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جلسِ فَق الؼادُ ّفتن ّیأت هدیسُ دز حضَز آقای هٌْدس زحوتی هؼاًٍت هحتسم اهَز ػوساًی استاًدازی تشکیل ٍ هَازد ذیل هَزد بحج قساز
گسفت:
* آقای هٌْدس هجتبی شادُ  :ضوي اشازُ بِ سیاست ّیأت هدیسُ هبٌی بس تؼاهل با دستگاّْای ذیسبط دز حَشُ ساخت ٍ ساش بِ هَازد ذیل اشازُ
داشتٌد :
طساحی فسآیٌدی بسای استفادُ اش پتاًسیل ساشهاى دز شهیٌِ طساحی ٍ ًظازت پسٍضُ ّای دٍلتی  -استفادُ اش خدهات کازشٌاساى هادُ

 27دز

دستگاّْای اجسایی  -هستٌدساشی ساختواًْای ًیوِ کازُ  -هساػدت دز خصَص شسٍع ػولیات ساختواًی هجتوغ فسٌّگیٍ،زششی ساشهاى -
ًاهگرازی یک هیداى یا بلَاز بِ ًام هٌْدس
* دز اداهِ سایس اػضای هحتسم ّیأت هدیسُ دز خصَص هَازد ذیل صحبت ًوَدًد :
افصایش تؼداد اػضا ساشهاى ٍ زکَد ساخت ٍ ساش ٍ لصٍم استفادُ اش پتاًسیل ساشهاى دز پسٍضُ ّای صٌؼتی ،هسکي زٍستایی  -تشکیل کازگسٍُ
هشتسک ساشهاى با شْسدازی ٍ لصٍم حوایت استاًدازی  -ازائِ خدهات هٌْدسی اش خازج اش استاى با قیوتْای ًاشل ٍ بسٍش هشکالت بؼدی-
هؼضل اشتغال هٌْدساى جَاى  -ػدم سَدآٍزی دز ساخت ٍ ساش با تَجِ بِ سَد باالی باًکی ٍ جساین باالی شْسدازی  -هشکل پازکیٌگ ٍ
لصٍم احداث زٍگرز ٍ شیسگرز دز بسخی تقاطغ ّا بسای زٍاى ساشی تسافیک  -تشکیل کویتِ چْازًفسُ استاى
*دز خاتوِ آقای هٌْدس زحوتی دز هَضَػات ذیل صحبت ًوَدًد :
 تدٍیي یک بستِ جاهغ اش پتاًسیل ٍ تَاًوٌدیْای ساشهاى با ّوکازی دفتس فٌی استاًدازی بسای ازائِ خدهات دز کلیِ حَشُ ّای صٌؼتی  ،شْسی ،زٍستایی ٍ کشاٍزشی دز کل سطح استاى  -هشازکت هٌْدساى ٍ ساشهاى ًظام هٌْدسی دز ًْادّای تصوین گیس ٍ تأحیسگراز ًظیس شَزاّا ٍ
هجلس شَزای اسالهی  -بسپایی جشٌَازُ ّای هٌْدسی بسای ازائِ آحاز ،ابداػات ٍ اختساػات دز حَشُ صٌؼت ساختواى  -باشدازًدگی جسائن
شْسدازی دز دزاشهدت بِ ًفغ بْبَد کیفی هسائل شْسساشی ٍ ساخت ٍ ساش
ایشاى دز اًتْا ضوي استقبال اش ًاهگرازی یکی اش هیادیي بِ ًام هٌْدس خَاستاز تقبل ّصیٌِ الواى اش سَی ساشهاى بَدًد.

