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 96:34: شروعساعت  

 گزارش ریاست سازمان از امور جاری ارائه شد. *

 * مقرر شد امکان و نحوه معرفی و شرکت نمایندگان هیأت مدیره در گروهها و کمیسیون های تخصصی از شورای مرکزی استعالم گردد.

         آقای مهندس باقری مدیر خدمات فنی و مهندسی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان همزمان با تهیه  81/3/59مورخ  9815/59* عطف به نامه شماره 

 نقشه های ازبیلت موافقت نگردید. 

مجریان، ناظران( اطالع رسانی و تأکید سازمان)طراحان، * مقرر شد اهمیت فنی و حقوقی نقشه های ازبیلت)چون ساخت( به کلیه دفاتر و اعضا حقیقی و حقوقی 

 گردد که عدم انطباق نقشه های مذکور با وضع موجود موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

توضیحات تکمیلی  88دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین بند  88/8/58مورخ  333/4817* با توجه به نامه شماره 

(، انجام طرح تجمیع اراضی از جمله صالحیت مهندسان شهرسازی 8311تجدیدنظر  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان 87در ارتباط با تفکیک )صفحه 

 ا تعرفه مشابه طرح تفکیک اراضی(در برنامه نظام یار پیش بینی و توسط دفتر فنی اجرایی گردد و در اولین فرصت به تصویب هیأت چهارنفره هم برسد.)ب

 قانون( 89و  8% ظرفیت اضافه اختصاص یابد)با توجه به مواد 83فعالً تا آخر شهریور ها مقرر شد در صورت فعالیت در شهرستانها * در خصوص آزمایشگاه

دی مشاغل مطرح و مقرر شد آقایان مهندس توت آغاج اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص طرح طبقه بن 33/7/59مورخ  4337/59* نامه شماره 

 و غضنفریان تا آخر تیرماه بررسی و گزارش ارائه نمایند.

اداره کل امور مالیاتی مقرر شد آقایان مهندس قصابی، توت آغاج و حبیبی به عنوان نمایندگان سازمان در  3/7/59مورخ  9499/59* در خصوص نامه شماره 

 تی معرفی گردند.هیأت حل اختالف مالیا

و ژئوتکنیک برای بررسی به آقای دکتر باقری زه گروه تخصصی عمران در خصوص تشکیل کمیسیون یا کمیته سا 89/7/59مورخ  9938/59* درخواست شماره 

 ارجاع شد.

لزحمه اساتید مقرر شد آقای آقای مهندس خطیبی کارشناس مسئول آموزش سازمان در خصوص حق ا  85/7/59مورخ  9198/59* در خصوص نامه شماره 

 دکتر ثبوتی تا هفته بعد حق الزحمه اساتید را از سایر استانها استعالم و ارائه نمایند.

تولید سنگ ساب در شهرستان خدابنده توسط آقای مهندس  -اداره کل راه و شهرسازی در خصوص طرح تولید آسفالت 88/3/59مورخ  83337* نامه شماره 

 ت شد.منوچهر سلیمی قرائ

 شورای مرکزی در خصوص تشکیل کارگروه فناوری اطالعات در شورای مرکزی قرائت شد. 81/7/59مورخ  9734* نامه شماره 

آقای مهندس حمید عزیزی از اعضا شهرسازی مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون شهرسازی مطرح و پیشنهاد کلی  89/7/59مورخ  4393/59* نامه شماره 

 شهرسازی ارائه گردد.  برای تمام اعضا

 قای مهندس توت آغاج ارجاع شد.آ موسسه خیریه هفت باغ مهربانی مطرح و برای پیگیری به 89/7/59مورخ  4391/59* نامه شماره 

سایر اعضا مکانیک نفر از گروه مکانیک شرکت و نفرات مذکور کارگاه آموزشی رایگان در نجان برای  9* در خصوص همایش مکانیک در تهران مقرر شد تعداد 

 برگزار نمایند.

 


