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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئ صورت

 02/20/01 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  71ساعت شروع:    

 6 شماره جلسه:                                                                                                                                                 70    ساعت پایان:  

 

 -خوان  دکتور رهورر برا وی     -آقای دکتر اصغر رسولیی  -آقای دکتر یحیی نصیرا :  

آقای مهنودس   -آقای دکتر قادر  اقری -آقای مهندس حمزر علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –آقای مهندس فریبرر  رابی 

 آقای مهندس احد محمدی    -آقای مهندس یدایه علی آ ادی -ا راهی  رادبلت آغاج

 آقای مهندس حسن مجتبی رادر: 

 آقای دکتر رامین کیامهر -حبیب حالجی: آقای مهندس 

 آقای مهندس پیمان قصا ی -جلاد عزت شلکتی آقای مهندس  -مجید احمدی: آقای مهندس 

شهرسازی در تعرفه  توت آغاج در خصوص تعرفه شهرسازی صحبت کردند و اینکهآقای مهندس ابراهیم زاد نطق پیش از دستور:-1
آقای دکترر  نفر وجود دارند و خواستار برابری تعرفه زنجان و شهرستان ها در شهرسازی شدند.  2مشکل دارد و خارج از زنجان فقط 

عمالً صادر نمی شود و مطابق بند  m2 22222پایه ارشد با ظرفیت باقری در خصوص ظرفیت پایه ارشد صحبت کردند و اینکهقادر 
آن بلوکه شود و فقط در خصوص گروه )د( استفاده شود. این مورد مختص مهندسران   m2 0222ت ملی ساختمان باید مقررا 11-3
سال سابقه می باشد. انتخابات گروه های تخصصی استعالم شود و همینطور حق الزحمه اعضا علی البدل. برنامه های  11با  1پایه 

احکام گروه های تخصصری سره سراله هدرتند و      اعالم کردند ریاست سازمان صیرانآقای دکتر یحیی رئیس سازمان نیز ارائه شود. 
 استعالم نیز شده اند. 

          رای تصروی  شرد. آقرای مهنردس     12زادتروت آغراج برا     ابرراهیم برابری تعرفه شهرسازی در استان به پیشنهاد آقای مهنردس  -2
قررار شرد    % خواستار شرد. 122% به 22تعرفه نقشه برداری را از  احمدی برای مجتمع های تجاری افزایش اضافه بهای حمزه علی

در خصوص تاریخ اجرایی شدن افزایش تعرفه برا توجره بره مصروبه      % تعرفه داشته باشد.22طبق روال دیگر رشته ها فعالً افزایش 
اعمرال   21/12/79تاریخ  ازفه رای( مقرر گردید افزایش تعر 6هیئت چهارنفره بحث و بررسی شد و در نهایت پس از رای گیری) با 

 گردد.

 


