
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  71ساعت پایان:    

 00/01/7007تاریخ جلسه: 3از  1صفحۀ 

 26 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

 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

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

محترم اداره کل راه  ندهیبازرسان و نما ،رهیمد تایاعضا ه ،یاز اعضا سازمان نظام مهندسدر ابتدای جلسه  ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

بودجه  و  99ترازنامه  بیتصو با توجه به .کردندتشکر و قدردانی مجمع  زیآم تیموفق یخوب در برگزار یلیخ یدر خصوص همکار یو شهرساز

وان ت تمامشاا... با ان زین رهیمد اتیکردند ه یدواریابراز ام ایشان ه از آقای مهندس اسکندری تشکر ویژه نمودند.ریمد تایه 1041 یشنهادیپ

خصوص در  نیسازمان همچن استیر .دیرا انجام نما یاقدامات موثرشده بتواند  دهیتدارک د یمصوبات مجمع و برنامه ها یخود در جهت اجرا

 دم اخذع مبنی بر اداری التعد وانید یو را یمرکز یشورا یاعضا بیدر خصوص ترک هاییبحث پیرامون یمرکز یکه در شورا یجلسه ا

صورت عدم رفع منجر به در آمد اکثر استان ها از دغدغه ها بوده که در  کاهش ارائه دادند از جملهرا  یمطالب یملک یشناسنامه فن هزینه های

 دیوان در حال انجام می باشد.ست نیز تلاش هایی جهت مذاکره با ریاعدالت اداری تغییر رای دیوان  به منظورورشکستگی سازمانها می گردد. 

د را کن جادیآمد ادرسازمان  یتواند برا یساختمان ها که م یبرا یبرچسب انرژ اتیدر خصوص انجام عمل زدیاستان  شنهادیپ نطوریهم شانیا

کسب درآمد های در خصوص  نهااستا برخی نطوریو همکه خاطر نشان کردند با استان یزد در این زمینه تبادل اطلاعات شود مطرح نمودند 

 .طرح کردند رامطالب  ندینما جادیسازمان ا یبرا ییدرآمدزا یطرح ها تواندیموارد که م ریو سا یگودبردار ،یهمبند جدید به مواردی چون

    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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و اهمیت  را ارائه نمود یحاتیحادثه توض ینمقصر یبرا لحاظ شدهدادگاه در خصوص حادثه مترو پل و مقدار جرائم  یبه را نیهمچن ایشان

 د.گزارشات و کنترل ها را در پروژه های بزرگ یادآوری نمودن

 نطق پیش از دستور:

صورت ه ، کنترل مضاعف و سایر جبهه ها بقدامات ضروری از جمله کنترل نقشهآقای مهندس کاظمی راد در مورد عملیاتی نمودن برخی ا -

در مورد ممهور شدن نقشه ها در دفتر فنی و امضای نقشه در داخل سازمان تذکراتی  . ایشانجدی از طرف سازمان پیشنهاداتی ارائه دادند

 را دادند و خواستار اجتناب کنترل کنندگان از امضای نقشه در خارج سازمان شدند.

صرار دارد مقررات ا تیبر رعا یناظر یو عنوان کردند که وقت دادهتوسط مالکان تذکر ناظران  ضیدر خصوص تعوآقای مهندس تیموری  -

 .کند تیاز ناظر حما دیبا زیناظر توسط مالک آن شود و سازمان ن ضیتعو یبهانه برا نیا دینبا

ه ب شگاههایارسال فراخوان و اعلام آن توسط آزماقبلا با  کهها  شگاهیآزما نیدر مورد تمام وقت بودن مسئول زیدکتر شعبان زاده ن یآقا -

مرداد مهلت  ۸گردد و تا  یادآوریو لازم است مجدد  اندجواب ارسال نموده  یمعدود یها شگاهیآزماکه متاسفانه تاکنون ه ایم شدسازمان 

 .داده شود

  مصوبات:

در خصوص تخفیفات تعرفه های صنعتی مطرح و پس از بحث و  49/40/1041نفره در جلسه مورخ  0تعرفه پیشنهادی و مصوب هیات -1

بررسی ضمن تصویب مقررگردید در نامه های ارسالی به شهرک صنعتی این جمله قید گردد: صرفا مسئولیت مهندسین ساختمان و تاسیسات 

 ه و مستحدثات و تاسیسات تخصصی سوله خارج از شمول وظایف مهندسان طراح و ناظر می باشد. در بخش های عمومی ساختمان بود

پیشنهاد بازگشایی کارتابل پرسنل سازمان در بخش نظارت مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به بخشنامه تعارض منافع و صراحت  -2

پیگیري )برخی دستورالعمل ها مقرر گردید درکمیته تعارض منافع کارشناسی انجام و پیشنهاد لازم ارائه تا در هفته آتی تصمیم گیری گردد. 

 اظمی راد ( کننده مهندس ک

 

    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 کاظمی راد محسن
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توسط آقای مهندس  شده بودمطابق نظر و رای مجمع که ویرایش های لازم مطابق تصمیمات مجمع در آن اعمال  1041بودجه اصلاحیه  -3

 .اسکندری ارائه گردید

  .دستورجلسه به پیشنهاد دکتر شعبان زاده به جلسات آتی موکول گردید 7بند -0

 نامه ها:

 درخواست آقای مهندس بازرگان با توجه به مغایرت با ضوابط تصویب نگردید.در خصوص  12/43/1041مورخ  7424/1041شماره نامه -

شورای مرکزی مبنی بر حمایت از زلزله زدگان استان هرمزگان مطرح و اعضا هیات مدیره با  14/40/1041/ ش م مورخ 00604نامه شماره -

 لا عوض موافقت نمودند. ن کمک بمیلیون توما 24پرداخت 

 ودر خصوص تشکیل دفتر معین اقدام مشترک قرائت  16/40/1041مورخ  2916/211/1041ره نامه سازمان نظام مهندسی قزوین به شما-

 ساله در هر استان باشد و پاسخ ارسال گردد. صورت دوره ای و یکه مقرر گردید اعلام شود مدیریت ب

ح طرمها  شگاهیتوسط آزما مهیب ستیبابت الزام به ارائه ل 1۸/40/1041مورخ  7414/1041به شماره  یامور ادار ریمد یدکتر باقر ینامه آقا -

 .ارسال گرددبه آزمایشگاه ها  مرداد ماه  14تا  امکیپ قیاز طر ستیبودن ارائه ل یالزام یبرا یبنم یاهیاطلاع دیو مقرر گرد

 برق در مورد کنترل کنندگان نقشه های برق مورد موافقت قرار گرفت. تخصصی کمیسیون 7/40/1041مورخ  66۸9/1041نامه شماره -

درخواست آقای حسین بهرامی بابت معرفی ناظر برای پروژه خود مطرح و با توجه به مغایرت  22/40/1041مورخ  7763/1041نامه شماره -

 با ضوابط مورد موافقت قرار نگرفت. 

    هیأت مدیره:امضای اعضای 

 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: 71جلسه در ساعت 


