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قادری، صدقی و علوی مهندسین صادق زاده، :حاضرین در جلسه

مهندس االهی غائبین:

 هیأت مشاوریـنه جلس  موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  18:30جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری
 صادق زادهمهندس 

 علویمهندس 

با همکارانی که در حوزه صنعت ساختمان فعال هستند رایزنی الزم جهت فعالیت در نمایشگاه و گـرفتن غرفـه   مقرر گردید  -1

   صورت پذیرد. در صورت تمایل

 االهیمهندس 

 خانم نجف زاده
 ریال اخذ گردد.000/500مصوب گردید حق عضویت سالیانه از اعضاء به مبلغ  -2

 .یدمقرر گردید هماهنگی الزم جهت جلسه با شهردار، شورای شهر و بخشدار محترم دیهوک را به عمل آ -3 علویمهندس 

 قادریمهندس 
در صـورت اعـ م    تـاریخ بازدیـد   ؛گردد آمار نفرات مشخص 22/7/98 تاریخ روده حداکثر تادر خصوص بازدید از معدن پ -4

  25/7/98صبح پنج شنبه  آمادگی همکاران

 

 قادریمهندس 

. همچنین به مصوبه فوق الـذکر تبصـره ذیـل    به مجریان اب غ گردد 1/7/98مورخ  551صورتجلسه  7 بند شمارهمقرر گردید  -5

 اضافه می گردد:

 سال مابه التفاوت زمان ثبت نام و زمان تأیید اخذ گردد. 2صره: در گازکشی های توکار بعد از بازه زمانی تب

 صدقیمهندس 

 خانم حسین زاده

و فرم شـماره یـب بـه     4پیوست شماره مقرر گردید در ساختمان های به بهره برداری رسیده ی فاقد ناظر برق که برای اخذ  -6

فنـی   در صـورت تأییـد   یـدانی معرفـی گـردد.   ایند، طراح و ناظر برق از سوی نمایندگی جهت بازدید منمایندگی مراجعه می نم

هزینه طراحـی و ناـارت    وده ونمتکمیل فرمهای فوق الذکراقدام  نسبت به تهیه نقشه و فنی اعمال تغییرات ساختاری یا و پروژه

در صورت عدم تأیید و یا عدم امکان تغییرات یا استنکاف مالب از اعمـال تغییـرات    ؛اخذ گردد توسط نمایندگی به طور کامل

 فتق نمایند.رتق و  را دانی و شهرداری به لحاظ فنی امورشرکت برق در تعامل با ناام کار

 الهیهندس ام

 کاری آقای فعال
 مقررگردید در خصوص خریداری ترموس اقدام گردد. -7

 کر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید.با ذ 20:45جلسه در ساعت 




