
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 11:  00 ساعت شروع: 

 11:  00ساعت پایان:    

 01/00/1100تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 1 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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی

     حامد نظری

 حمید شعبانزادهدکتر آقای  -محمدرضا دلجوییمهندس  قایآ:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس پیمان قصابی آقای: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 دازدیمشاهده نمایند. پس از اتمام برا ساختمان موجود  تیوضع کیداشتند تا از نزد دیاز ساختمان گاوازنگ بازد رهیمد ئتیشروع جلسه اعضا هاز قبل 

 یریگیپ یبرا ندهینما نییخواستار تع شانیا .با صحبت های ریاست سازمان آغاز گردید هیات مدیره جلسه فوق العادهدر محل سازمان  1۱ساعت راس 

بت صح زین ابهر و پیشنهاد اداره راه و شهرسازی نیداده شده بود شدند و در مورد اختصاص زم قول یکل راه و شهرساز ریکه توسط مد کسازانین ینهایزم

عمومی در مجمع طرح جهت  1۰۱۱در بودجه  ینحوه بودجه بند باید شدند با توجه به مطرح بودن تعارض منافع ادآوری در ادامه و دکردن انیرا ب ییها

 .داشت میخواه یراه و شهرساز رکلیجلسه با مد نیز آذر 1۱شدند در  ادآوریو  بایستی آماده شود یمطالب

پور حماندکتر ر یو آقا درا دادن یحاتیتوض هشتم  هیسه دوربا هیات رئ و تحول رییدر مورد صورتجلسه تغ یموریمهندس ت آقای :از دستور شینطق پ

 یررسب یستیبا زینتغییر و تحول  جلسهرا مطرح کردند و صورت یمطالب ذکرفوق ال یها نیزم یسازان و داشتن معارض برا کین یها نیدر مورد زم زین

 .نگردد جادیآن ا یبرا هیحاش ندهیشود تا در آ

صورت جامع ه برا  یگزارش یمختلف دفتر فن یسازمان از عملکرد واحدها یو دفتر فن یمسئول خدمات مهندس یمهندس اسکندر یآقادر شروع جلسه 

 .سازمان ارائه نمودند یدفترفن تیخود را جهت تقو شنهاداتیپ مشکلات جاری را عنوان کردند و ارائه نمودند و موانع و

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 11:  00 ساعت شروع: 

 11:  00ساعت پایان:    

 01/00/1100تاریخ جلسه:  3از  ۱صفحۀ 

 1 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 : مصوبات

 . تمدید گردید 1۰:3۱جلسه تا ساعت مدت زمان  -1

ر د یتوسط راه شهرساز افتهیاختصاص  نیزم یریگیجهت پگان هیات مدیره ندیبه عنوان نما ی و خانم دکتر رحیمامهندس اسلام یآقا -۱

  نمایندگی انتخاب شدند. دفتر ساختمان برای شهرک مهندسین و زمین اختصاص یافته در ابهر برای  سازان کیمنطقه ن

 .  ردیانجام گدر پروژه گاوازنگ مهندسان سازمان  یتعاون برای ۱ماده  ونیسیاز کم مربع(متر ۱۱۱ ی)درخواست مجوز تجارمقرر گردید  -3

 لیذ یبا درصدها های مطرح شده()نامهیفعل یدرخواست یکارها یبرا دیمقرر گرد یصنعت یهاخارج از شهرک یصنعت یهاساختمان یبرا -۰

ح و مطرارجاع نظارت برای درخواست های مشابه  تهیدر کم موضوعها ضمن استعلام از استان دیمقرر گرد یینها بیتصو یبرا یاقدام گردد ول

 د.گرد ارائه طرح و تصویب مجدد در جلسه هیات مدیره یبرا ه مناسبضابط

مترمربع  0۱۱۱درصد و بالای ۰۱مترمربع  0۱۱۱درصد ، تا  3۱مترمربع ۱۱۱۱تا  ،درصد ۱۱مترمربع  3۱۱۱،  تادرصد 1۱مترمربع  1۱۱۱تا 

 نظر گرفته شود و این ضریب در سهمیه مهندسان هم اعمال شود.درصد تخفیف در  ۱۱

ا البدل هاعضای علی و احکام بخشنامه تعارض منافع  خاطره ب یظامتنا یشورااعضای از  یروممهندس و  یبیمهندس حب یانآقا یستعفاا -۱

با این پیشنهاد که اعضای محترم  و فیکسب تکل منظوربه  یراه و شهرساز کل به ادارهای نامه دیمقرر گرد مطرح و رهیمد اعضا یجهت آگاه

 .تنظیم گردد سهیمه طراحی و نظارت تحت کنترل سازمان به منظور فراهم شدن تداوم همکاری ایشان %۱۱ارکان سازمان مجاز به استفاده از 

 تصویب نگردید.  و مطرح هیسهم ییزنجان جهت بازگشا شیاند ستایشرکت ا ۱6/۱0/1۰۱۱مورخ  نامه -6

میم که جهت تص سیرئبه تشخیص گردد مگر در حالت استثنا نمطرح  رهیمد ئتیبا ضوابط و مقررات در ه ریوارده مغا ینامه ها دیمقرر گرد -0

 ود.ارجاع ش رهیمد ئتیبه هگیری 

 .قرار نگرفت یبمورد تصومطرح و مسکن شمالغرب  یگذار هیشرکت سرما ۱0/۱0/1۰۱۱/ش مورخ 01۱/۰۱۱ نامه شماره -0

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 11:  00 ساعت شروع: 

 11:  00ساعت پایان:    

 01/00/1100تاریخ جلسه:  3از  3صفحۀ 

 1 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 دیمقرر گرد ومطرح  نیرابط درخواستی کارتعدادافزایش در خصوص مدیر امور شهرستانها  ۱9/۱0/1۰۱۱مورخ  1۰۱۱6/1۰۱۱نامه شماره  -9

احصا شده و سپس تصمیم گیری شود در عین حال باید ظرفیت مندرج در  در شهرستان ها یارائه خدمات مهندس نیفراخوان داوطلب قیاز طر

 ی مد نظر باشد. هم در تصمیم گیرقانون 

سازمان از جمله  یبه سامانه ها یدسترس جادیدر خصوص ا ۱۰/۱0/1۰۱۱مورخ  3۰۱۱۰/0۱به شماره  ینامه اداره کل راه و شهرساز -1۱

راج استخ یراه و شهرساز یفعل یها یدسترس دیمقرر گردمطرح و  ریکنترل نقشه و سا ،ارجاع یعملکرد یسامانه ها ،صدور پروانه ها ،تیعضو

 .دیبه عمل آنیز بررسی های لازم  یموارد دسترس ریو در مورد ساو معین شود 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   11:  00جلسه در ساعت 


