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

دقیقه با  53)فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 تاخیر(
  قادر باقری

 رامین کیامهر احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج 

دقیقه با  23)یاحد محمد حسن مجتبی زاده

 تاخیر(
  دقیقه با تاخیر( 22)یحیی نصیرا

خانم دکتر زهره -آقای دکتر اصغر رسولی)با مجوز و هماهنگی قبلی(: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 ترابی)حضور در جلسه شورای مرکزی(

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :در جلسهحاضر  بازرسان سازمان

 رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ،آقای مهندس ذبیحیان: مدعوین

 
 . گردیدآغاز  جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 مصوبات:

تاثیر بیماری کرونا بر با توجه به تغییر شرایط و  -( مقرر شد اولا1531ًدر خصوص نحوه و میزان دریافت حق عضویت)مصوبات مجمع -1

تا مجمع آتی تعلیق گردد ولی مبالغ مصوب  1533سازمان، افزایش حق عضویت مصوب سال  یکسب و کار و رعایت وضعیت مالی اعضا

کمیته امور آزمایشگاهها و انجمن صنفی مجریان نسبت به تعیین حق عضویت  -ثانیاًقلمداد گردد.  1022های سال  مجمع مبنای افزایش

زمایشگاهها و مجریان با توجه به اینکه سهم سازمان از آنان دریافت نخواهد نشد اقدام و مراتب را به هیات مدیره پیشنهاد آ 1022سال 

 دکتر باقری و مهندس محمدی( اننمایند)آقای

آقای دکتر نصیرا گزارشی در خصوص نحوه بهره مندی مهندسان عضو سازمان از مزایای بیمه تامین اجتماعی ارائه و پیشنهاد ایشان  -2

قانون تامین اجتماعی)بدین مضمون: مهندسان ارائه دهنده خدمات مهندسی، موضوع قانون نظام  5مبنی بر افزودن تبصره ای به ماده 
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تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز مشمول مفاد این ماده می باشند( مورد تایید اعضا قرار  ، با1530مهندسی مصوب 

 .گرفت

مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان( برای طرح و تایید هیات  -فرم قرارداد فروش بتن )ارائه شده توسط آقای مهندس اسکندری -5

 .ه رسیدچهارنفره استان به تایید اعضای حاضر در جلس

ضمن حضور در جلسه گزارشی از بازدید تیم اعزامی )مدیر امور مالی،  -آقای مهندس اسکندری مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان -0

ارائه دادند. در این گزارش در زمینه ارجاع نظارت، ظرفیت مهندسان، کنترل نقشه،  به استان قم آقای مهندس عابدینی و خودشان(

 مبسوطی گزارشاختمان)برای تدوین شناسنامه فنی و ملکی(، امور مالی، اتصال سازمان به سیستم ثبت اسناد و املاک دفترچه اطلاعات س

 ارائه گردید.

رای ب .پیشنهاد آقای مهندس اسکندری در رابطه با نحوه پرداخت حق الزحمه کنترل نقشه به تایید اعضای حاضر در جلسه رسید -3

احد مدیر و-یز مقرر شد آقای مهندس اسکندری با هماهنگی با آقایان دکتر براتی و مهندس اسماعیلی کنترل نقشه های گازرسانی ن

 در این زمینه پیشنهادات مشخص خود را تدوین و به هیات مدیره ارائه نمایند. -تاسیسات سازمان
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