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 بسمه تعالی 

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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری (11-13:91)حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده 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 -(11-13آقای مهندس علیرضا اوجاقلو) :حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

در خصوص بحث های انجام گرفته در جلسه قبل اعلام نمودند که مورد مطرح شده در در ابتدای جلسهه آقای دکتر زینعلی  گزارش ریاست:

شههرسهازی و کار انجام شهده بلافاصله در همان روز پیییری و با توجه به اینکه مهندس مربواه اقدام عملی در اراحی انجام نداده  خصهوص

ایشان افزودند امیدوارم همه با  .انجام پذیرفته استیک معرفی پایه ه های ارشد و بودند و عملاً کار متوقف شهده بود به سهه نفر از اع ها از پای

یی بیشتر بتوانیم سازمان را در این مرحله بحرانی هدایت مناسب داشته باشیم. ریاست سازمان در ادامه بیان کردند در اوایل مرداد ماه هم افزا

نامه ای خطاب به کلیه دفاتر نمایندگی ، مدیر خدمات فنی و مهندسهی ابلا  شهده اسهت که ارجاا خارز از ظرفیت و صلاحیت ممنوا بوده و 

خواهد بود. ایشان ادامه دادند ابلاغیه ای از ارف  مدیر خدمات مهندسی در زنجان و مسوول دفاتر نمایندگی در شهرستان هابا مسهوولیت آن 

استاندار جهت ع ویت اینجانب در شورای استاندارد صادر گردیده است. آقای دکتر زینعلی همچنین در خصوص نامه محرمانه ای که امروز از 

پاسخ مناسب  تا ضمن ارائهازی به سهازمان ارسهال شده است که مفاد آن و موارد مطروحه نیاز به بررسی دقید داشته اداره کل راه و شههرسه

خواهد شد. در ادامه جلسه  ارحدر دستورجلسه آتی هیات مدیره موضوا انجام گردد که  اقدام لازم با هماهنیی هیات مدیره در این خصهوص

تیم شرکت کننده که اسپانسر آن سازمان نظام  56دانشیاه آزاد اسلامی در مسابمات ملی بتن در بین  ریاسهت سهازمان از کسب ممام اول تیم

 بود خبر دادند. استان زنجان مهندسی ساختمان

 

    ام ای اع ای 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 رادمحسن 
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 : جلسهو نتایج  مصوبات

دیدار با هیات مدیره استان یزد و همینطور تعیین تکلیف  در خصوصگزارشی از ماموریت به یزد توسط نمایندگان هیات مدیره سازمان  -1

نظام مهندسی یزد برای  و با توجه به نامه درخواست سازمان و پس از بحث و گفتیو در خصوص قرارداد گردیدوضعیت قرارداد هتل مشهد ارائه 

قرارداد حاضر تا پایان مهرماه با الحاقیه فوق ممرر گردید تورم و شرایط اقتصادی که اردیبهشت ماه واصل شده بود  ه دلیلترمیم مبلغ قرارداد ب

یت های ا کاهش تعداد سوئببه علت خال ماندن ظرفیت سوئیت ها منعمد و از ابتدای آبان ماه تا پایان سال درصدی قرارداد  12و با افزایش

  درصدی مبلغ قرارداد جدید منعمد گردد. 12واحد و با افزایش  2به  4اجاره شده از 

زی از شورای مرک با عنایت به استعلام صورت گرفتههشتم برای مابه التفاوت حد جلسات  هت مدیره دورامبلغ معوقات درخواستی اع ا هی -2

ممرر مطرح و شده است  عنوانارید مجمع عمومی  که تصمیم گیری برای آن از 12/10/1411مورخ  /ش م از46519شماره  مطابد نامه

ال هشتم برای سه ارح مطالبات مابه التفاوت اع ا هیات مدیره دوربا  همچنینبرای تعیین تکلیف موضوا در مجمع آتی ارح گردد. گردید 

  .مخالفت گردیدعلت مشمول آن به مرور زمان ه بسته شدن تراز و عدم اقدام هیات مدیره در موعد خود و بعلت ه در مجمع عادی آتی ب 33

 موکول گردید. 10شنبه ساعت  4علت مغایرت در چند بند بررسی آن به جلسه فوق العاده ه ب 1411پس از ملاحظه تراز مالی  -4

درخواست تخفیف در هزینه  در خصوصموسسه خیریه فاامه الزهرا )امام رضاییها (  13/10/1411مورخ  1411/ص/129نامه شماره  -6

 ممرر گردید پس از احراز  ماهیت خیریه بودن این موسسه تصمیم گیری شود.و ی خود مطرح تخدمات مهندسی پروژه درخواس

های نمشه ساختمان  الزحمه تخفیف حد خصوص درخدابنده اسلامی اه آزاد دانشی 29/10/1411مورخ  14911/0/1411نامه شماره  -5

 با درخواست آن دانشیاه برای تمسیط موافمت گردید. سما مطرح و مخالفت گردید. همدرس

  .گردد ارسال صنعتی شهرک به سازمان در ممررگردید نمشه سازه سوله های صنعتی در گروه تخصصی سازه کنترل و پس از تایید -0

  ممرر گردید اجاره سالن احمد مظفری جهت انجام تمرین رشته های فوتسال و والیبال برای نیمه دوم سال نیز تمدید گردد. -1

    ام ای اع ای 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

 

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


