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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 01/18/84 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 04:81 ساعت شروع:   

 80 شماره جلسه:                                                                                                                                 50:02  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

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

حسن مهندس  آقای -سعید عباسیآقای دکتر  -... علی آبادیمهندس یدا آقای -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس  آقای -مجتبی زاده

 -: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای دکتر -آقای مهندس حبیب حالجی -آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 رامین کیامهر

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

 آقای مهندس ذبیحیان -: آقای دکتر توسلیاننمایندگان اداره کل راه و شهرسازي

 مصوبات: -د

 رای( 9مطرح و مورد تصویب قرار گرفت)میلیون ریال  1001110111تمدید قرارداد خدمات فضای سبز سازمان با مبلغ  -1

رای بی    11در اسیتان زنجیان مطیرح و بیا      2011برگزاری اولین سمینار آموزشی در خصوص پیوست ششم آییین نامی     -2

 تصویب رسید و مقرر شد کمیت  آموزش جزئیات آن را ب  هیات مدیره ارائ  نمایند.

 رای( 9یب رسید)مطرح و ب  تصو 21تمدید زمان جلس  هیات مدیره تا ساعت  -3

رای از  7ها مقرر شد با تعرف  قبلی محاسب  شیود) تعرف  گازرسانی بازار سرپوشیده زنجان مطرح و با توج  ب  تاریخ معرفی -4

 نفر حاضر( 9

نفیر   9رای از  7ها ب  روال معمول انجام شیود) های هیات مدیره، مقرر شد مصوب  قبلی لغو و پرداختدر خصوص پرداخت -5

 حاضر(

 ساعت موافقت شد. 21ساعت و  111خت اضاف  کاری آقای وحید جلیلی و آقای سلیمانی راد ب  ترتیب ب  میزان با پردا -6

میلیون ریال ب  نماینده هییات میدیره بیرای انجیام      111درخواست خزان  دار سازمان مبنی بر تفویض اختیاری ب  میزان  -7

 مورد موافقت قرار گرفت.امور جاری سازمان مطرح و 


