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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی و 
 امور مهندسین

1 

بهمن ماه جاري و پرداخت تسهیالت به افراد و اعضایی که ثبت نام نموده  17تا  14آقاي مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص سفر تفریحی کیش مورخه  -1
به آژانس آسیا پرواز معرفی و براي متقاضیان دریافت وام بشرح ذیل به بانک رسالت  اند را ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی مقرر شد افراد متقاضی

 معرفی گردند:

  ریال 50,000,000ریال      د) چهارنفر و بیشتر  40,000,000ریال        ج) سه نفر  30,000,000ریال       ب) دونفر  15,000,000الف) یکنفر 
  

1 

آقاي عباس نیا 
 طهرانی با هماهنگی
 امور فنی و اجرایی

2 

شهرداري بیرجند درخصوص طرح تفکیکی و نامه شماره  10/9/98مورخ  28577/98/1در مورد کارهاي تفکیک و طراحی اراضی برابر نامه شماره -2
شهرداري بیرجند درخصوص تهیه و تأیید طرح تفکیکی و نامه هاي مشابه که جهت تهیه طرح تفکیکی توسط مهندسان شهرساز  23/8/98مورخ  26575/98/1

جلسه هیأت  درشرح پیوست ب) 7/9/98تأیید مهندسین نقشه برداري توسط شهرداري درخواست گردیده است. پیشنهاد و کمیسیون تخصصی نقشه برداري (و 
ا تهیه و حداکثر ت موضوع از طریق کمیسیون تلفیقی بین نقشه برداري و شهرسازي مطرح و جدول تعرفه و فرمول مشخصی شدمدیره مطرح گردید که مقرر 

  به هیأت مدیره ارائه گردد. پایان بهمن ماه
  

2  

آقاي عباس نیا 
  طهرانی

5 

درخصوص مسایل ورزشی مهندسین خانم عضو سازمان در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید و مقرر شد پیگیري الزم و هماهنگی هاي مورد -3
در رشته هایی که داراي متقاضی هستند توسط روابط عمومی و امور مهندسین نیاز در این خصوص و فراخوان و اطالع رسانی و ثبت نام  

  در اسرع وقت انجام شود. و هماهنگی هاي الزم سازمان
  

3  

  
  :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  
 

  


