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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 31/10/89 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 33:11 ساعت شروع:   

 64 شماره جلسه:                                                                                                                                 31:11  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

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

 آقیای  - حسی  متتایی زاده  مهنیدس   آقیای  -سییید عااسیی  آقای دکتیر   -... علی آبادیمهندس یدا آقای -ابراهیم زادتوت آغاج

 نصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس 

 )با اطالع قالی(براتی فریارزآقای مهندس : اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 کیامهرآقای دکتر رامی   -آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی: بازرسان سازمان

 مصوبات:

اند مقرر شید اقیداح حقیوقی    در خصوص مسدود کردن کارتابل اعضایی که ضمانت ما کان )کارفرمایان( را بر عهده گرفته -1

هیا  ضیام  اند انتاح شود. ضمناً در صورتی کیه  در خصوص ضامنانی که نسات به امضای ظهر چک کارفرمایان اقداح کرده

به صورت مکتوب بپذیرند که کارتابل آنها تا وصول مطا اات سازمان مسدود شیود اقیداح حقیوقی علییه ضیامنان موقتیاً       

 تیلیق گردد و ی ای  حق سازمان در خصوص کارفرماها به قوت خود باقی باشد.

قیرر گردیید ضیم  بررسیی و     ممطیر  و  اند درخواست یکی از اعضای شهرساز که ماتال به بیماری صیب ا یالج گردیده -7

تایید مراتب بیماری ایشان توسط پزشک میتمد استان مالغ یکصد میلیون ریال بیه عنیوان کمیک بالعیو  بیه ایشیان       

 نفر حاضر( 9رای از  7ضمناً مقرر شد به میزان یکصد میلیون ریال نیز کار به ایشان ارجاع شود) .پرداخت گردد

ای در سطح اسیتان ضیم    مقدح در خصوص متاز شمردن انتاح فیا یت حرفهدرخواست آقای مهندس کامایز حدیدیان  -3

باشید  موافقت با موضوع مقرر نمود ای  موضوع که محدوده فیا یت کلیه اعضای دارای پروانه اشترال در سطح استان میی 

 ر حاضر(نف 11رای از  8اطالع رسانی شود و در هیات چهار نفره نیز مطر  و متدداً مورد تاکید قرار گیرد)

 نفر( 11رای از  7با مرخصی استیالجی خانم سارا وثوق با توجه به مدارک پزشکی ارائه شده موافقت شد) -4

قرارداد آقای سیدمحمدحسی  موسوی با سازمان در خصوص تیمیر، توسیه و نگهداری متموعه تاسیسات برقی و تلفی    -5

 نفر( 11رای از  9یال()میلیون ر 141سانترال و ... مطر  و با آن موافقت شد)ساالنه 
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درخواست آقای میتزاتی در خصوص تهیه فیلم وال پست مطر  و مقرر شد مت  تفاهم نامه در جلسه بید مطر  گیردد.   -6

هیای شیورای   ضمناً آقای مهندس متتای زاده پیشنهاد کردند که اگر در انیقاد قرارداد با ایشیان تسیریش شیود از کمیک    

 نفر( 11رای از  7توان برخوردار شد.)مرکزی نیز می

 درخواست آقای مهندس مصطفی  طفی قشالقی برای همکاری در دفتر نمایندگی خرمدره مطر  گردید. -7

 به شر  ذیل انتخاب شدند: سازمان اعضای هیات امنای صندوق حامیپس از بحث و بررسی  -8

 نفر حاضر( 11رای از  9آقای مهندس عزت شوکتی، آقای دکتر سیید عااسی و آقای دکتر اصرر رسو ی)

 % موافقت کردند)به اتفاق آرا(55اعضای حاضر با افزایش میزان تیرفه خدمات مهندسی به میزان  -9

ها و قراردادها از ( در خصوص تفویض ما ی مقرر شد پاداش، تشویق31/4/98)مورخ 43جلسه  7پیرو مصوبه موضوع بند  -11

 نفر( 11رای از  9موارد تفویضی مستثنی شود)

  

 


