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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 19/12/97 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  17 ساعت شروع:   

 25 شماره جلسه:                                                                                                                                                           ساعت پایان:  

 

آقرای   -آقای دکترر سردیع اساسری    –)ریاست جلسه(  آقای دکتر اصغر رسولی -:  اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

آقرای مهنرعس احرع     -آقرای مهنرعس حسرج میتسری زاده      - -آقای مهنعس ابراهیم زادتوت آغاج -مهنعس حمزه الی احمعی 

 آقای مهنعس یعا... الی آبادی -آقای دکتر قادر باقری -محمعی

 خانم دکتر زهره ترابی – براتی فریسرز مهنعس آقای -  نصیرا یحیی دکتر آقای:  اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

آقای مهنرعس   – آقای دکتر رامیج کیامهر –حسیب حالجی : آقای مهنعس اعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 محمود بزرگمهر

 ازت شوکتی جواد آقای مهنعس –آقای مهنعس مییع احمعی  –قصابی  پیمان آقای مهنعس:  بازرسان سازمان

 مصوبات:

 دستور جلسه مجمع عمومی در جلسه آینده با حضور ریاست و سایر دوستان هیئت رییسه مطرح شود.  4به اتفاق آراء بند -1
میلیون تومان دیه از محل  3( در خصوص پرداخت 19947/97شماره  3/11/97درخواست آقای مهندس نادر محمدی مورخه ) -2

 مصوب شد. رای( 8حوادث غیرمترقبه مطرح و با اکثریت آراء )
بنیاد مستضعفان برای تخفیف خدمات مهندسی مجتمع مسکونی در نیک سازان مطرح و مقرر شد  18/12/97درخواست مورخه  -3

 درصد در طراحی )بغیر از سهم سازمان( تخفیف اعمال گردد. 10به مقدار  2ضمن اعمال ضریب تکرار قانونی در مبحث 
میلیون تومان سهم سازمان مطرح و  3در خصوص تقسیط  18/12/97مورخه  23011/97درخواست آقای بهزاد قادری به شماره  -4

 به اتفاق آراء مصوب شد.
درخواست آقای هوشنگ جباری برای کار ژئوتکنیک که قبال توسط یک آزمایشگاه انجام ولی اکنون ظرفیت ندارند مطرح و  -5

 جام دهند.مصوب شد از طریق یک آزمایشگاه همکار دیگر دارای ظرفیت ان
آقای مهندس حمیدرضا قدسی که در حال حاضر صالحیت فعالیت نظارت دارند  15/12/97مورخه  22799/97درخواست شماره  -6

 رای مصوب شد.  8رای از  5مشروط به موافقت راه و شهرسازی با 
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عدم امضای تفاهم نامه جدید درخواست شرکت کاوان )آقای محمدکیا( برای پروژه شهرکهای صنعتی مطرح شد. با توجه به  -7
 مقرر شد با تفاهم نامه قبلی عمل شود.

 و نیم تمدید شد. هفترای سقف جلسه تا ساعت  8با  -8
 قانون در خصوص استخدام پرسنل توسط هیئت مدیره تاکید شد. 73ماده  22بر اجرای دقیق و کامل بند  -9 

و ادامه به جلسه بعد موکول  شده گواهی استحکام بنا طرح موضوع دستور جلسه در خصوص نقشه های ازبیلت و صدور 7بند  -10
 شد.
 جلسه در خصوص حقوق ریاست طرح موضوع و ادامه به جلسه بعد با حضور ریاست سازمان موکول شد. -11
 .برگزار گرددجلسه بعدی هیئت مدیره  12ساعت  24/12/97 مورخ شنبهپنج مقرر شد روز -12
 
 
 


