
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 02 ساعت شروع: 

  71: 02 ساعت پایان:  

 3از  1صفحۀ 

 
 72/7911 /07 اریخ جلسه: ت

 790جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

  -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 بزرگمهرآقای مهندس : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس عزت شوکتی -مهندس اوجاقلو -مهندس قصابی آقایان :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازیرئیس اداره  -مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان

 

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای مهندس مجتبی زاده گزارشی از کارهای جاری سازمان 

شرح و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره مفاد دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

مهندسی با مسئولیت واحد روابط عمومی(  مآیین نامه اجرایی قانون نظا 08دازی مجدد نظام پیشنهادات)موضوع ماده نراه ا-6

 .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

استان)به میزان  1399شورای مرکزی در خصوص اعلام سرانه عضویت سال  11/18/99/س ن مورخ 37173نامه شماره -7

ریال( مطرح و با توجه به مذاکرات به عمل آمده توسط آقای مهندس مجتبی زاده با شورای مرکزی مقرر  930.378.888

 .شود ه حسابو تسوی میلیون تومان پرداخت 73گردید با اعمال تخفیف مبلغ 

 .برای تداوم حضور سازمان در فضای اینستاگرام مقرر شد مراتب از شورای مرکزی استعلام شود -1

مقرر گردید به منظور رفع مشکلات ناشی از مکاتبات سندیکای بیمه گران در خصوص انعقاد قرارداد با برنده مناقصه بیمه  -9

 درمان و مسئولیت اعضا و پرسنل سازمان هرچه سریعتر مراتب از سوی هیات رئیسه سازمان مورد پیگیری قرار گیرد. 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 02 ساعت شروع: 

  71: 02 ساعت پایان:  

 3از  2صفحۀ 

 
 72/7911 /07 اریخ جلسه: ت

 790جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

توضیحاتی ارائه دادند و مقرر شد نرم افزار سررسید دیجیتال حداکثر  1399آقای دکتر کیامهر در خصوص سررسید سال  -9

میلیون تومان تهیه و در اختیار اعضا قرار گیرد. در رابطه با سررسید کاغذی نیز مقرر شد مراتب در  28با هزینه ای معادل 

 .تعداد سررسید کاغذی به برآوردی مناسب برسیم برای چاپکارتابل اعضا مورد استعلام قرار گیرد تا 

آقایان مهندس صفوی و مهندس نجفی از واحد امور شهرستانها در جلسه حضور پیدا کردند و گزارش مبسوطی از فعالیت  -5

 رابطین منتخب ارائه دادند. جمع بندی نظرات و پیشنهادات در این خصوص: و ها و وضعیت شهرستانها 
 :ر شهرستانهاوواحد امارائه شده توسط  خلاصه گزارش -الف

شهر به جز مرکز استان( تحت پوشش خدمات مهندسی سازمان از طریق دفاتر نمایندگی و رابطان شهرستانها  28همه شهرهای استان )-

 د. کارکرد شهرستانهادرآمد سازمان از خدمات ارائه شده به شهرستانها تابعی از درآمد حاصله)درصدی از سهم سازمان( می باش-می باشند. 

ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرستان های ابهر و  9و به تبع آن درآمد سازمان از این محل در طول 

 و برای سایر نقاط شهری استان    درصد رشد داشته است. %33درصد و برای شهرستان خدابنده  288خرمدره حدود 

 نفر می باشد. 07نفر، در خرمدره  188نفر، در قیدار  189شهرستان ابهر اعضای دارای پروانه در  -

سیستم نظامیار در سه مرکز شهرستان دارای دفتر نمایندگی به طور کامل مستقر شده و در سایر شهرها ثبت و کنترل نقشه از طریق  -

 رابطان انجام می گیرد.

حی نقشه های بزرگ در شهرستانها به ویژه در شهرهای ابهر و خرمدره که قبلاً استفاده از مشاوران صوری و خارج از استان برای طرا -

 هم ثبت و کنترل می شود. -متری 38حتی  -رایج بود به حداقل رسیده و کلیه نقشه های کوچک

 نفر مدیریت خدمات و امور شهرستانها را بر عهده دارند. 20با احتساب رابطان حدود -

 موزشی در شهرستانها آغاز شده و از دوره هشتم برگزاری روز مهندس در شهرستانها انجام می شود.در دوره هفتم دوره های آ -

با تاکید بر نقشه های بزرگ که به  -تداوم تلاش و تمهیدات لازم برای ارجاع کلیه خدمات مهندسی به سازمان درخواست ها:

راه اندازی مجدد  ،-خارج از چرخه سازمان قرار گیرند نام حمایت از سرمایه گذاری و توسعه گردشگری و صنعتی ممکن است

تاسیسات  کمبود مهندسانموضوع قرار گرفتن اعضای کنترل نقشه، توجه بیشتر به بیمه کمیته امور شهرستانها، تحت پوشش 

 دفتر نمایندگی ابهر  برایبرقی و مکانیکی، تاکید بر خرید یا احداث یک ساختمان 

 ای هیات مدیره:نظرات و پیشنهادات اعض -ب

تقدیر و تشکر از آقای مهندس صفوی و آقای مهندس نجفی در رابطه با تلاش ها و فعالیتهای ایشان در واحد امور شهرستانها، -

افزایش درآمدها و پوشش خدمات مهندسی و به ویژه زحماتی که در رابطه با پروژه ساختمانهای دفاتر نمایندگی خدابنده و 

 اند. داشته معمولتمان گاوازنگ خرمدره و همچنین ساخ



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 02 ساعت شروع: 

  71: 02 ساعت پایان:  

 3از  3صفحۀ 

 
 72/7911 /07 اریخ جلسه: ت

 790جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 و ادامه دارد. تهیه شناسنامه فنی و ملکی از دوره هشتم در دفاتر نمایندگی شهرستان شروع شده-

 بر اساس تعاریف و ضوابط رسمی وزارت کشور « شهرستان»و « شهر» تاکید بر استفاده از عنوان -

در سایر مراکز شهرستانهای فاقد دفتر نمایندگی، دفتر مناسبی را ایجاد کرده و رابطان هم تحت پوشش این دفاتر  شود تلاش -

 قرار گیرند.

و موجب افزایش پوشش خدمات مهندسی و  نشان داده رابطانی که تلاش و فعالیت بیشتری از خودشان از تقدیر و تشکر  -

 افزایش درامد سازمان می گردند.

 برای ایجاد دفتر نمایندگی شهر زنجان و جدا کردن خدمات این شهرستان از ستاد مدیریت استان لازمدات تمهی -

 نظامیار در کلیه نقاط شهری استان و اتصال رابطان به سیستم نظامیار سامانه تاکید بر استقرار -

 و بزرگ و کنترل امور مالی آنهاتقویت سیستم ها و فرآیندهای کنترلی در راستای ثبت و کنترل نقشه های کوچک  -

شداری بخ ،با شهرداری ها، فرمانداری ها -با تاکید بر شهرهای بزرگ -هاستانتقویت سطح ارتباطات نمایندگان سازمان در شهر-

 ادارات راه و شهرسازی و سایر موسسات و مقامات مرتبط باسازمان، ها

کل راه و شهرسازی مکاتبه شده که در صورت وصول پاسخ اجرایی در خصوص الزام استفاده از مجریان ذیصلاح با اداره  -

 خواهد شد.
 نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان: -ج

 بهره گیری از ظرفیت مهندسان مجرب و توانمند استان است، حوزه فعالیت مهندسان عضو سازمان کلبا توجه به اینکه  -

 مهندسی مورد تاکید است)به ویژه در نقاط زلزله خیز استان( در شهرستانها برای ارتقاء کیفیت خدمات سازمان

در برخی از شهرستانها به ویژه در قیدار تعداد قابل توجهی از ساختمانها بدون پروانه ساخته می شود که انتظار می رود  -

م اعلااین موضوع  راستای کمک بهشناسایی شده و تحت پوشش خدمات مهندسی سازمان قرار گیرد و این اداره کل نیز در 

 آمادگی می نماید.

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   71:  02جلسه در ساعت 


