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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس پیمان قصابی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 رئیس اداره نظام مهندسی اداره راه و شهرسازی استان زنجانآقای مهندس ذبیحیان مدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

از   22/12/1022مورخه دادند و اضافه نمودند تاییدیه صورتجلسه مجمع فوق العاده زارشی از کارهای انجام یافته ارائدکتر زینعلی گ آقای یس:گزارش رئ

ان امه فعالیت آنطرف اداره راه و شهرسازی صادر شد و در ادامه بیان کردند لزوم برگزاری جلسه با اعضا شورای انتظامی وجود دارد و برای تعیین تکلیف اد

 وقت پیگیری و حل شود.تا تعیین اعضا جدید باید تسریع شود. در نرم افزار ارجاع نظارت مشکلاتی وجود دارد که بایستی در اسرع 

مهندس حامد نظری اقدامات انجام شده در کمیته ارجاع نظارت در خصوص گردش کار و بحث های حق الزحمه در استفاده از ناظران حقیقی برای آقای 

لعات، جلسه ای باحضور مدیرکل اقدام ملی مسکن را تشریح نمودند و اعضا هیات مدیره نیز نظرات خود را عنوان کردند و مقرر گردید پس از تکمیل مطا

ز اعضا کردند ااداره راه و شهرسازی جهت نهایی شدن برگزار گردد. در این جلسه آقای مهندس ذبیحیان نیز توضیحاتی در این موضوع عنوان کردند و تاکید 

 دعوت شود در قالب تیم حقوقی فعالیت نمایند.  حقیقی فراخوان شده

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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 مصوبات:

  صورت محدود و معین مصوب گردید. ه یندهای انفورماتیک نیاز به اخذ همکاری مشاور انفورماتیک بفرآدر خصوص بهینه سازی -1
جای محاسبه یک کار ه مربوطه مقرر گردید ب یتوجه به تخفیف انجام شده در هزینه ها در محاسبه تعدادکار آزمایشگاه ها در طرح مسکن ملی با-2

   کار در ظرفیت درج شود.  2.0در ظرفیت،  
 استان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:نفره  0با ارسال موضوعات به شرح ذیل برای طرح در هیات  -3

       موافقت شد. 1022به  99درخواست آزمایشگاهها در خصوص اصلاح تعرفه از  -

         با تخفیف هزینه های خدمات مهندسی در بافت فرسوده مخالفت شد. -

       ارسال درخواست اصلاح تعرفه ها در طرح اقدام ملی مسکن موافقت شد. -

      دادکار و افزایش تعرفه خدمات مهندسی تا اخذ نظر شورای مرکزی به بعد موکول گردید.افزایش سقف حداکثر تع -

 مقرر گردید قبل از ارسال بحث تعرفه ناظر گودبرداری این موضوع در کمیته ژئوتکنیک بررسی گردد.  -

اخذ شود که در م برای طراح ، ناظر و مجری ز لازنفره مجو 0درخصوص مسئولیت طراحی ونظارت سازه نگهبان در پروژه مقرر گردید از هیات  -

       ، ناظر و مجری سازه انجام شود.  یا حقوقی صلاحیت دار  توسط طراح صورت نبود شخص حقیقی

 در کمیته انرژی مطرح و سپس اقدام گردد. 19مقرر گردید ناظر هماهنگ کننده مبحث  -

 .نظر این کمیته اقدام گردد موضوع طراح هماهنگ کننده پس از بررسی در کمیته دفاتر با -
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   10: 44جلسه در ساعت 


