
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  70ساعت پایان:    

 2از  1صفحۀ 

 
 00/01/7007تاریخ جلسه:

 17 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  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری راد محسن کاظمی حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 محمدرضا دلجوییآقای مهندس : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

توضیحاتی ارائه دادند  1011ابتدای جلسهه آقای دکتر زینعلی در مورد تاییر شرکت حسابرسی برای رسیدگی تراز مالی  در گزارش ریاست:

 و از بازرسان محترم نیز جهت تسریع روند یواستار پیگیری شدند.

 نطق پیش از دستور:

مدیره و کارهای یارج سازمان و ... توضیحاتی ارائه دادند انه اعضا هیات یدر یصوص نحوه ارائه گزارش کارکرد ماهمهندس سعید نظری آقای 

 علت قطع پیام رسههان ها از یریا اتوماسههیون اداری به همکاران ارسههاد یواهد شههد و لازمه و در ادامه عنوان کردند کلیه نامه ها و ارجاعات ب

مقررات ملی و گازرسانی تاکید کردند  11ییرات در مبحث . ایشان در ادامه در مورد تغنمایندکنترد یود را یور منظم کارتابل ه باعضا سهت ا

گردد بایسههتی  اجرایی می 1012علت اصههلاحات انجام شههده و تغییر در مقررات جدید و از آنجایی که مبحث جدید از ابتدای یرداد ماه ه ب

همچنین  یدات مورد نیاز پیش بینی گردد.مهو مکاتبات لازم جهت رعایت آن انجام و ت واحد ( اسههتاراج 21لیسههت پرو ه هایی بزر) ابالای 

 در مورد آموزش مهندسین و مجریان گاز نیز باید توسط واحد آموزش برنامه ریزی گردد.

صادر شده و همچنان برای تهیه  1011و  99آقای مهندس اسکندری نیز در مورد دستور نقشه هایی که برای پرو ه های مسکن ملی در ساد 

 شود ولی تهیه نقشه تازه انجام می یابد. یواستار پیگیری موضوع شدند و اینکه چرا مدت یولانی سپری میشود  نقشه ارساد می

آقای مهندس حامد نظری نیز در مورد نحوه و کیفیت نظارت شههرکت های حقوقی درپروزه های اقدام ملی مسههکن مطالبی را ککر کردند و از 

یلاصهه گزارشهی ارائه دادند. اعضها هیات مدیره نیز در این یصوص به یرظ نظرات یود جلسهه ای که با شهرکت های حقوقی داشهتند بطور 

 صورت مصوبه در بند یک درج گردید.ه پردایتند و جمع بندی نظرات ب
    امضای اعضای هیأت مدیره:

  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 مصوبات:

  سازمان جهت بررسی پرو ه های اقدام ملی تشکیل شود. جهت تقویت تیم کنترد مضاعفتیمی مقرر گردید -1

قرارداد هتل مشهد مطرظ و پس از بحث و بررسی توسط اعضا هیات مدیره مصوب گردید واحد رفاهی سازمان نسبت به ارائه گزارش میزان  -2

تسویه و تمدید و اصلاظ قرارداد با اعزام  11/11/1011استفاده و استقباد اعضا از این هتل اقدام نماید. همچنین مقرر گردید قرار داد هتل تا 

گانی از سازمان به سازمان نظام مهندسی یزد تعیین تکلیف گردد. آقایان مهندس حامد نظری، مهندس حسین اسکندری و مهندس نمایند

 . ی موضوع فوق الذکر تعیین گردیدندمحمد محمدی نمایندگان سازمان برای پیگیر

رای کنترد نقشه به کمیسیون سازه مطرظ و پس از بحث و بررسی مقرر مترمربع در شهرستان ها ب 1111پیشنهاد ارساد نقشه های بالای  -3

مترمربع به لحاظ اهمیت پس از کنترد اولیه در شهرستان به گروه کنترد نقشه سازه ارجاع و مجددا کنترد نهائی  011گردید نقشه های بالای 

  .رستان و کمیسیون سازه تعیین گرددشهانجام گردد ضمنا نفرات کنترد کننده نقشه در شهرستانها با هماهنگی کمیته 

 نجاماز استان های مجاور ااستعلام به کمیسیون های تاصصی ارساد گردد. همچنین مصوب گردید مقرر گردید فرم های نظارت جهت بازنگری و اصلاظ  -0

 با شهرداری هم مذاکره گردد.   جهت نهایی شدن و

 ر مورد مصوباتد . ایشاندر یصوص پیشنهادات ارائه شده به هیات مدیره در جلسه حضور یافتندیسیون ترافیک نماینده کمآقای مهندس جزونقی  -5

و عارضه سنجی  "د"، "ج"سایتمان های گروه  و نیاز یراحی ترافیک برایشرظ یدمات مهندسین ترافیک  کمیته، 10/13/1011مورخ جلسه سوم 

بریی اعضا هیات مدیره نیز سوالات و نظرات یود را در این یصوص مطرظ و پس از بحث و بررسی مقرر گردید مطالعه  نمودند. در ادامه را ارائهتوضیحاتی 

ز یرظ ابا توجه به ابلاغ شورای مرکزی اجرایی و از کمیسیون ترافیک سازمان در تعیین کاربری ها و قبل  "د"عارضه سنجی ترافیکی سایتمان های گروه 

  گردد.  ظ و پس از تایید اجرایی مینفره استان مطر 0استفاده گردد. این پیشنهاد در هیات  5در کمیته کار کمیسیون ماده 

زم انجام امقرر گردید رفع ایتلاف پیگیری و مذاکرات لو با توجه به ایتلاف ایجاد شده با شرکت حسابرسی برنده مناقصه این موضوع بحث و بررسی  -0

 گیرد.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  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 ککر صلواتی یاتمه یافت.   71: 70جلسه در ساعت  


