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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 11/11/89 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 33:11 ساعت شروع:   

 19 شماره جلسه:                                                                                                                                  31:11   ساعت پایان:  

   :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقیای مهنیدس   -اصیرر رسیو ی  آقیای دکتیر    -ترابیی  زهره خانم دکتر  -آقای دکتر قادر باقری -آقای مهندس حمزه علی احمدی

حسی   آقیای مهنیدس    -... علی آبادیآقای مهندس یدا -نصیرا  یحییآقای دکتر  -سعید عباسیآقای دکتر  -ابراهیم زادتوت آغاج

   احد محمدی آقای مهندس -مجتبی زاده

  براتی فریبرز آقای مهندس:اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 -: اعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقای مهندس مجید احمدی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی -قصابی پیمان مهندسآقای  : بازرسان سازمان

 مصوبات:

اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعاییت تعیداد کیار نتیارت در دوره      20/20/89مورخ  1891/53مفاد نامه شماره   -1

زمیان بیا برنامیه    مبحی  دو  هم  5-11مطرح و مقرر شد رعایت برنامه زمان بندی پروژه های مورد نتارت مطیاب  بنید   

 (8رای از  6ارجاع نتارت اجرایی شود )

در خصوص نحوه پرداخت مابقی هزینه های خدمات مهندسی ساختمان متعلی    13/20/89مورخ  0256/89نامه شماره  -0

بهم  اراضی نیک سازان( مطرح و مقرر شید در محاسیبه    00به بنیاد مستضعفان زنجان)واقع در کمربند شما ی بزرگراه 

 7زمان پنجاه درصد متراژ قبلی از متراژ فعلی کسر شده و برای متراژ باقیمانده سیهم سیازمان دریافیت گیردد. )    سهم سا

 نفر حاضر در جلسه( 8رای از 

قرر شد هزینه مربوط به فعا ییت هیای گروههیا و    مدر رابطه با هزینه های مربوط به گروهها و کمیسیون های تخصصی،  -5

میلیون ریال با موافقت و دسیتور نماینیده هییات میدیره)آقای دکتیر اصیرر        02سقف کمیسیون های تخصصی تا میزان 

رسو ی( پرداخت شود. ضمناً هزینه هایی که قبالً توسط گروهها و کمیسیون های تخصصی انجا  شده با موافقیت هییات   

 نفر حاضر در جلسه( 8رای مواف  از  7مدیره قابل پرداخت است)

( مقرر شد مبلغ WD INTERNAL 8TBهای سازمان )وط به حافته دوربی برای خریداری هارد بنفش مرب -1

 نفر حاضر در جلسه( 8رای از  7ریال هزینه شود) 1198639222

رای  6% تخفیف صرفاً در سهم سازمان برای پارکینگ طبقاتی پامچال متعلی  بیه جهادنصیر زنجیان موافقیت شید)      02با  -3

 که به تایید هیات چهارنفره استان نیز برسد.نفر حاضر در جلسه( مشروط به این 8مواف  از 
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درخواست یکی از اعضا سازمان در خصوص ارجاع یک کار اجرا به ایشان مطرح و با توجه به مشکالت ما ی و پزشکی در  -6

 نفر( 8رای مواف  از  9صورت تایید اداره کل راه و شهرسازی با آن موافقت گردید)

رجاع یک کار به ایشان مطرح و مقرر شید در صیورت تاییید اداره کیل راه و     درخواست یکی از اعضا سازمان در خصوص ا -7

 نفر حاضر در جلسه( 8رای مواف  از  9شهرسازی در ای  زمینه اقدا  گردد)

 1587ص پرداخت هزینه های برگزاری مراسم روز مهندس سیال  ودرخواست دفتر نمایندگی شهرستان خدابنده در خص -9

همکاران دفتر نمایندگی نسبت به پرداخت هزینه های اعال  شیده اقیدا  شیود و یی      مطرح و مقرر شد برای رفع مشکل

 نفر( 8رای از  7ترتیبات قانونی که قبالً رعایت نشده ح  پیگیری برای آن محفوظ خواهد بود. )

درخواست آقایان مهندس حمیدرضا بهرامی و مهندس جهانگیر ا ماسی در خصوص پرداخت سهم سیازمان مطیرح و بیا     -8

 نفر( 8رای از  7ماه موافقت گردید) 5دید مهلت پرداخت به مدت تم

 9با پیش نویس قرارداد خدمات کنترل مضاعف )بازرسی ساختمان( تهیه شده توسط واحد حقوقی سازمان موافقت شید)  -12

 نفر حاضر( 8رای از 

مبحی  دو    9-1-8مفاد بند درخواست یکی از اعضا سازمان در خصوص ارجاع یک کار اجرا مطرح و مقرر شد با رعایت  -11

مقررات ملی ساختمان و با تایید ناظر هماهنگ کننده و مجری و ما ک اقدا  شود. ضمناً مجری می بایست متعهد گردد 

به محض شروع عملیات اجرایی و فعال شدن کارگاه موضوع را به تایید ناظر هماهنیگ کننیده رسیانده و بیه سیازمان و      

 نفر حاضر( 8ار یاز  7ال  نماید)مرجع صدور پروانه ساختمان اع

در رابطه با بازرسان کنترل مضاعف مقرر گردید مطاب   یست ارائه شده توسط گروهها و کمیسیون های تخصصی اقیدا    -10

 شود.

مطیرح و مقیرر شید در جلسیه کمیتیه       1587درخواست تعدادی از همکاران سازمان در خصوص مانده مرخصیی سیال    -15

 نفر( 8رای از  7یم گیری واقع شود)ما ی مطرح و مورد تصم -اداری

نفیر حاضیر در    8رای از  7اجاره نامه آپارتمان مورد اجاره دفتر نمایندگی خرمدره مطرح و میورد موافقیت قیرار گرفیت)     -11

 جلسه(

درخواست آقای مهندس بهرا  رضایی در خصوص بازگشایی کارتابیل ایشیان مطیرح و مقیرر شید نسیبت بیه بازگشیایی          -13

% حی  ا زحمیه مجیری پیروژه     32ارجاع کار اقدا  گردد و ی تایید نقشه ثبت شده مشروط به وارییز  کارتابل ایشان برای 

 نفر حاضر( 8رای از  7از طرف آقای مهندس رضایی بابت بدهی قبلی می باشد)به حساب سازمان مذکور 

اسیالمی اسیتان   بنیاد مسک  انقالب  06/20/89مورخ  1719/02و  18/10/87مورخ  12301/02درخواست های شماره  -16

واحدی صایی  قلعه مطرح و مقرر گردیید مراتی     16واحدی هیدج و  80زنجان مبنی بر محاسبه هزینه های پروژ های 

 نفر( 8رای از  6مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و در جلسه بعدی مجدداً مطرح گردد)

نماینده هییات میدیره )آقیای دکتیر اصیرر      مقرر شد برای تعمیرات و نگهداری تاسیسات موتورخانه گرمایش سازمان به  -17

نسیبت بیه انجیا  هزینیه اقیدا  نماینید. ضیمناً آقیای          تفویض گردید( 1589رسو ی( در حدود اعتبارات مصوب سازمان)

 نفر( 8رای از  9دند)ه عنوان ناظر عملیات فوق انتخاب شب عضو محتر  گروه تخصصی مکانیک مهندس سعید نتری
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 نفر( 8رای از  7رای گیری و مورد موافقت قرار گرفت) 11:22 ساعت  تابرای تمدید زمان جلسه  -19

در رابطه با فروش ضایعات موجود در انبارهای سازمان)آه  آالت، سررسیدها و ...( مقرر گردید بعید از انجیا  کارشیناس     -18

 نفر( 8رای از  7نسبت به مزایده اقدا  شود)

 نماینده هیات مدیره تفویض گردید.ن به در رابطه با جدول کشی دور باغچه های محوطه سازما -02

 نفر (  9رای از  9به قیمت روز موافقت شد)سازمان واقع در سعدی شما ی با اجاره دادن واحدهای آپارتمانی  -01

آقایان دکتر قادر باقری و ابراهیم زادتوت آغاج به عنوان اعضا کمیته انتخابات گروهها و کمیسیون های تخصصی اسیتان   -00

 نفر( 9رای از  9شد امور مربوط به انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتتامی را نیز انجا  دهند)انتخاب و مقرر 

آقای مهندس محمدی گزارشی از فعا یت ها و تصمیمات کمیته ساختمان ارائه دادنید و پیشینهادات کمیتیه سیاختمان      -05

ه ساختمان نسبت به تعیی  شرح وظیایف  نفر حاضر در جلسه( ضمناً مقرر شد کمیت 9رای از  7مورد موافقت قرار گرفت)

 مدیر پروژه اقدا  نماید.

خریید آنتیی وییروس از شیرکت زنجیان سیسیتم کیاردان بیه مییزان          بازگشایی پاکت هیای اسیتعال  انجیا  شیده بیا      با  -01

ریال و شیرکت مهندسیی     01791339222ریال موافقت شد. الز  به توضیح است شرکت ایده نگر آسیا  11190279222

 نفر حاضر در جلسه( 9رای از  9ریال پیشنهاد کرده بود) 02098399222تم آور مبلغ مشاور ن

 رای( 9زمان جلسه به مدت نیم ساعت دیگر مجدداً تمدید شد)با  -03

 ترکی  اعضای کمیته ما ی اداری تا اطالع ثانوی به شرح ذیل خواهد بود: -06

حس  مجتبیی زاده، آقیای مهنیدس ابیراهیم زادتیوت      آقایان دکتر اصرر رسو ی، آقای دکتر سعید عباسی، آقای مهندس 

 نفر حاضر( 9رای از 7آغاج و خانم فاطمه باباخانی)

 جلسه را ترک کردند. 15:13آقای دکتر نصیرا ساعت  -07

 به اتما  رسید. 11:52جلسه راس ساعت  -09

 

 


