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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 08/02/98 تاریخ جلسه:                                                                                                                                          17:30 ساعت شروع:   

 31 شماره جلسه:                                                                                                                                                    20 ساعت پایان:  

 

 -آقای دکتر سعید عباسی -خانم دکتر زهره ترابی–: آقای دکتر اصغر رسولی اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

 -قای مهندس ابراهیم زادتوت آغاجآ -آقای دکتر قادر باقری -مهندس حمزه علی احمدی آقای  - براتی فریبرز مهندس آقای

   نصیرا یحیی دکتر آقای -آقای مهندس احد محمدی -آقای مهندس یدا... علی آبادی

 آقای مهندس حسن مجتبی زاده:  اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس بزرگمهر: اعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 قصابی  پیمان آقای مهندس :  بازرسان سازمان

 مصوبات:

 رای( 8مقرر شد قرارداد نگهداری با شرکت همکاران سیستم منعقد گردد )-1

 رای( 5تصویب نشد) 27پرداخت هزینه چاپ آگهی انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان ماده  -2

مبحث دوم مقررات ملیی سیاختمان توسی      48صفحه  8-4-9پیرو درخواست مجریان ذیصالح مقرر شد در صورت احراز ماده  -3
 رای( 8دفتر فنی سازمان یک کار به مجریان حقیقی یا حقوقی اضافه گردد)

پیرو درخواست مجتمع تجاری آریا مقرر شد این مجتمع ابتدا اقدام به نقشه ازبیلت نمایند و سپس انتخاب ناظر و تایید پیروهه و   -4
 رای( 8صورت گیرد.) صدور شناسنامه فنی و ملکی

 6قس  موافقیت شید)   2در  %65نقدی و  %35درخواست خانم فریده فرجی جهت تقسی  سهم سازمان مطرح شد و با پرداخت  -5
 رای(

مقرر شد گزارشی از آقای میرطاهری مشاور مالیاتی سازمان اخذ و در جلسه بعد قرائت شود و سپس نسیبت بیه قیرارداد ایشیان      -7
 رای( 8تصمیم گیری شود)
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سال قبل پرداخت  12درخواست بنیاد مستضعفان در خصوص نحوه پرداخت هزینه خدمات مهندسی پروهه ای که قسمتی از آن  -8
هزینه قبالً پرداخت شده به روز محاسبه شیده و   %50تخفیف اولیه حذف گردد و  %10شده و اجرا نشده است قرائت شد و مقرر شد 

 کسر گردد.  از مبلغ جدید طبق معرفی به ریال

 رای( 8برای سال جدید با اتفاق آرا تصویب شد) 35عقد قرارداد ماده -9

با درخواست دفتر کاویان با عنایت به آماده بودن نقشه های سازه معماری ساختمان آقای محبی واقیع در شیهرک کارمنیدان     -10
 رای( 8قشه ها ازبیلت می باشند(.)ماه آینده موافقت شد. )این ن 3اکنون و ارائه نقشه های برق و مکانیک در 

 رای( 8با توجه به شروع ماه مبارک رمضان جلسه هیئت مدیره تشکیل گردد) 14/2/98مقرر شد روز شنبه  -11

 رای(10چارت سازمانی بعد از انجام اصالحات الزم مطرح و به تایید اعضای حاضر در جلسه رسید.) -12

 

 


