
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 17/71/7000تاریخ جلسه: 2 از 1صفحۀ 

 00 شماره جلسه:

 

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

 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  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 نظریسعید   حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 محسن کاظمی رادآقای مهندس  -مصطفی تیموریآقای مهندس : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

انتخابات  نامزدی در یبرا یاعلام آمادگو درخواست  آخرین جلسه در شورای مرکزی جلسه در خصوص یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 رهیمد تایه یو برا ندینما یدارند اعلام آمادگ لیکه تما اعضایی یستیاب 12/1011 /22  مورخ دوشنبهروز تا ند اظهار کرده و توضیحاتی ارائ یمرکز یشورا

را  یاتحیتوض زیتعارض منافع ن یبرا مه موضوع استعلام نظرات استان هادر ادا شوند و دیشده است دو نفر از هر استان کاند گیری مینفره تصم 11 یها

یت همان پایه در صلاح غال تا سقف میانگین کارکردتاجازه کار با پروانه اش روش اولپیشنهاد شده است به وزارتخانه و اضافه نمودند دو روش در شورا دادند 

ه نظرات اعضا هیات ت مدیره که در ادامه خواستار ارائریالی متوسط کارکرد هر رشته توسط سازمان هر استان به اعضا هیا معادلپرداخت  جاز و روش دومم

درصد آمار اعضا  01داد تعکردند. اعضا پیشنهاد دادند به  بیانهمچنین در مورد آماده بودن توزیع سررسیدها و برنامه اجرایی آن توضیحاتی را  .مدیره شدند

 ی، سررسیدها به دفاترنمایندگی تحویل شود تا برای اعضا شهرستان سهل الوصول باشد. ایشان همچنین در خصوص تغییرات معماری برخی فضاهاشهرستان

 و درخواست ارائه نظر توسط اعضای معمار هیات مدیره شدند.ه بهینه از فضاها توضیحاتی را ارائ برای استفادهساختمان سازمان 

 نطق پیش از دستور:

گاز که عضو  ناظر نیمسدود شدن کارتابل مهندسو طرح موضوع  11/12/1011 در مورخ یجلسه برگزار شده با معاونت شهرساز مهندس اسلامی در مورد-

 راتب ازم دیمقرر گردمطالبی را ارائه نمودند و بر این کار و اعتراض مهندسین ناظر بر این موضوع   یراه و شهرساز تاکیدهستند با توجه به  یدفاتر حقوق

 ه نماید.ارائ یبه سازمان نظام مهندس نتیجه را استعلام و زیوزارت راه و شهرسا از و اداره راه و شهرسازی

کارکرد آنها کنترل گردد و تعداد کار آن ها  یستیرابطان با در خصوص بخشنامه تعارض منافع تیدر جهت رعا ددادن شنهادیپ ییوجمهندس دل یآقا-

 ود.مطرح ش رهیمد تایه یبعدو در جلسات شده  یکارشناسکمیته شهرستانهادر  لازم  شنهاداتیپ دیمقرر گرد گومحدود شود پس از بحث و گفت

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 17/71/7000تاریخ جلسه: 2 از 2صفحۀ 

 00 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 .انتقاد کردند 1011بودجه  میدر تنظ ریرحمانپور در خصوص تاخ علیدکتر یآقا-

 .را ارائه نمودند یحاتیاز دستور شدند و توض شیپ مطروحه در نطق های موارد یجد یریگیخواستار پ یاسکندرحسین مهندس  یآقا-

 مصوبات:

بتن آماده بر مبنای مقاومت نه عیار بتن ( تر فنی در خصوص مطرح نمودن ) ارائه قرار داد فروش دف  21/12/1011مورخ  22700/1011نامه شماره -1

 با توجه به وجود مصوبه و عدم اجرا شدن آن مقرر گردید با سازمان بازرسی مکاتبه گردد.   وقرائت  نفره 0علیرغم داشتن مصوبه در هیات 

 80اولا تخفیف  در استان زاییپروژه در اشتغالقرر گردید با توجه به اهمیت طرح و مم 18به شماره  12/12/1011درخواست شرکت آنا شیشه مورخ  -2

بر اساس مبحث دوم به دلیل استفاده  به لحاظ کاهش هزینه از خدمات دفتر حقوقی استفاده شود تا  درصدی در تعرفه ها برای این پروژه اعمال شود و ثانیاً

      برای این پروژه درج شود. "الف "گروه ساختمانی از دفاتر حقوقی 

 نوروز به شرح ذیل تصمیم گیری گردید: برنامه سازمان و هیات مدیره در ایام پایانی سال و تعطیلات-2

رای پرسنل مجاز خواهد بود  ولی واحدهایی که به تشخیص ریاست حضورشان در جهت پاسخگویی به ارباب رجوع ضروری باسفند با اخذ مرخصی  21روز -

  است وجود حداقل نفرات الزامی است.

  . خواهد بود 12الی  1ت از ساع کاری پرسنلفروردین سازمان دایر و ساعت  11الی  8روز -

 .فروردین تشکیل میگردد 10اولین جلسه هیات مدیره در سال جدید -

  گردد.در پایان سال سوخت خواهد شد و در سال جدید مطابق قانون سهمیه های جدید باز می 1011سهمیه های مانده سال -0

ده بندی شو مقرر گردید در جلسات آتی در سال جدید گزارش جمع  هندس سعید نظری توضیحاتی را ارائهمورد کمیته پایش و اقدامات انجام شده مدر -0

 ه شود.در جلسه هیات مدیره ارائ

ندسان ازمان نیز اطلاع رسانی گردد از مهبا توجه به گزارش دفتر فنی مبنی بر کمبود طراح تاسیسات برق و مکانیک در شهرستان مقرر گردید در سایت س-8

کار( صرفا در شهرستان ها مجاز به استفاده  1کار طراحی علاوه بر ظرفیت مجاز )  0طراح تاسیسات مقیم زنجان که تمایل کار طراحی در شهرستان را دارند 

 خواهند بود.

واست تخفیف در متراژ محاسباتی طراحی شهرسازی قرائت و با در خصوص درخشرکت پارس سوئیچ  11/12/1011مورخ  21182/1011نامه شماره -7

 عمل آمد.ه سایت موافقت ب نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر ملاک عمل محاسبه مساحت

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 

 

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


