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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئ صورت

 71/90/01 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  71ساعت شروع:    

 5 شماره جلسه:                                                                                                                                                   09 ساعت پایان:  

 

 -خوان  دکتور رهورر برا وی     -آقای دکتر اصغر رسولیی  -آقای دکتر یحیی نصیرا :  

آقای مهنودس   -آقای دکتر قادر  اقری -آقای مهندس حمزر علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –آقای مهندس فریبرر  رابی 

 آقای مهندس احد محمدی    -آقای مهندس یدایه علی آ ادی -ا راهی  رادبلت آغاج

 آقای مهندس حسن مجتبی رادر: 

آقوای   -آقوای مهنودس حمیدر وا  رابوی     -: آقای مهندس محملد  زرگمهور 

 دکتر رامین کیامهر

 آقای مهندس پیمان قصا ی -: آقای مهندس جلاد عزت شلکتی 

ارائه کردندد و االد      های ابهر و قیدار از بازدیدهای شهرستان گزارشی ریاست سازمانآقای دکتر یحیی نصیرا  در ابتدای جلسه-1
اشداره   نمایندگان اسدتان در انتخابداآ آتدی شدورای مرکدزی      به لزو  انتخابشده و  مصوبنفره  4کمیته در افزایش تعرفه  نمودند
 نمودند.

ها، سدهمیه کسرشدده از مهندسدین زنیدانی در      براتی در خصوص تعرفه شهرستان فریبرز  آقای مهندسنطق پیش از دستور:  -2
حمزه اللدی احمددی در خصدوص پدی گیدری سداخت و سداز        آقای مهندس ا و نیز فروش واحدهای ابهر صحبت کرد. ه شهرستان

آقدای  جهادنصر در بدنه محور دلیویی و بیمارستان ولیعصر)الج( که قب ً نیز مکاتبه شده و خارج از نظا  مهندسی صورآ می گیرد. 
ید و درخواست گزارش در خصوص لغو تفاهم نامه سه جانبه گروه برق اللی آبادی در خصوص االمال تعرفه از سال جد یداله مهندس

که باید توسط شخص  m220000محمدی در خصوص نقشه های باالی احد آقای مهندس . نددر زمینه انشعاباآ برق صحبت کرد
آقدای  . ندد صدحبت کرد  را تهیه کردنمی توان بدون در نظر گرفتن نظا  مهندسی نقشه ها  کل استاناینکه در  وشود  تهیهحقوقی 
و  ندصحبت کرد در تهیه نقشه های استان ها از کارکرد مشاوران دیگر استان برای ممانعتگیری توآ آغاج از پیابراهیم زادمهندس 

 اینکه از شهرسازی و استانداری در این زمینه انتظار همکاری وجود دارد.
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دولتی مصوب میمع بوده ولی اجرا نشده و نیز مصوب شد کمیتده اداری  انتقال پول از بانک آینده به گزارش خزانه دار سازمان:  -3
واحد ابهر وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند که فروخته یا بدا   2واحد در سعدی شمالی زنیان و  4. مالی آن را پی گیری نماید

گرفته و سدازمان حقدوق تنهدا کارمندد آن را      ها که متقاضی ندارد در یک واحد جا قیمت مناسب تر اجاره داده شوند. کانون کاردان
ها به سازمان منتقل  از میمع المومی مصوبه فروش و خرید واحدها گرفته شود و کارمند کاردان گردید کهپرداخت می کند. مصوب 

 ها را هم انیا  دهد. و در الین همکاری با سازمان کار کانون کاردان
ت مدیره جهت ارتباط آن ین با دیگر جلساآ میهز به نهاد شده اتاق جلساآ هیئپیشرسولی: از شورای مرکزی اصغر دکتر آقای  -4

 .و برآوردی از هزینه های موردنیاز در حالت های مخالف ارائه کردند و به سواالآ االضدا پاسدد دادندد   سیستم ویدئو کنفرانس شود 
رای و  9دئو کنفرانس با انیا  نداده اند و هزینه بر است. سیستم وی این کار را ها احمدی گفت دیگر استان حمزه اللی آقای مهندس

 رای تصویب شد.  8نفر یک الدد با  2میزها برای هر نصب مانیتور بر روی 
برای  ریال 13000000000000 اینکه حدود توضیحاتی در خصوص ساختمان های در حال احداث دادند. رسولیاصغر آقای دکتر  -5

 ،زنیدان  ریال برای میتمع خدماتی رفاهی گاوازنگ شدهر  8005000000000)حدوداً  است شده هزینه ل احداثهای در حا ساختمان
قدرارداد مشداور و    (.خرمددره  ریال برای سداختمان اداری شدهر   1041300000000خدابنده و  ریال ساختمان اداری 2033000000000
ها هم وضعیت مشابهی دارند و بودجه نیز محدود است و به اللدت   انمی رسد. شهرست پایان  هب 28/9/99 در تارید پیمانکار زنیان

در این خصوص االضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مصوب تور  با بودجه مصوب امکان پایان دادن به آنها نمی باشد. 
 اجرای ساختمان های مشروح ادامه یابد.گردید 

آقدای  . گرددو چارآ آماده شده اب غ  کردند چارآ سازمانی به یک نفر تفویض شده توآ آغاج النوان ابراهیم زاد آقای مهندس -0
مقرر گردید بررسی به جلسه بعددی  ت مدیره را کم رنگ دیدند. نهایتاً دی مخالف این روش بودند و نقش هیئاللی آبا یداله مهندس

 موکول گردد.

ید با ،حسابرس ها کنترل مالی می کنند بر فرآیندها و اینکهدر خصوص حسابرسی صحبت کردند اللی آبادی یداله آقای مهندس -9
 رش بدهد. در آخر سال مالی حسابرست مدیره به صورآ دوره ای گزاحقوقی داخلی داشته باشیم و به هیئحقیقی یا  یک حسابرس

 می دهد. پس از بحث و بررسی االضا استفاده از حسابرس داخلی مصوب گردید. نیز بررسی و به میمع گزارشخارجی 

خددماآ   درصددی  80تعرفده   موافق رای 8 تعداد بادر خصوص حق الزحمه خدماآ مهندسی در استان بحث و بررسی گردید و  -8
 تصویب شد. مرکز استانها نسبت به  شهرستان مهندسی

 

 

 


