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    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده
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 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 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  -:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

 

 بات:مصو

تا پایان سال  1911ظرفیت رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی در سال  %22علی آبادی در خصوص افزایش مقرر شد پیشنهاد آقای مهندس  -1

در این زمینه توسط ایشان جمع بندی گردیده و در جلسه  با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای هیات مدیره و مصوبات و مستندات موجود 1022

 د مطرح شود.عب

وزارت 21/22/1022مورخ  092/1228اداراه کل راه و شهرسازی منضم به نامه شماره  19/22/1022مورخ  082/82شماره با توجه به مفاد نامه  -2

صورتجلسه  2)موضوع بند 1022راه و شهرسازی در خصوص توقف اجرای بند مربوط به تمدید مهلت ظرفیت مهندسان استان تا پایان اردیبهشت 

، مقرر شد مراتب در گروه واتساپی هیات مدیره مورد نظرخواهی مجدد قرار گیرد و با عنایت به اجماع (نفره استان 0هیات  22/12/1911مورخ 

 .نظرات اقدام گردد

توضیحات مبسوطی ارائه نمودند که ضمن تایید کلیات موضوع مقرر گردید نظرات و  "نظام نامه کارآموزی"آقای دکتر کیامهر در خصوص  -9

حاضران در جلسه توسط آقای دکتر کیامهر جمع بندی و در گزارش لحاظ گردیده و بعد از انجام اصلاحات لازم برای پیشنهادات مطرح شده توسط 

 نفره ارائه گردد. 0تصویب  به هیات 
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آقای مهندس  12/22/1022/ س ن مورخ 91213ران محترم هیات مدیره در خصوص نامه شماره اآقای مهندس مجتبی زاده تاکید کردند همک -0

یشنهادات پ خرم مبنی بر اعلام نظر استانها  در خصوص طرفیت اشتغال) تعداد کار و متراژ( که به ایمیل اعضا ارسال گردیده است پاسخ داده و نطرات و

 خودرا برای جمع بندی و ارسال به شورای مرکزی اعلام فرمایند.

 .متر مربع مطرح و صرفا با ارجاع یک کار موافقت شد 923مبنی بر ارجاع دو کار با متراژ  یکی از اعضای سازماندرخواست  -5

در جلسه حضور یافتند و پیشنهادات هیات مدیره آقایان مهندس محمد حسن رسولی و مهندس وفا از اعضای هیات اجرائی انتخابات دوره نهم  -0

رر گردید سازمان حداکثر مساعدت لازم را به منظور خودرا در خصوص هزینه های انتخابات پیش رو مطرح نمودند که بعد از بحث و تبادل نظر مق

حداکثر به میزان یک میلیارد ریال در دو مرحله  و پرداخت تنخواه میلیارد ریال 2با سقف هزینه ای به میزان  فعلاکاهش هزینه ها معمول نماید ، 

 .موافقت گردید

  .ارج از نوبت موافقت نگردید) مجری( مبنی برارجاع یک کار به ایشان خیکی از اعضابا درخواست  -3

 322راژبا مت "کوسه لر"درخواست فرمانداری ایجرود مبنی بر اعمال تخفیف برای پروژه صنعتی) تولید محصولات بتنی غیرمسلح( در روستای  -8

  .متر مربع مطرح و مقرر شد مطابق تعرفه شهرک های صنعتی عمل شود

نامه انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان مبنی بر انجام خدمات مهندسی به صورت رایگان برای دو نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی  -1

  .مورد موافقت قرار گرفتمشروط به رضایت مهندسان ذیربط و متقاضی انجمن یادشده برای احداث مسکن در شهرک مهرآرا مطرح و 

مبنی بر تقسیط سهم سازمان برای پروژه در دست اجرای این شرکت در شهرک کارمندان زنجان)پروژه  "دانش آب زنگان"درخواست شرکت  -12

  .قبلی هیات مدیره اقدام شود اتمهدوی( مطرح و مقرر شد مطابق رویه متداول و مصوبسرمایه گذاری 

 با صلواتی خاتمه یافت.   19: 45جلسه در ساعت                                                                                                             


