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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 1 ریاست سازمان

شوراي مرکزي توسط ریاست سازمان در هیأت مدیره قرائت گردید و مقرر شد ریاست سازمان استان  3/3/1400/س ن مورخ 39446نامه شماره -1
  حسن اجراي موارد ذکر شده را مدیریت نمایند.

داي از ابتضمناً درخصوص اعطاي تسهیالت بانکی به اعضاء با توجه به اینکه ثبت نام براي تسهیالت از قبل انجام شده و با توجه به مشکالتی که 
مشکل به روال گذشته بوجود آمده بود و با پیگیري ریاست سازمان و مساعدت ریاست بانک  نسبت  سال درخصوص پرداخت وجه وام و تسهیالت

اء معرفی اعض،لذا مقرر شد با توجه به درخواست هاي قبلی و طبق لیست ثبت نام قبلی  و از سر گرفته شده است پرداخت وامها اخیراً مرتفع گردیده
به بانک انجام می شده است مدیریت موضوع فوق برابر موارد ذکر شده فوق و تشخیص موارد ضروري و غیر ضروري توسط ریاست محترم 

  یریت گردد .سازمان مد
  

1 

مدیر فنی و 
اجرایی و. مدیر 
مالی و اداري 
جهت اطالع و 

 اقدام الزم

2 

توسط پیوست) درخصوص تهیه نقشه پیش پایانکار گروههاي الف و ب  26/1/1400صورتجلسه  2پیشنهاد کمیسیون تخصصی نقشه برداري (بند -2
با حضور آقاي دکتر اکبري در هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد هزینه موضوع فوق براي کلیه همکاران نقشه بردار 

  و ارجاع کار توسط سازمان استان و دفاتر نمایندگی انجام شود. مصوب شد ریال 1,700,000استان برابر شهرستانهای
  

2 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

ارجاع به 
کمیسیون نقشه 
برداري و اخذ 

نتیجه و ارسال به 
هیأت مدیره تا 

   10/4/1400تاریخ 
  

3 
ده کمیسیون نقشه برداري در کمیته نظارت عالیه نیز با توجه به مشکالت موجود در این خصوص نیز مقرر شد از طرف یندرخصوص حضور نما-3

  معرفی گردند.و کنترل کار ناظرین نقشه بردار، کمیسیون تخصصی یک نفر براي مشارکت در بازدیدهاي مذکور 
3  

  
  اسامی میهمانان:

  غ مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                      مهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

 
   غمهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                     مهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 



  

             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00شروع :                                    08/03/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال نهمین    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
لطفاً موضوع را به 

کمیسیون نقشه 
برداري ارجاع و 

نتیجه را تا 
به هیأت  1/4/1400

مدیره ارسال 
  فرمایید

4 

درخصوص مشکالت و اختالفات موجود در مورد انجام امور نقشه برداري و نظارت بر امور نقشه برداري نیز موضوع در هیأت مدیره -4
هیأت مطرح شد و مقرر شد کمیسیون تخصصی نقشه برداري پیشنهاد خود را در اینخصوص جهت حل مشکل و اختالف نظر موجود به 

  مدیره ارائه نمایند.
  
  
   

4 

ریاست محترم 
سازمان و مدیریت 
نمایندگی سرایان 
جهت پیگیري الزم 

  در اسرع وقت
 

5 

زمین براي دفتر نمایندگی سرایان از طریق اداره کل راه و شهرسازي توسط ریاست سازمان با توجه به و خرید موضوع دریافت  -5
مقرر گردید اعتبار خرید زمین رایزنی ها و بررسی هاي بعمل آمده مطرح گردید که پیگیري موضوع توسط هیأت مدیره مصوب گردید و 

  گردد.و اقدام شد توسط ریاست سازمان موضوع مدیریت و پیگیري مقرر و ساخت آن نیز در بودجه پیش بینی و درج گردد .
  
  
  

5 

       

  
  اسامی میهمانان:

  غ مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                      مهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

 
   غمهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                     مهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


