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 97:22: شروعساعت  

 ارائه شد. سازمان امور جاریاز جلسه اخیر شورای مرکزی و  ریاست گزارش* 

اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ابالغ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نگهداری وجوه  3/3/78مورخ  8267نامه شماره * 

 امانی قرائت شد.واریزی کارفرمایان در حسابهای 

 شورای مرکزی در خصوص موضوع فوق الذکر قرائت شد. 6/3/78مورخ  7877* نامه شماره 

شورای مرکزی در خصوص هزینه های علی الحساب هیات عمومی مطرح و مقرر شد هفته بعد پس از جلسه شورای مرکزی  2/3/78مورخ  7877* نامه شماره 

 مجدد طرح گردد.

کت ملی گاز مبنی بر واگذاری گردش کاری خدمات نظارت گازرسانی به دفاتر پیشخوان مقرر شد موضوع توسط آقایان مهندس * در خصوص پیشنهاد شر

 غضنفریان و مهندس اسماعیلی با هماهنگی کمیته خدمات مهندسی بررسی و اطالعات تکمیلی گزارش و مجدد بررسی گردد.

 آقای مهندس غضنفریان و مهندس تیموری بررسی و پیگیری شود. * در خصوص مشکل بیمه تکمیلی مقرر شد موضوع توسط

 * مقرر شد قرارداد سالن های ورزشی سه ماهه تا آخر شهریور ماه تمدید گردد.

هاد تعرفه خدمات آزمایشگاهها مطرح و مقرر شد موضوع توسط کمیته خدمات مهندسی بررسی و پیشن %60* درخواست نمایندگان آزمایشگاهها برای افزایش 

 ارائه گردد.

 * پیرو درخواست خانم وثوق کارشناس انفورماتیک در خصوص خرید آنتی ویروس مقرر شد به تعداد مورد لزوم خریداری گردد.

 د.* پیرو درخواست خانم وثوق کارشناس انفورماتیک در خصوص خرید سیستم بک آپ گیری مقرر شد موضوع توسط آقای دکتر باقری بررسی و گزارش شو

 متراژ درج در ظرفیت باشد. ،ر خصوص اختالف میزان تخفیف برای طراحی و نظارت علی الخصوص در بافت فرسوده، مقرر شدمالک عمل برای تعداد کار* د

ه آموزش ور* درخواست آقای سیدمرتضی موسوی نماینده کارگروه پهبادهای غیرنظامی در استان زنجان در خصوص استفاده از لوگوی سازمان برای برگزاری د

 در پارک علم و فناوری مطرح و موافقت شد. 33/4/78پهپادهای غیرنظامی توسط آقای دکتر حامد سعیدی دبیر پهپادهای غیرنظامی کشور در مورخ 

پایاپی زنجان نفردوم و بتن کوهپایه نفر سوم( و مقرر شد از  –نفر اولمناقصه اجرای گاوازنگ ارائه)همیارسازه مالی در خصوص نتیجه -* گزارش کمیته اداری

 نفر اول رزومه اخذ و ارزیابی فنی به عمل آید.

 * در خصوص مناقصه ساختمان خرمدره با توجه به مخدوش بودن و ابهام در پیشنهادات مقرر شد مناقصه تجدید گردد.

 پیشنهادات مقرر شد مناقصه تمدید گردد.* در خصوص مناقصه ساختمان قیدار با توجه به عدم 

مهندس قصابی و دکتر رسولی تفویض  -*در خصوص مناقصه خرمدره و قیدار و نیز ارزیابی فنی پیمانکار گاوازنگ به کمیته مرکب از آقایان مهندس غضنفریان

 اقدام نمایند.63/3/78اختیار شد تا مورخه 

 قرارداد مطرح و مقرر شد با استعالم از سه بنگاه و با افزایش مطابق عرف بازار تمدید گردد.* درخواست مستاجر ساختمان اشراق برای تمدید 

، به ریاست سازمان تفویض اختیار شد تا در صورت لزوم جلسات هفتگی و یا هیات مدیره ماهیانهدر خصوص حداقل جلسات  336شماره پیرو مصوبه جلسه * 

 فوق العاده برگزار نمایند.

های ژئوتکنیک مطرح و مقرر شد برابر نامه فوق الذکر موضوع در اولین جلسه زی در خصوص آزمایشاداره کل راه و شهرسا 60/378مورخ  7862ه * نامه شمار

 هیات چهارنفره مطرح شود.

 : خانم مهندس پایورغائب

 


