
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  60/60/89تاریخ جلسه:
 راه وزارت محترم معاونت دستور اساس بر كار ارجاع شدن اجرائي بررسي موضوع-مديره هيات محترم اعضاء از يك هر دستور از قبل نطق

-وارده هاي نامه برخي طرح-انتظامي شوراي منتخب اعضاء احكام صدور براي پيگيري-مديره هيات محترم اعضاي پيشنهادات و وشهرسازي

 .موارد ساير

 مهندس حسین پو.ر –دکتر فرشیدیانفر  -دکتر مقدم آریایی  -مهندس نوبری :  ینغائب

آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

اهم موارد مطرح شده در جلسه :


گفتگو در خصوص تعيين تكليف پروژه هاي در جريان سازمان و طرح ارجاع كه بر اين اساس مقرر گرديد :-1

 صوبه :م

فرصت داده  ماه  2كسر سهميه شده اند ، به مدت     1/4/89به كليه ي پرونده هايي كه حتي يك طراح آن تا قبل از تاريخ 

شود تا با پرداخت   سازمان معرفي نمايند . مابقي پروژه      5/0مي  سازمان در طرح ارجاع ناظرين خود را انتخاب و به  سهم 

به سيستم سازمان ارسال و هيچگونه اقدامي در خصوص آن صورت نگرفته كال مي بايست         1/4/89هايي كه قبل از تاريخ 

 در قالب طرح ارجاع قرار گيرند .

 به قرار زير است : 89الزم به ذكر است آمار پرونده هاي جاري فاقد ناظر در سامانه ي ساجام تا پايان مرداد

 راي كسر ظرفيت ناقص مهندس ناظرالف ( پرونده هاي دا

 عدد 1      گروه الف

 عدد 140      گروه ب

 عدد  198      گروه ج

 عدد 3      گروه د

 ب ( پرونده هاي فاقد كسر ظرفيت در نظارت

 عدد 24      گروه ب

 عدد  49      گروه ج

 عدد  1      گروه د

تعيين تكليف اعضاي باقيمانده ي شوراي انتظامي با توجه به ارسال نامه و كسب تكليف از اداره ي راه و شهرسازي در       -2

شوراي انتظامي در تاريخ        شده  صالحيت كانديداهاي معرفي  صوص  مطابق راي گيري و اعالم نظر  پيگيري و 22/2/89خ

هيات مديره ، كانديداهاي منتخب معرفي خواهند شد .


 


