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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   20/08/1396 تاریخ جلسه:

ساختمان جدید ارائه گزارش و بررسی شیوه اقدامات اجرائی  - گزارش رئیس سازمان و نطق پیش از دستور: دستور جلسه

طرح و تأئید نتایج انتخابات دفاتر نمایندگی شهرستان ها و دفاتر  -بررسی و تصویب موضوعات مرتبط با ارجاع کار   - سازمان

  .سایر موارد - طرح نامه هاي وارده -سازمان 1397تعیین اعضاء کمیته بودجه سال  -رابط 

    گزارش  جلسه :

آقاي مهندس کامران ضمن خیر مقدم گزارشی از اقدامات هفته گذشته من جمله جلسه امور زیر بنائی استان، جلسه شوراي - 1

  فنی استان، جلسه مشترك با شهردار محترم مشهد و حضور هیأت رئیسه دفتر نمایندگی سبزوار در سازمان را ارائه دادند. 

ی ضمن ارائه گزارش از همایش گروه تخصصی مکانیک از برخی ناهماهنگی ها در ور آقاي مهندس ایراندر نطق پیش از دست1- 1

در هیأت مدیره جهت برگزاري همایش هاي تخصصی برگزاري همایش گالیه کرده و خواستار اخذ نظر اعضاء در هر رشته 

وجه به طراحی سیستم آبی شدند. در ادامه ایشان به موضوع طراحی صورت گرفته براي پروژه مشهد مال اشاره کردند و با ت

  براي این پروژه خواستار ورود سازمان به این مبحث و اصالح فرآیند صورت گرفته شدند. 

آقاي مهندس کامران خواستار بررسی موضوع همایش گروه تخصصی مکانیک توسط یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه به اتفاق -2

آقاي مهندس بهلول و آقاي مهندس ایرانی موضوع را بررسی و جهت  در نهایت مقرر گردیدجناب آقاي مهندس ایرانی شدند. 

  در جلسات آتی هیأت مدیره ارائه فرمایند. طرح 

  :ارائه گزارش و بررسی شیوه اقدامات اجرائی ساختمان جدید سازمان - 3

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

اقدامات الزم در خصوص فراخوان و تعیین عامل چهار جهت پروژه بلوار خیام توسط هیأت رئیسه انجام مصوبه شد مصوبه : 

  شود. 

  :بررسی و تصویب موضوعات مرتبط با ارجاع کار - 4

  پس و بحث و تبادل نظر در مورد موضوع مصوب شد:

  مصوبات مراجع ذیربط اجرائی خواهد شد :موارد ذیل در ارجاع نظارت مصوب گردید که پس از طی مراحل قانونی و اخذ 

ارجاع نظارت در گروه هاي ساختمانی الف و ب توسط نرم افزار کماکان و صرفاً از بین اشخاص حقیقی ادامه خواهد - 4- 1

  داشت. 

  در گروه ساختمانی ج و د ارجاع کار با رعایت شرط یک شخص براي هر رشته با انتخاب مالک خواهد بود.- 2-4

  ه ج انتخاب با رعایت شرط فوق می تواند از بین افراد حقیقی یا شرکتهاي ناظران حقوقی انجام شود. در گرو- 4- 3

  در گروه دال انتخاب با رعایت شرط فوق صرفاً از بین شرکتها خواهد بود. - 4- 4

  تعداد اعضاء امتیاز آور شرکتهاي ناظران حقوقی به یک نفر در هر رشته کاهش می یابد.-5-4

  مطرح شد و پس از اخذ نظرات اعضاء به شرح ذیل تصمیم گیري شد: 97موضوع تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه ه در ادام-5

آقاي مهندس آهوي،     -2نماینده هیأت بازرسان، -1به شرح ذیل تعیین شدند:  97مصوبه : اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه 

  آقاي مهندس ایرانی. -7آقاي دکتر مزینانی و   - 6ندس پیراسته،  آقاي مه-5آقاي مهندس بشیر،  - 4آقاي مهندس اسدي، - 3

  نمایندگی شهرستان ها و دفاتر رابط:طرح و تأئید نتایج انتخابات دفاتر  - 6

نمایندگی و دفاتر رابط توسط آقایان مهندس حسین بشیر و مهندس عماد مدنی در در ادامه جلسه موضوع انتخابات دفاتر 

  جلسه مطرح شد. 
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مصوبه: حکم مسئولیت دفتر رابط براي کلیه حائزین رتبه اول در انتخابات صادر شود. ضمناً تغییرات دفتر نمایندگی سبزوار 

  طبق صورتجلسه ارسالی خودشان مصوب شود. 

  قاي مهندس عدالتی مصوب گردید. زاوه هم صدور حکم مسئولیت براي آ در خصوص دفتر نمایندگی شهرستان

  ع خرید زمینهاي مجاور باغ ارغوان توسط جناب آقاي مهندس بهلول مطرح گردید. در ادامه موضو- 7

مصوبه: خرید دو قطعه زمین مجاور باغ ارغوان با رعایت شروط آئین نامه معامالت و بودجه مصوب تایید شد و انجام فرآیند به 

  هیأت رئیسه تفویض گردید. 

  

  

  

  

  

  

  


