
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 3از  1صفحۀ 

 
 01/08/7007تاریخ جلسه:

 11 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 (11-13:31)زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

  11/13/1011تاریخ برگزاری انتخابات سال دوم هیات رئیسه دوره نهم را روز دوشنبه مورخ در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی  گزارش ریاست:

حق الزحمه مجریان در پروژه های اقدام ملی، نقشه برداری  %2یحاتی در خصوص موافقت ضمنی با اخذ لام نمودند. ایشان در ادامه جلسه توضاع

شگاه مکانیک خاک و همچنین مشکلات مربوط به آتش نشانی که در جلسه مشترک هیات رئیسه با مدیرکل راه و شهرسازی اقدام ملی، آزمای

ریاست سازمان در خصوص موارد مطروحه در جلسه هیات چهارنفره من جمله انجام آموزش دوره عملی برای مدیرعامل مطرح شد ارائه نمودند. 

کانیک خاک، نظارت نقشه برداری در پروژه های اقدام ملی بر عهده ناظران حقوقی، گودبرداری و حق و مسئول آزمایش توسط آزمایشگاه م

الزحمه کشش میلگرد توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان در ادامه در خصوص خرید زمین های بازدید شده واقع در جاده کمربندی، اداره قبلی 

  طالقانی شمالی برای دفتر نمایندگی شهرستان ابهر صحبتهایی بیان داشتند. بنیاد مسکن واقع در میدان تمدن، ضلع شرقی مصلی،

 نطق پیش از دستور:

ن به ایدر شهرستان ها را یادآور شده و از کمیته شهرستان درخواست کردند آقای مهندس حامد نظری لزوم کنترل جدی ظرفیت و تعداد کار 

 رسیدگی نمایند.موضوع 

یسه شدند و در این مورد توضیحاتی ارائه ات مدیره قبل از انتخابات هیات رئبرگزاری جلسه هم اندیشی هی مهندس تیموری خواستارآقای 

 .نمودند

 و مشکلاتی که در واحد مالی سازمان وجود دارد به برخی موارد اشاره نمودند. 1011آقای دکتر رحمانپور در خصوص تنظیم تراز مالی
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی اسکندریحسین 

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 :و نتایج جلسه  مصوبات



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

بررسی میدانی زمین یا ساختمان مناسب  با هدف همراه آقای مهندس تیموریکه به  لجویی گزارشی از بازدید شهر ابهرآقای مهندس د-1

مورد زمین و ساختمان را که از نظر بهره برداری در وضعیت بهتری  1برای احداث نمایندگی انجام گرفته بود توضیحاتی ارائه و مشخصات 

ی آقای دکتر زینعلی نیز به برخ یرد.مقرر گردید در این خصوص بررسی بیشتری انجام گدر نهایت  به اعضا هیات مدیره شرح دادند. را بودند

ضار اعضا هیات مدیره بیان نمودند و مقرر گردید که هیات و مشخصات آنها را جهت استح کردهموارد معرفی که شخصا بازدید داشتند اشاره 

 در شهرستان ابهر داشته باشند. مدیره بازدیدی از موارد مذکور

 در ادامه به نحوه نمودند. ارائهدیع احکام ریاست و اعضای شورای مرکزی و انتخاب هیات رییسه آقای دکتر رحمانپور خلاصه ای از جلسه تو -2

انتخاب گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی که مقرر شده توسط اعضا هیات مدیره شورای مرکزی انتخاب شود مطالبی را 

 توضیح دادند.

میلیون تومان  11عارف نیا بحث و بررسی و مقرر گردید جهت کمک به خانواده ایشان مبلغ در مورد مشکل بیمه عمر مرحوم آقای مهندس  -3

ه واحد بخشی مربوط ب مشکل ایجاد شدهاینکه لیهذا با توجه به از محل کمک های بلا عوض پرداخت و مشکل بیمه ایشان نیز پیگیری گردد. ع

می باشد مقرر گردید مسئول وقت اداری و مالی جهت ارائه توضیحات به کمیته انضباطی  هیات مدیره اداری و مالی سازمان در دوره هشتم

  احضار شوند.

 طرح نامه های وارده: -0

توجه به ارجاع دو نوبت کار به ناظران و  باخصوص ساختمان صنعتی هامون مطرح و در  23/11/1011خ مور 10110/1011نامه شماره -

خصا د کارفرما شانصراف برای یک کار انجام گیرو نوبت مقرر گردید با توجه به شیوه نامه جدید ارجاع نظارت چنانچه دو نوبت انصراف در هر د

 می تواند نسبت به معرفی ناظران اقدام نماید.

ملکی برای مسکن ملی در خصوص هزینه بر بودن صدور شناسنامه فنی و  21/11/1011مورخ  10110/1011نامه مدیر دفتر فنی به شماره  -

  مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید سازمان طبق مقررات نسبت به صدور شناسنامه فنی اقدام نماید.

 

    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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در مورد عدم استقبال از مجری در شهرستان ها مطرح و پس از  21/11/1011مورخ  10113/1011نامه مدیر امور شهرستان ها به شماره  -

عدم استقبال در این زمینه با استفاده از ظرفیت کاردان ها   بررسی مقرر شد از طریق روابط عمومی سازمان فراخوان انجام گیرد و در صورت

 مشکل حل گردد.

 گروه جهادی با توجه به تماس تلفنی و انصراف از درخواست بررسی نگردید. 11/13/1011مورخ  11331/1011نامه شماره  -

پیوست نامه بررسی و مقرر گردید مجددا در  نامه کمیسیون نقشه برداری در خصوص لزوم حضور مجری در پروژه ها مطرح و شرح وظایف -

 کمیسیون بررسی بیشتر به عمل آید و از سایر استان ها که در این مورد تجربیاتی دارند استعلام صورت پذیرد.

 معرفیطابق پروژه م و مقرر گردید طراحانمطرح  یاحداث ساختمان ادار یطراحان و ناظران برا یمعرفنامه شهرداری خرمدره و درخواست  -

 شهرداری خرمدره انجام و برای ارجاع نظارت مطابق سیستم ارجاع نظارت سازمان اقدام گردد.

های قانونی گردید موضوع از نظر انجام فرآیند و رویههای معرفی مطرح و مقرر ای درج مبلغ ارزش افزوده در برگهنامه شرکت های حقوقی بر -

 آتی نهایی گردد. توسط خزانه دار محترم پیگیری و در جلسات 

    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

 

 

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


