
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1398/ 10/ 29تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 74 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 (19:00)تا  زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 (19:30)تا  آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا (19:00)تا  احد محمدی حسن مجتبی زاده

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و در ابتدای جلسه پس از 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

ای جهت بررسی و ارائۀ گزارش مرکب از آقایان دکتر مسکن کمیتهملی اقدام موضوع طرح برای تعیین تکلیف مقرر شد  -1

آغاج و آقای دکتر باقری و یکی از بازرسان با مسئولیت آقای دکتر باقری تشکیل شود و تا هفتۀ آتی کیامهر و مهندس توت

 .گزارش خود را به هیأت مدیره ارائه نمایند

 قرائت و مخالفت شد.به انجمن  امور مربوط به مجریان تفویضدرخواست انجمن صنفی مجریان در خصوص  -2

  .شد موافقتسایت سازمان مطرح و درخواست انجمن صنفی مجریان برای تخصیص لینکی در وب -3
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4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

متر  300متر مربع به  600های نیازمند مجری ذیصالح از درخواست انجمن صنفی مجریان برای کاهش متراژ ساختمان -4

پیشنهاد مبحث دو مقررات ملی  فصل سه مطابق شد مقررمتر مربع  300ضمن مخالفت با تقلیل سقف به مربع مطرح و 

 .به هیأت چهار نفره ارائه گردد یساختمانهای گروهبه کارگیری مجریان ذیصالح برای کلیۀ 

مطرح و )برای منظور نمودن خرپشته( متر مربع به دستورنقشۀ شهرداری  20آقای مهندس غنیون برای اضافه کردن  نامۀ -5

 .فت شدمخال باشد،های درج شده در پروانه میمبنای محاسبۀ زیربنا سقفبه دلیل این که 

ظرفیت درصدی  20برداران خدابنده مطرح و با بازگشایی نامۀ رئیس دفتر نمایندگی خدابنده برای افزایش ظرفیت نقشه -6

 .موافقت شدکار  ریالی

برای مقرر شد  و ها مطرح گردیدهای تفکیک آپارتماننقشه برداری در خصوص تعیین تکلیف تعرفهکمیسیون پیشنهاد  -7

متر مربع )کلیه گروههای  200های بیشتر از متر مربع با قیمت مقطوع و برای ساختمان 200های کمتر یا مساوی ساختمان

  گردد.محاسبه  2-و الف 1-های الفساختمانتعرفه ا میانگین ساختمانی( ب

اجرائی بالفاصله پس از ابالغ ادارۀ کل راه و شهرسازی های سال جاری مقرر شد مصوبۀ هیأت چهار نفره در خصوص تعرفه -8

 .شود

متر  25000های بیش از گیری برای طرحدرخواست کمیسیون شهرسازی مبنی بر مجاز بودن هیأت مدیره در تصمیم -9

 .گرددمیبه هیأت چهار نفره ارجاع و عملیاتی شدن  تصویبموضوع برای  .مربع مطرح و موافقت شد

 .روز پنجشنبه مورد تصویب قرار گرفت 11ساعت العاده در برگزاری جلسۀ فوق -10

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45جلسه در ساعت   


