
  

  
  ٣٠/٤/٩٣مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره ھشتادومینمصوبات اھم 

  
با توجه به مشكالت پیش آمده درخصوص خدمات جديد نقشه برداري مقرر گرديد كه بحث نقشه برداري كه توسط گروه  -١

كه مقرر گرديد  .ا مصوب شدنقشه برداري پیشنھاد شده در دستور جلسه ھیأت مديره قرار گیرد كه با حداكثر آر تخصصي
وه ھاي ذيل عالوه بر گروه الف در گرالف براي كلیه شھرھاي استان مسكوت بماند و در شھر هخدمات نقشه برداري در گرو

 -چالوس -جويبار -بلده -پل سفید -پول - الرپائین ھو -بھنمیر –امام زاده عبداله ارطه  –ب نیز مسكوت بماند : آالشت 
كیاسر  –كوھي خیل  -كالردشت -كالرآباد –كتالم و سادات شھر  فريم  - عباس آباد -شیرود –شیرگاه  -سورك - لمانشھرس
 -نشتارود -آباد مرزن - رويان -رستم كال -دابودشت خلیل شھر -خشرودپي -خرم آباد -چمستان - گتاب -ركجو -كیاكال –

 مرزيكال  -گلوگاه بندپي- گلوگاه - گزنك -رآبزي - زرگر محله -رينه -ھچیرود - ھادي شھر -نوشھر
در ساير شھرھاي استان اجراي خدمات جديد نقشه برداري در گروه ساختمان الف شامل مراحل قبل از ساخت و در حین 

عالم گروه تخصصي ساخت تا اطالع ثانوي و تا صدور پروانه ھاي اشتغال به كار قبول شدگان جديد آزمون ورود به حرفه و ا
  نقشه برداري استان مسكوت بماند.

  الزامي است.رھاي استان و گروھھاي ساختماني تفكیك آپارتمانھا طبق روال گذشته در كلیه شھ
  حق الزحمه تفكیك آپارتمان ھا در زمان صدور پايان كار ساختماني از مالك اخذ گردد.

  ار سازمان و در زمان ثبت پروژه به صورت رندوم صورت گیرد.انتخاب مھندسین نقشه بردار صرفاً از طريق نرم افز
و مھندس يحیي آبادي و  -فیروزيان -خاوري نژاد –ه امور دفاتر نمايندگي ارائه و مقرر گرديد كه آقايان يزداني طرح ادار -٢

نل دستورالعمل نظارت بر دفاتر نمايندگي بابك يوسفي به عنوان نمايندگان ھیأت مديره و مديراجرايي و نماينده پرس مھندس
و آئین نامه انضباطي دفاتر را براي طرح در ھیأت مديره تنظیم نمايند و ھمچنین مقرر گرديد كه اعضاي اصلي و علي البدل 

كه متقاضي شركت در انتخابات ھیأت رئیسه دفاتر ھستند بايد در زمان ثبت نام كانونھا  ینھیأت مديره كانونھا و بازرس
  انصراف خود را اعالم كرده باشند.

كارگروه بیمه درخصوص ھزينه تأمین اجتماعي اعضا مطرح كه با كلیات موضوع موافقت  ١٥/٤/٩٣مورخ  ٩١٠٨نامه شماره  -٣
  أت مديره بحث و تصمیم گیري گردد .شد و مقرر شد درخصوص بازپرداخت و كارگزاري در ھی

ضمن ارائه قیمت كارشناسي در اين خصوص با موضوع موافقت فريدونكنار مطرح كه دفتر نمايندگي خريد زمین موضوع  -٤
   گرديد.

با دويست و پنجاه میلیون تومان تخصیص اعتبار با كه نامه دفترنمايندگي بابل درخصوص بازسازي و تجھیز دفتر مطرح  -٥
 برآورد براي ارائه در ھیأت رئیسه موافقت شد و ضمناً مقرر گرديدھفته  ٢ھزينه ظرف مدت  ارائه نقشه و ئه نقشه و برآوردارا

  و ارائه نقشه با ھماھنگي ھیأت نظارت دفتر بابل صورت گیرد.
) موافقت شد و  ن خصوصبا مبلغ صدو پنجاه میلیون تومان دراي( رھن ساختمان  برايپیشنھاد دفتر نمايندگي رامسر با  -٦

  رھن بشود. سازمانھیأت رئیسه  اختیار با  ضمناً مقرر گرديد

 حاضر/غائب اعضاي علي البدل رديف حاضر/غائب اعضاي اصلي رديف

   حسین بھارفر ١٤    مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١٥    مصطفي خاوري نژاد ٢

   طالييرمضانعلي  ١٦   نادعلي رمضانپور ٣

    مھران فرصت ١٧   سید نصراله صابر حسیني ٤

    محسن قرباني ١٨   سیف اله علي نیا ٥

     احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ٦

   عادل منصوركیايي ٢٠   سید محمد محمدي تاكامي ٧

  بازرسین اصلي   جواد مھجوريان نماري ٨

 ام سارويشھر ٢١    سودابه مھري تاالرپشتي ٩

 علیرضا صفرپور ٢٢    تورج نائیج پور ١٠

  فرشاد گوران   ٢٣   حسین نعمتیان جلودار ١١

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢٤   شیرزاد يزداني ١٣

  
  
  

  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي
  رئیس سازمان                              دبیر سازمان      


