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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

الف:کمیسیون 

 بودجه

 

 

ب: کمیسیون 

امور مالی و -بودجه

اداری با هماهنگی 

 خزانه دار اقدام الزم

1 

سال  درآرزوی سالمتی برای همه همکاران و همه مردم ابتدای جلسه با تبریک سال جدید آقای مهندس عباسی ضمن عرض تبریک سال نو و -1

و نامه های رسیده به سازمان ورویدادهایی که پایان سال گذشته در سازمان  اخیر و بیماری کرونا اتفاقاتجدید و محفوظ بودن در برابر 

 و درخصوص موارد ذیل بحث گردید: داشته ایم را بیان نمودند

جهت ذخیره سازمان و هزینه های پیش بینی نشده مانند کمک هزینه درمان  %1الف: بنا به درخواست شورای مرکزی درخصوص حساب سپرده 

اعضای سازمان بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به وجود این مورد از قبل در سازمان نیاز کمک به مشکالت کرونا و سایر هزینه ها برای 

در نظر گرفته شود و در جلسات  موارد برای طراحی و نظارت نای ردیفی برای 99به افتتاح حساب جدید نمی باشد و مقرر شد در بودجه سال 

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بعدی

ضدعفونی سطوح که توسط یکی از واحدهای تولیدی همکاران سازمان پس از تغییر خط  باال بردن ایمنی عمومی و تهیه موادبه  ب: در مورد کمک

در نظر  99ریال در بودجه  111.111.111تولید افزودنی های بتن در حال تولید می باشند جهت کمک به واحد تولیدی و جهت مبارزه با کرونا مبلغ 

نی سطوح در نقاط مختلف مثل شهرداری ون بسیج مهندسین استان برای انجام ضدعفگرفته شود و با هماهنگی الزم در این خصوص با دفتر کانو

  ت سازمان هزینه گردد.یاسبا مدیریت رشهرداری و بسیج مهندسین و بهداری و مراکز بهداشت و ... توسط گروههای جهادی و یا اهداء به 

1 

امور فنی و اجرایی 

پیشنهاد فوق برای 

طرح و ارسال به 

فره با هیأت چهارن

هماهنگی ریاست 

تهیه و سازمان 

 ارسال گردد.

2 

و مصوبات قبلی هیأت مدیره در  99دستمزد خدمات مهندسی با توجه به مکاتبات انجام شده قبلی و ابالغیه های انجام شده سال  99در مورد تعرفه سال -2

 چهارنفره در استانداری ارسال گردد.به اداره کل راه و شهرسازی جهت برگزاری هیأت  پیشنهادات این خصوص مقرر شد

 

2 

 

 :اسامی میهمانان

 غ    مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی

 

 نام و امضاء حاضرین:

  مهندس علی کریمدادی                   زادهمحمد الهامی مهندس                       دکتر احمد کاظمیان                         مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس             مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

جهت  دکتر کاظمیان

اقدام در اسرع وقت 

با هماهنگی ریاست 

 سازمان

3 

درخصوص نمای ساختمان جدید سازمان و با توجه به برآوردهای بعمل آمده و پیشنهادات انجام شده از سوی پیمانکار و بررسی های بعمل -3

را ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی  زمینهآمده در اینخصوص ،پیمانکار پروژه در جلسه هیأت مدیره حضور یافتند و توضیحات الزم در این 

بعمل آمده مقرر شد با توجه به طرح مقاوم سازی دیوار برشی مسابقه طراحی نما جهت ساختمان فوق از نظر رعایت مقررات سیما و منظر شهری 

ن در این زمینه انجام و نهایتاً تا ابتدای و نورپردازی و رعایت معماری ایرانی اسالمی و در نظر گرفتن بحث اقتصادی در هفته آینده فراخوا

طرح های فوق بررسی و طرح برتر جهت اجرا انتخاب  ،در کمیته بررسی شامل سازه و معماری و تأسیسات برقینما،اردیبهشت ماه طرحهای برتر 

 و پس از اخذ تأیید هیأت مدیره طرح نهایی به پیمانکار جهت اجرا ابالغ گردد.

 

 

3 

آقای مهندس 

مدادی جهت کری

پیگیری موضوع از 

طریق اعضای هیآت 

 مدیره 

4 

سرپرست  13/12/99مورخ  431/191929شورای مرکزی و نامه شماره  24/12/99/د/ ش م مورخ 14123شماره  های عباسی نامه آقای مهندس-4

ظرفیت » و « میزان ساخت و ساز و تعداد دارندگان پروانه اشتغال به کار و سایر ظرفیت های محلی » دفتر توسعه مهندسی ساختمان درخصوص 

مطرح و توضیحات الزم در این خصوص ارائه نمودند و در هیأت مدیره بحث و بررسی «مختلف  اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های

موارد فوق را بررسی و پیشنهادات خود را حداکثر  رشته هاگردید و مقرر شد نمایندگان هر رشته از هیأت مدیره به اتفاق چند نفر دیگر از همان 

 ارائه نمایند.جهت جمع بندی نهایی به هیأت مدیره  11/2/99تا 

 

 

 

4 

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    غ

 مهندس محمدرضا بیکی   

 

 نام و امضاء حاضرین: 

  

 مهندس علی کریمدادی                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام              مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 

 


