
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  71ساعت پایان:    

 21/01/7000تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 71 شماره جلسه:

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 علی رحمانپور زنجانی  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری میانداریجمال  محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 خانم دکتر سرور رحیما زنجانی :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 اوجاقلومهندس علیرضا  -مهندس جواد عزت شوکتی -آقایان مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس شریفی مسئول دفتر نمایندگی شهرستان ابهر -هاآقای مهندس صفوی مدیرامور شهرستانمدعوین: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 نطوریمدادند و ه هارائ یحاتیمطابق قانون در وقت مقرر توض یتخصص یهادر مورد لزوم فراخوان گروه در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی :یسگزارش رئ

 و اعضا بتوان برنامه لازم را انجام داد یبا مشارکت تمام یتعاون نیا تیدر جهت تقو تاهنر برگزار شود  حطر گانزن یشرکت تعاونه ای با جلس دمتذکر شدن

 فیتکل نییو کنترل مضاعف تع۵۳ ینقرارداد ناظر عتریشده بود که لازم است هر چه سر دیتمدآذرماه  انیتا پا ۵۳ماده  ینرقرارداد ناظ ددر ادامه اظهار کردن

 .شود
 نطق پیش از دستور: 

ی شنهاداتیپهمچنین  . ایشانرا ارائه دادند یحاتیتوض نرم افزار شده در برنامه جادیا ینظارت و خطا ها رجاعدر خصوص ا درا یمهندس کاظم یآقا - 

 .دومصوبات آورده شدر داشتند که 

 .بررسی گردد ارجاع نظارت تهیدر کم دیداشتند که مقرر گرد یشنهاداتیپ زیجاقلو در خصوص ارجاع نظارت نومهندس ا یآقا-

. دنمودنارکرد شهرستان ها ارائه و کمار اعضا آ در مورد گزارشیجلسه هیات مدیره دعوت شده بودند  ول امور شهرستان ها که بهآقای مهندس صفوی مسئ -

رد موا ریو سا مخصوصا در سه ماه آخر سال کیبرق و مکان اعضا تینقشه بردار و مشکلات ظرف اعضا تیکمبود ظرف ،در خصوص مشکلات ابهرهمچنین 

 .ارائه دادند یحاتیتوض

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده زینعلی فریدون علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   
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 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 نیو تملک زم یندگینما ساخت دفتر یبرا نیاستار اختصاص زمخو ،مشکلات شهر ابهر توضیحضمن ابهر نیز نمایندگی دفتر  مسئولآقای مهندس شریفی -

ه برق و نقش ،لیست باقی مانده کار اعضا مکانیک. مقرر گردید ایشان به پایان رسیده است تمان فعلی همب شدند و اظهار کردند مدت اجاره ساخمناس

 .ه نمایندبه هیات مدیره ارائ برداری را جهت اخذ تصمیم در خصوص بازگشایی ظرفیت

 مصوبات:

میته در کعدم تغییر اولویت آن  اول در لیست ارجاع وصورت اتوماتیک انجام گیرد و فریز شدن سه کار به پس از پرداخت مالی  ارجاع نظارتمقرر گردید -1

  مشترک انفورماتیک و ارجاع نظارت و با حضور مدیر دفتر فنی سازمان بررسی گردد.
 . محاسبه گردددر کارکرد کار به عنوان تعداد کار  نیا دیطراح جد یبرابیلت طراح نقشه از افتنی رییصورت تغ درمقرر گردید  -2
و با درنظرگرفتن  میلیون تومان 1۳۶به میزان  انتخابات ییاجرا ئتیحق الزحمه هبا توجه به برآورد  دیمقرر گرد وجا ه جاب ۴ با بند جلسهاز دستور  ۶بند  -۵

 . گرددو با تکمیل مدارک تسویه کسورات قانونی ضمن کسر  میلیون تومان( 1۳1علی الحساب پرداختی )به میزان 
  .مورد تصویب قرار گرفتابهر دفتر نمایندگی شهرستان اقدام برای تهیه زمین  -۴
 .                           شد بیتعارض منافع تصو تیعدم استفاده از پروانه اشتغال و رعا تیابهر با رعا نمایندگی دفتر یبرا عضو سازمان(کارشناس )ترجیحا نفر  کیاستخدام  -۳
 مهندسدکتر رحمانپور،  ،دکتر زینعلی انیعنوان برنامه و بودجه با حضور آقا ای تحت تهیکم دیمقرر گرد 1۴11بودجه  نیتدو یبرا یزیجهت برنامه ر -۶

  .گردد لیتشک یعزت شوکتمهندس  ی ونظرسعید مهندس ی، موریت

 . ندیارسال نما مدیره ئتیلازم خود را به ه یبودجه ها ینیبشیها پ تهیکم یماه تمام روسا یتا آخر د دیگردمقرر  -7
 ی،کتشو مهندسین جواد عزت انیآقا یقرائت و پس از بررس نفر( 11) شده بود صافراخوان اح قیسازمان که از طر یثبت نام کنندگان بازرس یاسام -8

دیره از طرف هیات م آرا تیبا اکثر انیریظه مایو ن یبیمسعود حب ی،رینصی، رسول محمد، محمد جاقلوواعلیرضا  ،انیکرامت، محمدحسین روزمندمجتبی فی

 نفر انتخاب شود. ۵د تا در مجمع خواهند ش یبه مجمع معرف

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71:  71جلسه در ساعت 


