
 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  72/11/72تاریخ جلسه:
بررسی وضعیت -3خیام  تصمیم بر قطعی انعقاد قرارداد با مشاوره برنده مسابقه طراحی زمین-2گزارش رئیس سازمان -1 دستور جلسه :

گزارش واحد مالی در خصوص برگزاری مناقصه حفاظتی، -5 موزشآگزارش جناب آقای دکتر رضوی در خصوص –4شرکتهای ناظران حقوقی 

 طرح برخی از نامه های وارده-6 مراقبتی و اياب و ذهاب

 آغاز شد . تالوت آیاتی از کالم ا... مجیدجلسه با 

 سرهنگ –دکتر خاوری  آقایان اداره ی آگاهی و پلیس فتا و کارشناسان فضای مجازی )جلسه با حضور رئیس پلیس 

در این جلسه مدعوین محترم نکات مهم و اساسی را در ارتباط با چگونگی عملکرد در فضای  بیات مختاری ( آغاز شد .

سه وارد مذاکره و موارد به مجازی بر اساس قوانین مصوب مطرح فرمودند و سپس هیأت مدیره بر اساس دستور کار جل

 شرح زیر مصوب گردید. 

 *مصوبه :

دیگر متن گشوده ) به مدیریت دکتر تغابنی ( که برنده ی مسابقه ی  گروه مقرر گردید با شرکت مهندسین مشاور  -1

شش میلیاردوچهارصد میلیون ریال ناخالص جهت  000/000/000/6طراحی زمین خیام می باشد ، قراردادی به مبلغ 

 انجام خدمات مرحله ی اول و دوم معماری ، سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی منعقد گردد .

 ( بعنوان نمایندگان تام االختیار و ترافیک معماری از گروه )برق ، تاسیسات ، سازه،نماینده  مقرر گردید پنجهم چنین 

 هیات مدیره مدارک را بصورت مرحله ای از مشاور تحویل بگیرند .

 *مصوبه : 

ایگان ش "ی مناقصه شرکت  و بازگشایی پاکتها ، با برندهارائه خدمات ایاب و ذهاب پس از انجام مناقصه مقرر گردید  -7

 ریال منعقد گردد . 000/200/430/1به مبلغ ساالنه جهت خدمات ایاب و ذهاب ، قرارداد  "خدمت شایا پارس شرق 

 *مصوبه :

 8سط کمیته ی مقرر گردید نظامنامه ای برای چرخش کار در شرکتهای ناظران حقوقی ) بصورت وحدت رویه ( تو -3

 تهیه شود :نفره 

دس شرکاء ) ریاست سازمان (آقای مهن -

آقای مهندس جنتی پور ) نماینده ی هیات مدیره (  -

آقای مهندس باغبانزاده ) یا نماینده ای از بازرسان ( -

آقای مهندس فرشته پور ) نماینده ی راه و شهرسازی ( -

ی ناظران حقوقی انماینده از انجمن شرکته 7 -

که عضو انجمن نمی باشند.نماینده از مدیران عامل شرکتهای ناظران حقوقی  7 -

 

 


