
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51:  51 ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 5911/ 01 / 01 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

   551جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده
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 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 ترابی زهره فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 --:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 قصابی مهندس :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 4-3-6درصدی ظرفیت طراحی)با توجه به بند  02زنگان در خصوص افزایش درخواست شرکت مقاوم گستر راه و بنا  -1

مبحث دوم( مطرح و بعد از بحث و بررسی پیرامون آن مقرر شد با ارائه اطلاعات کافی و بررسی کارشناسی بیشتر توسط 

 رئیس سازمان)و همکاران سازمان( در جلسه بعد مجددًا مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود. 

درخواست شرکت مقاوم گستر راه و بنا زنگان در خصوص تمام وقت بودن آقای مهندس اکبر بهرامی مطرح و مقرر شد  -0

کمیته بررسی اعضای تمام وقت)آقایان دکتر براتی، مهندس علی آبادی، مهندس اوجاقلو و خانم دکتر ترابی( مراتب را 

    .یره اعلام نمایندبررسی و نتیجه بررسی خود را به هیات مد

پیشنهاد کمیته مربوط به تعرفه پروژه های صنعتی توسط آقای دکتر نصیرا مطرح گردید و مقرر شد پیشنهاد مطرح شده  -3

ط توس به عنوان یک دستورالعمل داخلی به شرخ ذیل برای پروژه های بزرگ در ارائه تخفیفات برای پروژه های صنعتی

 مدیره مورد عمل قرار گیرد:اعضای هیات 
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    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 
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 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

تعرفه ساختمانهایی با کاربری غیرصنعتی شامل اداری، خدماتی، مسکونی به صورت کامل و مشابه ساختمان هایی با -الف

 کاربری مشابه در شهرها می باشد. 

 روش پلکانی((تعرفه ساختمان های صنعتی به شرح ذیل است-ب

 تعرفه سازمان  %33(     2تا  0m  622)ساختمان های گروه الف-1-ب  

 (1-بمازاد متراژ از بند نسبت به تعرفه سازمان   ) %32(      621تا  0m  0222ساختمان های گروه ب ) -0-ب 

 (0-بمازاد متراژ از بند نسبت به تعرفه سازمان    ) %03(     0221تا  0m  3222ساختمان های گروه ج ) -3-ب  

  (3-بمازاد متراژ از بند نسبت به تعرفه سازمان    ) 02%(     0m  3221ساختمان های گروه د )بیش از   -4-ب  

در رابطه با پروژه گاوازنگ با پیشنهادات کمیته ساختمان که توسط آقای مهندس مجتبی زاده مطرح شد به شرح ذیل -4

 شد: تموافق

 .در طبقه همکف موافقت گردید VIPی با انجام تغییراتی در سازه با هدف ایجاد فضا-  

 .اسلامی به اقای مهندس نمازی موافقت گردید -با واگذاری طراحی و نظارت نمای ساختمان با رعایت معماری ایرانی-  

تندسازی مدارک و مستندات پروژه و نظارت ه عنوان همکار پاره وقت مسئول مسبا انتخاب آقای مهندس حمیدرضا اسلامی ب-  

 .گردیدمضاعف موافقت 

 با انتخاب آقای مهندس علی حاجیلو به عنوان مدیر پروژه گاوازنگ موافقت به عمل آمد. -  

نگی با ماهبا انتخاب یک نفر برای تشکیل پرونده مالی و تکمیل مدارک و مستندات مالی و حسابداری پروژه گاوازنگ با ه -  

 .خزانه دار سازمان موافقت شد

ضمناً از زحمات کلیه همکاران به ویژه بازرسان و دوستانی که بیشترین وقت و انرژی را در این زمینه معمول فرموده و می 

 .آمدفرمایند نهایت تشکر و قدردانی به عمل 

   
 

با صلواتی خاتمه یافت.  00:  00جلسه در ساعت   


