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 موضوع

1 

شهرداری بیرجند آقای مهندس عباسی درخصوص پیگیری های انجام شده برای سازندگان مسکن و ساختمان و جلسات و بازدیدهایی که با معاونت معماری و شهرسازی -1

گزارشی را ارائه نمودند و درخصوص رایزنی های الزم برای موضوع فوق با شورای شهر  در هفته گذشته داشته اند مجریان ذیصالحاز محل پروژه های در دست اجرا توسط 

مقتضی  و پیگیری های تهیه بیالن کار و گزارش الزم و تبلیغات مورد نیاز را بیان نمودند که هیأت مدیره در مورد مشارکت بیشتر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و

تأکید در سطح استان و ارتقاء کیفیت ساخت در مقایسه با ساخت و سازهای شخصی  درخصوص فرهنگ سازی استفاده از سازندگان ذیصالح در امر ساخت و ساز مسکن 

ری و دارای مجری تهیه تا به شورای شهر نمودند و مقرر شد انجمن برای دفاع از این موضوع گزارش مصور و مستدلی جهت مشخص نمودن تفاوت های ساختمانهای فاقد مج

 گردد.و سایر دستگاههای ذیصالح ارائه 

 

1 

مدیر فنی و اجرایی 

با هماهنگی آقای 

دکتر سرافرازی و 

خانم مهندس 

میرکاظمی جهت 

تهیه پروژه های 

مذکور و ارسال به 

 شورای مرکزی

2 

ارائه نمودند که مقرر شد در مورد سه موضوع الف(  شورا شورای مرکزی گزارشی از جلسه هفته گذشتهآقای دکتر سرافرازی درخصوص برنامه های ارائه شده از سوی  -2

 شناسنامه فنی و ملکی   ب( ارزیابی سازندگان مسکن و ساختم

و آقای  با سرپرستی آقای دکتر سرافرازی و همکاری خانم مهندس میرکاظمی با توجه به پیشینه و اقدامات انجام شده قبلی در استان       آموزشالح(        ج( یصان)مجریان ذ

 موضوعات فوق تهیه و به شورای مرکزی جهت اعالم آمادگی استان برای سرپرستی پروژه ها تا پایان سال جاری ارسال گردد. باپروژه هایی  مهندس تلواری،

2 

مدیر فنی و اجرایی  

آقای با هماهنگی 

 دکتر کاظمیان

شکیل جلسه و ت

نتیجه به هیأت 

 مدیره ارائه گردد.

3 

توسط آقای دکتر کاظمیان ارائه گردید و پس از  و پیشنهادی  گزارش و تعیین و کنترل صالحیت دفاتر طراحی مهندسی درخصوص نحوه تهیه نقشه ها در دفاتر طراحی -3

 در جلسات آینده اخذ گردد. بررسی بیشتری در اینخصوص انجام و از سایر استانها نیز درمورد اقدامات انجام شده سوال گردد تا تصمیم گیری الزم  دبحث و بررسی مقرر ش

سید مهندس  کاظمیان و آقای ضمناً مقرر شد کمیته ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی  مهندسی استان متشکل از آقای دکتر سرافرازی و خانم مهندس میرکاظمی و آقای دکتر 

نفر عضو هیأت مدیره جهت بررسی موضوع ارزیابی دفاتر طراحی را برابر چک لیست های موجود و یا براساس  3و یکنفر دیگر به انتخاب  )کارمند سازمان(ابراهیم کاظمی

 تا تصمیم گیری الزم در اینخصوص اخذ گردد. بازدیدها و کنترل های الزم انجام و نتیجه را تا پایان سال به هیأت مدیره ارائه نمایند

 

3 
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