
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1399/ 06 / 22 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

  113 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 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

 دکتر ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی  ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   محمدی احد حسن مجتبی زاده

 دکتر یحیی نصیرا:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

( مطرح 08/04/99مورخ  5270/99پیشنهادات کمیسیون تخصصی نقشه برداری توسط آقای مهندس احمدی)نامه شماره  -1

نقشه های تفکیک آپارتمان به صورت سیستماتیک توسط  مشابه "پالن کد"ارجاع کار نقشه های و مقرر گردید اوالً: 

سامانه نظامیار انجام شود. ثانیاً: ارجاع کار بر اساس اولویت بیشترین میزان )درصد( مانده ظرفیت به یکی از دو نفر اول 

در اختیار مهندسان باشد تا در  ظرفیت بازگشایی %20دل لیست به انتخاب کارفرما/مالک انجام شود. ثالثاً: در هر دوره معا

 ر دلخواه به نام خود اقدام نمایید.صورت تمایل برای ثبت کا

اداره کل راه و شهرسازی در خصوص وضعیت عضویت آقای دکتر  20/06/99مورخ  27355/80در خصوص نامه شماره  -2

 02/05/99مورخ  6917/99، شماره 01/03/99مورخ  2984/99های سازمان به شماره در بازگشت به مکاتبهسعید عباسی 

با توجه به اینکه ایشان به عنوان سرپرست معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری  17/06/99مورخ  9815/99و شماره 

 شهرداری زنجان انتصاب گردیده اند ولی هنوز حکم قطعی ایشان صادر نشده است مقرر گردید طی مکاتبه ای مراتب به



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1399/ 06 / 22 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

  113 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 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

کل راه و شهرسازی و شورای مرکزی منعکس شود. ضمناً مقرر شد با توجه به مفاد نامه یادشده نحو مناسبی به اداره 

منبعد از ایشان به عنوان عضو هیات مدیره دعوت نشود و تضییع حقوقی احتمالی ایشان در آینده بر اساس نامه فوق الذکر 

 ه کل راه و شهرسازی خواهد بود.بر عهده ادار

شورای مرکزی در خصوص معرفی یک نفر به عنوان نماینده استان برای شرکت  19/06/99/س ن مورخ 35664نامه شماره  -3

مطرح و مقرر شد آقای دکتر براتی و خانم دکتر ترابی در این خصوص  "ساختمانهای پایدار"دردوره غیرمجازی و وبینار 

زمان انجام گرفته و بعد از موفقیت در دوره مزبور دوره های معرفی شوند. ضمناً مقرر گردید پرداخت هزینه توسط سا

 صورت رایگان برگزار نمایند.را به  به میزان مبلغ پرداختی مربوطه

گی یندنمادرخواست شرکت آزمون بتن دماوند مبنی بر درخواست نمایندگی برای شهرستانهای طارم و ابهر مطرح و با ایجاد  -4

 در شهرستان طارم موافقت شد.

 ( در خصوص بازگشایی ظرفیت16/06/99مورخ  9708/99درخواست دفتر نمایندگی شهرستان خدابنده )نامه شماره با  -5

ده مطرح و مورد موافقت قرار در شهرستان خدابن( %200)مجموعاً  %50مهندسان نقشه بردار به میزان  پالن مسطحاتی

 گرفت.

ه توسط کمیسیون تخصصی برق تهیه شده بود را مطرح آقای مهندس علی آبادی چک لیست نظارت مهندسان برق را ک -6

و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر شد مراتب در سایت سازمان اطالع رسانی شده و به عنوان مبنای تهیه گزارشهای 

 و جایگزین چک لیست های قبلی شود. مرحله ای نظارت رشته برق قلمداد گردیده

آتی  هاداره کل راه و شهرسازی استان مقرر شد انتخاب دبیر در جلس 20/06/99مورخ  27355/80با توجه به نامه شماره  -7

 مدیره)هفته آینده( انجام شود.هیات 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45جلسه در ساعت   


