
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1399/ 03 / 18 تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 94 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی 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

 زهره ترابی فریبرز براتی (17:30)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا 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 اوجاقلومهندس قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 

 مصوبات:

نمایندگی در شهر خرمدره مطرح ایجاد دفتر نامۀ آزمایشگاه نیک آزمای شمالغرب مستقر در ابهر در خصوص درخواست   -1

 .شد موافقتو 

در شهر خرمدره مطرح و موافقت  نامۀ آزمایشگاه کیهان سازۀ مستقر در ابهر در خصوص درخواست ایجاد دفتر نمایندگی -2

 .شد

 لیست قبلی شود(. در سایت بارگذاری گردد )جایگزین چکلیست طرح اصالحی تجمیع شهرسازی مقرر شد چک -3

پیشنهادی گروه نقشهمدیرکل محترم راه و شهرسازی در خصوص انجام و تعرفۀ  29/01/98مورخ  1824/85شمارۀ نامۀ  -4

های از محدودۀ شهری برای پروندهبرداشت اراضی خارج برای  22/02/99مورخ  99/م/گ ن/2برداری طی نامۀ شمارۀ 

 .و مقرر شد برای تصویب نهایی به هیأت چهارنفره ارسال گردد مطرح و مورد موافقت قرار گرفتتعیین کاربری 

مطرح و با های تفکیک آپارتمان در خصوص نقشهبرداری گروه تخصصی نقشه 11/03/99مورخ  99/م/گ ن/3نامۀ شمارۀ  -5

 .میلیون ریال در سال موافقت شد 180به رقم  99برداری در سال افزایش ظرفیت مبنای رشتۀ نقشه



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1399/ 03 / 18 تاریخ جلسه:  3از  2صفحۀ 

 94 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی 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

استفاده  ،همکاری به عنوان تیم کنترل مضاعف نامۀ کمیسیون تخصصی عمران در خصوص امتیازدهی به افراد متقاضی پیرو -6

 .یه رئیس سازمان تفویض اختیار شدبه عنوان تیم کنترل مضاعف از نفرات پیشنهاد شده توسط کمیسیون تخصصی 

ها مقرر شد که ضرائب مربوطه به میزان ده درصد کمتر از رشتۀ گاز در شهرستان 27در خصوص کارکرد کارشناسان مادۀ  -7

 .منظور شود

 

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  00جلسه در ساعت   


