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 05/11/1401             تاریخ جلسه : 
 92      شماره جلسه :   

 چهارشنبه:                     روز جلسه

 20:00ساعت پایان جلسه :         17:00    ساعت شروع جلسه :   

 :حاضرین 

   

 ) نایب رئیس دوم( آقای مهندس محسن کاظمی راد )نایب رئیس اول( آقای مهندس سعید نظری )رئیس سازمان(آقای مهندس حامد نظری 

 )عضو هیات مدیره(آقای مهندس حمیدرضا اسالمی  دبیر() آقای مهندس محمدرضا دلجوئی خزانه دار()آقای مهندس حسین اسکندری 

 )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی )عضو هیات مدیره(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس مصطفی تیموری 

 )بازرس سازمان(آقای مهندس محمد محمدی  )بازرس سازمان( نیما ظهیریانآقای مهندس  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده

 غایبین :

  )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس  )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی 

 مهمان :

  )نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان( آقای مهندس احسان ذبیحیان

 

 :موضوعات و مصوبات 

گردید.  مقام سومتیم فوتسال سازمان نظام مهندسی استان زنجان در هشتمین دوره مسابقات موسسه خیریه مهرانه موفق به کسب  -1

قرار گرفته  این دوره از مسابقاتدوره گذشته این اولین باری است که تیم سازمان بین سه تیم برتر  8م به توضیح است که در زال

)طرح موضوع در گزارش ریاست محترم کسب نمودند.راتیم هولدینگ صبا مقام دوم  و مقام اولزنجان هن آاست. در این مسابقات تیم راه 

 سازمان(

با پیگیری موضوع شرکت در بیست و پنجمین جلسه هیات عمومی شورای مرکزی، مشخص شد که حضور کلیه اعضای هیات  -2

الزامی بوده و عدم حضور ایشان با دلیل موجه بالمانع خواهد بود. با این حال پرداخت هزینه شرکت در این مدیره در این جلسه 

بر کاهش  اثرینفر به حساب شورای مرکزی الزامی بوده و عدم حضور هر یک از اعضای محترم هیات مدیره  12جلسه به تعداد 

 رش ریاست محترم سازمان()طرح موضوع در گزا هزینه های اعالم شده نخواهد داشت.

با عنایت به تفاهم نامه های موجود در سازمان مبنی بر برگزاری دوره های ارتقاء و تمدید پایه اعضای سازمان در دانشگاه های  -3

میلیون تومان به  40زنجان و آزاد زنجان، پس از بررسی مشخص شد، که دانشگاه زنجان از بابت دوره های برگزار شده مبلغ 
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زمان واریز نموده است ولی دانشگاه آزاد زنجان از این بابت هیچ پرداختی نداشته است. مقرر شد موضوع به دقت از حساب سا

 (گزارش تعیین شدنزاده بعنوان مسئول پیگیری و ارائه آقای دکتر شعبا)طریق کمیته آموزش پیگیری و نتیجه به هیات مدیره گزارش گردد.  

 

ائه مهلت یک ماهه دادستانی عمومی و انقالب شهرستان زنجان مبنی بر ار  20/10/1401  مورخ  300/20928/9037/5 نامه شماره  -4

ناهای مورد بنسبت به پیگیری جدی وضعیت خطرناک ساختمان های مسکونی کوی نانوایان و اقدام به استحکام  و ایمن سازی 

ین جلسه پیشنهاداتی مه در جلسه مطرح شد. در این باره برخی از حاضرنظر به سازمان نظام مهندسی و ارگانهای اشاره شده در نا

 (4مطابق دستور شماره )طرح موضوع  ارائه نمودند.

 بدلیل کوتاهی در امور محوله. شورای انتظامین و ناظران سازه دو پروژه مشکل داری کوی خرداد به معرفی طراحا -1-4

 چه عملیات ژئوتکنیک برای کلیه ساختمان هایی که درخواست ساخت و ساز در کوی خرداد دارند.الزام تهیه دفتر-2-4

 یصالح به پروژه های ساختمانی کوی خرداد بصورت الزامی.معرفی مجری ذ-3-4

 احیه کوی خرداد دارند.نالزام اقدامات پیشگیرانه برای عملیات ساختمانی، پروژه هایی که قصد دریافت نقشه پروانه در -4-4

 ی کوی خرداد دارند.ضرورت آگاه سازی مهندسان طراح و ناظر و مجری و آزمایشگاه هایی که قصد فعالیت در پروژه ها -5-4

 پروژه های مشکل ساز کوی خرداد به شورای انتظامی. معرفی طراحان، ناظران و مجریان-6-4

عالوه بر معرفی مهندسان دست اندر کار در پروژه های مشکل دار کوی خرداد به شورای انتظامی، مسئولین وقت نیز باید به -7-4

 مراجع قضایی معرفی گردیده و علیه ایشان طرح دعوی گردد.

کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی تشکیل و جهت بررسی دقیق وضعیت کوی -8-4

 خرداد و استخراج مستندات موثق تشکیل گردد.

 معمول گردد: اولین فرصتمقرر شد اقدامات ذیل در  با عنایت به پیشنهادات فوق،

با حضور کلیه دست اندرکاران دخیل در آماده سازی، تحویل اراضی و صدور پروانه در کوی خرداد ) نانوایان( یک جلسه اضطراری  -الف

با موضوع بررسی وضعیت بحرانی منظقه کوی خرداد از معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان درخواست گردد.ضمناً 

 دادستان محترم انقالب و عمومی شهرستان زنجان ارسال گردد.رونوشتی از درخواست به 

جوابیه نامه فوق نیز توسط ریاست سازمان تهیه و پس از هم اندیشی با اعضای هیات مدیره به دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان  -ب

 زنجان ارسال گردد.
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 ارائه گزارشی از نشست مشترک علوم زمین دانشگاه علوم پایه -5

ارشی به شرح ذیل زن گی دکتر شعبانزاده بعنوان رئیس گروه تیم بازدید کننده از دانشگاه علوم پایه و تحصیالت تکمیلی زنجاآقا

 تقدیم هیات مدیره نمود:

صورت پذیرفت؛  27/10/1401بازدید از دانشگاه علوم پایه توسط اعضای هیات مدیره با تخصص سازه و تاسیسات در روز سه شنبه 

الیه های آن در شهر  ونوین و کامل از برخی از علوم مشترک سازمان نظام مهندسی و دانشگاه علوم پایه در زمینه زمین  پژوهشهای

خیص نوع خاک و زنجان، تدقیق پهنه های گسلی گسترده در استان و تاثیرات آنها بر محیط می تواند راه گشای سازمان در تش

 طراحی آگاهانه سازه ها در محدوده آنها نمود.و به تبع آن شناخت رفتار سازه ها در پهنه های گسلی 

 ا را کنترل نماید.این دانشگاه از طریق تکنولوژی رادار می تواند مقدار خاک دستی کوی نانوایان را محاسبه و مقدار نشست ه

 این دانشگاه در حال حاضر در مورد فرو نشست اراضی زنجان و فرو چاله ها مطالعه می کند.

ی در زمینه علوم زمین، پیشنهاد آقای دکتر شعبانزاده، تنظیم تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم پایه در خصوص ارائه خدمات حرفه ا

 ( 5مطابق دستور شماره )طرح موضوع گسلها و ... 

یم و سپس جهت بررسی نهایی در جلسه مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه با دانشگاه علوم پایه در کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک تنظ

 هیات مدیره مطرح گردد.

 

 و موضوعات قابل طرح در مجمع: 1401پیشنهاد تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول و دوم قبل از اتمام سال  -6

 ( 6مطابق دستور شماره )طرح موضوع 

 طرح و به رای گذاشته شود :مقرر شد موضوعات ذیل در مجمع عمومی پیشنهاد هیات رئیسه، مطابق 

  1401ارائه بودجه اصالحی  -ب– 1400تراز بودجه سال  -الف

 07/12/1401روز یکشنبه  16:00تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت اول : ساعت  

  15/12/1401روز دوشنبه  16:00تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم : ساعت 

 

 ارائه گزارش اقدامات خدمات فنی و مهندسی در خصوص ارتباط با شهرداری، ارجاع نظارت روزانه و ...  -7
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مدیر دفتر خدمات فنی و مهندسی سازمان( با حضور در جلسه و با ورود به سامانه سه آقای مهندس محمدرضا اسکندری )در این جل

 اعضای متقاضی را بصورت عملی به نمایش در آورد. نظام یار نحوه ثبت درخواست نظارت و نحوه ارجاع آن به

را فرمایان از طرف دیگر گزارشی در خصوص ارتباط آن الین با شهرداری زنجان و دریافت دستور نقشه ها بدون دخالت کار

اختمانی به ه های ساقدامات تکمیلی در خصوص ارسال نقش 1401توضیح داد و ادامه داد که در ایام پیش رو و قبل از پایان سال 

 ( 7مطابق دستور شماره )طرح موضوع شهرداری با امضا الکترونیک مهندسان در حال انجام است. 

 

  به پایان رسید. 20:00در ساعت  جلسه هیات مدیره


