
             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                    19:30  خاتمه :            17:17:00شروع :                           06/10/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیره مینتشهو سی   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 1 مدیرمالی و اداري

تاکنون هیچگونه  1392که از سال پیشنهاد آقاي شیروانی درخصوص تعیین تکلیف حق الزحمه تحریر و صدور و تمدید پروانه هاي صالحیت  -1
  در هیأت مدیره مطرح گردید که مقرر شد در مجمع عمومی آینده مطرح گردد.تغییري نداشته است 

  
1 

مدیر فنی و 
 اجرایی

2 

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان خراسان جنوبی       2/10/99مورخ  100/ص127221/511و نامه شماره    11/ص1199نامه شماره  -2
 جهتارسال تا ،موضوع انجام مطالعات ژئوتکنیک در هیأت مدیره قرائت گردید و مقرر شد مکاتبات فوق به دفاتر مهندسی طراحی ساختمان استان 

  کنترل و رعایت موضوع در طراحی هاي سازه ساختمان ها مد نظر قرار گیرد.
  
  

2  

ریاست دفتر 
 سازمان

3 

  
گاز فشار نظارت نحوه محاسبه تعرفه «شوراي مرکزي درخصوص تهیه و تنظیم پیشنهاد الزم براي  24/9/99/س ن مورخ 36888نامه شماره -3

را ارائه  در کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان تهیه شده ددر هیأت مدیره قرائت گردید و آقاي مهندس دهقانی و مهندس ناصري پیشنها» ضعیف
به شوراي مرکزي  نمودند و پس از بحث و بررسی مقرر شد پیشنهاد فوق با توجه به نظرات اعضاي هیأت مدیره توسط ریاست سازمان اصالح و

  ارسال گردد.(نامه پیوست)
  
  

3  

  
  :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            غمهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  



             AD-FR:   00/01شناسه : کد                                    19:30 خاتمه :            17:17:00شروع :                           06/10/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهتمین شسی و ه  
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 4 ریاست سازمان

توضیحاتی توسط آقاي مهندس عباسی درخصوص اقدامات انجام شده و پیشنهاد انجام مکاتبات ناظرین هماهنگ کننده با شهرداري از طریق  -4
و از طریق چندین نفر از مهندسین هماهنگ کننده کی ارائه گردید و مقرر شد موضوع بصورت آزمایشی یالکترون ه روشسازمان و بتابل کار

انجام شود و بازخورد آن در یک ماه آینده جهــت سازمان منتخب براي مشخص شدن نقاط ضعف یا قوت روش فوق با هماهنگی ریاست سازمان 
  دي به هیأت مدیره ارائه گردد.تصمیم گیري و اقدامات بع

  
  

4  

مدیر فنی و 
مدیر -اجرایی

 مالی و اداري
5 

توسط اقاي مهندس  سازمان ارائه گردیده بود شهرسازيموضوع روش دریافت خدمات شهرسازي از مالکین که توسط کمیسیون تخصصی  -5
  شوند: شخصمتفکیک  ،شد طبق فرمول ذیل قطعاتکه مقرر  عباسی توضیح داده شد 

تعداد	قطعه	جهت	تفکیک	 =
متراژزمین × ퟖퟎ%

ퟐퟎퟎ  
  

  و به باال باشد ،تعداد قطعات به باال گرد شود. 5رقم بعد از ممیز چنانچه 
  
  

5 

  

  
  
  

  

  
  :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            غمهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  

  


