
 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  63جلسه شماره   مصوبات

 

 

                           اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  1/2/99 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 15 تعداد حاضرین:  20:50پایان:          18:00آغاز:       :فوق العاده 

 فوق العاده با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، مصوبات جلسه 

 به شرح بندهای این صورتجلسه تدوین گردید:  31/1/99مورخ   795/99اساس دعوتنامه شماره  برسوم شصت و 

 

 

 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 

 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       جعفر حسین پورآقای                                         آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                 علی مقدم آریایی     آقای 

 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

 

1 

مهندسین مکانیک و دفتر امور گاز جهت ه دستور کار موضوع شرکت تعاونی تصویب ورود ب
 .استماع توضیحات نمایندگان مربوطه

 

 

 اعضاء هیات مدیره

 

2 

رویه جاری در خصوص الزام لغو تصویب انجام استعالم از اداره کل راه وشهرسازی پیرامون 
یرو پ )ازبیلت(ساختبه امضاء و تائید نقشه های چون ساختمان ها ه مهندسان طراح اولیه پروان

آئین نامه اجرائی  17تذکر قانونی سرکار خانم مهندس زمانی و آقای دکتر نوبری بر اساس ماده 
 .33ماده 

 
 رئیس سازمان
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 عبر زمان تعویق افتاده برگزاری مجم از اداره کل راه و شهرسازی مبنی تصویب انجام استعالم
فوق العاده ) با موضوع تصویب الیحه بودجه سازمان( بر اساس مباحث ناشی بطور عمومی عادی 

 .19از شیوع ویروس کووید 

 رئیس سازمان

 خزانه دار
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از حق الزحمه طراحی پیرونامه آقای مهندس مانی )پنج درصد( %5تصویب جاری شدن دریافت 
رسازی همزمان با تجهیز تمام فر سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه وشه

 .و کمال دفتر بررسی و کنترل نقشه ها

 معاونت فنی

 مدیر مالی
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وانین فرا فات با قملکی که در منا –تصویب عودت بخشی از وجوه دریافتی صدور شناسنامه فنی 

با مالکین و درج آگهی در روزنامه  جامع از طریق تماس ؛دستی بوده اند، به مالکین مربوطه

 .رسمی

 مدیر مالی

 عمومی مدیر روابط

 


