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

ت جه یشهردار و انهیشرکت صفا را ،کیواحد انفورمات یجلسات هماهنگ عنوان کردندجلسه  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 یا آقاب که ایجلسهدر ادامه در خصوص  شانیا .گردد یاتیعمل امر نیامسال ا رماهیاز تمقرر گردید برگزار و کردن تبادل اطلاعات  یکیالکترون

انجام خواهد  )فردا(موضوعات مربوط به سازمان استان انجام گرفته و روز سه شنبه یجهت طرح برخ یمرکز یشورا سرپرست بیدکتر شک

 تا برخی تغییرات و ردیاحکام پرسنل به مدت سه ماه انجام گ دیدادند تمد شنهادیپ ریاست سازمان توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامهشد 

  ایشان در ادامه گزارش مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در خصوص حادثه متروپل به شرح ذیل را ارائه نمودند. جایی ها قطعی گردد.جابه

 یو مقررات مل یاست تا در امر ساخت و ساز، روابط فن یهشدار یسازمان نظام مهندساعضای  همه ارگان ها، سازندگان وحوادث به  نگونهیا

در خصوص حادثه  ندادامه داد ایشانساخت ساختمان متوقف شود.  عایسر دیموارد با نینکردن ا تیشود و در صورت رعا تیساختمان رعا

 توقف کار نوشته یبرا یاز جمله شهردارمرتبط  یهابا ارگان یعمل کرد و مکاتبات متعدد یآبادان به درست یمتروپل، سازمان نظام مهندس

اتبه و مک هیخطاراو تنها با دادن  ندتوقف کار را ندار یبرا ییاهرم اجرا ینظام مهندس یهاکه سازمان میشته باشارا در نظر د نیا دیبا یشده ول

ه بوده ک یشهردار اتیها از جمله اجرائنارگا ریتوقف کار به عهده سا فهیوظ .مربوطه اطلاع دهند یهارا به ارگان یفن راداتیموارد و ا توانندیم

 ندارند که سازمان نظام  یلیها تماارگان یمتاسفانه بعض شد ادآوریسازمان  سیرئمتوقف نشده است.  کار یرابطه از جانب شهردار نیدر ا

    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 راد محسن کاظمی
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 رانیوز ئتیقانونمند و بر اساس مصوبه ه شودیکه اعمال م یتعرفه خدمات مهندس ای ییهایریکند و سختگ دایمسائل ورود پ نیدر ا یمهندس

در  اتفاق نینداشته باشد. ا ینقش یسازمان نظام مهندس خواهندیکرده و م ینظارت تلق نهیگران تمام شدن هز راموارد  نیا یبرخ یاست ول

 یهندسو سازمان نظام م ادهاتفاق افت ییو اجرا یکرده بر اساس نظارت نظام فن شرفتیاتفاق افتاد و قسمت اعظم پروژه که پ زیحادثه متروپل ن

قای آ را به همراه داشت. یندیناخوشا جهیکرده و بلافاصله دستور توقف کار داده شد که توجه نکردن به آن نت دایدر مراحل آخر کار ورود پ زین

ود را به نحو خ فهیاگر ناظران وظ انکار است عنوان کرد رقابلیبهبود ساخت و سازها غ تینقش سازمان در وضع نکهیبر ا دیبا تاک دکتر زینعلی

 ردیصورت بگ یمان نظام مهندسانال سازاز ک یساختماننظارت بر احداث بود. اگر روند  میاحسن انجام بدهند شاهد حوادث دلخراش نخواه

 باشد. یتحت کنترل سازمان نظام مهندس ندتوانیم شوندیم نییکه تع یناظران

 نطق پیش از دستور:  

 مطرح کردند. یدگینحوه رسانتقاداتی به و شدند  یانتظام یها در شوراپرونده یکنترل روند برخ خواستار یمهندس حامد نظر یآقا

  مصوبات:

حق  1۰۱۱سال  انیکه تا پا ییاعضا :دیمقرر گرد یاعضا سازمان ارائه و پس از بحث و بررس یها تیپرداخت حق عضو تیاز وضع یگزارش-1

 ( و اداره مجامع  لینظام نامه تشک 2مطابق ماده )را نخواهند داشت عمومی شرکت در مجمع  امکانخود را پرداخت نکرده اند  تیعضو

 :جهت اطلاع اعضا ارسال گردد لیبا متن ذ امکیمجمع دو بار پ لیاست تا تشک بند لازم نیا دنش ییجهت اجرا

حق و  هیدر صورت عدم پرداخت ورودساختمان  یقانون سازمان نظام مهندس یینامه اجرانییآ ۰۴ماده  )پ(و بند  ۰۰ماده  )ث(مطابق بند

رعایت موضوع قانون و مشارکت قانونی در مجامع، اعضا محترم . لازم است در جهت گرددیشخص در سازمان قطع م تیعضو ،سالانه تیعضو

 اقدامات لازم را انجام فرمایند.

 

    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
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شی از اقدامات گزارو  مطرح یندگیدفاتر نما لیشهرستان مطابق با نظام نامه تشک تهیطارم توسط مسئول کم یندگیدفتر نما یاندازضرورت راه -2

 :دیمصوب گرد لیموارد ذو این کمیته ارائه 

 . فعال گردددر شهرستان طارم  ماه ریت یآب بر از ابتدا یندگیدفتر نماجهت توسعه خدمات مهندسی  دیمقرر گرد -

 .گردد یمعرف رهیمد ئتیانجام و به ه گریسازمان تا دو هفته د استیآب بر انتخاب ر یندگیانتخاب نفر مسئول نما -

نده به بداخ ساتیانتخاب نفر کنترل کننده نقشه تاس نطوریو هم داریشهرستان ق یندگیحکم مسئول نما اختیار تصمیم گیری در خصوص -

  .دیگرد ضیتفو سهیرئ ئتیه

 .برگزار گردد داریدر ق با اعضا شهرستان دارید جهت رهیمد تایه یآتیکی از جلسات  دیمقرر گرد  -

 . دیگرد دیتمد 11:۰۱ ساعت تابا رای اکثریت به علت اتمام زمان جلسه ادامه جلسه   -3

 انیواصله از طرف کارفرمایات شکا دیمقرر گرد یو پس از بحث و بررسمطرح  ( 11/۱3/1۰۱1بند دوم جلسه )کنترل مضاعف  تهیکم پیشنهادات -۰

 یو ارسال آن به واحد کنترل مضاعف خوددار تیشکا افتیانجام و از در یانتظام یشورا رخانهیبه دب تیشکا میو با تسل یانتظام یشورا قیاز طر

  .ردیارباب رجوع انجام گ یسازمان برا یمناسب در ورود یاست اطلاع رسان لازم .گردد

جهت شرکت در  ایشانسازمان از  تیحمادرخواست  بر یمبن رزاخانلویمهندس عماد م یآقا ۱0/۱3/1۰۱1خ مور 1۰۱1/ ۰3۴1نامه شماره  -۴

 مساعدت لازم صورت پذیرد.آموزش  تهیکمو تایید  یبررس در صورت گردیدمصوب بتن مطرح و بین المللی مسابقات 

ه وارد جلس تیاکثر یبا رانظام مهندسی  سازمان  یاعضا یبرا از طرف سازمان یمعاضدت لیوک نیدکتر شعبان زاده جهت تام یآقا شنهادیپ -1

 .دیگرد

 جهتقضایی مطرح گردید وکیل معاضدتی  در مراجعکارهایی محول شده از طرف سازمان مصوب گردید هر گونه شکایتی از اعضا با موضوع  -7

دفاع از حقوق مهندسین)مشتکی عنه( از طرف سازمان معرفی شود و مقرر گردید آقایان دکتر شعبانزاده و مهندس ظهیریان پیگیر مصوبه فوق 

 باشند.

    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

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

 


