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 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصغرر   آقای دکتر -ترابی زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -براتی فریبرزآقای مهندس  -علی احمدی مهندس حمزه آقای

حسغ   مهنغدس   آقغای  -... علغی آبغادی  مهندس یدا آقای -سعید عباسیآقای دکتر   -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

   احد محمدیمهندس  آقای - مجتبی زاده

 نصیرایحیی  دکترآقای  :اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

دکتغر  آقای  -آقای مهندس حبیب حالجی -آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 رامی  کیامهر

 آقای مهندس پیمان قصابی: بازرسان سازمان

 مصوبات:

منضم به درخواست شرکت توان گستر  03/30/89مورخ  13201/89نامه مسئول دفتر نمایندگی خرمدره به شماره  -1

 یا باالتر استان استفاده شود.  1مترمربع از مهندسی  پایه  2033رشد مطرح و مقرر شد جهت انجام پروژه با متراژ 

 مطرح و مخالفت شد. ظرفیتی بیش از در خصوص اخذ نقشه ای با متراژ دو نفر از اعضای سازماننامه  -2

درخواست دو نفر از اعضا در خصوص پرداخت حق جلسات مدعوی  به گروه های تخصصی و کمیسیونهای تخصصی   -0

 مطرح و با آن موافقت شد.

جناب آقای میرطاهری مشاور مالیاتی سازمان در جلسه حاضر و گزارشی از پرونده های مالیاتی سازمان دادند و مقرر  -4

 پرداخت نشده و با اعالم کتبی مشاور مالیاتی نسبت به پرداخت آن اقدام گردد. 22/1/89مالیات ابالغ شده تا تاریخ شد 

 جدول تخفیفات سازمان نظام مهندسی مطرح  و به اتفاق آرا به تصویب رسید. -0
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 درخواست های کمیسیون تخصصی شهرسازی مطرح و موارد زیر به تصویب رسید: -0

مصوب و مقرر شد پس از تصویب هیات چهارنفره جدول ذیل مطرح و به شرح ظرفیت اشترال مهندسان شهرساز  -الف

 :اجرایی گردد

 

 )مترمربع(حداکثر ظرفیت اشترال در مدت یک سال تعداد کارحداکثر  پایه مهندسی

0 9 13333 

2 9 10333 

1 9 23333 

 20333 9 ارشد

ریال مخالفت شد و مقرر  1303330333به  ریال 000330333پیشنهاد افزایش حق الزحمه پایه خدمات شهرسازی از حدود -ب   

 شد موضوع توسط کمیسیون تخصصی شهرسازی از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود.

باشند مقرر میت مهندسان شهرساز مقیم شهر زنجان در خصوص اعمال ضریب دوری از مرکز استان، با توجه به اینکه اکثری -ج  

هت ارائه خدمات مهندسی مطابق ضرایبی که برای مهندسان مکانیک در طراحی و شد به منظور ایجاد انگیزه و تشویق آنان ج

 شود عمل شود.های گازرسانی در نظر گرفته مینظارت بر پروژه
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