
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 01/00/7007جلسه: تاریخ 3از  1صفحۀ 

 05 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 مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 نیما ظهیریانآقای مهندس : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیانمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 کهشاخص شهر  یساختمان ها رابطه بادر  محترم با شهردار که یجلسه ا در خصوصآقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه  :گزارش ریاست

ر بشهردار در جلسه فوق الذکر که  داشتندتوضیحاتی را ارائه نمودند و بیان  خواهد شد حادثه منجر به وقوع در آنها یمقررات مل ترعای عدم

با  یراستا سازمان نظام مهندس نای در. لذا نمودندتاکید  یمهندسان ناظر به شهردار ساختمانی توسط تخلف یگزارش هاارسال تسریع در 

 و کینیشرکت سا  سازمان، کیانفورمات های خدمات فنی و مهندسی وواحدحضور اعضا محترم کمیته انفورماتیک،  با یاجلسه لیتشک

 یبرگزار و موضوع جمع بند 11/33/1031مورخ پنجشنبه  روزلازم انجام و ادامه جلسه  مباحثکه  گردیدزنجان برگزار  یشهردار ندگانینما

 .دیخواهد گرد

 نطق پیش از دستور: 

 :نمودندطرح را ماعضا هیات مدیره در خصوص حوادث اخیر متروپل آبادان و جلوگیری از بروز حوادث مشابه مواردی به شرح ذیل 

  رهیمد تایه یاعضا شهر توسط شاخص یاز ساختمان ها دیبازدتاکید بر ضرورت  -

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ
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 71:  00ساعت پایان:    
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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

ا در ه یندگیشعب و نما یتمامضرورت بازدید از  نیو همچن نیمهندس توسط پروژه ها یصحت ساخت و ساز و طراح تیبه مسئول تعنایبا  -

 رائها و به مرجع صدور پروانه پرخطرمبنی بر معرفی ساختمان های  طراح و ناظر انمهندس مکاتبه ای با کلیهکه  می گردد شنهادیاستان پ

 تهیه گردد. صلاحیارسال به مراجع ذ به منظوربه سازمان آن رونوشت 

 در پروژه ها ان ناظر یارائه گزارشات مرحله ا ضرورت-

 پیگرد قرار گیرد.تحت  یستیبا محل ها  یدر برخ یقانون ریبتن به صورت غ دیتولانجام  -

 غیر مترقبه  در بافت فرسوده حداقل دو عدد در مواقع بروز حوادث کوپتریهل پد ینیب شیپپیشنهاد -

  یهرداراز ش ندهیکنترل مضاعف و با حضور نما یشاخص با هماهنگ یهاپروژه دیبازد یبرا یتخصص یها ونیسیاز مهندسان با تجربه و کمدعوت -

  می باشند. خطر از ساختمان های دارایکه خرداد زنجان  یکو ،رودابهر ساخته شده در کنار  یساختمان هابازدید از -

 گردد یریگیکه لازم است از طرف سازمان پ ستیبتن آماده موجود ن هیبتن و ته شگاهیآزما چگونهیدر منطقه طارم ه-

  مصوبات:

 یپروژه ها ئل مال،ا یساختمان تجار، مجتمع باران رینظ شاخص هایپروژهاز  یتخصص یگروه ها ندگانیمتشکل از نما یمیتمقرر گردید -1

کنترل مضاعف  تهیکم یبا هماهنگ گردد یوافل در شهرک کارمندان اجرا م یکه با سقف ها ییغرب زنجان و چند پروژه از سازه ها یاقدام مل

ه تخلفات ب یستیبا یپس از جمع آورو  یمذکور بررس یپروژه ها یمستندات و تخلفات ساختمان ،یمدارک فن دهایبازد نیو در ا نموده دیبازد

 )پیگیري کننده کمیته کنترل مضاعف(. گردد هیگزارش جامع ته صلاحیمراجع ذ

منظور بازرسی موارد مربوط به ژئوتکنیک در عنوان نمودند به ئوتکنیک زمایشگاه و ژضمن ارائه گزارشی از کمیته آآقای دکتر شعبان زاده  -1

 پس از اخذ نظر موافق هیات مدیره اند کهنیز به عنوان بازرسی انتخاب شده نفراتی ،این کمیته بررسی لازم انجام و از طریق فراخوان و مصاحبه

ضی احمدی، خانم دکتر سارا ابراهیمی، آقای با کسب اکثریت آرا آقای مهندس مرت گردد.دوره های آموزشی و توجیهی نیز برای ایشان برگزار 

مهندس رسول ایمانی تبار، آقای مهندس بهمن بیات، آقای مهندس فرزاد مالکی، آقای مهندس محمدرضا جعفری و آقای مهندس محمد ایمانی 

ه لعات ژئوفیزیک فراخوان دادهمچنین مصوب گردید یک نفر نیز برای مطاانتخاب و مقرر گردید زیرنظر واحد کنترل مضاعف فعالیت نمایند. 

 شود. 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 01/00/7007جلسه: تاریخ 3از  3صفحۀ 

 05 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

آقای مهندس اسکندری خزانه دار محترم کلیات بودجه را مطرح و مصوب گردید اختصاص وام به پرسنل، اجاره ساختمان ابهر، حق  -3

گردد. همچنین مصوب گردید جدول حق محرومیت از استفاده از پروانه میلیون تومان( در آن لحاظ  6محرومیت از استفاده از پروانه)پیشنهاد 

   عملکرد شش ماهه بودجه هیات مدیره دوره نهم نیز برای مجمع آماده گردد.و  برای سایر استانها

 دقیقه تمدید گردید. 03با توجه به اتمام زمان جلسه با اکثریت آرا مدت زمان جلسه به مدت  -0

در خصوص تعدیل تعرفه ها همچنین آقای مهندس عزیزی عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی گزارشی از بررسی تعرفه های شهرسازی و  -0

ی رپیشنهاداتی از جمله تغییر بازه های زیربنا در جدول تعرفه ارائه نمودند که مقرر گردید پس از تکمیل پیشنهادات در جلسات آتی تصمیم گی

 گردد.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی رحیما زنجانیسرور 

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

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

 


