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 با توجه به اينكه موضوع انتخاب هيأت رئيسه سال دوم دوره هفتم در دستور كار قرار داشت جلسه با رياست آقاي دكتر ثبوتي براي انتخابات* 

  اعضاي هيأت رئيسه تشكيل گرديد.

  به عنوان رياست سازمان ابقا شدند.رأي كانديد آقاي مهندس مجتبي زاده به اتفاق آرا * براي انتخاب رياست سازمان تنها 

  ابقا شدند.* براي نائب رئيس اول سازمان تنها كانديد آقاي مهندس غضنفريان با 

  نتخب شدند.م* براي نائب رئيس دوم سازمان آقاي دكتر باقري و خانم مهندس پايور كانديد بودند كه خانم مهندس پايور 

  مهندس احمدي كانديد بودند كه آقاي مهندس احمدي انتخاب شدند. * براي دبير سازمان خانم دكتر ترابي و آقاي

  هفته بعد پيشنهاد خود را ارائه نمايند. 2* براي انتخاب خزانه دار مقرر شد هيأت رئيسه تا 

  هفته بعد و انتخاب خزانه دار آقاي مهندس تيموري به عنوان خزانه دار مجاز به امضاء چك باشند. 2* مقرر شد تا 

  گرديد مراسم توديع و معارفه اعضاي شوراي انتظامي و گروه هاي تخصصي به صورت يك جا و در سالن اجتماعات سازمان برگزار شود.* مقرر 

شوراي مركزي به معاونت امالك سازمان ثبت در خصوص پتانسيل تخصصي نقشه برداري براي تهيه  2/9/95/ ش م مورخ 27921* نامه شماره 

  تعيين تكليف امالك فاقد سند مالكيت قرائت شد.نقشه موضوع قانون 

شوراي مركزي در خصوص لزوم تهيه سامانه نرم افزار تحت وب براي تهيه نقشه هاي تفكيك آپارتمان  3/9/95/ش م مورخ 27327* نامه شماره 

  ماه قرائت شد. 3در مدت 

بازرس كشوري براي بازديد و بازرسي ميداني نقشه هاي  شوراي مركزي در خصوص معرفي اعضاي 3/9/95/ش م مورخ 27325* نامه شماره 

  در استان ها مطابق برنامه زمانبندي كميته راهبردي مشترك قرائت شد.تفكيك آپارتمان 

ي مركزي در خصوص حدود صالحيت گردش كار، چك ليست، جدول حق الزحمه و فرآيند انجام اشور 5/8/95/ش م مورخ 26906* نامه شماره 

  براي پيگيري به آقاي مهندس توت آغاج ارجاع شد. كار قرائت و

ماهه جهت تكميل مدارك در خصوص عدم حضور يك  3اه و شهرسازي در خصوص مهلت اداره كل ر 1/9/95مورخ  35507/80* نامه شماره 

  عضو برخي از دفاتر قرائت شد.

تشكيل و انتخاب اعضاي هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي  اداره كل راه و شهرسازي در خصوص نحوه 2/9/95مورخ  35575/80* نامه شماره 

  قرائت شد.

  اداره كل راه و شهرسازي در خصوص انجام رايگان خدمات مهندسي ايثارگران واجد شرايط قرائت شد. 2/9/95مورخ  35642/80* نامه شماره 

ي بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن شوراي مركزي در خصوص پايش ساختمان هاي ادار 3/9/95/ش م مورخ 27309* نامه شماره 

  قرائت شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران در خصوص كنفرانس ملي ايمني، بهداشت و محيط زيست  1/9/95مورخ  1397/95* نامه شماره 

  در صنعت ساختمان مطرح و مقرر شد تا هفته بعد داوطلبين اعالم آمادگي نمايند.

  


