
            AD-FR  : 11/12کد شناسه :                 29:54  : خاتمه     21:54 شروع :           12/21/98مورخ شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره دومینچهل و     
 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

 -روابط عمومی

امور مالی و اداری 

با هماهنگی ریاست 

و خزانه دار اقدام در 

 اسرع وقت 

1 

به چند  در ابتدای جلسه آقای مهندس عباسی ضمن عرض تسلیت به هیأت مدیره به مناسبت جان باختگان حوادث اخیر،موضوع خرید کاله ایمنی را با توجه-1

ی موضوع نمونه تهیه شده مطرح نمودند که مقرر شد از محل صرفه جویی هزینه های چاپ نشریات و هزینه های فصلنامه و سالنامه و جهت فرهنگ ساز

برای همه مهندسان عضو پروانه دار استان با آرم سازمان خریداری و پایان سال تحویل     persian safetyایمنی در کارگاهها و پروژه ها ،کاله ایمنی با برند 

 همکاران گردد.

1 

امور مالی و اداری 

 جهت اطالع
2 

مهندس عباسی و مهندس الهامی زاده توضیحاتی را ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی موضوع بررسی حدود اختیارات هیأت رئیسه، آقای درخصوص -2

ریال تفویض اختیار از طرف هیأت مدیره به هیأت  066.666.666نظام نامه مالی و معامالتی سازمان تا سقف  22و  12در اینخصوص مقرر شد برابر ماده 

 رئیسه سازمان واگذار گردد.)برگه پیوست(

2 

پیگیری توسط 

امور فنی و –ریاست 

اجرایی با هماهنگی 

 ریاست سازمان

2 

که در دفتر استاندار محترم با حضور کلیه مسئولین دست اندر کار  ،بافت فرسوده 26/16/89آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص جلسه مورخ -2

ستاندار محترم جهت ایجاد شرایط ویژه برای مناطق فوق جهت رونق ساخت و موضوع تشکیل شده بود را مطرح نمودند و با توجه به اینکه به درخواست ا

 266پس از بحث و بررسی مقرر شد پیشنهاد نظارت و طراحی تا سقف  سوی ایشان از دولت،ساز و تشویق مردم و مالکین و همچنین دریافت شرایط ویژه از 

تخفیف انجام دهند و نیز یک  %06شهرداری رایگان واگذار گردد( و الباقی را با مصوبه قبل تا سقف رایگان )در صورتی که پروانه ساختمانی توسط  2متر و یا 

 در نظر گرفته شود که نیاز به اخذ تأییدیه هیأت چهارنفره دارد. ان که تخفیف فوق را بدهندبرای طراحهم پروژه خارج از نوبت به ناظر و مشوقهایی 

2 

 0 امور فنی و اجرایی

،موضوع هماهنگی و اطالع  دستور تهیه نقشه دریافت نموده اند 22/12/89از تاریخ  یی کهبه الزامی شدن همبندی در ساختمانهابا توجه  -0

رسانی جهت اجرای همبندی در پی ساختمان،همزمان با اجرای فونداسیون قبل از بتن ریزی و اخذ تأییدیه از مهندسین ناظر تأسیسات که توسط 

ارائه گردیده بود که مقرر شد مکاتبه الزم با ناظرین هماهنگ کننده در این خصوص از طرف سازمان انجام شود و از کمیسیون تخصصی برق 

 طریق کارتابل الکترونیکی و پیامکی اطالع رسانی الزم به مهندسین معمار و عمران و برق انجام شود.

0 
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