
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 00/77/7000تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 یبه دفاتر حقوق تونیز یوک زون از 9یدر خصوص واگذار یمعاون مسکن اداره راه و شهرساز 38/18/1988مورخ  96354/08نامه شماره  یس:گزارش رئ

 .عمل آیده بیات منش بررسی بیشتری بمهندس  یدر جلسه دوشنبه با آقا دینظرات خود را عنوان کردند و مقرر گردهیات مدیره مطرح و اعضا 

 مصوبات:

 دیمطرح و مقرر گرد 38/18/1988مورخ 10763/1988مهندسان نقشه بردار به شماره  کیفکت هیدر خصوص سهم یمهندس یخدمات فن رینامه مد-1

 زیچهار نفره ن ئتیو در همحسوب شود  1981و از ظرفیت سال  ابدی شیمهندسان نقشه بردار افزا یدرصد در کل استان برا 68آپارتمان  کیتفک تیظرف

 لحاظ گردد.    1988حذف و در ظرفیت سال  1981سهمیه  از 1988ایش ظرفیت سال ت تایید و افزدر صورتا  گرددمطرح 
 .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت2/11/1988مورخ 10415/1988به شماره  یالله نور یمهندس نب ینامه آقا -2

 یروز به کارها درصد تعرفه 08پروژه با اعمال  نظرینظر به انصراف مکتوب نا نکهیا حیمطرح شد و با توض کینظارت پروژه کارخانه ابهر مرشون سرام -3

و  گردد یباشد با درخواست کارفرما ناظر معرف 1/6/1344 قبل ازارجاع نظارت که  یو ثبت در سامانه در صورت قبلی نیناظر یهاگزارش اخذ با ماندهیباق

 .صورت خواهد گرفت رایسامانه نظام قیاز طر نیناظر یمعرفنجام شده باشد ا 1/6/1344بعد از تاریخ ارجاع نظارت که  یاست در صورت یهیبد

 .دیموکول گرد یخصوص به جلسه بعد نیدر ا یریگمیحق الزحمه درخواست دستگاه نظارت انتخابات مطرح شد و تصم ینامه بررس -9
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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بازرسانی  یاساممقرر گردید  36با توجه به نظر مثبت نماینده راه و شهرسازی در استفاده از ناظرین معرفی شده از سوی سازمان جهت همکاری در ماده  -6

 .دنگرد یمعرف یراه و شهرسازاداره شده بودند به  بررسی و تاییدکنترل مضاعف  تهیکمکه در

الزحمه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر های واقع در بافت فرسوده و پیشنهادهای دفاتر طراحی حقبا توجه به شرایط خاص طراحی ملک -5

 گردد. و تخفیفی برای آنها اعمال ن اظلح ساختمانهاگردید تعرفه این پلاک ها نیز مطابق سایر 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


