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 61: 55ساعت پایان:   

 01/04/6400 تاریخ جلسه:  2 از 1صفحۀ 

 615 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر  ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا آبادی علی... یدا حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

ماره : ...........................ش  

 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

  ایحیی نصیر علی آبادی یدا... حسن مجتبی زاده

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

 مهندس حلاجی -آقایان مهندس بزرگمهر:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 راه و شهرسازی لمهندسی اداره کرئیس اداره نظام  -آقای مهندس ذبیحیانمدعوین: 
  .گردیدیاتی از کلام ا... مجید آغاز جلسه با تلاوت آ

 

 مصوبات: 

 سید:رآقای دکتر کیامهر پیشنهادات مربوط به ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان ارائه نمودند ، که پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب -6

 مقرر شد اقدامات لازم برای بیمه عمر اعضا انجام شده و به مجمع عمومی پیشنهاد گردد   -    

 

به منظور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دادن اعضای سازمان از طریق شرکت اعضای متقاضی در دوره های آموزش مهارت فنی مورد   -    

 موافقت قرار گرفت. 

تخفیف شهریه برای دوره های کاردانی، کارشناسی و  ، روزبه و...( به منظور بهره مندی اعضا ازآزاد های استان)ه با دانشگاه انعقاد تفاهم نام  -    

 کارشناسی ارشد

  اجرا از ابتدای مهرماه سال جاری -و بهره مندی آنها از خدمات ویزیت پزشکی در سازمان و... تشکیل پرونده سلامت برای اعضا -     

 

  از طریق کارتابل وب سایت سازمان  به اعضا و پرسنل سازمانو خدمات رفاهی ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی  -      

 محور -محور به دیجیتال  -تبدیل کتابخانه موجود سازمان از کاغذ -    

 

  اعضا فرزندان تخفیف به  اخذه منظورآموزشگاهها و مدارس نمونه غیر دولتی بنامه با  مانعقاد تفاه -    
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    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر  ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا آبادی علی... یدا حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

ماره : ...........................ش  

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

  شرکت های بیمه به منظور  اخذ تخفیف بیمه  شخص ثالث ، بیمه بدنه و آتش سوزی و....نامه با  مانعقاد تفاه -    

 شرکت های توریستی و گردشگری و مراکز پذیرائی و رستوران ها  به منظور  اخذ تخفیف از آنها برای اعضای سازماننامه با  مانعقاد تفاه -     

مشروط به تصویب  (تبدیل به احسن واحدهای موجود درسعدی شمالی زنجان )خرید یک واحد آپارتمان در تهران از محل فروش واحدهای مذکور -   

 مجمع عمومی

  در سایت سازمان اعضاافزودن یک لینک در سایت سازمان با مضمون کاریابی برای  -

/ ارائه رونا و...ک با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد)وای فای( رایگان به مراجعه کنندگان/ ارائه امکانات پذیرائی سایر برنامه ها: نظیر ارائه اینترنت  -

  به اعضاخدمات مشاوره حقوقی 

 

ه تعرفشرح خدمات ، فرآیند و آقای مهندس توت آغاج خلاصه گزارش  ابتداتعدادی از اعضای کمیسیون شهرسازی در جلسه حضور پیدا کردند. -2

 -هیات چهار نفره استان 8/9/99مورخ  جلسه "د"بند موضوع  - و نظارت بر ساخت و سازهای شهریطراحی کنترل  حدمات مهندسان شهرساز برای

 افزایشکمبود و اعضای کمیسیون شهرسازی در خصوص تعرفه خدمات شهرسازی) پایین بودن حق الزحمه خدمات شهرسازی و جبران نموده  را ارائه

 .و همچنین اصلاح روند کاهشی آن به تناسب افزایش مساحت/ زیربنا( توضیحات مبسوطی ارائه دادند 99و  98در سال های  نسبت به چهار رشتهآن 

 کلیات موضوعات مطروحه به تصویبضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی ، نهایتا بعد از بحث و بررسی، 

در  با توجه به سوالات مطرح شده در جلسه امروز با ذکر مثال های مشخص برای مترازهای مختلفرا دقرر شد جزئیات موارد درخواست خورسید و م

  کرد.دفاع بتوان نفره به نحو احسن از آن  4آماده کنند تا در جلسه هیات  قالب پاورپوینت
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