
  

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

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

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................
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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 01/10/83  تاریخ جلسه:                                                                                                                                 03:81 ساعت شروع:   

 01شماره جلسه:                                                                                                                                    01:81   ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصغرر   آقای دکتر -ترابی زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -براتی فریبرزآقای مهندس  -علی احمدی مهندس حمزه آقای

حسغ   مهنغدس   آقغای   -... علی آبغادی مهندس یدا آقای -سعید عباسیآقای دکتر   -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای  -احد محمدیمهندس  آقای -مجتبی زاده

 -: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی -پیمان قصابیآقای مهندس : بازرسان سازمان

 مصوبات:

ریغا  مرغرو و بغه     0733333در روزنامه مردم نو به میغزان   72پرداخت هزینه چاپ اطالعیه انتخابات کارشناسان ماده  -1

 اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت)به اتفاق آرا(

موافقغت   1031تسویه حساب حق عضویت سا  میلیون ریا  به حساب شورای مرکزی مشروط به  033با پرداخت مبلغ  -7

 شد)به اتفاق آرا(

، مقغرر گردیغد جهغت    1031با عنایت به توافق شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش تعرفه سغا    -0

اجرایی نمودن بدون فوت وقت و رعایت منافع صنفی اعضای سازمان، ابالغیه شورای مرکزی در ایغ  خصغوص بالفاصغله    

 ابالغ در استان زنجان اجرایی گردد. پس از

ریغا  بغا    0712170137333به مبلغغ   سازمان گاوازنگمجتمع خدماتی رفاهی  با پرداخت هزینه انشعاب آب برای پروژه  -4

 نفر( 11نفر از  13تاکید بر اخذ تخفیف و تقسیط آن موافقت شد)
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 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 صورت جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 01/10/83تاریخ جلسه:                                                                                                                                  03:81 ساعت شروع:   

 01شماره جلسه:                                                                                                                                  01:81ساعت پایان:     

صغورت   اعضای کمیسیون شهرسازی در جلسه حضور پیدا کردند و در خصوص پیشنهادات چهارگانغه خغود کغه قغبال  بغه      -5

مکتوب ارائه داده بودند توضیحات مبسوطی ارائه دادند. مقرر شد پیشنهادات مغذکور طغی جلسغات آینغده هیغات مغدیره       

 مررو و بررسی گردد.

سازمان توضغیحاتی   موتورخانه آقای مهندس نظری در جلسه حضور پیدا کرد و در خصوص سیستم سرمایش و گرمایش -0

 م گرمایش برآورد هزینه انجام شده و در جلسات بعدی هیات مدیره ارائه گردد.ارائه دادند و مقرر شد در خصوص سیست

 


