
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  52/30/98تاریخ جلسه:
 آقاي)  89ارائه تحليل تعرفه خدمات مهندسين متعهد در سال   -نطق قبل از دستور هر يك از اعضاء محترم هيات مديره دستور جلسه :

 رممحت معاونت ابالغيه اساس بر كار ارجاع موضوع مجدد بررسي-نشاني آتش خصوص در فرشيديانفر دكتر آقاي گزارش-)پور جنتي مهندس

 .موارد ساير-وارده هاي نامه برخي طرح-شهرسازي و راه وزارت

 دکتر مزینانی ،دکتر جامی االحمدی آقایان :  ینغائب

آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

مطرح شده در جلسه :اهم موارد 

اطالال ر رسالالانی بالاله ار الالاص در خاالالوج بر الالزاری جلسالاله ی فالالوق العالالاده ی هیالالا  مالالدیره در          -1

راالالر در محالالل سالالازمان بالالا ح الالور جنالالاح آقالالای دکتالالر حسالالینی        6سالالارت  58/0/98تالالاریخ 

معاون وزیر .

 تیرمالالاه 52الالالی  52اجالال   بالاله ار الالا هیالالا  مالالدیره در خاالالوج زمالالان بر الالزاری   اطالال ر رسالالانی  -5

در تهران .

مهنالالد  حسالالین دالالور در خاالالوج اجرایالالی شالالدن تسالالاهم نامالاله ی سالاله جانبالاله بالالا     آقالالای  الالزار   -0

 ارجالالار کالالار را اندالالا  دهنالالد   ،و دفتالالرمقالالرر  ردیالالد فعالال  د  ای ممتالالاز ن نماینالالده ی شالالهرداری : آقالال

مقالالرر شالالد  تسالالاهم نامالاله آغالالاز شالالود. همچنالالین      11و همچنالالین باالالور  دالالایلو  از منطقالاله ی    

ارجالالار کالالار ن الالار  نقاالاله بالالرداری توسالالب واحالالد نقاالاله بالالرداری سالالازمان صالالور   یالالرد و تعهالالد     

در صالالور  رالالد  تاییالالد    ،سالالت/. سالالهمیه ی آنهالالا دالالر شالالده ا  83 تالالا سالالق   از مهندسالالینی کالاله  

هیالالا  اهالالار نسالالره در خاالالوج افالالزایت درفیالالت و تعالالداد کالالار، درفیالالت آنهالالا منسالالی        ماالالوبه 

شود .

االالالوج کمیتالالاله ی بیمالالاله ن آقایالالالان هاشالالالمی ، مالالالروی و   الالالزار  آقالالالای دکتالالالر موسالالالوی در خ -4

مقالالرر شالالد دیاالالنهادا  در جلسالاله ی      و اسالالناد تهیالاله شالالده توسالالب کمیتالاله مطالالرح و     آزمالالوده

 الالزار  ایاالالان از ناسالالت هالالای    بعالالد از همچنالالینهیالالا  مالالدیره طالالرح  الالردد.    هستالاله ی آینالالده

مقالالرر  ردیالالد در خاالالوج   اندالالا  مالالی شالالود  بالالا هزینالاله ی خالالود ردان  کالاله تخااالالی  الالروه بالالرق 

از شالالود و بازدیالالدهای رلمالالی دسترسالالی بالاله کارتابالالل آقالالای دکتالالر موسالالوی بالاله سالالاجا  بالال          

ایاان ارسال  ردد . درخواستها به کارتابل

ر زاران مهنالالد  جنتالالی دالالور در خاالالوج دفالالاتر دیاالالخوان و ماالال  تی کالاله کالالا      آقالالای  الالزار  -2

آورده اند. ، بوجود مهند  نیستندغالباً  شهرداری که 

آقالالای مهنالالد  شالالرکاص در خاالالوج ح الالور در جلسالاله ی شالالورای مرکالالزی و ماالالوبا         الالزار   -6

هیا  اهار نسره .



 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  52/30/98تاریخ جلسه:
 آقاي)  89ارائه تحليل تعرفه خدمات مهندسين متعهد در سال   -نطق قبل از دستور هر يك از اعضاء محترم هيات مديره دستور جلسه :

 رممحت معاونت ابالغيه اساس بر كار ارجاع موضوع مجدد بررسي-نشاني آتش خصوص در فرشيديانفر دكتر آقاي گزارش-)پور جنتي مهندس

 .موارد ساير-وارده هاي نامه برخي طرح-شهرسازي و راه وزارت

 الالزار  آقالالای مهنالالد  شالالهرکی در خاالالوج اجبالالار تعلیالالس شناسالاله ی ملالالی سالالازمان کالاله در         -2

کالالاله در تالالالاریخ سالالالازمان را زیالالالر مدمورالالاله ی راه و شهرسالالالازی تعریالالال  مالالالی کالالالرد   93سالالالال 

 284باالالور  خاوصالالی و تحالالت مالالاده ی   مالالاه سالالازمان   0مهلالالت داده شالالد کالاله دالالر     4/11/96

قالالانون تدالالار  بایالالد اساسالالنامه ی خالالود را شبالالت کنالالد و شالالورای مرکالالزی نامالاله ای را ارسالالال         

مقالالرر  ردیالالد  لالال انمالالوده کالاله براسالالا  فالالر  هالالای ارسالالالی ایاالالان بایالالد اساسالالنامه نوشالالته شالالود    

جناح آقای دکتر انااری بعنوان نماینده ی هیا  مدیره دیگیر موضور باشند .

خالالدما   الالزار  آقالالای مهنالالد  جنتالالی دالالور در خاالالوج دالالیت نالالوی  تحلیالالل تعرفالاله ی           -8

تعرفالاله ی  بالالا هیالالا  اهالالار نسالالره،  ردیالالد براسالالا  تبالالادل ن الالر   مقالالرر   : 98مهندسالالین در سالالال  

در شالالهریور مالالاه ارائالاله شالالود و از آندالالایی کالاله شالالورای مرکالالزی ماالالاور اسالالتخدا           98سالالال 

یمالالت را بالالرای هالالر ق کالاله یفاکتورهالالا ین یعنالال .نمالالوده تالالا مبالالانی قیمالالت  الال اری را ماالالخ  نماینالالد 

  فعالال  منت الالر ابالال ی مبالالانی قیمالالت  الال اری از وزار  راه و شهرسالالازی     الالروه ماالالخ  مالالی کنالالد  

باشیم .

ار الالا ،  الالزار  مختاالالری معالالین ار الالای هیالالا  مالالدیره ی درداخالالت حالالس کالالار  مقالالرر  ردیالالد بالالرا  -9

به دبیر سازمان تحویل دهند .محتر  

 
 

 


