
             AD-FR  : 00/01: کد شناسه                   : خاتمه     16:45 :شروع                            25/08/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره مینچهارو  سی    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

فنی و اجرایی ) الف
جهت اطالع و 

  دستور اقدامات الزم
  

فنی و اجرایی ) ب
پیگیري موضوع و 

 ارائه پاسخ الزم

1 

  :آقاي مهندس عباسی موارد ذیل را قبل از دستور کار ارائه نمودند-1
  .ارشد را قرائت نمودنددفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازي درخصوص پایه  23/7/98مورخ  430/108130نامه شماره ) الف

معاون اجتماعی و پیگیري از وقوع جرم دادگستري کل استان خراسان جنوبی درخصوص ساخت  1/8/98مورخ  40150/704/620نامه شماره ) ب
 واحدهایی با عنوان سازه سبک در طبقات فوقانی مجتمع هاي آپارتمانی در شهرستان بیرجند که درخواست ارسال نظریه فنی سازمان و

  .پیشنهادات و الزامات و آئین نامه ها را داشتند که مقرر شد مکاتبه اي توسط ریاست سازمان در اینخصوص انجام شود
  

1 

آقاي عباس نیا ) ب
طهرانی به 

کمیسیون عمران 
 .سازمان ارجاع گردد

2 

گزارشی از جلسه بزرگداشت سالگرد زلزله کرمانشاه و جلسه اي که در شوراي مرکزي جهت ارائه گزارش  )الف آقاي دکتر سرافرازي -2
  .بازدیدها از زلزله فوق را ارائه نمودند

که اخیراً توسط نظارت عالیه بازدید شده است توضیحاتی ارائه نمودند که در بناهاي قدیمی  درخصوص طرح هاي مقاوم سازي انجام شده ) ب
  .ر شد موضوع به کمیسیون عمران سازمان ارجاع شود تا در اینخصوص تصمیم گیري الزم انجام شود مقر

2  

امور مالی و اداري 
 جهت اطالع

3 

  .ارائه نمودند ) حسابرسی تأمین اجتماعی (3/11گزارشی از جلسه شوراي مرکزي درخصوص بخشنامه )آقاي مهندس الهامی زاده الف-3
معرفی اعضاي داراي پروانه (.نامه شوراي مرکزي با تأمین اجتماعی با توجه به تفاهم نامه جدید توضیحاتی ارائه نمودندگزارشی از تفاهم ) ب

  ).شد و فاقد پروانه جهت برخورداري از خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی برابر تفاهم نامه جدید  پس از هماهنگی الزم در استان انجام خواهد
  

3  

اجرایی امور فنی و 
جهت اقدام الزم و 

تهیه فرم تعهد نامه 
 در اسرع وقت

4 

 و مشکالت احتمالی را مصوبه صورتجلسه سی و سوم هیأت مدیره در جلسه شرکت نمودند و پیشنهادات 6ص بند وآقاي کاظمی درخص -4
و مقرر شد فرم تعهد نامه اي جهت مسئول دفتر جهت جلوگیري از مشکالت محتمل تهیه و در بدو ورود نقشه به ) برگه پیوست(ارائه نمودند 

ضمناً مقرر شد در زمان انتقال مهندسین از سازمان تأییدیه اي از امور . اخذ گردد جهت جلوگیري از مشکالت بعدي سازمان تعهد از مسئول دفتر 
  .نیز اخذ گردد تا مشکالت احتمالی رفع گردد ی و اجراییفن

4  

  :اسامی میهمانان
      مهندس حسین صباغ

  غ   مهندس محمدرضا بیکی
 

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

 
    محمد خوشناممهندس               مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  



  

             AD-FR:   00/01: کد شناسه                      :خاتمه      16:45 :شروع                            25/08/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره سی و چهارمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

- 5 

و معرفی اپلیکیشن  ختمان که در شوراي مرکزي ارائه گردیده مینار شبکه نوآوري صنعت ساسآقاي مهندس ناصري گزارشی از  -5
birnet.net  که در جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات و طرح هاي اعضاي هیأت مدیره هاي کشور راه اندازي شده است توضیحاتی ارائه

  .نمودند
  

5 

 6 طراحیکمیته دفاتر 

  .مخالفت گردید 10و 8و7رد بند امو مطرح شد که با  د  کمیته دفاتر طراحی/00456نامه شماره  -6
  .درخصوص بیمه مسئولیت کارکنان دفاتر طراحی نیز درصورتی که بیمه طرف قرارداد سازمان موافق باشد از نظر هیأت مدیره بالمانع است 

  
6  

امور فنی و اجرایی 
مکاتبه با شهرداري 

 الزم انجام شود

7 

ساختمانهاي مجاور در زمان اخذ دستور نقشه از د کمیسیون معماري جهت ارائه برو کف زمین و موضوع هم ترازي /00460نامه شماره  -7
رفع مشکل  شهرداري با اکثریت آراء تصویب گردد و مقرر شد با شهرداري مکاتبه و موضوع فوق در دستور کارهاي جدید جهت تهیه نقشه ها و

  .قرار گیردمتقاضیان و مالکین 
  

7  

- 9 
نفر کاندیداي واجد شرایط توسط هیأت مدیره انتخاب و در جلسات آینـــــده  6درخصوص کاندیداهاي بازرسین هیأت مدیره مقرر شد  -8

  .جمع بندي گردند
  

8  

  
  
  

  

  :اسامی میهمانان
  مهندس حسین صباغ    

  غمهندس محمدرضا بیکی   
 

:  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  

 
  


