
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17: 20ساعت شروع: 

 20: 15ساعت پایان:   

 11/05/1000 تاریخ جلسه:  4 از 1صفحۀ 

 176 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر آبادی علی... یدا ابراهیم زاد توت اغاج 

  یحیی نصیرا  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 

  ایحیی نصیر  حسن مجتبی زاده

 )با هماهنگی و مجوز قبلی(دکتر رسولی – مهندس محمدی یانآقا :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 قصابیمهندس  انآقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 مصوبات:

ضمن موافقت با قرار گرفتن موضوع در  -به صورت حضوری یا مجازی -بررسی مجدد امکان برگزاری مجمع عمومی سازمانبه منظور  -1

موضوع مجددا مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد و در صورت حصول نتیجه مثبت بعد از انتخابات هیات مقرر شد دستور کار جلسه امروز، 

  .مدیره برگزار گردد 

 
 مقرر گردید ، ضمن موافقت با قرار گرفتن موضوع در دستور کار جلسه امروزبه منظور کاهش مشکلات مربوط به خدمات آتش نشانی ،  -2

با  –سازمان آتش نشانی  / نمایندگاننماینده وبا ترکیب نمایندگان اعضای کمیسیون های تخصصی  "خدمات آتش نشانی"کمیته 

 .ضمنا دوره آموزشی خدمات آتش نشانی هم توسط سازمان برگزار شود .تشکیل شود -مسئولیت خانم دکتر ترابی

 
مقرر شد لوح تقدیر تهیه و با امضای  -یشین زنجانشهردار پ -به منظور قدردانی از زحمات و همکاری های ارزشمند آقای دکتر یگانه  -1

  اعضای هیات مدیره به ایشان تقدیم شود.

 

تا  5:41از  -با حداکثر یک ساعت ارفاقبا توجه به تداوم شرایط کرونایی پرسنل سازمان  11/6/1411رر شد از اول شهریور لغایت مق  -0

  در سازمان حضور یابند. -13:31

 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17: 20ساعت شروع: 

 20: 15ساعت پایان:   

 11/05/1000 تاریخ جلسه:  4 از 2صفحۀ 

 176 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر آبادی علی... یدا ابراهیم زاد توت اغاج 

  یحیی نصیرا  حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

از جمله نحوه استفاده از  -پرسنل سازمان و تصمیم گیری در خصوص مسائل رفاهیمقرر گردید به منظور برقراری هماهنگی های لازم   -5

ضمن هماهنگی با اداره کل کار و رفاه اجتماعی و آقای رکابی یک نفر به عنوان نماینده  –مرخصی ها و تطبیق آن با شرایط قانون کار 

  انتخاب و به اداره کار معرفی شود.-و یک نفر نیز به عنوان علی البدل -اصلی کارکنان سازمان

 

اختمان مجتمع رفاهی گاوازنگ که توسط تایید نمای سانجام اقدامات لازم برای اری ضمن جمقرر شد حداکثر لغایت پایان شهریور ماه سال  -6

مطابق نظام نامه مالی و معاملاتی  -و طی مراحل و تشریفات قانونی لازمآقای مهندس نمازی طراحی شده توسط کمیسیون معماری 

حق الزحمه آقای مهندس نمازی پرداخت  -مشاور مالی سازمان -با هماهنگی با آقای شکوری -شورای مرکزی 1331سازمان مصوب 

 گردد.

 

مشاور امور مالیاتی  -و تلاش های آقای میرطاهری1331-39آقای مهندس علی آبادی گزارشی از وضعیت مالیاتی سازمان طی سالهای  -7

علت نقص اطلاعات موجود  ابلاغی و همچنین پرداختی های انجام شده به ایشان ارائه دادند که بهبرای کاهش یا معافیت مالیاتی  -سازمان

 . تصمیم گیری در این خصوص به جلسه آتی موکول گردید.

 

 و بعد از بحث  ندآقای دکتر کیامهر گزارشی از پیشنهادات خودرا در خصوص حق عضویت مجریان حقیقی و حقوقی ارائه داد -8

 :گردید مصوب ذیل شرح به1411 سال برای یادشده اعضای عضویت حق ، بررسی و

 

  ریال میلیون (11ده )، 3 پایه حقیقی اعضای عضویت حق  -

 ریال میلیون( 11 پانزده)، 2 پایه حقیقی اعضای عضویت حق  -

 ریال میلیون (21بیست ) ارشد و 1 پایه حقیقی اعضای عضویت حق  -

 عضو یک)عضو 3 دارای که حقوقی مجری مثال برای: شد خواهد دریافت و محاسبه اساس همین بر نیز حقوقی اعضای عضویت حق  -

ضمنا مقرر گردید آقای دکتر  .شود می دریافت( 21+11+11) ریال میلیون 41 وی از باشد( 3 پایه عضو یک و 2 پایه عضو یک ،1 پایه

  کیامهر برای آزمایشگاه ها هم گزارش مشابهی آماده نموده و در جلسه آتی مطرح نمایند. 

 

ورزشی دوچرخه سواری مبنی بر اعمال تخفیف برای ساختمان در دست احداث خود مطرح  درخواست آقای مهندس سهرابی قهرمان رشته -9

  و مقرر شد مطابق مصوبات قبلی در موارد مشابه عمل شود.



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17: 20ساعت شروع: 

 20: 15ساعت پایان:   

 11/05/1000 تاریخ جلسه:  4 از 3صفحۀ 

 176 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر آبادی علی... یدا ابراهیم زاد توت اغاج 

  یحیی نصیرا  حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

دمات خدرخواست دفتر نمایندگی خدابنده مبنی بر افزایش ظرفیت مهندسان نقشه بردار مطرح و مقرر شد ضمن اعلام فراخوان از   -10

استفاده شود و به منظور تشویق آنان، ضرایب کاهشی و انگیزشی مطابق مهندسان دار واجد شرایط در سایر شهرستان ها مهندسان نقشه بر

 گاز اعمال گردد. 

 
در صورت مراجعه به  25مبنی بر لحاظ هزینه ایاب و ذهاب در حق الزحمه کارشناسان ماده  25درخواست انجمن کارفرمائی کارشناسان ماده   -11

ارائه خدمات در سایر شهرستانها)به جز زنجان( ضرایب ایجاد انگیزش تشویق و مطرح و بعد از بحث و بررسی مقرر گردید به منظور  شهرستان ها

برای مثال چناچه صریب کاهشی برای مهندسان مهندسان گاز اعمال گردد. کمتر از ضرایب مورد عمل برای  %11به میزان کاهشی و انگیزشی 

 .خواهد بود %51معادل  25باشد ، این ضریب برای کارشناسان ماده  %91گاز برای شهری 

 

 
 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  20:15جلسه در ساعت                                                                                                                                     


