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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

 مهندس پیمان قصابی -جواد عزت شوکتیمهندس  -مهندس علیرضا اوجاقلو انآقای: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 : آقای مهندس ذبیحیان رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجانمدعوین
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

به  همراه تو هیا جمهور سیرئ یشده ارائه و ابراز نمودند در سفر استان یریگیپ یاز کارها یسازمان گزارش استیر ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا

راه و  ریبا مد هیات مدیره جلسه توضیحاتی در خصوص . همچنینرا مطرح نمودندموضوعات مربوطه  داشتند و یراه و شهرساز ریبا وز ای جلسه استان

بودجه  وسازمان ارکان  حق الزحمهو  ینبازرس اتموضوعات انتخاب عمومی را یادآور شدند تامجمع  یلزوم برگزار و در ادامه ه کردندارائ یشهرساز

 یبرا نیاختصاص زم یریگیپ. ایشان اظهار کردند موارد دیگر مطرح گردد سایر ودرصد حق الزحمه خدمات مهندسی  5 و تصمیم در مورد1411پیشنهادی

 .شد دیفعلا دو ماه تمد نیز ها مهیمدت ب برای شهرک مهندسین در حال انجام است و همچنینساختمان ابهر و 

  :از دستور شینطق پ

 فاتیتخف ابراز نمودند همچنین ایشان .داشتند یدرخواست بررس نزد بانک ها سازمان یتعدد حساب بانک در خصوصکاظمی راد مهندس  یآقا -1

 در خصوص ایشان شود. یبررس دیباو است رای صادر شده  عدالت نیز وانیاز د استان مشکل قانونی دارد و چهار نفره تایهارایه شده توسط 

های اجرای مقررات با توجه به بخشنامه تعارض منافع خواستار و روش رهیمد ئتیه یاعضا یپروانه ها و عدم استفاده از آن برا لیتحو نحوه

 شفافیت شدند.

 ه دادند.راهبردی برای دوره نهم هیات مدیره شدند و توضیحاتی ارائ آقای مهندس دلجویی خواستار تدوین برنامه عملیاتی و -2

 ه نمودند.اسبق توضیحاتی ارائ بررسی مصوبات قبلی هیات مدیره مهندس حامد نظری در خصوص تشکیل کمیته انتقال وآقای  -3

    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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 : مصوبات

  .گرددانجام  اطلاعات یانتقال و به روز رسان تهیدر کماطلاعات اعضا در سامانه  یبه روزرسان یهاوهیشو ها دستورالعمل بررسیمقرر گردید  -1

ن آنها تا با تجمیع و تدوی ارائه شود ندهیتا هفته آ رهیمد ئتیه یبلند مدت و کوتاه مدت به صورت مکتوب توسط اعضا یبرنامه ها دیمقرر گرد-2

 قرار گیرد.هیات مدیره  کارتصویب در دستورپس از  و

 :گرفت مورد تصویب قرار ریبه شرح ز مطرح و  ها تهیکم اعضا انتخابموضوع -3

             مهندس اسلامی   تیموری،مهندس  ،دلجوییشهرستان ها: آقایان مهندس امور -

 ،آقای دکتر رحمانپور و خانم دکتر رحیما    آقای مهندس کاظمی راد دفاتر فنی حقیقی و حقوقی:-

 امیرمعتمد مهندس حامد نظری، مهندس  ،دکتر رحمانپور ،یاسلام مهندس ،مهندس تیموری، آقایان مهندس سعید نظری: )احداثات(ساختمان-

)مدیر خدمات محمدرضا اسکندری نظری، مهندس حامدمهندس ، نظری سعیدآقایان مهندس کمیته انتقال و به روز رسانی اطلاعات اعضا: -

    فنی و مهندسی(

 حسین اسکندری    مهندس  دلجویی،مهندس  دکتر شعبان زاده،آقایان آزمایشگاه ها:  -

    جاقلووامهندس ، مهندس میانداری حامد نظری،مهندس  دلجویی،مهندس مهندس کاظمی راد،  ان: آقایارجاع نظارت -

  راد یکاظممهندس  ی،انداریممهندس  ی،عزت شوکتمهندس  ی،دریح دونیفرمهندس  ی،سکندرحسین اآقایان مهندس  تعارض منافع:-

   یمورتیمهندس  ی،نظر دیسع مهندس ،رحمانپوردکتر  ی،اسلاممهندس  ،شعبانزادهآقایان دکتر  پدافند غیرعامل:-

    تیموریمهندس ، آقایان مهندس نظری رحیما،خانم دکتر انرژی:-

  نظری  سعیدمهندس  رحمانپور،دکتر دلجویی، آقایان مهندس  کنترل مضاعف:-

 یریگ میساختمان تا هفته بعد تصم تهیدرکم شدو مقرر  دیگردن بیفصل سرما مطرح و تصو دنیبه لحاظ رس گزنابام پروژه گاو کاری قیعا -4

 .دگرد

    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

 

 

  .انتخاب گردیدندسند ساختمان گاوازنگ  یریگیپول مسئبه عنوان  امیخانم دکتر رح -5
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 ندگانیبه عنوان نما یو اسلام مهندس تیموری یانآقا ( هیات مدیره 2علاوه بر آقای مهندس پیمان امیر معتمد ) مصوب جلسه مقرر گردید  -6

 . معرفی شوند یاتیبه عنوان مشاور مالنیز یرطاهریم یو آقا یاتیمال تهیسازمان در کم

)نامه مهندسین مشاور ( مطرح و لغو گردید.هشتمدوره  رهیمد ئتیمصوب ه)سازمان یحقوق یارجاع نظارت بدون نوبت به اعضا موضوع -7

 (مورد موافقت قرار نگرفت 14443/1411آرمان آریا سازه گستر اشراق 

 مورد موافقت قرار نگرفت.و مطرح برای ارایه تخفیف  12321/1411 به شماره یمراد یعل ریام یآقاطرف از  یندگیرادمان به نما ینامه آقا -8

در نقشه های ازبیلت برای شرکت تعاونی  درصد ضریب کاهشی 15برای اعمال  1411/ 12311 به شماره شیمشاور آباد اند نینامه مهندس -9

  مورد موافقت قرار نگرفتمطرح و هاتف 

 شماره )نامهسه دستگاه کنترل گاز  یها نهیالتفاوت هزمابهعدم پرداخت مسکن ساز در خصوص  نیریانجمن خ رعاملیمدنامه  -11

 .قرار گرفت بیمورد تصو (14252/1411

مطرح و مقرر  نیمعلول ینقشه مرکز شبانه روز نهیدر خصوص مساعدت در هز 13471/11/923 استان به شماره یستینامه اداره کل بهز -11

 از سهمیه داوطلبان کسر ننماید. سازمان  ،توسط اداره کل بهزیستی طراح نیمهندس تیرضا جلب با دیگرد

صوب و مقرر شد در جلسه با م 31/9/1411تا تاریخ  35ماده  هیقرارداد بازرسان نظارت عال دیر خصوص تمدد 13625/1411 نامه شماره  -12

  .شودطرح و بررسی م موضوعمدیر راه و شهرسازی این 

 رهیمد تایو در جلسه بعد در هاحصا  یمهندس حامد نظر یو آقا یشهرساز ندهیتوسط نما یشهرساز یهاکنترل کننده نقشه دیمقرر گرد -13

 ود.مطرح ش

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی زنجانیعلی رحمانپور 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 

 

 فراخوان داده شود. 12/11/1411ی نوبت اول براعمومی عادی مجمع مقرر گردید  -14



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  50 ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 57/51/7055تاریخ جلسه:  4از  4صفحۀ 

 3 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 .ارائه شود ی سازمان و وضعیت موجودها و درآمدها نهیهفته بعد در مورد هز یبرا سازمان گزارش خزانه دارمقرر گردید -15

    مدیره: امضای اعضای هیأت

 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 


