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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 81/00/81 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 81:40 ساعت شروع:   

 40 شماره جلسه:                                                                                                                                 20:00  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

باا   05:91)سااعت  ترابی زهاره خاام  دکتار    -براتی فریبرز آقای دکتر -قادر باقریآقای دکتر  -مهندس حمزه علی احمدی  آقای

سایید  آقاای دکتار    -علی آباادی  ...ادیمهندس  آقای -مهندس ابراهی  زادتوت آغاج آقای -اصغر رسولی آقای دکتر -اطالع قبلی(

 مصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس  آقای -عباسی

)با اطالع قبلی جهت حضاور در جلساش شاورای    مجتبی زادهحسن مهندس  آقای: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 مرکزی(

 آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 قصابی پیمان آقای مهندس -مجید احمدی آقای مهندس: بازرسان سازمان

 مصوبات:

 منیقد شود. ماهش 3د مقرر گردید قراردارای  7تمدید قرارداد پرسنل سازمان مطرح و با  -0

 باشد، مقارر شاد  در دست تهیش می اداره کل راه و شهرسازیکش توسط « وال پست»برای مشارکت سازمان در تهیش فیل   -2

 8مبلغ یکصد میلیون ریال اختصاا  داده شاود)   و با رعایت بودجش و ردیف اعتباری ترویج مقررات ملی ساختمانجهت 

راستای ترویج مقاررات ملای   مفر حاضر( ضمناً مقرر گردید بش منظور تهیش فیل  مستند و امیمیشن مستقل در  01رای از 

-تهیش مستندهای یادشاده توساط ساازمان تهیاش مای      ساختمان در سایت و کامال سازمان فراخوان داده شود. چارچوب

 مفر حاضر( 01رای از  5شود.)

مترمربا  مشارو     00111در خصو  احداث شرکت پارسیان پرگاس اوهر در شهرک صنیتی افق ابهر با متراژ تقریبی  -3

رای از  7)باا   درصد تخفیف ارائش گردد 01یات چهارمفره در راستای حمایت از تولید ملی مقرر شد بش میزان بش موافقت ه

 مفر حاضر( 01

مقرر گردید منبید برای تقسیط از کارفرما و ضامن عضو سازمان تیهد گرفتش شود در صورت عاد  اساتمهال باش موقا ،      -4

 رای( 5ضامنان مسدود گردد)کارتابل 
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میلیاون ریاال بان غیرمقادی باش همکااران        4بش مناسبت اعیاد قربان و غادیر مبلاغ    مطابق سنوات گذشتش مقرر گردید -9

 مفر( 01رای از  5سازمان)پرسنل( پرداخت شود)

درخواست شرکت سایان تدبیر میکسان طرف قرارداد با سازمان، در رابطش با ارائش خدمات مهندسی گازرسامی فشاار قاوی    -0

ش و متیجاش آن را در  و آب و فاضالب مطرح و مقرر گردید توسط آقایان دکتر عباسی و دکتر باقری مورد بررسی قرار گرفت

 مفر( 01رای از  5جلسش آینده بش هیات مدیره ارائش ممایند.)

درخواست دفتر ممایندگی شهرستان خدابنده مبنی بر اجاره سالن ورزشی برای کارکنان و اعضای سازمان مطرح و با آن  -7

 مفر( 01رای از  8موافقت شد)

)مغایر باا مبحاد دو  مقاررات ملای     کار جدید مخالفت شد. با درخواست شرکت آبادسازان سپهر آمدیا مبنی بر گشایش -8

 ساختمان(

شورای مرکزی مبنی بر میرفای ممایناده اساتان در کمیتاش ماوآوری صانیت        0/9/58/د/ش   مورخ 02270مامش شماره  -5

 ساختمان مطرح و مقرر گردید آقای دکتر عباسی میرفی گردمد.

و همچناین آلاودگی آب آن    پرسنل استخر ولییصر زمجان  مامناسبدرخواست تیدادی از اعضای سازمان مبنی بر رفتار  -01

 مقرر شد ضمن ارائش تذکر بش متولیان استخر تمدید قرارداد با این استخر مورد تجدیدمظر قرار گیرد.

درخواست آقای مهندس حیدر موری مبنی بر اعال  آمادگی جهت کنترل و تایید مقشش های دفتار مماینادگی خدابناده      -00

 رای(8اع شود)مطرح و مقرر گردید بش گروه تخصصی عمران ارج

دامشگاه تحصیالت تکمیلی علو  پایش زمجان مبنای بار حمایات ماالی ساازمان از       24/4/58مورخ  0392/58مامش شماره  -02

 ح و مقرر شد در سایت و کامال سازمان اطالع رسامی شود.المللی زلزلش شناسی و ژئودزی مطرهمایش بین 

 رای مورد موافقت قرار گرفت. 7رای گیری بش عمل آمد و با  20برای تمدید جلسش تا ساعت  -03

 ادامش پیدا کرد. 20:09 ساعتجلسش تا 

 

 


