
  

  ٧/١١/٩٢مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره ھشتمینپنجاه و مصوبات اھم 

  

  صرف شود.براي اين مسابقه  شدپرداخت  از استانھاي ديگر براي مسابقات كشوري تیراندازي مبالغي كه كلیهمقرر گرديد  -١
  
چاپ سررسید اختیار داده شده  كه به اعضاي ھیأت رئیسه درخصوص ھیأت مديره ۵٢مصوبه جلسه  ۴بند مقرر گرديد كه پیرو -٢

  .پذيردبود به صورت ترك تشريفات انجام 
 
نامه گروه تخصصي ترافیك درخصوص حق الزحمه و ظرفیت مھندسین ترافیك مطرح كه شرح خدمات ترافیك در ساختمانھاي  -٣

(پانزده میلیون) براي ھر پروژه مورد میلیون تومان  ١۵ دريافتي حداكثر و تا سقف مربعتومان به ازاي ھر متر ٧٠٠گروه ( د) با نرخ 
           در  طرحگردش كار به صورت مشترك توسط گروه شھرسازي و ترافیك و نقشه برداري براي مقرر گرديد  موافقت قرار گرفت و

  ھیأت مديره آماده شود.
  
قرارداد با شركت بیمه  انعقادمن به شركت بیمه ايران مطرح كه ضموضوع واگذاري بیمه تكمیلي درمان مھندسین با خانواده  -۴

موافقت قرار گرفت در ضمن افرادي كه تحت پوشش اين بیمه مي باشند  دايران جدول ارائه شده كه پیوست مي باشد مور
ھاي  آن عضو سازمان باشند شركت اعضاكه  و كاركنان و شركتھايي اعضاانواده خ و ستاد و دفاتر نمايندگي پرسنل ،شامل اعضا

  و كانونھاي مھندسین با پرداخت حق  بیمه مي باشد. اتر طراحي ، نظارتاجرا و دف
  
 گرديد ونامه گروه تخصصي نقشه برداري درخصوص شرح خدمات مھندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي مطرح  -۵

  موارد زير مي باشد به تصويب رسید:ه با تغییراتي كه شامل پیشنھاد طرح شد
ھشتصد ھزار تومان  به مبلغ مبلغ چھارصد ھزار تومان و گروه ببه   ٢بند  ھر پروژه گروه الف حق الزحمهحذف گرديد و  -۴- ٢بند  

تومان و گروه د سه میلیون و دويست ھزار  مربع به مبلغيك میلیون و ششصد ھزار تومان و گروه د تا ده ھزار متر به مبلغ و گروه ج
حداقل مبلغ حق الزحمه براي تھیه            ٣در بند  و تغییر يافت شش میلیون و چھارصد ھزار تومان به مبلغباالي ده ھزارمترمربع 

  شد.تعیین لایر  ٠٠٠/۵٠٠/١مبلغ نقشه ھاي تفكیك آپارتمان براي يك پروانه ساختماني به 
 
  .اي اين ھمايش ھزينه گرددبر ، اسپانسر بابت ھمايش مكانیك دريافتي از مقرر گرديد كه پنجاه درصد مبلغ -۶

  پايان يافت. ٢١:١۵جلسه رأس ساعت 
  

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

   حسین بھارفر ١۴    مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١۵   مصطفي خاوري نژاد ٢

   رمضانعلي طاليي ١۶    نادعلي رمضانپور ٣

راله صابر حسینيسید نص ٤    مھران فرصت ١٧     

     محسن قرباني ١٨   سیف اله علي نیا ٥

   احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ۶

     عادل منصوركیايي ٢٠   سید محمد محمدي تاكامي ٧

  بازرسین اصلي   جواد مھجوريان نماري ٨

 شھرام ساروي ٢١    سودابه مھري تاالرپشتي ٩

 علیرضا صفرپور ٢٢    نائیج پورتورج  ١٠

  فرشاد گوران   ٢٣   حسین نعمتیان جلودار ١١

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢۴   شیرزاد يزداني ١٣

  
  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي

  س سازمانرئی                              دبیر سازمان      


