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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس داود علی آبادی: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس محمد محمدی -مهندس نیما ظهیریان -آقایان مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 مهندس ذبیحیان -مهندس جواد عزت شوکتی -آقایان مهندس پیمان امیرمعتمدمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

و  یخدمات مهندس یتعرفه هادر خصوص ارائه دادند که با موضوعات بحث  یمرکز یاز جلسه در شورا یگزارش ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 وتعارض منافع نون در خصوص نحوه اجرای قااز طرف شورای مرکزی اعلام کرده اند عنوان کردند  در ادامه د وگرفته بو انجام یقانون نظام مهندس هیاصلاح

 .ندیاعلام نما یمرکز یرا به شورادر این زمینه خود  شنهاداتیپو  رار گیردقکارشناسی مورد بررسی استانها  در مراتب حق محرومیت از پروانه

 :نطق پیش از دستور

به قزوین و جلسه با نظام مهندسی قزوین مواردی را توضیح دادند و با بازدیدی که از قسمت های مختلف دکتر علی آبادی در خصوص ماموریت آقای 

 داشته اند خواستار استفاده از تجارب موفق آن سازمان شدند.

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانی علی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 مصوبات:

مبنی بر بازگشایی ظرفیت مهندسان طراح موضوع در هیات مدیره مطرح و به شرح ذیل تصمیم مور شهرستان با توجه به درخواست دفتر فنی و مدیر ا-1

 گیری گردید:

 8مقررگردید سقف کار تا و ، برق و مکانیک بررسی رشته سازه، معماری 4انده کار هر ، مء استفاده برخی دفاترعادلانه کار و جلوگیری از سوجهت توزیع 

ها انجام  ابلدر اختیار ریاست سازمان باشد تا در صورت نیاز با دستور ایشان نسبت به اعمال در کارتگشایی ولی رشته باز 4عدد کار در شهر زنجان برای هر 

وزارت راه و شهرسازی مقرر گردید برای رشته ذکر شده در نامه تا  31/6/1444مورخ 444/78587گیرد. و در خصوص شهرستان ها مطابق نامه شماره 

 د.کار بازگشایی و در اختیار ریاست سازمان قرار گیرد تا در صورت وجود مشکل در برخی شهرستان ها در کارتابل اعمال گرد 12سقف 

 تودیع بازرسان قبلی انجام گرفت و حکم بازرسان جدید نیز ابلاغ گردید. عمل آمد وه تشکر ب از زحمات بازرسان قبلی تقدیرو -2

 نامه های وارده به شرح ذیل مطرح گردید:-3

شرکت توسعه برق نیوساد به درخواست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری منضم  44/11/1444/د مورخ 4724-133/1 نامه شماره -

 ع اقتصادیمبنی بر اعمال تخفیف در هزینه های خدمات مهندسی مطرح و با پیشنهاد اعضا مقرر گردید این درخواست  از طرف کارفرما در شورای رفع موان

 ق پیگیری گردد.مطرح و از آن طریستانداری ا

ه کار مجری به ایشان مطرح گردید با توجه به وجود مشکل در مجری در ر کمالی بابت ارائی منصوآقا 3/12/1444مورخ 1444/ 21258نامه شماره -

توضیحات لازم توسط نماینده راه و شهرسازی در جلسه و اینکه ایشان دارای صلاحیت پیمانکاری می  باشند با سپردن تعهد انجام وظایف  ارائه شهرستان و

 مذکور موافقت بعمل آمد. جری کار اشاره شده در نامه مجری مصرح در قانون بطور محضری با قبول م

مبنی بر رایگان بودن خدمات مهندسی برای احداث شبستان در صورت وجود داوطلب و  18/11/1444/ص مورخ 3148نامه شهرداری دندی به شماره -

 شد.  انطباق با ابلاغیه راه و شهرسازی موافقت

 صورتجلسه چهارمین جلسه شورای مسکن قرائت شد و مقرر گردید ریاست سازمان در خصوص کارگزاری با مدیرکل راه و شهرسازی مذاکره نمایند. -

مقرر گردید مستندات  وگاوازنگ قرائت در خصوص استعلام از اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر معارض  43/12/1444مورخ  21273/1444شماره  نامه -

 صورت مکتوب اخذ گردد.ه ازم بل

ارجاع نظارت به صورت هر دو روز دادند که  شنهادیارائه داد و پ 1441سال  ینظارت برا ارجاعنحوه  در خصوص ینظارت گزارش عارجا تهیکم مسئول -4

 گردد.  ه میتوضیحاتی ارائ آتیدر جلسات نیز ارجاع  یو در مورد نحوه فرمول بند دیرس بیکه به تصو ردیانجام گ کباری

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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در خصوص  یحاتیتوض شانیا  .گردیددستور جلسه  وارد زنگگاواپروژه بحث در مورد و  دیگرد خارجدستور کار  7دکتر رحمانپور بند  یآقا شنهادیپبا -5

ارائه  را  نگیپارک یبرا پیشنهادی دیطرح جد در ادامه گرفته بود ارائه دادند ودوره قرارآن  رهیمد ئتیاعضا ه دییکه به تا هیاول یها و دستور نقشه ها هنقش

 مقرر گردید این طرح پس از نهایی شدن تصمیم گیری شود. و دادند

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 54جلسه در ساعت 


