
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  15ساعت پایان:    

 1399/ 05 / 11 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 )اسکایپ(107 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

 اعضاي اصلی هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:

 زهره ترابی فریبرز براتی  حمزه علی احمدی

    سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   احد محمدی حسن مجتبی زاده

 قادر باقری -یداهلل علی آبادی:  اصلی هیئت مدیرۀ غائب در جلسه اعضاي

 دکتر کیامهر  ،: مهندس بزرگمهراعضاي علی البدل هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه

 --بازرسان سازمان حاضر در جلسه: 

 مصوبات:شرح جلسه و 

گردید مقرر درخواست آقای مهندس علی طومارخانی جهت همکاری با سازمان در خصوص مسائل حقوقی مطرح شده و  -1

  بالمانع باشد.کمیته آموزش تایید  با توسط ایشان مباحث حقوقی مهندسی که تدریس

  در خرمدره موافقت شد. اخذ نمایندگی مطابق شیوه نامهبا درخواست آزمایشگاه خاک بتن برای  -2

 . مقرر شد جلسات بعدی هیات مدیره در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شود -3

درخواست کمیته مصالح استان مطرح و با کلیات آن در هیات مدیره موافقت شد. مقرر شد پس از مشخص شدن کل  -4

 هزینه سازمان بخشی از هزینه را با تایید هیات مدیره پرداخت نماید. 

خصوص حکم قطعی شورای انتظامی مطرح شد و پس از بحث و تبادل و نظر مقرر شد با  نامه آزمایشگاههای استان در -5

توجه به تعداد کارها و لزوم کنترل کیفی مستمر ساختمانها و نظر مثبت سازمان در جهت کمک به رفع این مشکل این 

 .دموضوع با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی به صورت مکتوب از شورای مرکزی استعالم شو

ای انجام شود. این امر در جهت کمک به دفاتر است و مقرر گردید از دفاتر به عنوان نظارت خود سازمان بازدیدهای دوره -6

  .گزارش آن به هیات مدیره و واحد پروانه اشتغال ارائه خواهد شد

با تعرفه پیشنهادی کمیسیون عمران در خصوص تعرفه گودبرداری موافقت به عمل آمد و مقرر شد برای عملیاتی شدن به  -7

 هیات چهارنفره ارجاع گردد. 
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با صلواتی خاتمه یافت.  19:  15جلسه در ساعت   


