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 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری (14:91-14:91)حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی 

     (14-14:31)حامد نظری

 علی رحمانپور زنجانیآقای دکتر : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

تیرماه  13تیرماه و نوبت دوم در  2نوبت اول در  عادی خصوص برگزاری مجمع عمومی در ابتدای جلسه در ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

توسط اعضا هیات مدیره ارائه راهکار خواستار  جلسه ایشان در ادامه .مطالبی را عنوان نمودند و خواستار جلب مشارکت اعضا در مجمع شدند

ریاست محترم سازمان در  .شدندمطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت الزحمه های  حق یپرداخت مرحله انحوه در خصوص 

که سازمان را با چالش  یملک یشناسنامه فن یساخت برا یها نهیهزار هز در 5عدم اخذ  بابتعدالت  وانید دیجد یرا مورددر جلسه  ادامه

تیم در گزارش خود در خصوص اخذ  . ایشان همچنینآن در دستور جلسه شدند فیتکل نییو تع موضوع نیخواستار ورود اکند  مواجه می

 .را ارائه نمودند یحاتیپروژه گاوازنگ توض یموارد حقوق یریگیپ یبرا وکالت

 نطق پیش از دستور: 

ا به علت تقارن ب اضافه نمودندو  توضیحاتی را ارائه یدوچرخه سوار یمسابقه ورزش یزمان برگزار رییدر خصوص تغ یمهندس حامد نظر یآقا

 یهااز استخر اعضااستفاده بهتر  همچنین به منظور .ده استیگرد موکول رماهیت 8مورخ  14 ساعت برنامه به نیا یرضوریدکتر م یآقا ناریسم

اعضا کارت  یاست برا دهیخواهد شد و مقرر گرد یشدن اطلاع رسان یانجام شده که پس از قطع اولیه یها صحبتچهار استخر با  یورزش

 .دار ارائه شود فیاستخر تخف

 .را ارائه دادند یحاتیپروژه گاوازنگ و نفرات مذاکره شده توض یمجرب برا یدر خصوص انتخاب وکلا یموریمهندس ت یآقا

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی اسکندریحسین 

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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  مصوبات:

 دیآرا وارد دستور جلسه و مقرر گرد تیبا اکثر وانید یمطابق را یملک یشناسنامه فن یساخت برا نهیدر هزار هز 5عدم اخذ  ایاخذ  موضوع-1

 . قبل اخذ گرددروال  مطابقرسمی از سوی شورای مرکزی تا ابلاغ 

 موافقت گردید. پروژه گاوازنگ  یموارد حقوق یریگیپ یبرازمان عنوان وکلای ساه مرادی بگی خانم دوکالت به نماین با همکاری تیم -2

ساختمان  یبرا کیتراف یضرورت الزام ارائه خدمات مهندسمبنی بر  18/13/1911جلسه سوم مورخ  در کیتراف یتخصص ونیسیکم شنهادیپ -3

در  ونیسیکم ندهینما دیمقرر گرد الذکر و شرح خدمات موضوع فوق حق الزحمه با توجه به ابهام در درصد ودر استان مطرح )د( گروه  یها

 و سپس تصمیم گیری گردد.لازم را ارائه  حاتیتوض یجلسه آت

 ییاجرا ینامه ها نییبر اساس مفاد مندرج در قانون و آ یتقدم و تاخر دستورکار جلسه مجمع عموم تینامه بازرسان دوره نهم با موضوع رعا -9

در آگهی مجمع عمومی عادی  1344پس از تصویب ترازنامه  1911مقرر گردید بررسی و تصویب بودجه  یپس از بحث و بررسو حاکم مطرح 

  انجام پذیرد. اصلاح و نوبت دوم

 یجلسه به برگزار نیاضافه نمودند در او را ارائه  یحاتیاستان ها در استان اصفهان توض یرفاه یدر خصوص جلسه واحدها مایخانم دکتر رح -5

 مهیب یریشکل گ یبرا میتصم، اجلاس نیبه ا یهر استان جهت معرف ژهیو یمناسبت هااعلام جشنواره ها و ، سازمان ها نیب یمسابقات ورزش

 باعث که دیجلسه انجام گرد نیدر ا یسامانه مشترک رفاه شنهادیو پ دیاستانها تبادل نظر گرد نیب یادیز یدر کل کشور و بحث ها نیهندسم

. ایشان در ادامه خواستار تعامل بیشتر سازمان نظام مهندسی و ندیاستفاده نما با تعامل گریکدی یاستان ها بتوانند از امکانات رفاه شودمی

 برقراری ارتباط با سایر نهادهای استان شدند.

در حال  یاقدامات داضافه نمودن ورا ارائه  یگزارش یو شهردار یسازمان نظام مهندس نیراد در خصوص ارتباط آنلا یمهندس کاظم یآقا -6

 .گردد ییاجرا یاز طرف سازمان به شهردار pdfارسال نقشه ها به صورت  رماهیت 12رود تا  یر ماست و انتظا یریگیپ

    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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 نامه ها:

در خصوص نماینده منتخب سازمان در شورای  24/3/1911مورخ  3135/14به شماره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نامه  -

 . دندیانتخاب گرد به عنوان نماینده سازمان مایآرا خانم دکتر سرور رح تیمطرح و با اکثر خانه مشارکت مردم در سلامت استان

در حق الزحمه  نیریانجمن خ فیاعمال تخف در خصوص 26/3/1911مورخ   15581/81 استان به شماره  ینامه اداره کل راه و شهرساز -

مقرر و  مسکن موافقت یدر اسلام آباد زنجان مطرح و با پرداخت حق الزحمه ها مطابق تعرفه طرح مل یساختمان احداث یخدمات مهندس

 . گردد یرسان اعاطل زیسازمان ن تیسا در  دیگرد

    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

 

 

 

 

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

 


