
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 81:  00  ساعت شروع: 

 81:  00ساعت پایان:    

 00/80/8000تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 80 شماره جلسه:

 

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

 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 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی

     حامد نظری

 محمدرضا دلجوییآقای مهندس  -حمید شعبانزادهدکتر  آقای :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 )اعضا کمیسیون عمران( روزمندیف یمجتب ی،هاشم یمهد دیس ،هیوسفی یعل، یمحمد یعل ،ونینغمهندس محمد حسن  انیآقا مدعوین:
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

پس از اتمام جلسه نوبت اول مجمع، جلسه هیات مدیره تشکیل و  با خیر مقدم ریاست سازمان به اعضا کمیسیون شروع گردید و پس  :یسگزارش رئ

از زحمات آنان در همکاری با سازمان تقدیر و تشکر شد و از اعضا خواسته شد نسبت به بیان دیدگاه های از توضییحات شیرایس سازمان و لاله های آن 

 خود اقدام نمایند.

 گردد:اعضا کمیسیون عمران نیز در ادامه به طرح نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که به برخی به شرح ذیل اشاره می

 .شدند یعمران با توجه به بخشنامه تعارض منافع خواستار شفاف ساز ونیسیه و کمگروه کنترل نقش تیدر خصوص ادامه فعال -

گردد لازم  ینم ونیسیو شامل کمهست  یتخصص یهابخشنامه تعارض منافع شامل گروه حیصر انیبود که با توجه به ب نیا ونیسیاز اعضا کم یکینظر  -

 تا کارهای جاری مرتبس با کمیسیون با مشکل مواجه نگردد. دیخصوص استعلام لازم به عمل آ نیاست در ا

 اًها و مخصوصدرخواست نیکه لازم است ا دینما یم جادیرا ا یمشیکلات رهیمد ئتیه یقبل یهادر دوره هاونیسییمرتبس به کم ریغ یکارها یارجاع برخ -

 د.کن تبعات حقوقی ایجاد می لرا که این موضوع ها ارجاع نگردد ونیسینشود و به کم رشیپذ یبدون دستور نقشه و کارشناس دادگستر یهاه نقش

پروژه ها  نیدر ا یسبک ساز شنهادیهمکاران طراح با پ یو برخ انجام می دهندها پروژه را با طرح و سیاخت شیرکت یبرخ یمسیکن مل یدر پروژه ها -

مشکلات صدور  همچنینعلت عدم عبور از کانال سازمان و ه . این پروژه ها بشیود دهیشییاند یلاره ا دیدارد و با ینگران یدخالت ها جا نیورود کرده و ا

 پروانه بایستی پیگیری گردد.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  نظریحامد  سعید نظری جمال میانداری



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 81:  00  ساعت شروع: 

 81:  00ساعت پایان:    

 00/80/8000تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 80 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 .گردد یکنترل نقشه با مشکل مواجه م ،کار یو به علت حجم بالا می نمایندسازمان را قطع  ی بابه خاطر مسئله تعارض منافع افراد کنترل نقشه همکار -

سازمان نقشه های اجرایی کند و پیشنهاد دادند  جادیرا در شهر ا یتواند مشکلات یسازمان منقشیه های دوم در عدم کنترل یکی از اعضیا عنوان کردند  -

 خارج از دستور نقشه را نیز کنترل نماید.

 .برخی از اعضا هیات مدیره نیز در این خصوص نظراتی را اظهار نمودند -

 مصوبات:

ن در سال پرسنل سازما یجلسه کارکردها نیدر ا سازمان با پروانه اشتغال، کارکرد پرسنل یبر بررس یمبن قبل در جلسه رهیمد ئتیبا توجه به مصوبه ه-1

موضوع به صورت کتبی ابلاغ و تا ارائه پاسخ استعلام از  دیمقرر گردابلاغی به سازمان  بخشنامه تعارض منافع برای رعایتو  یبررس 1۰۱۱و   1۹۱۱  یها

   طرف وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال جدید از اخذ کار جدید خودداری نمایند.

 رهیمد ی هیاتالعاده در دوشنبه همزمان با جلسه عادبه طور فوق رهیمد ئتیجلسه ه دیمقرر گرد ورودی و کارهای ناتمام هایکثرت نامهبه  با توجه-2

 د. برگزار گرد

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   81:  00جلسه در ساعت 


