
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  2/6/89تاریخ جلسه:
 در ارجاع طرح واريز ي شناسه خصوص در تكليف تعيين-مديره هيات محترم اعضاء از يك هر دستور از قبل نطق دستور جلسه :

 وارده هاي نامه برخي طرح-مربع متر 055 از كمتر بناي زير با هاي پرونده نمودن مطرح-ها شهرستان

 

 آغاز شد .قرائت قرآن تالوت جلسه با 

 اهم موارد طرح شده در جلسه عبارت است از :

و موثر بودن آن در صرفه جويي اقتصادي و راندمان باال در  chp توضيحات آقاي دكتر فرشيديانفر در خصوص انجام پروژه هاي-1

  انرژيتوليد 

بخصوص در ساختمان هاي  استفاده ي آنواهمیت   GPANتوضيحات آقاي دكتر موسوي تقي آبادي در خصوص فناوري  -2

 بزرگ و چند واحدي 

   :مصوبه

 2 و درجه 1درجه اجرائي در رشته برق جهت جذب افرادي كه داراي صالحيت سايت سازمان  مقرر گرديد درج فراخوان در -3

مي  ساختمان اجرائي تاسيسات برقيدر امور ار مجاز ذي صالح يا پيمانكاشتغال به كار مهندسين  فني و حرفه اي يا گواهي

 .باشند

به حساب مسكن نمايندگي سازمان در خود مقرر گرديد از اين تاريخ كليه وجوه واريزي مالكين در طرح ارجاع شهرستانها  -4

شهرستان واريز گردد ورئيس نمايندگي مسئول مراحل بعدي كار در طرح ارجاع مي باشد. البته شايان ذكر است كه خزانه دار 

آئين نامه ي معامالتي سازمان، حساب  21و  25سازمان استان نظارت دقيق و كاملي بر اين موضوع داشته و بر اساس ماده ي 

 بانك مسكن در كليه ي شهرستانها توسط سازمان افتتاح شده است.

متر در شهر مشهد و ايجاد مشكالت عديده در طرح  055به جهت كمبود مهندس ناظر متقاضي براي پروژه هاي كوچك زير  -0

مهندس كار  از تعدادمترمربع  255در پروژه هاي زير مصوب گرديد :  ها در صورت تصويب هيات چهارنفره  ارجاع براي اين پروژه

كوچك در  يگردد. همچنين در خصوص پروژه ها كسر از تعداد كار 2/5متر  055تا  255ناظر كسر نگردد، پروژه هاي بين 

 اقدامحمدي و تصويب در هيات مديره متناسب با روش اعمال شده در شهر مشهد پس از گزارش آقاي دكتر جامي اال شهرستانها

 تائيد هيات چهارنفره مي باشد. به منوطتمامي موارد فوق خواهد شد. 

انجام خدمات مهندسي با پيش پس از بررسي ، هر پروژه هاي ساختماني اين مناطقمقرر گرديد براي رفع مشكالت حاشيه ش -6

ساماندهي شهري با  ه ي بازآفريني وفرض ارائه خدمات تشويقي به مهندسين متعهد در اين پروژه ها صورت گيرد و در قالب حوز

 فاهم نامه انعقاد گردد. شهرداري ، ت

 

 
 

 


