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  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  42/10/98تاریخ جلسه:
هندسي مصوب قانون نظام مبررسي اصالحیه غیر -ارائه پیش نويس تفاهم نامه آبفا -گزارش رئیس سازمان،نطق پیش از دستور دستور جلسه :

 ساير موارد  –طرح برخي نامه های وارده  -و كنترل ساختمان

 آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

توضمممی ان جنممماب آقمممای مهنمممدص شمممركا  در خصمممو  بررسمممي   اهمممم مممموارد مطمممرح شمممده در جلسمممه   -1

اصمممالحیه قمممانون نظمممام مهندسمممي كنتمممرل سممماختمان و هممنمممیس اجیممماری شمممدن بیممممه ی مسممم و یت        

 حرفه ای مهندسان 

در خصمممو  پمممیش نمممويس توضممی اتي  در كمیتمممه آبفممما نماينمممده م تمممرم هیممان ممممديره  ) دكتممر كممما مي  -2

 اجمممرای اسمممتاندارد  در زرسممميبا بعنممموانتفممماهم ناممممه آبفممما كمممه همممدد اصممملي آن اسمممتفاده از مهندسمممیس     

 ب و فاصالب كلیه ی اماكس شهری مي باشد را ارائه فرمودند.تاسیسان آ

ت ممم یم كمیتمممه ی همممماهناي مت ممم م از نماينمممدگان ابفممما، سمممازمان نظمممام       دكتمممر كممما مي پی مممنهاد   

مهندسمممي سممماختمان و نماينمممده ی راه وشهرسمممازی و ت ممم یم دفتمممر بازرسمممي بممما تو یمممت سمممازمان و ح مممور  

 ر، بازرسي آموزش و... خواهد بود را بیان فرمودند. نماينده ی از آّبفا كه و یفه ی آن ارجاع كا

 پیش نویس تفاهم نامه آبفا تصویب گردید. مصوبه: 

بررسمممي اصمممالحیه قمممانون نظمممام مهندسمممي و كنتمممرل سممماختمان كمممه در كمیسمممیون  ممممران م لمممس       -3

 م لس ارسال خواهد شد. تصويب شده و به زودی برای رای گیری به ص س  لني

تغییمممر كممماربری و  صمممادره بمممرای در خصمممو  جمممرايم ر حقممموقي سمممازمان آقمممای دكتمممر امیمممدی ) م ممماو -4

توضمممی اتي ارائمممه    ) سممماختمان كنممموني سمممازمان  پمممال دو شمممهرداری بمممرای   از طمممردكسمممر پاركینممم   

مقممرر گرديممد كممه بممر اسمماص ضممواب  تمما        مم ا  میلیممارد و صممد میلیممون مممي باشممد   5 جممرائممیلمم  ) نمودنممد

پاركینممم  موقمممت و بصمممورنم ممماور سمممازمان نظمممام مهندسمممي زممممان سممماخت سممماختمان جديمممد دو پمممال  

نممم  پمممس از یمممديم هم مممه آن بمممه پاركیتاهتممممام بمممه تغییمممر كممماربری سممماختمان كنممموني بمممه مسممم وني و  

 قدامان الزم صورن پ يرد.احصول نتی ه و تا پیایری موضوع انتقال به ساختمان جديد 

گمممزارش دكتمممر جمممامي االحممممدی در خصمممو  بازديمممد از منممماطق سمممیم زده و ارسمممال كمممم  همممای        -5

 مردمي به آق قال.

 

 
 

 


