
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 81:  00  ساعت شروع: 

 00:  81ساعت پایان:    

 3از  1صفحۀ 

 
 86/07/8008تاریخ جلسه:

 70 شماره جلسه:

 

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

 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

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

در حال انجام می باشد که  1011در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی بیان کردند حسابرسان در سازمان مستقر و کار حسابرسی تراز  گزارش ریاستت:

سازمان برای  امروز یا نهایتاً برای جلسهه آتی و فو  العاده ییات مدیره اراهه وواید شهد. ریاسهت سازمان ادامه دادند با توجه به م شد شدن نمایندگان

اراهه گزارش به ییات  ویمت به یزد ضهروری اسهت  ی یفته جاری مکاکرات اولیه انجام و در وصوع عقد قرارداد جدید و پایان دادن به قرارداد قبلی عز

انی  ههاسههتعلام از آتن ن نینمودند قبل از نامه عملیات پایا . ای ههان در ادامه عنوانانجام گرددنهایتاً تا پایان مهرماه به منظور انعقاد قرارداد جدید مدیره 

نماینده آتن ن هانی در سهازمان اسهتقرار یابد و در گزارشهات مرحله ای معماری و سازه ای اگر  انجام و سهپ  نامه صهادر گردد و جهت یماین ی بهتر

در مورد جلسههه سه جانبه بین راه  مواردی مربوط به اجرای ایمنی می باشهدااز قبل عر  پاگردیا  لابی و ...   در بدو امر گزارش گردد. ریاسهت سهازمان

د. وشههرسهازی  شههرداری و سازمان نظام مهندسی در سالن جلسات مجموعه کاروانه کبریت سابا با موضوی ایمنی ساوتمان یا توضیحاتی اراهه نمودن

سین وبر دادند که ووشبشتانه دعوی شاکی در مورد معار  زمین پروژه باش اه مهند آقای ظهیریانآقای دکتر زینعلی در ادامه از پی یری وکیل سازمان 

 .دادسرا رای را به نفع سازمان صادر کرده است 5و معار  رد شده است و شعبه 
 :و نتایج مذاکرات  مصوبات

اداره کل راه و  15/15/1011مورخ  33633/01نامه شماره موضوی  آزماین میل رد توسه  آزمای  اه یاآقای دکتر شهعبان زاده در مورد تعیین قیمت -1

بررسی و  13/10/1011در جلسه کمیته آزمای  اه یا مورخ شده  اوکاستعلام یای نفره  توضیحاتی اراهه و عنوان کردند  0شهرسازی جهت اراهه به ییات 

 31. ای ان مبنای قیمت را نفره ارسال وواید شد 0بهای ودمات فنی و آزمای  ایی برای آزماین ک ن میل رد احصا گردید که برای اوک مصوبه ییات 

تعیین وزن  حمل و نقل نمونه به آزمای  اه  برش نمونه سری  5 شامل:قیمت یر سری آزماین  1011برای سال و  1011بهای درصد تشفیف به فهرست 

  عیین مقاومت ک  ی نمونه با دست اه ک ن را یفده میلیون ریال اعلام کردند.ت واحد  ول 
    اعضای ییأت مدیره:امضای 

 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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 پیوست : .........................
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است  یفته قبل برنامه جدید در حال کار آزمای ی 3از حدود  ادامه دادنداز سیستم ارجای نظارت اراهه و گزارشی آقای مهندس کاظمی راد -3

نت . با توجه به م کلات اینترسیستمی در این مدت نظارت می کنند دفتر فنی و انفورماتیک نسبت به پاین و استشراج وطایای یایو واحد

ای ان تاکید کردند  وجود دارد.با شرای  در یفته یای اویر در شبکه ک وری و کاین سرعت و محدودیت م کلاتی برای اجرای واقعی آن 

 که ا لای رسانی و آموزش استفاده از آن برای اعضا بایستی در سایت سازمان انجام و کلیپ آموزشی لازم در درگاه سازمان بارگکاری گردد.

نفر در این مسابقه ثبت  03ند تاکنون و اضافه نموداراهه مهر برگزار وواید شد توضیحاتی  31وانم دکتر رحیما در مورد مسابقات دارت که  -3

 نام نموده اند. ای ان در ادامه در وصوع جلسه درآمدزایی و موضوعات مطرح شده در این کمیته به شرح ذیل مطالبی عنوان کردند:

 عنوان باغ ویلاه ورید زمین در ا راف ورمدره جهت بهره برداری اعضا و استفاده ب -

 م ارکت تولیدکنندگان سیم و کابل ساماندیی مجریان بر  در جهت جلب -

 انتشاب  شرکت م اور ذیصلاح جهت اراهه م اوره در مورد درآمدزایی -

 انتشاب کانون تبلیغاتی حرفه ای و مناسب جهت یمکاری با سازمان -

 انتشاب رویداد یا ج نواره واع به نام زنجان و اوتصاع جایزه ویژه -

 :به شرح ذیل پرداوتندیدگاه یا و پی نهادات وود در ادامه بروی اعضا ییات مدیره نیز به  رح د

 آمدزا و تعیین جایزه برای ایده یای برترجهت  رح ایده یای نوآورانه و در ووان از اعضاافر -

 ایجاد اسکان و مرکز بوم گردی در محو ه دفتر  ارم برای استفاده اعضا سازمان -

 که در سازمان نظام مهندسی یزد انجام شده است. ایجاد زیر ساوت برای پلتفرم ساماندیی مجریان م ابه کاری -

 استفاده بهینه از  بقه منفی دفتر نمایندگی ورمدره -

 و... -

 :گردیداصلاح به شرح ذیل بازن ری و  کنترل مضاعف تهیاعضا کم -0

 سعید نظری  مهندس محمدرضا دلجویی و مهندس حمید شعبان زاده  دکتر فریدون زینعلی   دکتر آقایان

    امضای اعضای ییأت 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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 نامه یای وارده به ییات مدیره به شرح ذیل مطرح گردید:-5

شرکت نیک پوین اری  در وصوع دروواست ارجای نظارت به مهندسان مورد نظر با توجه  11/10/1011مورخ  13510/1011نامه شماره -

 مطرح و مورد موافقت قرار ن رفت. به مغایرت با ضواب  

نفره به شرط صنعتی  0با توجه به مصوبه ییات  وشرکت معدنی پردی  درو ان مطرح  10/10/1011مورخ  13013/1011نامه  شماره  -

 بودن مقرر گردید با تعرفه صنعتی لحاظ گردد. 

آقای مهندس اکبر حبیبی منفرد از مجریان سازمان در وصوع دروواست اضافه ظرفیت به  13/10/1011مورخ  33603/1011نامه شماره  -

 مطرح و مورد موافقت قرار ن رفت. ه دلیل مغایرت با صلاحیت مندرج در ظهر پروان

مطرح و به دلیل مغایرت با ضواب   0031مرتضی اسم وانی به کد عضویت مهندس آقای  10/10/1011مورخ  13016/1011نامه شماره  -

 مورد موافقت قرار ن رفت. 

 

    امضای اعضای ییأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری اسلامیحمیدرضا  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 با ذکر صلواتی واتمه یافت.   00: 81جلسه در ساعت  


