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 :/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

 آقای مهندس حامد نظری -خانم دکتر سرور رحیما زنجانی -آقای مهندس حسین اسکندری: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

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

و  هگفت کیتبررا  یمرکز یالبدل شورا یدکتر رحمان پور به عنوان عضو عل یانتخاب آقا ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

 تایبا ه هدیانجام و مقرر گرد یمذاکرات عنوان داشتند کارتابل پرسنل گشاییخصوص باز ادامه ایشان در در .ندکرد تیموفق یآرزوبرای ایشان 

ر ادامه د ریاست سازمان .ردیانجام گ نهیزم نیدر ا یاقدامات مناسب یستیبا تبعیت از قانونعدالت و  تیمکاتبه گردد و جهت رعا زیچهار نفره ن

و  بهشتیدرصد و در ارد ۰۶ماه  نیبه دست آمده است در فرورد در مشهد زدیاشغال و استفاده از هتل  تیکه از ظرف یکردند طبق آماربیان 

سازمان  یها نهیهز تیریها و جهت مداشغال بوده با توجه به آمار تیظرف درصد ۰۶و در مرداد ددرص 1۶۶ رماهیدرصد و در ت ۰۶خرداد 

 .میینما اصلاحرا  دمهرماه قراردا یاز ابتدا یستیبا

 نطق پیش از دستور: 

بازدید از قیدار و برگزاری جلسه هیات مدیره را مطرح و پس از ارائه نظر اعضا هیات مدیره مقرر گردید جلساتی با شهردار  موضوعدبیر جلسه 

 تعیین گردید. 1۰و فرماندار نیز برگزار گردد و ساعت حرکت روز دوشنبه ساعت 

طور ناایمن است و خواستار پیگیری موضوع ه نحوه اجرای اتاقک آسانسور باز معضلات جدید ساختمان ها  آقای مهندس تیموری عنوان داشتند

ایشان در ادامه در مورد مجریان اظهار داشتند باید مجری ها تمام وقت باشند و اشتغال کارمندان به مجری گری صحیح نمی باشد و  شدند.

 بایستی سازمان پیگیری نماید.
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری اسلامیحمیدرضا  

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی 

   سعید نظری محسن کاظمی راد
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 تمسئولی ردیگ یاز سازمان انجام م یخروج ینقشه ها یسازمان که رو یکارشناس دفتر فن یمهر و امضاآقای مهندس اسلامی توضیح دادند 

 دیانم گواهیمهندس را بودن  واجد صلاحیتفقط امضا و  یستیو سازمان با بوده متوجه طراح تیمسئول کهیسازد درحال یرا متوجه سازمان م

ده مطرح ش شنهادیپ دیمقرر گرد .نقشه درج گردد یکنترل رو خیتار ومهر سازمان اصلاح و پشت نقشه ها جهت کنترل امضا شود  دیا بالذ

طراح  یعنیرا به عوامل آن  تیمسئولاصلاح گردد که  ینقشه به نوع یو نوشته رو یبررس یواحد حقوق قیاز طر یمهندس اسلام یتوسط آقا

 منتسب نماید. یناظر و مجر

 مصوبات:

و موضوع اختیار مهندسان مطرح  یبردارنقشه ونیسیاز اعضا کم یجانمهندس جو یو آقا یمهندس احمد آقای حضور بادستور جلسه  ۰بند  -1

ظر و ارائه ن ونیسیکم ندگانینماپس از ارائه توضیحات لازم توسط و درصد از ظرفیت تفکیک بررسی  2۶نقشه بردار در انتخاب کار به میزان 

 .  قرار نگرفت تصویبمورد اعضا هیات مدیره موضوع به رای گذاشته شد که 

 کمیسیون نقشه برداری مقرر گردید تخفیف های شهرستان کمافی السابق برقرار باشد.با توجه به بند سوم پیشنهاد -

 که مقرر گردید بررسی شود. مطرح نمودنددرصد تعرفه تفکیک نقشه را  ۰نمایندگان کمیسیون پیشنهاد افزایش  -

 جلسه بعد موکول گردید.  علت عدم حضور مهندس حامد نظری که روی موضوع کار کرده بودند بهه دستور جلسه ب 5بند  -2

 گزارش کمیته مجریان توسط مهندس دلجویی ارائه که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:-3

 تصمیم گیریبعد از انتخابات  مقرر گردید و کولمو انیدفتر در داخل سازمان به بعد از انتخابات مجر کی یواگذار یبرا انیدرخواست مجر-

  .دوش

 . محل مناسب خواهند بود نیدفتر کار و تام هیموظف به ته انیکارفرما دو  ج یساختمان یدر پروژه ها انیبه منظور استقرار مجر-

با درنظرگرفتن تجارب  یهمسان مجر یقراردادها یگنجانده و در بازنگر یدر قرارداد مجرتامین محل مناسب توسط کارفرما  دیمقرر گرد -

 .درج گردددر متن قرار داد لازم  طیشرا گرید یاستان ها

ناظر  ،ینظام مهندس ندهینما ،با حضور کارفرما دو  جگروه  یساختمانها یبرا صلاحیذ یکارگاه به مجر لیوجلسه و تح لیتشکمصوب گردید  -

 . و ناظر انجام گردد یمجر ،هماهنگ کننده

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی 

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی 

   سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 51:  51  ساعت شروع: 

 50:  04ساعت پایان:    

 14/41/5045جلسه: تاریخ 3از  3صفحۀ 

 60 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

گردد و  ییاجرا یاز اول مهرماه سال جار یحقوق یها مجریتوسط  یستیبا مقررات ملی دوم مبحث 3-۰-9مطابق بند یکمک مجر یمعرف -

 .  گردد نیماه تدو وریشهر 15تا  واحد حقوقیو  انیمجر تهیطبق قانون توسط کم ییساز و کار اجرا دیمقرر گرد

 مصوب شده توسط مجمع یافتیاضافه در دیمقرر گرد حقیقی و حقوقی انیمجر حق عضویت شینسبت به افزا انیبا توجه به اعتراض مجر -

 د.گرد رهیذخ 1۰۶1سال یبرا

 . مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت انیاداره امور مجر یبرا انیدرصد مکسور از مجر ۰درصد از  کیدرخواست اختصاص  -

  .مورد موافقت قرار گرفت یمطرح و پس از بحث و بررس یدر سازمان نظام مهندس انیمجر دیجد ندگانیانتخاب نما یانتخابات برا یبرگزار -

دادند  شنهادیپ شانیخواهد شد و اراه اندازی ماه  وریاز اول شهر دیارجاع نظارت جد ستمیس نمودندراد عنوان  یمهندس کاظم یآقا -۰

 قیاز طر یشیبه صورت آزما رویخواستار جذب ن یتیدپارتمان آ لیو تشک کیانفورمات ندیفرا میترم یرابشود که  لیشک( تIT) یتیدپارتمان آ

  شدند. فراخوان

 بازرسان سازمان نیز تذکر دادند با توجه به وضعیت درآمدی ،جهت پرهیز از افزایش هزینه ها از اضافه نمودن نفرات خودداری گردد.

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 دلجوییمحمدرضا  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی 

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی 

   سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   50: 04جلسه در ساعت 


