
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1398/ 12 / 04 اریخ جلسه: ت 2از  1صفحۀ 

 84 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

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 (17:15)از  زهره ترابی (17:30)از  فریبرز براتی (17:30)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 (19:00)تا  یداهلل علی آبادی عباسی سعید ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  (17:35یحیی نصیرا )از  احد محمدی حسن مجتبی زاده

 :    غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلوشوکتی، مهندس قصابی، مهندس عزت: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

  بحث و تبادل نظر شد. و زمان اعمال آن در خصوص ضریب دفاتر  -1

 و مقرر شد مشروط درصد مطرح و موافقت شد صدنامۀ انجمن خیرین مسکن ساز برای اعطای تخفیف به ایشان به میزان  -2

 .به پاسخ مکتوب ادارۀ کل راه و شهرسازی اجرائی شود

 .با عضویت دکتر سعید عباسی در کمیتۀ مالی و معامالتی سازمان )بعنوان عضو اصلی یا عضو مدعو( موافقت شد -3

 .پرداخت شودکه مقرر شد  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سازمان مطرح وقطعی به موضوع اعالم مالیات  -4

د، مطرح و به که کمبود ظرفیت دار موضوع انجام آزمایشات بتن برای یک ساختمان گروه د توسط شرکت آریا پی آزما -5

 .دارۀ کل راه و شهرسازی موافقت شدشرط تأیید ا
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احراز  نظر به خوداظهاری ایشان مبنی بردرخواست مهندس ایرج عزیزخانی )عضو سازمان( برای افزایش ظرفیت خود،  -6

 و این موضوع نیاز به یک اشتغال تمام وقت در کار مهندسی و تعهد عدم اشتغال به کار دیگر تا مدت یک سال موافقت شد

 .مصوبۀ کلی از هیأت چهارنفره دارد

رای ببرابر شیوۀ نامۀ مصوب تخصصی عمران در خصوص تعرفۀ گودبرداری مقرر گردید مطابق با پیشنهاد کمیسیون  -7

ضریب باالسری به حق %30و سه طبقه و بیشتر  %20، دو طبقه زیرزمین %10ها دارای یک طبقه زیرزمین ساختمان

الزحمۀ مهندسان طراحی و نظارت سازه و مجری اعمال گردد. این موضوع پس از پیشنهاد به هیأت چهار نفره و تأیید 

 .ایشان عملیاتی خواهد شد

هایی که به نحوی مهندس طراح و ناظر و مجری نداشته اند و نحوۀ سازمان در خصوص ساختمانموضوع نحوۀ اقدام   -8

شد موضوع توسط همکاران مورد مداقه قرار گیرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر  27کارشناسان مادۀ عملکرد 

 . خصوص آن تصمیم گیری شودو در جلسات آتی در 

 طراحی آقای مهندس احمدی در خصوص عملکرد کمیتۀ دفاتر و چند و چون شرایط دفاتر برای شکل گیری دفتر  -9

 . توضیحاتی ارائه کردند

 مجمع عمومیتنفس جلسۀ پس از با توجه به تهدید بیماری کرونا و به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه مقرر گردید   -10

 موکول و مراحل اداری مربوطه برای اخذ مجوزهای الزم پیگیری شود. دیگری به زمان مناسب  العاده،طور فوقسازمان به 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45جلسه در ساعت   


