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:اهم مذاكرات  

 

         

 :پیش از دستور

 

باز هم با با توجه به اینکه آمار اخذ شده که توسط آقای دکتر فرصت در جلسه ارائه شد و از آقای اصغرنیا گرفته شد  -

 .وضع موجود مطابقت ندارد مقرر شد از شرکت جادوی فکر آمار صحیح اخذ و در جلسه آتی ارائه گردد

 

ارائه دادند که مشکالت معماران مرتبط جهت .. مقرر شد با توجه به گزارشی که خانم دکتر مهری از دفتر بهشهر و  -

مجدد و در صورت لزوم لغو مصوبه هیات چهار نفره صدور پروانه و اخذ صالحیت طراحی مرتفع شده ، جهت بررسی 

مقرر شد آماری از معماران مرتبط و یا معمارانی که عضو دفاتر طراحی و شرکتهای طراحی و نظارت هستند و فاقد 

 .صالحیت طراحی بودند تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد

 

 :دستور کار 

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری که در جلسه  77/3/51مورخ  51 -و72-5721نامه شماره  -

قبلی مالحظه شده بود و مقرر شده بود و آقای دکتر سراجی تحقیقی و مستندات الزم را در خصوص موضوع نامه که 

استفاده از شیشه در جان پناه و دیوار دست انداز بوده ، مطرح و طبق تحقیقات ایشان مقرر شد پاسخ نامه طبق بند 

استفاده از شیشه ایمن و غیرریزنده در جان پناهها و دست اندازها به هر قطع و " مبحث چهارم   7-5-2-5-3

 .اعالم گردد" اندازه الزامی است 

 

 

 



                                        

 

موضوع صالحیت طراحی مهندسین معمار فاقد پروانه اشتغال از دفتر  2/1/51مورخ  51 -د 51 -57055نامه شماره  -

 .نمایندگی تنکابن مالحظه شد و مقرر شد آمار این افراد در سطح استان در جلسه آتی ارائه گردد

 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 5

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 7

  * آقای مهندس خاوری نژاد 3

 *  خانم مهندس پرژک محمدپور 7

  * آقای مهندس سراجی 1

 *  خانم مهندس محمودی 1

  * خانم مهندس مهری 2

  * آقای دكتر خوئی  8


