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سی و ھشتمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

سی و ھشتمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/05/26 از ساعت 16 تا 19:30 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-مقرر شد در ھر رشته و ھر شھر که ٧۵ درصد ظرفیت و تعداد کار تکمیل شده باشد به میزان ٢۵ درصد به ظرفیت و تعداد کار مھندسین آن رشته در آن شھر
اضافه گردد که این موضوع ابتدا به اتفاق آرا وارد دستور جلسه گردید و سپس به تصویب اکثریت اعضای ھیأت مدیره رسید.

2-پیشنھاد آقای مھندس اکبرزاده پیرو مصوبه گروه تخصصی نقشه برداری در خصوص بازآموزی مھندسین نقشه بردار در بخش تفکیک آپارتمان ابتدا به اتفاق آرا
وارد دستور جلسه شد و سپس مقرر شد در چھار نقطه استان برای نقشه برداران دارای صالحیت به شرط حضور در یک کالس از چھار کالس که به منظور

بازآموزی تشکیل می شود این صالحیت ادامه یابد و در غیر این صورت فایل و سھمیه مربوطه به تفکیک آپارتمان آنھا تا گذراندن دوره بازآموزی گردد.

3-موضوع بازدید از دفاتر نمایندگی در سطح استان مبنی بر بررسی مشکالت در بخش نقشه برداری و ایجاد وحدت رویه در این بخش به اتفاق آرا وارد دستور
جلسه شد و مقرر گردید آقایان جواد مھجوریان و محسن اکبرزاده به اتفاق رئیس گروه تخصصی نقشه برداری آقای سید محسن قربانی اقدام الزم را به عمل

آورند.

4-موضوع انتخاب اعضای کمیسیون ماده ٢٧ به بحث و بررسی گذاشته شد و آقایان محمدعلی مریخی، فرشاد گوران و شیرزاد یزدانی به عنوان اعضای اصلی
و آقایان حیدری رستمی مدانلو و نیک پور به عنوان اعضای مدعو که حسب موضوع به جلسه دعوت خواھند شد، تعیین گردیدند.

5-با عنایت به مشکل کمبود سازنده، موضوع به اتفاق آراء وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به اجرایی شدن نظام ارجاع و
مھلت محدود ثبت نھایی پروژه ھای خارج از ارجاع تا پایان مرداد ماه، برای پروژه ھایی که ناظرین آن تعیین شده و منجر به خروجی از نظام گردد چنانچه مالک
و ناظرین پروژه تعھد نمایند قبل از شروع عملیات اجرایی موظف به معرفی و عقد قرارداد سازنده می باشند صرفاً برای پروژه ھای گروه ج و د امکان ثبت پروژه با

شرط مجری در زمان شروع وجود دارد.


