
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 50ساعت شروع: 

 05: 30ساعت پایان:   

 35/53/7055 اریخ جلسه: ت 3 از 1صفحۀ 

 763 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر  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  ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا محمدیاحد  حسن مجتبی زاده

 آقای مهندس یدا... علی آبادی) با اطلاع و مجوز قبلی(: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  -:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

  -مدعوین: 
  .گردیدیاتی از کلام ا... مجید آغاز جلسه با تلاوت آ

 

 مصوبات:

در دستور کار امروز قرار برای حوزه علمیه خدابنده به صورت رایگان  نامه دفتر امام جمعه قیدار در خصوص انجام خدمات مهندسی )گازرسانی( -7

 .مورد موافقت قرار گرفت ان مرتبط با موضوع،مهندس یکی از و با توجه به اعلام آمادگیگرفت 

 

پایلوت شدن استان زنجان برای اجرای این مبحث -مقررات ملی ساختمان کشور 22عضو کمیته بررسی مبحث  –با پیشنهاد خانم دکتر ترابی  -0

  ، موضوع در دستور کار امروز قرار گرفت و مورد موافقت واقع شد.

 

ن(با کاربری ورزشی) ساختمان سوله( مبنی بر اعمال تخفیف گلشهر زنجا 6) فاز 8888/38درخواست آقای نصرت ا... فرهادی مالک پلاک ثبتی  -3

 .مشابه پروژه های صنعتی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

 

میلیون تومان مطرح و مقرر گردید آقای مهندس  282میزان بدهی سازمان بابت سرانه حق عضویت به میزان نامه شورای مرکزی مبنی بر اعلام  -0

 .ترابی در خصوص پرداخت نقدی آن در صورت کاهش این میزان با شورای مرکزی مذاکره نمایندمجتبی زاده و خانم دکتر 

 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 50ساعت شروع: 

 05: 30ساعت پایان:   

 35/53/7055 اریخ جلسه: ت 3 از 2صفحۀ 

 763 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر  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

در دست اجرای خود )واقع در شده برای خدمات طراحی پروژه اعمال درخواست شرکت سرمایه گذاری مسکن استان مبنی بر تسری تخفیف  -0

مان میزان ه، مطرح و به نظارت  رای خدماتبمصوب شده بود در جلسه قبل هیات مدیره روبروی ستاد نیروی انتظامی( که  –بهمن  22بزرگراه 

  ( مورد موافقت قرار گرفت.08%)

 

متر مربع مطرح و  088برای ساختمان )سوله ( در دست احداث خود در خرمدره به متراژ مبنی بر اعمال تخفیف  درخواست خانم فاطمه کرمی -6

 .اقدام شودمشابه پروژه های صنعتی با توجه به ماهیت سرمایه گذاری آن ، مقرر شد 

 

درخواست شرکت مهندسین مشاور افق معماری شمالغرب در خصوص افزایش مجموع متراژ مصوبه جلسه قبل)ارجاع دو کار نظارتی با حداکثر  -1

 .ع مطرح و برای کلیه شرکتهای حقوقی مورد موافقت قرار گرفتمتر مرب 2288مترمربع به شرکت های حقوقی(به  2888مجموع متراژ 

 

صبح روز شنبه مورخ  8ارجاع نظارت به دفاتر/ شرکتهای حقوقی جلسه فوق العاده ای راس ساعتنحوه بررسی دقیق تر  به منظورمقرر شد  -8

 .شود ربرگزا80/82/1288

 

ابات پیش رو توسط آقای مهندس مجتبی زاده قرائت گردید. خاعضای سازمان در انتنامه شورای مرکزی در خصوص شرایط داشتن حق رای برای  -9

 شده بود. "ای میل"قبلا این نامه برای اعضای هیات مدیره 

 

مبنی بر صدور مجوز لازم برای اعلام آمادگی مجدد مهندسان ناظر عضو  -مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان -درخواست مهندس اسکندری -75

مطرح و مقرر شد از ابتدای تیرماه سالجاری به مدت یک هفته امکان اعلام آمادگی مهندسان ناظری که تاکنون موفق به این امر نشده اند سازمان 

 .فراهم گردد

در جلسه حضور یافته و ضمن ارائه گزارش از عملکرد انجمن و  -نماینده انجمن مجریان استان -آقایان مهندس صالحی و مهندس جعفری -77

مطرح نمودند. نهایتا مقرر شد با  1288کمیته امور مجریان در چند ماه گذشته برنامه های خودرا برای تداوم همکاری و فعالیت خود در سال 

یهی بدقای مهندس محمدی گزارش مستند و کمی روشن تری ارائه نمایند تا در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.هماهنگی با آ

  تصمیم گیری و تعیین تکلیف موضوع خواهد بود. حضور مجدد نماینده مجریان در سازمان منوط بهاست 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 50ساعت شروع: 

 05: 30ساعت پایان:   

 35/53/7055 اریخ جلسه: ت 3 از 3صفحۀ 

 763 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر  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

مبنی بر اینکه متراژ مورد تقاضای مهندسان ناظر برای امتیاز بندی  -ی سازمانمدیر خدمات فنی و مهندس -مهندس اسکندریآقای درخواست  -70

ر موضوع را دقیق تبدیهی است کمیته ارجاع نظارت می تواند   مورد موافقت قرار نگرفت. لیو نوبت بندی در بازه های متفاوت  موثر باشد مطرح و

 نموده و در صورت تایید در بازنگری نظام نامه ارجاع نظارت بگنجاند. بررسی

مبنی برارسال نتایج بازدید بازرسان کنترل مضاعف سازمان از  -مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان -مهندس اسکندریآقای درخواست    -73

 وافقت قرار گرفت. مرح و مورد ططریق سامانه نظامیار م

نظارت این نوع لا عمور شهرستانهای سازمان مبنی بر نظارت ساختمان های تحت پوشش بنیاد مسکن مطرح و مقرر شد فدرخواست مدیر ا -70

   نظام فنی روستایی کمافی السابق به فعالیت خود ادامه دهند. ساختمان ها در قالب نظام فنی روستایی صورت گیرد و اعضای 

 سازمان توسط آقای مهندس مجتبی زاده قرائت شد. 1338سال نامه بازرسان سازمان در خصوص صورتهای مالی  -70

  

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   05: 30جلسه در ساعت                                                                                                             


