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مورخ 96/70/17

مصوبات:
1ـ بند  1دستور جلسه با موضوع بررسی تراز مالی سال  59بر پایه بودجه مصوب سازمان بررسی و پس از ارائهه سهوا ا از
سوی اعضای محترم هیاا مدیره و پاسخهای ارائه شده کلیه موارد بهه عنهوان ضهمائو تورتهلسهه درد دردیهده و پهس از
اعمال اتالحاا زم و یا پاسخ سوا ا کلیاا تراز مورد موافقت قرار درفت و همچنین بر این اساس تاریخ بردزاری مهمه
عمومی جهت تصویب بودجه و تراز به هیاا رئیسه تفویض اختیار دردید 11 (.رای موافق)

مصوبات:
2ـ بند  2دستور جلسه با موضوع بررسی اعالم نظر ارائه شده در خصوص پروندههای برق اماکن و آبفا مطهر و تصهمیماا
ذیل اتخاذ دردید (  11رای موافق از  15نفر حاضر)
 استعالم از وزارا راه و شهرسازی در خصوص وضعیت ارجاع برق اماکن تورا پذیرد.
 تا زمان اعالم پاسخ استعالم بر اساس مبحث دوم مقرراا ملی ساختمان این امر تورا دیرد.
 درخصوص آبفا(تاسیساا مکانیک) براساس مبحث دوم مقرراا ملی ساختمان و ارجاعاا ماده  11تورا پذیرد.

اعضای اتلی هیأا مدیره (آقایان  /خانو  /دکتر  /مهندس)
1ه مهندس حسین اکبریانراد

 8ه مهندس کامبیز رضوی

19ه مهندس رامین کرمی

22ه دکتر علی نبیزاده

2ه مهندس حبیباله بیطرف

5ه دکتر مهدی روانشادنیا

11ه مهندس سعید کروبی

21ه مهندس جابر نصیری

1ه دکتر حیدر جهانبخش

11ه مهندس سیدمهدی زردر

11ه مهندس علی کریمیآنچه

22ه دکتر شمس نوبخت

2ه مهندس احمد خرم

11ه دکتر حمزه شکیب

18ه مهندس ایرد معزّی

29ه مهندس سیدمحمد هاشمی
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 9ه مهندس بیژن خطیبی

12ه مهندس محمد طاهری

15ه دکتر محمود مقدم

 1ه مهندس امیرحسین دزفولیان

11ه مهندس مهیار فرنیا

21ه مهندس فرهام مقدمراد

1ه مهندس الهه رادمهر

12ه مهندس حسن قربانخانی

21ه مهندس بهمن مومنیمقدم

