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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 آقای مهندس پیمان قصابی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 نامه هایی برای پرسنل کهدر ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در روزهای گذشته رو بیان و عنوان نمودند  یس:گزارش رئ

شرکت  نیشدن قرارداد ا یجارو  نیکارآفر مهیاز عقد قرارداد با ب چنینهم. ه استشهرسازی در راستای اجرای ابلاغیه تعارض منافع ارسال شد و اداره راه و

 . است یریگیدر حال پ اختصاص زمین برای ساخت دفترو  ابهر یندگیاجاره دفتر نما یریگیپو اشاره نمودند  خبر دادهآذرماه  یاز ابتدا مهیب

 :مصوبات

 :گزارشات انجام یافت لیها به شرح ذ تهیتوسط کمدست اقدام  اقدامات انجام گرفته یا در با توجه به دستور جلسه در مورد ارائه گزارش 

ناد ترک اس هیکل دیرا ارائه دادند و مقرر گرد یحاتیانجام کار توض ندآیو فر نیکارآفر مهیدر مورد قرارداد با ب یموریمهندس ت یآقا کمیته مالی اداري:-6

 .ردیقرارداد قرار گ وستیقرارداد جزوه مستندات پ نیا فاتیتشر

اعلام نمودند که مشاور آباداندیش فرصت جهت انجام آن را نداشته و آقای   یضلع شمال وارید یدر مورد طراح یموریمهندس ت یآقا کمیته ساختمان:-7

 یمهندس نماز یقرارداد آقا توسط آقای دکتر شعبان زاده  انجام گردد.مهندس فرخ انصاری نیز از انجام آن انصراف داده اند لذا مقرر گردید طراحی دیوار 

مهندس حامد  یتوسط آقا ساتیتاس ینقشه ها طراحیجهت شروع از طراح معماری  1زفا یمعمار ینقشه ها ی اخذریگیپ دیرا ارائه و مقرر گرد یحاتیتوض

 .ردیانجام گ ینظر

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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شتمل م ییاجرا ئتیکار ه نیجهت ا دیو مقرر گرد را ارائه یحاتیتوض یتخصص هایگروهدر خصوص انتخابات  ییمهندس دلجو یآقا کمیته انتخابات:-1

مهندس  یآقا .بهمن خواهد بود 1۱مهلت انتخابات  نیو سه نفر از کارشناسان سازمان خواهد بود انتخاب گردد و آخر دیرهم ئتیهاز  بر پنج نفر که دو نفر

 از پرسنل سازمان گرینفر د ۳ شدند ومقرر گردیددر کمیته انتخاب رای موافق (  11)را با اکثریت آ  رهیمد ئتیاز اعضا ه یانداریم آقای مهندس و جوییدل

لازم است اطلاع رسانی انتخابات گروه های تخصصی در سایت سازمان و کانال های سازمان  انتخابات از طرف هیات رییسه مشخص شود. انجام اقدامات یبرا

 انجام گیرد.

آن  کیگراف تا انجام شده ییهاکه صحبت عنوان نمودندارائه و یاردر خصوص نرم افزار نظام یحاتیراد توض یمهندس کاظم یآقاکمیته انفورماتیک: -9

 ینگر ندهیبا آ رسرو هیو اشاره نمودند در مورد ته ردیانجام پذ یاصلاحات زیآن ن لیموبا یها شنیکیدر خصوص اپل .ردیانجام گ اصلاحاتی در آنبهتر شود و 

رگزار ب زین یدر شهردار یاادامه داد جلسه مایرح دکتر خانم نطوریهم. هفته بعد اعلام گردد یآن استخراج و برا یپنج ساله قرار شده است که مشخصات فن

 .ودب دخواه یماه در نظام مهندس ید 1۱شنبه  ادامه جلسه و پیگیری روزکه  ردیانجام گ یکیشد و قرار شده گزارشات به صورت الکترون

و  ردیقرار گ رهیمد ئتیدر دستور کار ه دیارائه و مقرر گردتوضیحاتی آموزش  تهیدکتر شعبان زاده در مورد انتخابات نفرات کم یآقا کمیته آموزش:-9

 .ردندگ یمعرف رهیمد ئتیه یتوسط اعضا تهیکم نیافراد ا

و  1۳ یال 12ماه ساعت  یروز شنبه  هجدهم د یشیجلسه هم اند یدفاتر طراح نیبا مسئول یدکتر رحمانپور در خصوص هماهنگ یآقا کمیته دفاتر:-5

 یآن در جلسات آت اصلاحی شنهادیدفاتر مطرح شد و پ ه کمیتهمصوبه دوره هفتم در جلس فاتیبرگزار خواهد شد و در ادامه عنوان کردند تخف قهیدق ۳۳

 رآمدد با داشتنشود تا دفاتر بتوانند  دهیجدول تعرفه ها د لازم هست دربه صورت مجزا  باید حق دفاتر ددادن شنهادیپ زین یاسلام . مهندسخواهد شد هارائ

 استمرار داشته باشند.خود  تیبه فعال منطقی و قانونی

 .دادند حیتوض ااز کارها ر یاسپانسر جهت انجام برخ یک یو اعلام آمادگ یدر خصوص روز مهندس یموریمهندس ت یآقا کمیته روز مهندس:-9

و با اتمام زمان  دینرس ۶ یال ۴ فیرد یبه طرح دستور کارها نوبت و طرح موضوعات خارج از دستور  اجاقلومهندس  یبا توجه به صحبت ها و انتقادات آقا

 .دیجلسه مختومه اعلام گرد ،جلسه
 ردد.برگزار گ 11راس ساعت  1۱/1۳/1۴۳۳مقرر گردید جلسه فوق العاده هیات مدیره روز شنبه مورخ  -۱

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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