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 21:  00  ساعت شروع: 

 25:  54ساعت پایان:    

 04/00/2502جلسه: اریخت 2از  1صفحۀ 

 42 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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی (12-13)مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی (12:41-13:41)حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی 

     حامد نظری

 آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

حادثه تاسف بار سقوط قسمتی از ساختمان متروپل شهر آبادان که سبب تلفات جانی جلسه  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

مذکور می بایست اقدامات کنترلی،  حادثه تسلیت عرض نموده و بیان نمودند با عنایت بهبرای هموطنان عزیزمان گردید را به جامعه مهندسی 

تیمی متشکل از اعضا کنترل  ضروری استنظارت و مکاتبات لازم در خصوص پروژه های در دست اجرا و بزرگ انجام پذیرد. لذا بدین منظور 

روز کاملاً رصد و  11مدت نظر مشخصات فنی، حریق و ... تشکیل و ظرف مضاعف و هیات مدیره به منظور بازدید از ساختمان های بزرگ از 

جابه  و . ریاست سازمان در ادامه در خصوص فروش ضایعات شامل کابل، کاغذ باطله، صندلی و  ... و همچنین پارتیشن بندیارائه گرددگزارش 

 نمازخانه توضیحاتی را ارائه نمودند. جایی محل

 نطق پیش از دستور: 

 توسطپایش ساختمان ها بیشتر  خواستار دقت اظهارنظر اعضای هیات مدیره در این خصوصبا عنایت به وقوع حادثه متروپل آبادان ضمن 

رای ببرنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات دوچرخه سواری   مبنی برمصوبه کمیته رفاهی در خصوص مهندس حامد نظری آقای  سازمان شدند.

میلیون تومان  21اختصاص جوایزی به ارزش همچنین جام خواهد گرفت و اندر پایان خردادماه رده  5در  که ایشانفرزندان اعضا سازمان و 

و اجرای سقف برخی از پروژه  طراحی اولیه نقشه ها با تیرچهتوضیحاتی را ارائه نمودند. آقای مهندس کاظمی راد در خصوص برای این رویداد 

 می گردد توضیحاتی را ارائه نمودند.ستحکام بناها مشکلاتی در ا سبب بروزعلت مغایرت و ضعف در اجرا ه ب صورت وافل کهه بها 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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  مصوبات:

 مالی معاملاتی انجام گردد.  مقررگردید فروش ضایعات سازمان با رعایت ضوابط توسط کمیته -1

ه پس از استعلام از سایر استان ها اصلاحات لازم ببازه های جدول از نظر متراژی  و همچنین تعرفه های شهرسازیدر خصوص مقرر گردید -2

 عمل آید.

نحوه پرداخت حق الزحمه مهندس طراح معماری پروژه باشگاه مهندسان در صورتجلسه جام شده و میزان کار، تحویل کارهای انمقرر گردید -4

 کمیته ساختمان قید گردد.

از شورای استعلام مقرر گردید مطرح و  11/11/89 مبنی بر تسریع در عملیاتی نمودن مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخنامه بازرسان  -3

 گردد. انجامسال مالی اتمام  و همچنینمصوبه  اعتباربا عنایت به  مرکزی

 1311راه و بنا زنگان با موضوع درخواست استفاده از ظرفیت سال  مشاور مقاوم گسترشرکت  11/12/1311مورخ  2294/1311 شماره نامه -5

 . صویب قرار نگرفتکوی زنگان مطرح و پس از بحث و بررسی مورد ت  m2مهندسان نقشه بردار در پروژه 

مورخ  1118 شمارهمدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری منضم به نامه  25/12/1311مورخ  1895/11/39شماره  نامه -1

با توجه به مکاتبه نامبرده مطرح گردید.  آقای محسن حیدری به دفتر نمایندگی خرمدره در خصوص انتخاب ناظرین پروژه خود 18/12/1311

 قرار گرفت.  موافقتباشد مورد ه ادامه پروژه قبل در صورتی کو  88در سال 

در خصوص تایید استحکام بنای واحد نگهداری سالمندان و درخواست تخفیف حق  41/12/1311مورخ  4181/1311نامه شماره بهزیستی -9

 مقدار تخفیف در سهمیه کارشناس لحاظ گردد.  29الزحمه مطرح و مقرر گردید در صورت تخفیف کارشناس ماده 

اس نصیری و نامه معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی در خصوص نظارت پروژه آقای عب 11/12/1311مورخ  2219/1311نامه شماره -9

 آقای محمد اسماعیل کاوه در شهرک صنعتی ماهنشان مطرح و پس از بررسی مصوب نگردید. 

کارتابل ناظران عضو شرکت های تخصصی مکانیک در خصوص عدم مسدودی کمیسیون  22/12/1311مورخ  2892/1311 شماره نامه -8

 نفره که هفته بعد خواهد شد تصمیم گیری گردد. 3مقرر گردید پس از طرح موضوع در هیات  وحقوقی مطرح 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده زینعلی فریدون  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   25: 54جلسه در ساعت 


