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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   /04/1396 تاریخ جلسه:

 96-23 شماره نامه طرح  -  کار ارجاع حوزه در تصمیمات اخذ- دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش  دستور جلسه:

  .موارد سایر - وارده هاي نامه از برخی طرح-  سازمان جدید ساختمان احداث مورد در نظر تبادل و بررسی - محترم بازرسان

   جلسه : گزارش 

  نطق پیش از دستور :- 1

  آقاي مهندس کامران ضمن خیر مقدم، از حضور اعضاء محترم در اجالس بیستم تشکر و قدرانی کردند. ) 1- 1

  ایندگی و حضور برخی از اعضاء شوراي شهر :) در خصوص موضوع انتخابات دفاتر نم1- 2

  پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مصوب گردید:

مصوبه : در شهرهایی که تعیین مسئول دفتر نمایندگی از طریق انتصاب هیأت مدیره تعیین میشود مقرر گردید که 

 ه هیأت مدیره سازمان ارائه شود.د و سپس لیست آرا جهت تعیین مسئول بانتخابات در هر شهرستان برگزار شو

همچنین در خصوص اعضاء شوراي شهر فعلی که کاندیداهاي هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی هستند و موضوع 

که تعداد نفرات اندکی با حد نصاب هاي تعریف شده در نظام نامه ابالغی مرکزي فاصله دارند از راه و شهر شهرستانهائی 

  سازي استعالم در خصوص نحوه عمل صورت گیرد. 

  در خصوص طرح ارجاع کار : - 2

  پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مصوب گردید :

وجود نیامدن باعمال می شود. به جهت  33نامه ماده  ظر بر اساس شیوهمهندسان طراح و نا: تعداد کار مجاز 1مصوبه 

در سیستم مشکل در طرح ارجاع کار نظارت یک مهلت یک ماهه به مهندسان جهت اصالح شرایط پروژه هاي ارجاعی 

مراجعه مهندسان و نسبت  ساختار تدوینباشد.  ین خصوص الزاماً می بایست حضوريعه در اارجاع داده می شود. مراج

  نفره قابل اجراء می باشد.  4حضور ایشان در مشهد هم به هیأت رئیسه تفویض گردید. مصوبه بعد از تصویب هیأت 

درصد نسبت به ظرفیت  20: کاهش ظرفیت مهندسان در چهار رشته عمران، معماري، برق و مکانیک به میزان  2مصوبه 

  ه بعد از تایید هیأت چهار نفره اجرائی می شود. کاهش می یابد. مصوب 2جدوال مبحث 

: در خصوص موضوع تقسیط مصوب شد در صورت پذیرش انجام تقسیط توسط بانک ( مطابق شیوه شهرداري) 3مصوبه 

انجام تقسیط حق النظارت اجرائی شود. پیشنهادات اجرائی توسط هیأت رئیسه پس از مذاکره با بانک جهت اخذ تصمیم 

  ت مدیره ارائه می شود. نهایی به هیأ

  م افزار ارجاع کار لحاظ می گردد.: موضوع تعداد کار در صف بندي نر4مصوبه 

  مصوب گردید: در خصوص میزان دریافتی مشاورین سازمان طرح و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص- 3

حقوق آقاي امیریان به میزان یک میلیون و مبلغ حقوق آقاي احمد توتونچی به میزان دو میلیون تومان ومبلغ :  1مصوبه 

مهندس بشیر و مهندس اسدي  ضمناً یک کارگروه متشکل از آقایان  دکترفرشیدیان فر، پانصد هزار تومان تعیین گردید.

در خصوص راهکارهاي افزایش حقوق پرسنل در چار چوب بودجه مصوب بررسی و پیشنهادات را به هیأت مدیره ارائه 

  نمایند.

: برگشت به کار آقاي مهندس وکیلی به عنوان مشاور حقوقی مصوب گردید. همچنین برگشت بکار آقاي  2 مصوبه

  نفر افزایش یافت. 12برکاتی به عنوان مشاور آموزش مصوب شد و تعداد مشاورین سازمان به تعداد 



    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   /04/1396 تاریخ جلسه:

 96-23 شماره نامه طرح  -  کار ارجاع حوزه در تصمیمات اخذ- دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش  دستور جلسه:

  .موارد سایر - وارده هاي نامه از برخی طرح-  سازمان جدید ساختمان احداث مورد در نظر تبادل و بررسی - محترم بازرسان

ر مورد گروه ساختمانی ددر خصوص موضوع نامه وارده مدیر کل دفتر فنی استانداري در خصوص تست جوش و بتن - 4

  عالوه بر گروه دال را مطرح کردند.پس از بحث و تبادل نظر مصوب گردید:ج 

  مصوبه : کنترل و تست جوش و بتن در مورد پروژه هاي گروه ج و د در دوره ساخت توسط نظارت مضاعف کنترل گردد. 

  بازرسان محترم :  96-23طرح نامه شماره - 5

  مرکزي مصوبات کارگروه مجمع عمومی گذشته اقدامی ندارد.حسب نامه ابالغی شوراي 

  

  

   

    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


