
 به نام خدا

(نهمهیأت مدیره )دوره  6مصوبات جلسه شماره 

  اصلی:محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان 14/09/1400تاریخ جلسه:

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

مورخ 16062/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 6 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 .   11/09/1400

پیگیری  کنندهشرح مصوبهردیف

1 

آقای  جناب مقرر شدموضوع شکایت از شرکت عمران مهندسان  26/08/1400مورخ  14986در خصوص نامه شماره 
عنوان نمایندگان سازمان معرفی و در جلسات مربوطه به آقای دکتر علیرضا زنگنه ابراهیمی جناب مهندس مسعود دباغ و 

 گزارشات الزم به هیأت مدیره ارائه فرمایند. شرکت نموده و ضمن پیگیری موضوع،

آقای مهندس دباغ
 آقای دکتر زنگنه

2 
قرارگیری در خصوص نحوه امکان استفاده از ناظرین قبلی پروژه و یا  02/09/1400مورخ  15380نامه شماره  پاسخ بهدر 

 طی مکاتبه ای از اداره کل راه و شهرسازی استعالم شود. مقرر شد در طرح ارجاع در پروژه مذکور و موارد مشابه
کار مدیر ارجاع

3 

 28/08/98لغایت  27/12/96از تاریخ سازمان شناسنامه فنی و ملکی با توجه به تغییر رویه وجه در خصوص نحوه اخذ 
پیرامون شناسنامه فنی وفق ابالغیه صادره وزیر وقت راه و شهرسازی به با توجه به توقف اخذ وجه خدمات ارائه شده 

، وجهی جهت شناسنامه شدبانشامل اضافه بنا در بازه زمانی اشاره شده  اتفاق آرا مقرر شد چنانچه درخواست ثبت شده
 شامل اضافه بنا می شود، وجه معادل اضافه بنا و براساس تعرفه روز محاسبه شود. اخذ نشود، اگر

خزانه دار 
مدیر مالی

مدیر ارجاع کار

4 

اخذ شده از  %15مازاد بر  %5مطرح و مقرر گردید بازگشت  04/09/1400الف پ مورخ /7568موضوع نامه شماره 
و عیناً به ذینفعان مسترد گردد. همچنین پس از اعالم اقدام  99مطابق با شیوه سال  98مهندسین ناظر گاز در سال 

 رضایت و اینکه هیچگونه ادعایی در آینده نخواهند داشت، پرداخت انجام شود.
خزانه دار

5 

 درصد باقیمانده حق الزحمه ناظرین به اتفاق آرا مقرر شد: 30آزادسازی در ارتباط با 
با ارائه گواهی عدم خالف در مرحله سفت کاری یا  ی هفتگانهمه مهندسین ناظر در تمام رشته هاالزحدرصد حق  20

 "الف و ب"گذشت شش ماه در گروه ساختمانی  یامبنی بر اتمام عملیات سفت کاری و  پروژه ینناظریکی از گزارش 
 تأیید نهایی پرونده در سازمان)مهر سبز ساجام(پس از  "د"و یکسال در گروه ساختمانی  "ج"ماه در گروه ساختمانی  9، 

 آزاد گردد.
و یا  نفره( 4)مطابق مصوبه هیأت  دوره نظارتدر پایان ها درصد حق الزحمه نهایی مهندسین ناظر در تمام رشته  10

 گردد. ارائه گواهی پایان کار بهره برداری و یا گزارش هر کدام از ناظرین مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی آزاد

خزانه دار
مدیر ارجاع کار

مدیر مالی
مدیر فاوا

6 
در خصوص مطالبات شورای مرکزی با اکثریت مطلق آرا مقرر گردید کل مطالبات شورای مرکزی به صورت مرحله ای 

 با نظر ریاست محترم سازمان پرداخت گردد.
ریاست سازمان

7 

در کمیسیون معامالت طرح و مورد بررسی قرار گیرد. رو مقرر شد ینتأمین شرکت  صوموضوع ارائه راهکار در خص
 همچنین حضور جناب آقای دکتر علی سیفی به عنوان عضو هیأت مدیره در کمیسیون معامالت مصوب شد.

 اخذ شرکت تأمین نیرو به کمیسیون معامالت تفویض شود. قراردادقد سقف مبلغ عضمناً مقرر شد 

خزانه دار
آقای دکتر سیفی

مدیر مالی
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