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بنامخدا
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مورخ 96/55/11

مصوبات:
 -1با نظر اعضای محترم هیات مدیره بند  3دستور جلسه با موضوع بررسی پیشنهاد خددمات مهندسدی در با در رسدوده
شهر تهران در ردیف یک دستور کار جلسه قرار گر ر ( 61رای از  22نفر حاضر) و با توجه به اسدناد سدازمان نوسدازی بده
شهر تهران مبنی بر اینکه  %05از حق الزحمه نظارت توسط شهرداری پرداخر گردد و در خواسدر تففیدف  %05از سدوی
سازمان ،در جهر تسهیل امور یاد شده موارد ذیل به تصویب رسید61( :رای موا ق از  22نفر حاضر )
الف  -بر اساس بند  3-61مبحث دوم مقررات ملی پیشنهاد کاهش  %20تعر ه خدمات مهندسی برای تمام سداختمانهایی
که در با ر رسوده قرار دارند ،به کمیته  0نفره استان ارائه میگردد.
ب – عالوه بر  %20بند الف در جهر کمک به نوسازی مناطق در با ر رسوده ،کاهش  %20از تعر ه خدمات مهندسی بدا
در نظر گر تن شرایط زیر اعمال خواهد گردید :
-6حداکثر مساحر زیر بنا  2555متر مربع باشد.
-2تجمیع بلوک ها اتفاق ا تاده باشد.
ج – الزم به توضیح اسر پروژههای وق با روش ذیل ارجاع خواهند گردید
 -6کار بصورت داوطلبانه در سیستم ارجاع قرارگیرد.
 -2پروژه دریا تی در با ر رسوده در سامانه ارجاع کار تاثیری در رتبه ناظر نداشته باشد.
 -3هر ناظر صر اً میتواند در هر سال یک کار داوطلبانه در با ر رسوده دریا ر نماید.
 -4تمام مسئولیتهای ناظر یه قوت خود باقی میباشد
مصوبات:
بند  6دستورجلسه در خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروه رسیدگی به امور تمدید قراردادهای پرسنل مطرح و پد از بحدث
و بررسی پیشنهاد تشکیل کارگروه صدر االشاره به رای گذاشته شد که با  1رای موا ق از  26نفر حاضرین بده حدد نصداب
تصویب نرسید.

مچنین الزم بذکر اسر موارد تففیف به شرط چهار ناظره بودن نظارت و حضور سازنده صاحب صالحیر اعمال میگردد.
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اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
6د مهندس حسین اکبریانراد

 8د مهندس کامبیز رضوی

60د مهندس رامین کرمی

22د دکتر علی نبیزاده

2د مهندس حبیباله بیطرف

1د دکتر مهدی روانشادنیا

61د مهندس سعید کروبی

23د مهندس جابر نصیری

3د دکتر حیدر جهانبفش

65د مهندس سیدمهدی زرگر

61د مهندس علی کریمیآنچه

24د دکتر شم

4د مهندس احمد خرم

66د دکتر حمزه شکیب

68د مهندس ایرج معزّی

20د مهندس سیدمحمد هاشمی

 0د مهندس بیژن خطیبی

62د مهندس محمد طاهری

61د دکتر محمود مقدم

 1د مهندس امیرحسین دز ولیان

63د مهندس مهیار رنیا

25د مهندس رهام مقدمراد

1د مهندس الهه رادمهر

64د مهندس حسن قربانفانی

26د مهندس بهمن مومنیمقدم

نوبفر

