
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51: 51ساعت شروع: 

  51: 10ساعت پایان:   

 2/3/5000 اریخ جلسه: ت 3 از 1صفحۀ 

 511جلسه: 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 احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 -: اعضاي اصلی هیئت مدیرۀ غائب در جلسه

  -:اعضاي علی البدل هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه

 مهندس عزت شوکتی -مهندس اوجاقلو -یان مهندس قصابیآقا بازرسان سازمان حاضر در جلسه:

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. 

 بات:مصو

زنجان مبنی بر تهیه نقشه های معماری پروژه افق به مالکیت شهرداری و شرکت دانش آب زنگان به عنوان  2درخواست شهرداری منطقه  -5

تهران جهت صدور پروانه ساختمانی مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید  -ابتدای جاده قدیم زنجانالذکر واقع در میدان بسیج، گذار پروژه فوقسرمایه

رکت شنقشه های سازه و تاسیسات پروژه حداکثر تا شهریورماه سال جاری تهیه و ارسال گردد. ضمنا بر اخذ تضمین و تعهد از مهندسان طراح ذیربط)

 رد تاکید قرار گرفت.مشاور( و شرکت دانش آب زنگان)مجری پروژه( مو

 .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت 1331سال تعرفه درخواست شرکت دانش آب زنگان مبنی بر محاسبه سهم سازمان مطابق  -2

درخواست شرکت دانش آب زنگان مبنی بر استفاده از خدمات شرکت آزمایشگاه و مکانیک خاک استان برای انجام مطالعات ژئوتکنیک مطرح  -3

 مطرح گردد.مجددا و مقرر شد بعد از وصول پاسخ استعلام از شرکت یادشده موضوع 

ات مبسوطی در این زمینه ارائه نمودند و حرا مطرح و توضی "نمای برتر"مسابقه  صوصنامه کمیسیون تخصصی معماری در خی دکتر تراب خانم -0

ملیون ریال( اختصاص  02میلیون ریال و نفر سوم  02میلیون، نفر دوم  122میلیون ریال )نفر اول  222بعد از بجث و بررسی مقرر شد مبلغ 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51: 51ساعت شروع: 

  51: 10ساعت پایان:   

 2/3/5000 اریخ جلسه: ت 3 از 2صفحۀ 

 511جلسه: 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

 لغ اختصاصاکمیسیون های تخصصی ذیربط همین مبمشابه از سوی درخواست  ارائهمقرر گردید برای سایر رشته ها هم در صورت  همچنینیابد

 .پیدا کند

را مطرح  )شامل حق الزحمه اساتید و سایر هزینه ها(آموزش اعتبارات %02افزایش  آقای دکتر باقری درخواست کمیسیون آموزش مبنی بر -1

  .نمودند که رای کافی را کسب ننمود

کمیسیون نقشه برداری در خصوص توسعه خدمات نظارت نقشه برداری برای تمام گروههای  21/21/1022مورخ  1102و  1101نامه های شماره  -6

و بالاتر در سایر بافتها و نیز استفاده از خدمات مجری نقشه برداری در ساختمانها مطرح و  "ب"ساختمانی در بافت فرسوده و گروههای ساختمانی 

برای  امقرر شد امکان تجمیع و تلفیق خدمات فوق الذکر )نظارت نقشه برداری و اجرای نقشه برداری( توسط کمیسیون نقشه برداری بررسی و مجدد

  گردد. ائهطرح در هیات مدیره ار

کیلومتری  02در  ... قای تورج رحمتی مبنی بر ارائه تخفیف برای احداث سوله و بناهای موردنیاز کارخانه بسته بندی گیاهان داروئی ودرخواست آ -1

  خدمات مهندسی آن مطابق شهرک های صنعتی محاسبه شود.های مطرح و مقرر شد هزینه  تبریز -جاده زنجان

احداث سردخانه متعلق به آقای قنبر گلمحمدی در  مبنی بر ارائه تخفیف برای احداث سوله و بناهای موردنیاز بخشدار مرکزی خرمدره  نامه های -8

خدمات های مطرح و مقرر شد هزینه  "قلعه حسینیه"در روستای متعلق به شرکت دشت مشکات و احداث واحد صنعتی  "نصیرآباد"روستای 

  .مهندسی آن مطابق شهرک های صنعتی محاسبه شود

از اعضای سازمان مبنی بر اعمال حدکثر تخفیف برای ساختمان در دست احداث خود با توجه به پذیرش مهندسان ذیربط در  دو نفر درخواست  -1

  این خصوص مطرح و مقرر شد مطابق جدول تخفیفات سازمان برای اعضای سازمان اقدام شود.



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51: 51ساعت شروع: 

  51: 10ساعت پایان:   

 2/3/5000 اریخ جلسه: ت 3 از 3صفحۀ 

 511جلسه: 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

مساعدت لازم برای پروژه های مهم سرمایه گذاری و اعمال مبنی بر  اشتغال استانداری زنجاننامه های دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و  -50

 %07مطرح و با اعمال  "جم نوین شیمی")زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ( و شرکت "سپهرپلاستیک"تخفیف برای پروژهای متعلق به شرکت 

 .تخفیف موافقت گردید

کارگروه تهیه و تدوین مجموعه قانون و مقررات " شمالی مبنی بر معرفی یک نفر از اعضای هیات مدیره براینامه سازمان نظام مهندسی خراسان  -55

  .مطرح و مقرر شد آقای دکتر کیامهر معرفی شوند "و ضوابط لازم الاجرا

ایریکو( توسط آقای مهندس رضا یوسفی  ) برای شرکتناتمام مرحوم مهندس عارف نیا نظارتی دگی ابهر مبنی بر انجام کارهایننامه دفتر نمای -52

 .مطرح و مورد موفقت قرار گرفت

شهرستان خرمدره مبنی بر استقرار آن موسسه در طبقه همکف دفتر نماینگی شهرستان مطرح و مورد موافقت  درخواست موسسه خیریه مهرانه -53

  .قرار نگرفت

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   51: 10جلسه در ساعت                                                                                                             


