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 :/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 میانداریجمال  محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی

     حامد نظری

 حمید شعبانزادهآقای دکتر  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس داود علی آبادی -آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 پیمان قصابی آقای مهندس -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. 

به هر عضو در سال به تعداد یک نقشه متر خارج از نوبت  ۰۳۳ ریز ینقشه ها عیدر خصوص توز یرضا اسلامدیمهندس حم یآقا :نطق پیش از دستور

را  ۰۳۳دارای عضوهای بیشتری هستند از این موضوع استفاده کرده و نقشه های زیر  یدفاتر حقوقبرخی  نکهیبا توجه به ا ندرا دادند و عنوان کرد یتذکرات

و درخواست دادند در دستور  ارجاع نگردد یر به دفاتر حقوقمت ۰۳۳ ریز یدادند نقشه ها شنهادیپ کار و متوازن آن شتریب توزیعجهت نیز  می گیرند لذا 

 جلسه قرار گیرد که با قبول اکثریت اعضا در دستور کار قرار گرفت.
 به آمار و گزارشات مبسوطی را با توجه حاتیمسکن توض یجهت انجام طرح اقدام مل یحقوق یهاشرکت تیظرف لیدر مورد تحل زیدکتر رحمان پور ن یآقا

 .بیان کردند تفاهمنامه را آن ۴با ماده  ی شهرسازه را ات ادارهبودن اقدام ریو مغا یمسکن مل یدر مورد تفاهم نامه کشورو در ادامه دفتر فنی ارائه نمودند 

ثراً غرب زنجان اک یهاپروزه و عنوان کردند  ندارائه نمود را یحاتتوضی یمسکن مل یدر مورد پروژه ها زیسازمان ن یمسئول دفتر فن یمهندس اسکندر یآقا

 .گردد یثبت م یدر سامانه سازمان نظام مهندسدر صورتیکه پروژه ها دستور نقشه داشته باشند اطلاعات آنها ندارند و  هدستور نقش

 یهماهنگهرگونه  داعلام کردنو شدند  گزاری مجمع اسفند ماه برسازمان قبل از  تیدرج در سا یسازمان از بازرسان خواستار ارائه گزارش بازرس برا استیر

 .انجام خواهد شد عیباشد جهت تسر ازین رهیمد ئتیاز طرف ه

 عیدر خصوص توز یریگ میجلسه جهت تصم نیمنش در ا بیاتمهندس  یاز عدم حضور آقاعضو علی البدل هیات مدیره نیز  یآباد یدکتر داود عل یآقا

انتقاداتی را وارد  ملی مسکن طرح اقدام  یواگذار ستمیدر س یسازراه وشهر اداره روش مداخله از وو استفاده از ناظران حقیقی  یدفاتر حقوق ینقشه برا

 ه نمودند.و توضیحاتی را ارائ کرده

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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ه نسبت به ارائ رهیمد ئتیه یاعضای در فرصت پیش بینی شده اداره راه و شهرساز محترم رکلیمنش مد اتیمهندس ب یآقاعدم حضورجناب با توجه به 

 گردید. حمطر به شرح ذیل موارد یو انتقادات خود اقدام نمودند و در ادامه جلسه برخ شنهاداتیپ ،نظرات

 مصوبات:

الب در ق یقیناظران حق تیاستفاده از ظرف در یسازمان نظام مهندس تفاهمنامه پیشنهادی ارجاع نظارت مسکن ملی به اشخاص حقیقی دیمصوب گرد-1

قرار  تیپاسخ به آن را در اولو زین یاداره کل راه و شهرسازجهت برنامه ریزی لازم  ارسال گردد و  یسازراه و شهرکل محترم منسجم به اداره  یها میت

   .دینما
 یقیحق ناظریناز  تیجهت حما ( که قبلاً ارجاع آن بدون نوبت یک فقره برای هر ناظر مصوب شده بودمربعمتر ۰۳۳ ریزکوچک ) ینقشه ها دیگرد مقرر -2

 . از طریق سیستم ارجاع نظارت انجام گردد یو ارجاع آن به دفاتر حقوق انجام کار گردد یقیحق توسط ناظرینصرفاً 
طرح م یفوق از طرف سازمان نظام مهندس آزمایشاتانجام  یها نهیاستان بابت تقبل هز شورای فنی کارگروه مصالح یدرخواست شاتیموضوع انجام آزما -۰

  .موافقت به عمل آمد در پروژه های درخواستی کارگروه مصالح شورای فنی لگردیم شیآزما یها نهیدرصد از هز ۰۳و با پرداخت 
 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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