
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  20ساعت پایان:    

 1398/ 12 / 10 تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 85 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

 زهره ترابی (17:25)از  فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 (17:20)از  آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   احد محمدی حسن مجتبی زاده

 )با اطالع قبلی(  نصیرا دکتر:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

   -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

  -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 .مقرر شد ساعات کاری سازمان مطابق ابالغ مدیریت بحران استانداری باشد -1

 انتقال یابد. %20بانک ملی با سود  به %18میلیارد ریال از بانک ملت با سود  20مقرر شد مبلغ  -2

 ود.توزیع ش کرونا ویروس رفع بحرانبا توجه به خطر بیماری کرونا، مقرر شد کارت هدیۀ اعضاء و سررسید سازمان پس از  -3



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  20ساعت پایان:    

 1398/ 12 / 10 تاریخ جلسه:  3از  2صفحۀ 

 85 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

 اعمال شود.داد کار و متراژ کارها ضریب دفتر در شهرستانها به تعمقرر شد مطابق با مبحث دوم  -4

 .گرددبا توجه به خطر ناشی از بیماری کرونا، جلسۀ فردا لغو می -5

 .موافقت شددر چارچوب بودجه  98کاری پرسنل برای بهمن و اسفند سال با پرداخت اضافه -6

 شد.با افزایش سقف کارکرد ساعتی اعضای هیأت مدیره مخالفت  -7

ساعت در سال(  600حداکثر ساعت در ماه ) 50کار ساعتی قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره از  متوسطمقرر شد  -8

 تجاوز نکند.

های بتن مطابق دستورالعمل ابالغی اداره با توجه به تغییرات حجم کار آزمایشگاهها پیشنهاد کمیتۀ آزمایشگاه بر اساس -9

ریال می 800/645/4برابر  97موجود مطابق با فهرست بهای سال برداری وضعیت کل راه و شهرسازی، حق الزحمه نمونه

شود. این مبلغ برای خدمات دستورالعمل گیری میریال نمونه 331/389/2باشد که طبق تعرفۀ نظام مهندسی به مبلغ 

 212/757/3که بر این اساس نمونه برداری هر سری بتن مطابق دستورالعمل به مبلغ  استریال  500/305/7ابالغی برابر 

 .گرددریال تعیین و جهت اجرایی شدن به هیأت چهارنفره پیشنهاد می

 با دستورالعمل ابالغی اصالح گردد.های بتن مطابق مقرر گردید نحوۀ محاسبۀ تعداد نمونه -10

به هیأت  هاهای ژئوتکنیک و روند اجرایی تعداد کار همزمان آن توسط کمیتۀ آزمایشگاهمقرر گردید مدت زمان انجام پروژه -11

 مدیره پیشنهاد گردد.

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  20جلسه در ساعت   


