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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

کار دستور  

امور فنی و اجرایی با 
هماهنگی ریاست اقدام 

 الزم

1 
رخصوص احراز هویت آقاي مهندس عباسی درخصوص انتخابات بازرسین و پیگیري هاي بعمل آمده توضیحاتی را ارائه نمودند که مقرر شد برابر دستور العمل موجود د -1

مشخص گردیدند به اداره کل راه و شهرسازي جهت بررسی و اقدامات مقتضی  8/10/98مورخ  98 چهلمین صورتجلسه سال 4و مدارك و شرایط موجود افرادي که در بند 
  کتباً معرفی گردند.

1 

امور فنی و اجرایی 
جهت اطالع و مکاتبه و 

ارسال این بند 
صورتجلسه به انجمن 
مجریان جهت اطالع و 

اقدام الزم و ارسال 
گزارشات فصلی در این 

 خصوص

2 

مهندس با حضور اعضاي هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان درخصوص برگه تضمین کیفیت ساختمان بحث و بررسی گردید آقاي  -2
جراي ساختمان اقدام درخصوص بیمه کیفیت ا 15-1-17نجارباشی دبیر انجمن توضیحاتی را ارائه نمودند و مقرر شد انجمن مطابق فصل سوم مبحث دو مقررات ملی بند 

تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند  ساختمان را قبولی که مورد تأیید سازمان استان باشد نتواند قابل به دالیل قابل استناد ومجري  نمایند. و در صورتی که 
در این خصوص پیگیري و  خواهند بود. کی از دفاتر اسناد رسمیمطابق کاربرگ پیوست و در ی» تضمین نامه کتبی کیفیت ساختمان« مکلف به ارائه تضمین نامه کتبی

  ارائه گزارشات الزم و مکاتبات الزم با سازمان جهت اخذ مجوزهاي مربوطه و اطالع رسانی به مجریان با انجمن خواهد بود.

2  

روابط عمومی پیگیري 
 3 و اقدام الزم

اوران آقاي مهندس درخصوص تبلیغات و ترویج فرهنگ مقررات ملی و شناساندن اهداف سازمان نظام مهندسی به افراد جامعه در صدا و سیماي مرکز استان و شبکه خ -3
غ تا سقف مبلتبلیغات شبکه خاوران  ش نمودند .که مقرر شد با توجه به برآورد بعمل آمده و پیشنهاد موسسه آبی رنگ نمایندگی انحصاري پخعباسی توضیحاتی ارائه 

  با پیگیري ریاست سازمان اقدام الزم صورت پذیرد. 1399ریال تا پایان سال  500,000,000
3  

      

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس 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             غدکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  


