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 .نمودندارائه  سازمان گزارش از امور جاریآقای مهندس مجتبی زاده  *

 آقای دکتر باقری گزارش از مسابقات فوتسال در چهارمحال بختیاری ارائه نمودند.* 

 دد.رانجام و انتخابات دهه دوم شهریور ماه انجام گ* پیرو گزارش هیأت اجرایی انتخابات نمایندگی ابهر مقرر شد استعالمهای چهارگانه در خصوص متقاضیان 

گروه تخصصی معماری مقرر شد آقایان مهندسین سعید کمالی و مجید نظری به عنوان نفرات اصلی و آقای مهندس  8/8/69مورخ  8585/69* پیرو نامه شماره 

همچنین آقای مهندس مصطفی حدادیان برای کنترل مضاعف ابهر و آقای  نمایند.علیرضا جزءپیری به عنوان نفر رزرو کنترل مضاعف شهر زنجان انجام وظیفه 

 مهندس محمد محمدی برای کنترل مضاعف شهر قیدار انتخاب شدند.

دین گروه تخصصی برق در خصوص پیشنهاد نفرات برای کنترل مضاعف آقایان مهندسین عبداله سعیدی و حسام ال 72/8/69مورخ  9266/69* پیرو نامه شماره 

 یوسفیان و مرتضی بیگلی به عنوان نفرات اصلی و آقای مهندس حمیدرضا براتی به عنوان نفر رزرو انتخاب شدند.

% مطابق تعرفه نقشه سایر رشته ها 96* تعرفه تهیه پالن مسطحاتی)کروکی( برای شهرستانها بر مبنای تعرفه جاری مرکز استان و با اعمال ضریب کاهشی 

 مصوب شد.

 نظام خراسان رضوی برای مشارکت در طرح و ساخت زائرسرا مطرح و موافقت نشد. 69/8/69مورخ  2887/69ماره * نامه ش

اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارجاع همزمان کار نظارت برای طراحان مطرح و مقرر شد آقای مهندس توت آغاج و  68/8/69مورخ  73321*نامه شماره 

 ی جوابیه الزم تهیه و ارائه نمایند.مهندس غضنفریان و دکتر باقر

 فت.* عناوین و نفرات کمیته ها و کمیسیون های سازمان در جهت مطابقت با عناوین کمیسیونهای شورای مرکزی به شرح ذیل مورد بازنگری قرار گر

 ضنفریانمالی آقایان مهندس غضنفریان، مهندس تیموری و مهندس توت آغاج با مسئولیت مهندس غ -کمیته اداری -7

 توت آغاج و خانم مهرانفر)مسئول امور اداری( با مسئولیت آقای مهندس توت آغاج، کمیته نظام اداری آقایان مهندسین غضنفریان، تیموری، رسولی -6

 کمیته انفورماتیک و سایت آقایان دکتر باقری و دکتر رسولی و خانم دکتر ترابی با مسئولیت دکتر باقری  -3

 آقایان دکتر باقری و مهندس غضنفریان و مهندس تیموری و خانمها مهندس پایور  و دکتر ترابی با مسئولیت آقای مهندس تیموری هندسیخدمات م کمیته -8

 آقایان مهندس غضنفریان، دکتر باقری، مهندس تیموری و دکتر ثبوتی با مسئولیت آقای دکتر ثبوتیکمیته ایمنی، انرژی، استاندارد و محیط زیست  -8

 آقای دکتر رسولی نماینده هیأت مدیره در هیأت حل اختالف -9

 یون آموزش و پژوهشثبوتی نماینده هیأت مدیره در کمیسآقای دکتر  -2

 آقای مهندس تیموری نماینده هیأت مدیره در کمیسیون بانک، بیمه، بازرسی فنی و مالیات -5

 فرهنگی، اجتماعی و پایش اخالق حرفه ایآقای مهندس توت آغاج نماینده هیأت مدیره در کمیسیون  -6

 62آقای دکتر اصغر رسولی نماینده هیأت مدیره در کمیسیون حقوقی، لوایح و شیوه نامه و کارشناسی ماده  -71

 آقای مهندس احمدی نماینده هیأت مدیره در کمیسیون نظام فنی و اجرایی کنترلی -77

 


