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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
اقدام و اطالع رسانی 

 الزم

1 

هیأت مدیره  دردرخصوص ساعات کاري در ماه مبارك رمضان آقاي مهندس عباسی موضوع را مطرح نمودند که پس از بحث و بررسی  -1
و کلیه پرسنل نیز در ایام و روزهاي کاري در محل کار حاضر باشند  باشد 14تا  8مقرر شد ساعات کار در ماه مبارك رمضان از ساعت 

یص ریاست خباشد که به تش ساز می بجز افرادي که بیماري زمینه اي دارند و یا مریضی خاصی دارند که بیماري کرونا براي آنها مشکل
   دورکاري یا عدم حضور کنترل گردد. ،سازمان و امور اداري

1 

روابط عمومی با 
هماهنگی ریاست 

اطالع رسانی و اقدام 
 الزم انجام گردد

2 

با توجه به سهمیه ایجاد  گردیددرخصوص استفاده اعضاء از وام قرض الحسنه بانک رسالت در هیأت مدیره بحث و بررسی شد و مقرر  -2
معرفی نفر  10ریال پس از قرعه کشی از بین متقاضیان به بانک معرفی گردند و پس از آن ماهیانه  100,000,000نفر وام  40شده تعداد 

  .شود
2  

امور فنی و اجرایی 
با هماهنگی ریاست 

محترم سازمان 
پیگیري و اطالع 

  رسانی الزم 
  
  

آقاي مهندس 
ناصري و دکتر 
کاظمیان جهت 

  پیگیري الزم

3 

نامه شوراي شهر فردوس و مدیر نمایندگی شهرستان قائن درخصوص شناسنامه فنی و ملکی در شهرستانهاي استان در هیأت مدیره  -3
ت گردید و پس از توضیحات آقاي مهندس وحیدي و بحث و بررسی مقرر شد مصوبه اخیر هیأت مدیره که مطابق با دستور شماره ئقرا

ی در مبلغ مصوب فیفمربوط به اخذ هزینه شناسنامه فنی و ملکی در کل شهرستانهاي بدون هیچگونه تخ 30/02/96مورخ  8897/400
اخذ گردد ولی درخصوص تقسیط با هماهنگی الزم با ریاست سازمان استان ،مدیران دفاتر نمایندگی با توجه به  2مبحث  8-17مطابق بند 

 بوطه اقدام و موضوع را به نحو احسن مدیریت و اجرایی نمایند و گزارشات اقدامات انجام شده در اینرایط اقتصادي شهرستان مرش
 خصوص را در هر فصل به سازمان استان ارائه نمایند.

  شهرستانهاي فوق نیز با مدیران دفاتر مذاکره و موضوع را توجیه نمایند. ینضمناً مقرر شد در همین راستا رابط

3  

  
  :میهماناناسامی 

      مهندس حسین صباغ
     مهندس محمدرضا بیکی

  مهندس وحیدي 

 نام و امضاء حاضرین:
   علی کریمداديمهندس                    محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                         مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 
    محمد خوشناممهندس            مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی 
با هماهنگی ریاست 
 محترم سازمان اقدام

4 

تفاهم نامه همکاري در اجراي پروژه اقدام ملی تأمین مسکن فی مابین ( 5/12/98مورخ   400/178133درخصوص تفاهم نامه اقدام ملی مسکن شماره  -4
ی توسط ریاست سازمان توضیحاتی ارائه گردید و مورد بحث و بررس )سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

 قرار گرفت و مقرر شد : پیشنهاداتی به شرح ذیل به شوراي مرکزي جهت اصالح تفاهم نامه مذکور ارسال گردد:

  کمیته امداد امام خمینی (ره ) رایگان مشابه گذشته توسط ناظرین متقاضی  –فقط جهت خانواده هاي تحت پوشش سازمان سازمان بهزیستی  2-2الف: بند 
  .ب: پیشنهاد نظارت بر پروژه هاي فوق توسط ناظرین حقوقی و یا ناظر مقیم با توجه به حق الزحمه هاي عرف در هر استان ارجاع گردد 

تکلیف  سازمان با توجه به گسترش حجم کار ها و نیاز به ناظر مقیم در پروژه هاي فوق  براي حق الزحمه ارجاع و شناسنامه فنی و ملکی با توجه به اینکه ج:
  .تخفیف انجام گردد  %50به انجام نظارت مضاعف می باشد با 

  و سایر موارد که مدنظر همکاران هیأت مدیره باشد به ریاست سازمان اعالم گردد تا در مکاتبه انجام شده با شوراي مرکزي اعمال گردد.

4 

امور فنی و اجرایی 
با هماهنگی ریاست 
 محترم سازمان اقدام

5 

درخصوص شیوه نامه ظرفیت اشتغال بکار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی ارسالی از شوراي مرکزي در هیأت مدیره  مورد بحث  -5
 موارد ذیل جهت اصالح اعمال گردد:و بررسی قرار گرفت و مقرر شد 

  .از بند فوق حذف گردد ساختمان دوبار تکرار شود و اضافه بناي مربوطه 5تعداد حداکثر تا  2-2الف: بند 
تکلیف این بندها نیز در شیوه نامه جدید مشخص  4-18،  9-4-15،  8-4-15،  5-3-15،  2-2-15،  6-4-14،  5-4-14،  2-4-14،  6-2-2درخصوص بندهاي 

  نشده است که ریاست محترم بررسی و در مکاتبه به شوراي مرکزي ذکر نمایند.
  

5  

روابط عمومی اطالع 
انجام  رسانی الزم
  بدهند

6 
تمدید گردد و اطالع رسانی الزم  13/2/99بنا به درخواست شرکت کنندگان براي مسابقه نما نیز مقرر شد مسابقه تا پایان وقت اداري  روز شنبه مورخ  -6

  از طریق روابط عمومی به شرکت کننده گان انجام شود.
6  

  7  شروع خواهد شد. 20:45جلسه هیأت مدیره از هفته آینده ساعت  -7 7  دفتر ریاست

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس مهدي وحیدي 

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
 مهندس محمد خوشنام              مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري               دکتر سیدرضا سرافرازي  

  


