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 26:22: شروعساعت  

 ارائه شد. سازمان گزارش ریاست از امور جاری* 

 جلسه هیأت مدیره تشکیل گردد. 22ساعت  42/24/69روز پنج شنبه مورخ مقرر شد * 

ت * در ادامه اعضا کمیسیون تخصصی نقشه برداری در جلسه هیات مدیره حضور یافته و ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله در خصوص مسائل و مشکال

، دکتر این موضوع کمیته ای مرکب از آقایان دکتر باقری، دکتر ثبوتیمرتبط باالخص موضوع جانمایی پارکینگ بحث و تبادل نظر و مقرر شد برای پیگیری 

              نفر از گروه تخصصی  4نفر از نمایندگان گروه تخصصی معماری،  4رسولی، مهندس علیرضا رسولی، خانم دکتر ترابی و مهندس احمدی از هیأت مدیره و 

 نقشه برداری و نمایندگان شهرداری و اداره ثبت و با مسئولیت آقای مهندس احمدی تشکیل گردد.

 )ترویج مناسب سازی ساختمانها برای معلولین و سالمندان(جلد چاپ شود. 4222مختص نوجوانان به تعداد  "خود توانمندم اگر تو .... من"* مقرر شد کتاب 

 قسط پرداخت شود. 4میلیون تومان از بدهی به شورای مرکزی در طی  58* پیرو گزارش خزانه دار محترم مقرر شد مبلغ 

 % حق نظارت اعالم وصول و گزارش مورد درخواست به صورت شفاهی در صحن هیأت مدیره ارائه شد.8عیت کسر * نامه بازرسان محترم در خصوص وض

 قرر شد پروانه زمین گاوازنگ با اصالح نقشه موجود تا قبل از پایان سال اخذ شود.* م

به مشاور همکار منتخب محول  4م گردد و نیز نقشه های فاز نظارت ساخت زمین گاوازنگ و نیز خدابنده و خرمدره از مشاوران بومی استعال* مقرر شد برای 

 گردد.

تا آخر سال یک مورد ارجاع نظارت بدون سقف  42/24/69* پیرو مصوبه قبلی در خصوص ارجاع نظارت، با توجه به شرایط موجود آخر سال مقرر شد از مورخ 

 متراژی و با رعایت صالحیت و ظرفیت آزاد باشد.

%، با آزادسازی 62است نمایندگان آزمایشگاه ها و نیز نامه شرکت آریاپی آزما مقرر شد در خصوص نمونه بتن و ژئوتکنیک به شرط اشباع * بازگشت به درخو

 % ظرفیت مازاد موافقت شد.22

یه گذاری بیمارستان شرکت جهادنصر زنجان در خصوص ثبت شرکت به عنوان مجری ذیصالح پروژه های سرما 26/24/69مورخ  49662* درخواست شماره 

 دلجویی، مقرر شد در هیأت چهارنفره مطرح گردد. -حور داود قلیمولیعصر و 

 اعالم وصول و قرائت شد. 62گروه تخصصی معماری در خصوص بودجه پیشنهادی گروه تخصصی معماری برای سال  2/24/69مورخ  48422* نامه شماره 

 

 


