات مهندسین شهرساز توسط آقای مقدم آریایی مطرح و قرائت شد.
ردیف

پیگیری کننده

شرح مصوبه

1

مقرر گردید در صورت عدم تشکیل هیات  4نفره در روزهای آتی نسبت به افزایش تعرفه بر اساس اختیارات قانونی و مکاتبات رئیس سازمان
 57525400مورخ  99/5/18معاون محترم وزیر و /35193س ن مورخ  99/5/20رئیس محترم شورای مرکزی اقدامات
الزم صورت پذیرد.
در خصوص خرید سرورهای درخواستی حوزه فناوری مصوب گردید با در نظر گرفتن صرفه و صالح سازمان نسبت به خرید مدیر مالی
مدیر فناوری
به صورت مناقصه نامحدود اقدام شود.

3

مصوب گردید زمان کاندیداتوری در طرح ارجاع نظارت از  26ساعت به  24ساعت تغییر کند و نیم ساعت آخر این زمان فقط مدیر ارجاع
مدیر فناوری
امکان انصراف از کاندیداتوری وجود داشته باشد
با توجه به مصوبات قبلی تاکید و مصوب گردید فرآیند اداری و ارجاع سیستمی نظارت گاز در کوتاهترین زمان ممکن و ظرف مدیر ارجاع
مدیر فناوری
روزهای آتی اجرایی گردد .
مدیر گاز

2

4


حاضرین در جلسه ( به ترتیب حروف الفبا):

آقای امیرهوشنگ انصاری

آقای رضا بشیر

آقای حسن جامی االحمدی

آقای کامران جنتی پور

آقای جعفر حسین پور

آقای سید مصطفی رضوی

خانم زهرا زمانی

آقای محمدحسین شرکاء

آقای اردشیر فرشیدیانفر

آقای حمید کاظمی

آقای مجید مزینانی

آقای داریوش معظمی

آقای علی مقدم آریایی

آقای محمدرضا موسوی تقی آبادی

آقای مزدا نوبری

