
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   28/05/1396 تاریخ جلسه:

تعیین -تصمیمات در مورد ارجاع کارادامه ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ -گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور دستور جلسه:

وزارت راه وشهرسازي در خصوص  02/05/1396مورخ  400/20553 	طرح نامه شماره-کارگروه بررسی تعرفه هاي خدمات مهندسی در چهار رشته

وي انسانی حسب بررسی راهکارهاي کاهش نیر- بررسی موضوع نصب آسانسور در ساختمان هاي داراي پایانکار قبلی-برگ تأئید استحکام بنا

  طرح برخی از نامه هاي وارده- تاکید مجمع

    جلسه : گزارش 

  نطق پیش از دستور:- 1

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران ضمن خیر مقدم  گزارشی از هفته گذشته از جمله جلسه با تامین اجتماعی، جلسه )1- 1

  و ... ارائه دادند.  12هیأت چهار نفره، جلسه با شهردار محترم منطقه با مجریان ذیصالح، جلسه کارگروه 

) آقاي مهندس آهوي توضیحاتی در خصوص برخی ابهامات مطرح شده در مورد فرآیند تائید و بررسی صالحیت 2-1

  کاندیداهاي شوراي انتظامی و بازرسین ارائه دادند. 

  :تصمیمات در مورد ارجاع کارادامه ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ  -2

  در ابتدا توسط آقاي مهندس ذوقی معاونت محترم فنی فایل پیشنهادات درخصوص موضوع ارجاع حقوقی را ارائه گردید .

پیشنهاد گردید که در مورد شرکتهایی که قادر به اخذ تایید کلیه اعضاء خود در مورد نظام نامه داخلی نیستند اعضاء ناراضی 

گردند و ظرفیت شرکت صرفاً بر اساس اعضائی که ح پروانه اشتغال شرکت از چار چوب شرکت حذف شده تلقی قبل از اصال

  نظام نامه را پذیرفته اند محاسبه و مالك عمل قرار گیرد. 

  پس از بحث و تبادل نظر مصوب گردید: 

  مصوبه: موارد ذیل در خصوص ارجاع حقوقی مصوب گردید:

  تخصصی داراي صالحیت می باشند.  چهاراولویت ارجاع حقوقی با شرکتهائی خواهد بود که در هر - 1

شرکتهائی که داراي چهار تخصص نیستند نیز می توانند ظرف مدت دو ماه آینده شرایط خود را با اخذ صالحیت در چهار 

  تخصص و یا تشکیل کنسرسیوم تطبیق نمایند. 

  حقوقی به شرح ذیل تعیین می شنود: اعضاء کمیته پایش ارجاع-2

نماینده انجمن شرکتهاي - 5آقاي مهندس ذوقی  -4خانم دکتر زنده دالن -3آقاي مهندس آهوي  -2آقاي مهندس کامران - 1

  ناظران حقوقی.

  این کمیته ضمن نظارت بر حسن انجام، پیشنهادات الزم را جهت طرح در هیأت مدیره ارائه نمایند.

  ه هاي وارده:طرح برخی از نام- 3

  :08/05/1396اداره کل راه و شهرسازي و تایید کمیته استخدام مورخ  18/12/1395/د مورخ 114765/22طرح نامه - 1

  مصوبه : پیشنهاد کمیته استخدام در خصوص بکارگیري سرکار خانم گلمکانی مطرح و مصوب گردید.

  در ابتداي سال:طرح موضوع مشکالت حوزه گاز پس از تعدیل نیروهاي بازنشسته -2

  مصوبه: بکارگیري آقاي مهندي قاسمی به عنوان مشاور گاز مصوب گردید و تعداد مشاورین به سیزده نفر افزایش یافت.

  

  

  

  


