
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 52/70/7000تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 50 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

 (11-11:11)علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری (11-11:11)حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 رهیمد ئتیه یائت کردند و اعضاقر ادر خصوص گزارش مجمع ر (23/11/1811مورخ  14281/1811) نامه بازرسان ینعلیدکتر ز یآقا یس:گزارش رئ

 برای منافعتعارض شمول طور  نیهم. ایشان منعکس گردد یبه اداره راه و شهرسازمذکور نامه  دیمقرر گردلذا  .نظرات خود را ارائه دادند در مورد آن زین

ه از ید بر عدم استفادو توضیحاتی در مورد جلسه با پرسنل پروانه دار و تاکانجام گرفت  یبحث و بررس در این خصوصکه را مطرح کردند  دیبازرسان جد

 .ه نمودندپروانه ارائ

:نطق پیش از دستور  
 مسائل نیجلسه ا لیکه با تشکو موارد جهت رسیدگی وجود داشت از درخواستها  یادیزتعداد شهرستان  تهیکمدرعنوان کردند  ییمهندس دلجو یآقا

در  دیاجاره محل جد یبرا .شود دیماه تمد 3 یمحل فعلقرارداد  مقرر گردیدهر انجام شده است و باز جمله موارد مقدمات اجاره ساختمان ا دیگرد یریگیپ

 قیرابهر از ط یندگیعنوان کردند انتخاب مسئول نما شانیا .خواهد شد یریگمیتصم ندهیهفته آ یندر خصوص حق الزحمه رابطو چاپ گردد  یهروزنامه آگ

حضور تمام  ی،انتظام تیفاقد محکوم ی،اسال سابقه کار حرفه ۵داشتن  ی،نظارت و طراح 2 هیحداقل پابا شرایط و صلاحیت های لازم از جمله) فراخوان و

 .انجام خواهد گرفت و تایید هیات مدیره  یابیپس از ارز ( رهیابهر و غ یبوم ،ساختمان ینقشه ها هیآشنا به روند ته ،وقت

لازم  طیو با داشتن شرا تیسا قیاز طر یرا با اطلاع رسان 1811شهرستانها در سال  یبراعنوان کردند در کمیته شهرستان انتخاب رابطین   نطوریهم شانیا

 انتخاب که و...ذکر کردند حسن شهرت یدارا ی،امکانات دفتر ،داشتن بودن یبوم ،ل سابقه کارسه سا ی،طراح یانظارت  3پروانه   یاز جمله حداقل دارا

 انجام خواهد شد. رهیمد ئتیهنهایی توسط 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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......................پیوست : ...  

 بسمه تعالی 

 حاتیضارائه توجهت شهرستان  تهیبه کم شانیا داریق یندگینما مسئول دفتر عنوان کردند با توجه به گزارشات اخذ شده از عملکرد شانیدر ادامه جلسه ا

 مدیره پس از استماع گزارش اتخاذ گردید.که تصمیم لازم در هیات  دیگرد یدگیمربوطه احضار و موضوع رس

ارائه نمودند و با در شهر مقدس مشهد  زدی یطبقه از هتل سازمان نظام مهندس کی اجاره یکساله یریگیدر خصوص پگزارشی  یمهندس حامد نظر یآقا

 .ارائه شود رهیمد ئتیبه ه یبعد لسهدر ج یلیتکم یها شنهادیپ دیمقرر گرددر جلسه انجام شده  یبررس

کنترل  انیشهرک نانوا یساختمانها یتمامعنوان نموده که   1/1/1811 خیدر تار یکه اداره راه و شهرساز یدر خصوص نامه ا زیدکتر شعبان زاده ن یآقا

و  یا شهردارب کیژئوتکن تهیکم مشترک جلسهنیاز به دادند  شنهادیشد و پ یبررس کیتکن ژئو تهیمورد در کم نیا دسازه شود عنوان کردن یمجدد طراح

 .گردد یریگ میتصم تبیین و جلسه مشترک مورد مطرح شده نیتا در ا می باشدبرگزار  یراه و شهرساز

 مصوبات:

ان مهندس آقای جدید قدیمی)آقای مهندس علیرضا اوجاقلو( مسدود و کارتابل بازرسان بازرسانکارتابل رعایت ابلاغیه تعارض منافع  به منظور دیمقرر گرد -1

 گردد.   مسدود نیما ظهیریان و مهندس محمد محمدی بعد از اخذ احکام از شورای مرکزی

 تفقادره مودر شهرستان ابهر و خرم پلان( تیسا کروکی) هیدر ته (1811)با کسر از ظرفیت سال یمهندسان نقشه بردار یدرصد ۵1 تیظرف شیبا افزا -2

  .شد

 . و درخواست ارجاع نقشه خارج از نوبت مورد موافقت قرار نگرفت (12/11/1811مورخ   113۵4/1811) زادهیعل وانیک ینامه آقا -3

 . مطرح و موافقت نشد (1۵/11/1811مورخ  11111/1811)زنگان یمشاور مقاوم گستر راه و بنا نینامه مهندس -8

 . موافقت شد فیتخف 11۱با  ی در هیات مدیره قبل صوبهمطابق م ومطرح  (21/11/1811مورخ  11118/1811ی )محمد بهروز ینامه آقا -۵

پروژه  بودن یهریدر صورت احراز خمطرح و  یورزش یجهت احداث باشگاه فرهنگ( 11/11/1811مورخ  11411/1811) یویکل هیرینامه موسسه خ -1

  .سازمان موافقت به عمل آمد سهمبا اخذ حق الآنان و  هیشده بدون درج در سهم یاز مهندسان معرف مذکور

 . ردیانجام گفراخوان و عام المنفعه  هیریخ یانجام کارها یافراد آماده برا ستیل لیتشک یبرا دیمقرر گرد -1

 . شد دیتمد گرید قهیدق 31 یجلسه برا تیبا موافقت اکثر -4

مجمع  یو با برگزار قرائتالعاده به طور فوق یمجمع عموم برگزاری یریگیدرخواست پ یبازرسان برا (22/11/1811مورخ  14111/1811)  نامه شماره -1

 . ردیانجام گ رهیمد ئتیدر جلسات همربوطه  جلسهدستور  هیته دیدر اسفندماه موافقت و مقرر گرد

 دیارجاع و مقرر گرد 21ماده  تهیبه کم تیاکثر بیبا تصو 21کارشناسان ماده  تیظرف شیدر مورد افزا 8/11/1811مورخ  111۵8/1811  شماره نامه -11

 . ردیانجام گ تیظرف شیافزا نیا تهیکم نیبا نظر ا

    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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گردید مقررها در حدود صلاحیت در مورد استفاده از ظرفیت کاردان 14/11/1811مورخ  83341/41در خصوص نامه اداره کل راه و شهرسازی به شماره  -11

 دفتر فنی)آقای مهندس اسکندری( با ویرایش ارسال گردد. مدیر نامهپاسخ 

خصوص ارائه راهکار برای جلوگیری از انحلال کانون کاردانها مطرح  و مقرر گردید بررسی لازم در این در  11/11/1811مورخ  838۵1/41نامه شماره  -12

 خصوص انجام شود.

پیگیری و مکاتبات لازم مطرح و مقرر گردید مطابق با بخشنامه تعارض منافع  21/11/1811مورخ  14112/1811نامه مسئول امور اداری به شماره  -13

 انجام گردد.

 دستورجلسه به علت اتمام وقت به جلسه بعد موکول شد. 1و  ۵ردیف های  -18

 

    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

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


