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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 71/17/81 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  71 ساعت شروع:   

 81 شماره جلسه:                                                                                                                                          78:91    ساعت پایان:  

 -آقای دکتر سعید عباسی –ترابی  زهره دکتر خانم -آقای دکتر اصغر رسولی :  اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

 -آقای دکتر یحیی نصیرا -آقای مهندس حسن مجتبی زاده  -آقای مهندس فریبرز براتی–مهندس حمزه علی احمدی آقای 

 آقای مهندس یدا... علی آبادی -آقای مهندس احد محمدی

 قای مهندس ابراهیم زادتوت آغاجآ:  اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای دکتر رامین کیامهر -آقای مهندس محمود بزرگمهر: اعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقای مهندس عزت شوکتی -آقای مهندس پیمان قصابی –س مجید احمدی آقای مهند:  بازرسان سازمان

 مصوبات:

 رای( 7. )بگیرد قرار جلسه دستور در اعضاء متحدالشکل تهیه مهر موضوع شد مقرر-1

 رای( 1. )نباشد مهم آن شکل و باشد مهر محتوای اقتصادی کد از غیر به اجرایی نامه آیین 91 ماده مصادیق شد مقرر -2
نفر از اعضا هیات مدیره  3مقرر شد موضوع الزامات اجرایی باز گشایی سهمیه اعضا  به صورت برش زمانی مطابق مبحث دوم و تفسیر آن توسط  -3

 رای( 91آقای دکتر قادر باقری، آقای مهندس ابراهیم زادتوت آغاج و آقای مهندس احد محمدی بررسی و گزارش گردد. )
 رای( 91ه اداری مالی مواد زاید از زیرزمین ساختمان حذف و به صورت مزایده فروخته شوند. )مقرر شد با هماهنگی کمیت -4
ماه تمدید و پس از ارزیابی قرارداد یکساله منعقد گردد. با پیمانکاران تعمیر و نگهداری ساختمان هم در  2مقرر شد قرارداد پرسنل و راننده ها به مدت  -5

 رای( 6تمدید قرارداد صورت پذیرد. ) صورت رضایت کتبی مسئول مربوطه
 رای( 91مقرر شد در خصوص دسترسی اعضا به کارکرد اعضا دیگر از وزارت راه و شهرسازی استعالم گردد. ) -6
ش بلیط مقرر شد قرارداد سالن های فوتسال و والیبال و بدمینتون برای اعضا تمدید گردد. در خصوص استخر هم ضمن تاکید  بر نظافت و عدم فرو -7

 رای( 91مقرر گردید در بازه های زمانی مشخص گزارشی تهیه گردد. )
 رای( 1رای از  8تمدید شود. ) 91:45مقرر شد جلسه تا ساعت  -8
 رای به عنوان عضو کمیته انتخاب شدند. 1رای از  8بازنگری اعضا کمیته انفورماتیک انجام  و آقایان دکتر عباسی و دکتر باقری با  -1

اتفاق آراء آقایان مهندس براتی، مهندس قصابی، دکتر رحمانپور، دکتر باقری، مهندس محمدی و دکتر عباسی به عنوان اعضای کمیته ساختمان به  -91
 انتخاب شدند. )مسئول کمیته آقای مهندس محمدی(

آراء( همچنین مقرر گردید آقای مهندس مجتبی زاده در برگزار گردد. )به اتفاق  21/9/18مقرر شد جلسه فوق العاده هیات مدیره روز سه شنبه مورخ  -99
 جلسه شورای مرکزی حضور یابند.

 ماهه اخذ گردد. 2عدد چک  2درخواست آقای مهندس سید رضا غفاری مطرح و مقرر شد سهم سازمان بصورت یک سوم نقد و مابقی به صورت  -92
 رای( 8جهت دریافت تسهیالت به بانک معرفی گردند. ) درخواست آقای مهندس سید سیروس ترابی مطرح و مقرر گردید -93
 رای( 8درصد مبلغ کارت توسط اعضاء پرداخت شود. ) 31مقرر شد برای اعضا سازمان) آقایان و خانمها( سالن بدنسازی بصورت پانچی تعیین گردد و  -94
نفر به اختیار نماینده هیئت مدیره پرداخت وام صورت  3اهانه به درخواست آقای سعید نجفی از پرسنل سازمان مطرح و مقرر شد طبق روال جاری م -95

 ماهه باشد. 91پذیرد و بازپرداخت آن به مدت  


