
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 15 ساعت شروع: 

  19: 55ساعت پایان:   

 22/51/1055 تاریخ جلسه:  2 از 1صفحۀ 

 152جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدا... علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 )با هماهنگی و مجوز قبلی(نصیرا آقای دکتر: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  آقای مهندس حلاجی:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. 

 مصوبات:

د مقرر شبا توجه به اتمام سررسید های چاپ شده ، ضمن افزودن این موضوع به دستور جلسه امروز ، بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده  -1

  چاپ شود1022جلد دیگر سررسید  2222

نیاد بازنگری و اصلاح مفاد تفاهم نامه فیمابین سازمان و ب آقایان دکتر نصیرا، دکتر باقری و خانم دکتر ترابی به عنوان نمایندگان سازمان به منظور -2

 مسکن انقلاب اسلامی انتخاب شدند

 022/4110شورای مرکزی و شماره  27/12/1611/ س ن مورخ 61713ضمن قرائت نامه های شماره  خدمات مهندسی،  1022در خصوص تعرفه  -3

 ذیل مطرح گردید:  دو گزینه به شرح محمودزادهدکتر آقای  21/21/1022 مورخ

علاوه بر شاخص های ابلاغی آقای مهندس خرم)موضوع نامه فوق الذکر( و ارسال آن به هیات چهارنفره که رای کافی را کسب  %24افزایش  نخست:

 .ننمود



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 15 ساعت شروع: 

  19: 55ساعت پایان:   

 22/51/1055 تاریخ جلسه:  2 از 2صفحۀ 

 152جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

رای موافق  7افزایش تعرفه عیناً مطابق شاخص های ابلاغی شورای مرکزی)موضوع نامه فوق الذکر( بدون طرح در هیات چهارنفره که با کسب  دوم:

  .مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد از ابتدای اردیبهشت جاری اجرا شود

شورای مرکزی به وزارت راه  17/21/1022مورخ  /س ن61141ه شماره با عنایت به مفاد نامبنا به پیشنهاد آقای مهندس محمدی مقرر گردید  -0

علاوه بر مقادیر مندرج در  (با توجه به افزایش نامتعارف هزینه های ساخت و ساز)و شهرسازی در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی

شورای مرکزی  ابلاغیهبلافاصله پس از وصول مه یادشده در صورت تحقق مفاد نامقرر گردید  27/12/11مورخ /س ن 61713 جدول ابلاغیه شماره 

 .نسبت به افزایش مجدد تعرفه ها مطابق ابلاغیه مذکور اقدام گردد

خصوص   مبنی بر توصیه های ایشان در توجه به موارد و ملاحظات ضروری در  استان راه و شهرسازیمدیر کل  21/1/1022مورخ رمانه نامه مح -5

 قرائت شد.توسط آقای مهندس مجتبی زاده  1022افزایش تعرفه 

قرار شد در جلسه آتی هیات مدیره تصمیم  11در خصوص جبران تفاوت افزایش تعرفه شهرسازی و نقشه برداری نسبت به سایر رشته ها در سال  -6

 گیری شود.

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   19: 55جلسه در ساعت 


