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 :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

  ایحیی نصیر احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 مهندس عزت شوکتی -مهندس اوجاقلو– قصابیمهندس  انآقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 :ریاست سازمان گزارش

اخذ شده و جا دارد از همه دوستانی که در این زمینه زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی ویژه  خوشبختانه سند ساختمان دفتر نمایندگی خدابنده

وصول گردیده و چنانچه دوستان  یکی از بدهکاران به سازمانای داشته باشیم. با پیگیری های انجام شده طلب سازمان)به علاوه هزینه دادرسی( از 

وص متوقف گردد. همچنین تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده در خصوص واکسیناسیون اعضای موافقت نمایند پیگیری های قضایی در این خص

این هفته در محل سازمان شروع و  واکسیناسیون از بعد از ظهر روز چهارشنبه قرار شده به نتیجه رسیده و  آنهامحترم سازمان و اعضای خانواده 

 .روزهای پنجشنبه و جمعه نیز ادامه یابد

 

 مصوبات:

ه مقرر وصول گردیدیکی از بدهکاران به سازمان از )به اضافه هزینه های دادرسی( مطالبات سازمان با عنایت به اینکه با پیگیری های انجام شده  -1

  قضایی سازمان در این خصوص متوقف شود. یریگردید پیگ

 
اعضای محترم سازمان و اعضای خانواده شان به نتیجه رسیده و با واکسیناسیون با توجه به اینکه تلاش ها و پیگیری های سازمان در خصوص  -2

واکسیناسیون از بعد از ظهر روز چهارشنبه این هفته در محل سازمان  هماهنگی های به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی استان ، مقرر گردید

تیجه در ن پیدا کند.  تداوم روز شنبه تا   -خیص ریاست سازمانبنا به تش –، و در صورت نیازادامه یابد نیزروزهای پنجشنبه و جمعه  شروع و

 سازمان تعطیل خواهد بود.  (هفته آتی روز شنبه ضرورت)و در صورت روز پنجشنبه
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اعت س -ریور ماه سال جاری مطابق نیمه اول شهریورها توجه به تداوم وضعیت کرونایی استان مقرر گردید ساعت کار سازمان تا پایان شب -3

  .باشد  - 13:31تا  7::5

ا عنایت به گزارش واحد خدمات فنی و مهندسی و بنا به پیشنهاد کمیسیون تخصصی عمران آقایان مهندس عادل فراز، مهندس محسن ب -1

حسنلو راد ، مهندس غلامرضا نیازی و مهندس علیرضا علیمحمدی به عنوان اعضای کنترل نقشه های سازه جایگزین اعضای مستعفی یا 

  تعارض منافع گردیدند.دارای 

شورای  1:11/:23/1مورخ /س ن 1:07:قای مهندس علی آبادی گزارشی از بررسی ها و پیگیری های مربوط به مفاد نامه شماره آ -5

حسوب ماعلام کردند به نظر من این اقدام یک فعالیت اقتصادی  و بیمه را ارائه دادهکارگزاری مبنی بر مشارکت استانها در تاسیس  مرکزی 

مات ارائه خدبه ویژه در خصوص  -با توجه به انتفاع اعضای سازمانپس از بحث و بررسی مقرر شد  شده و با مشارکت در آن موافق نیستم.

میلیون ریال از محل اعتبارات رفاهی سازمان به منظور مشارکت در این زمینه اختصاص  271مبلغ  -بیمه ای)بیمه مسئولیت و درمان(

ازمان این سسازمان متوجه قانونی بدیهی است مسئولیت حقوقی ناشی از مغایرت احتمالی این فعالیت با وظایف  خت شود.یافته و پردا

  نخواهد بود.

ی تعدادی از اعضای سازمان بابت میلیون ریال بده 1/212با توجه به گزارش  مشترک واحد امورمالی و آموزش سازمان مبنی بر وجود   -6

و عدم مراجعه آنان برای دریافت گواهینامه های مربوطه مقرر شد این  1333و  1332ت نام در دوره های آموزشی مختلف در سالهای ثب

 بدهی مورد بخشودگی قرار گیرد.  

 :0بیلت)چون ساخت( پروزه زاعمال تخفیف برای نقشه های ارخواست شرکت تعاونی مسکن کارگران صنعت روی زنجان مبنی بر د -7

 .مورد موافقت قرار نگرفت لیواحدی کوی نگین مطرح و

متعلق به آن شرکت در کوی علوم پایه  اراضیمبنی بر اعمال تخفیف برای خدمات شهرسازی استان رخواست شرکت آب و فاضلاب د -8

 .موافقت به عمل آمدمشروط به رضایت مهندسان ذیربط تخفیف  %71و شهر هیدج مطرح و با  زنجان 

 استادسرای حوزه علمیهمبنی بر اعمال تخفیف برای خدمات مهندسی ساختمان در دست احداث  سجاس دفتر امام جمعه شهردرخواست   -1

 . موافقت گردیدمشروط به رضایت مهندسان ذیربط تخفیف  %71مطرح و با آن شهر 

هیدج و صائین قلعه مطرح و با توجه به درخواست آزمایشگاه بتن مقاومت مصالح کاسپین ابهر در خصوص ایجاد شعبه در شهرهای   -10

 .توضیحات آقای دکتر باقری مورد موافقت قرار گرفت
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