
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 00:  75ساعت پایان:    

 71/70/7000تاریخ جلسه: 3 از 1صفحۀ 

 33 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس محمد محمدی -مهندس نیما ظهیریان -آقایان مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس کمال انصاری -مهندس ذبیحیان آقایمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

ار کردند اظهو را ارائه  یحاتیتوض یمسکن مل عموضوبا  منش اتیبمهندس  یجلسه در خصوص جلسه با آقا یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 هچهارشنب روز درقرار شده است  زین یقیانجام گرفت و در مورد استفاده از ناظران حق هاییصحبتنظام مهندسی به سازمان  یمحول نمودن کارگزار بارهدر

 انیمجر ندهیکه با نما یجلسه ا در ادامه ایشان در مورد .و پیرامون این موضوع بحث و گفتگو گرددبرگزار  یراه و شهرسازاداره کل در  یاهفته جلسه نیا

مجریان با سازمان و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه  و عنوان کردند نحوه کار و ایجاد هماهنگی و همکاری توضیحاتی ارائهداشتند 

اخذ کارگزاری پروژه مسکن ملی و زمین شهرک مهندسین و زمین ابهر از اداره راه و شهرسازی  نماینده هیات مدیره برای پیگیری ایشان خواستار تعیین 

 .شدند

ارای دسازمان  یقیو حق یحقوق یاعضا یبر معرف یمبن 10/17/1011مورخ  75192/1011 مطابق درخواست شرکت گسترش دانش آب زنگان به شماره-

عوت به جلسه د شانیاز اامند  یو گردشگر یستیکمک به احداث شهرک تور در و استفاده از ظرفیت سازمان های توریستیصلاحیت و تجربه احداث شهرک

ن ایاز  در این زمینه نظرات و دیدگاه های خود را ابراز نمودند و زین رهیمد تیااعضا ه .ندیارائه نما رهیمد ئتیه یلازم را به اعضا حاتیبه عمل آمد تا توض

و ضمن درج درخواست همکاری  اقدامات لازم انجام گردد نهیزم نیدر ا دیو مقرر گرد نموده لاستقباکه احداث این پروژه در جهت آبادانی شهر می باشد 

 ب زنگان معرفی گردند.آشرکت های داوطلب به شرکت دانش  ،از مشاوران حقیقی یا حقوقی در سایت سازمان

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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ا ارائه دادند ر یحاتیدر استان توض تیصلاح نیخارج از استان به خاطر نبود ا کیکنژئوت یک هیپا شگاهیدکتر شعبان زاده در خصوص استفاده از آزما یآقا-

 دارهااز ای  نامهطی  دیشده است و مقرر گرداخذ خاک  کیمکان شگاهیدر استان توسط آزما تیصلاح نیدر جلسه عنوان کردند اذبیحیان مهندس  یکه آقا

 ( دکتر شعبان زاده یآقاکننده  یریگیپ )اخذ شود ین آزمایشگاه ا تیتعداد کار مجاز و صلاح یراه و شهرساز

 مصوبات:

ن پیگیری زمین شهرک مهندسینماینده هیات مدیره جهت پیگیری اخذ کارگزاری مسکن ملی تعیین گردید و  به عنوان آقای مهندس حسین اسکندری -1

 همراه آقای مهندس حسین اسکندری محول گردید.ه به خانم دکتر رحیما ب و ابهر

سازمان  تیدر سابرای مجموعه گردشگری امند و مشاور  یو حقوق یقیحق یاعضازنجان در خصوص فراخوان انتخاب آب  شرکت دانش هنام دیمقرر گرد -7

 .دنیاز مشاوران خارج از استان جهت ادامه پروژه استفاده نما شانیا اعلام نگردد از طرف اعضا استان  یچنانچه اعلام آمادگ ابدیهفته انتشار  کیبه مدت 

 :قرار گرفت بیمورد تصو ریارائه و موارد به شرح ز یحاتیتوضدفاتر کمیته دکتر رحمانپور در خصوص مصوبات  یآقا -3

 هایهزینه عنوان به درصد 79 طراحی تعرفه کل از اینکه بر مبنی (3/11/1011دفاتر) کمیته با دفاترطراحی نمایندگان مشترک جلسه صورت به توجه با -3-1

پس از ثبت  و واریز شخصی مهندسان حساب به ( نیز% 29) مبلغ مابقی و واریز دفاتر حساب به مبلغ این و لحاظ ها تعرفه جدول در مجزا صورت به دفتر و

فنی  ی واریزی به دفتراخذ تاییدیه نقشه ها فرم مذکور به ضمیمه فیش ها موقع این واریزی ها در فرم مخصوص که به تایید مهندسان و دفتر رسیده است در

 خواهد بود.  1011لام تعرفه های جدید و از سال گردد. اجرای این بند از زمان اع سازمان ارائه

ان ساختم طراحی مهندسی دفاتر توسط باید منحصرا   ساختمانی طرحهای کلیه اینکه بر مبنی ملی مبحث دوم مقررات دوم فصل از 0 ماده به توجه با -3-7

 حروم شوند.   مطابق قانون از استفاده از پروانه طراحی خود م نیستند طراحی دفاتر عضو که اعضایی 1011 ابتدای از گردید انجام شود مقرر

در سایت نیز منعکس پس از بررسی جهت اطلاع اعضا سازمان  استخراج شود و 1011در سال حقیقی و حقوقی مقرر گردید آمار کارکرد دفاتر طراحی  -3-3

 یری کننده مهندس کاظمی راد( )پیگگردد. 

 عنوان و ارائه را توضیحاتی همدیر هیئت به اعضا ها آن ارزیابی نحوه و رابطین انتخاب فرایند خصوص دلجویی مسئول کمیته شهرستان ها در مهندس آقای-0

رابط شهرستان جلسات متعددی برای کارشناسی کار انجام گرفته که با  به عنوان پست 12 تصدی شهرستان ها برای ینرابط برای متقاضی نفر 99 از کردند

 امتیاز بندی و تحقیقات میدانی نتیجه به شرح ذیل پیشنهاد میگردد: 

 عزیزیمهندس زین العابدین آقای شهر چورزق :  -7                                                  آقای مهندس سید رسول یوسفیشهر آب بر : -1   

 مهندس غلامرضا معینیصائین قلعه : آقای  -0                                                       آقای مهندس جلال مرسلی  شهر هیدج:  -3

 مهندس نوید فتحیشهر زرین رود: آقای  -6                                                تقی ایمانی               آقای مهندس سلطانیه:  -9

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 خانم مهندس ماه زر مرادیشهر ماهنشان:  -8                                            مهندس بهزاد جوادی                شهر نیک پی: آقای -2   

 خانم مهندس عهدیه عباسیشهر ارمغانخانه:  -11                                                شهر دندی: مهندس علی محمدی                    -5

 مهندس روح اله خلیلیآقای شهر سهرورد:   -17                                        مهندس شجاع الدین رفیعی        شهر سجاس : آقای  -11

 مهندس سعید غفاریآقای شهر نوربهار:  -10                                          داری    یمهندس مرتضی شیری قآقای شهر کرسف:  -13

 مهندس جواد مقدمیآقای : شهر زرین آباد  -16                                                       مهندس مهدی قاسمی ای آقشهر گرماب:  -19

 شهر حلب : مهندس مسعود نجفی -12

در صورت قبولی در مصاحبه جهت ید. عمل آه از نفر دوم نیزبرای مصاحبه دعوت ب مل آید در صورت عدم احراز شرایطمقرر گردید از نفرات فوق مصاحبه بع

 . صدور حکم مربوطه اقدام گردد

 تمدید گردید.   71.19علت اتمام وقت جلسه با اکثریت آرا جلسه تا ساعت ه ب -8

ل واز بحث و بررسی با توجه به عدم حصدر خصوص تفویض اختیار به کمیته ساختمان جهت خرید مصالح پایکار ضروری برای پروژه رفاهی گاوازنگ پس  -5

 کمیته ساختمان بررسی گردد.ع با حضور بازرسان دراولین جلسه آتی مقرر گردید این موضوهمگرایی و وجود نظرات متفاوت 

 در حضور بازرسان قرائت گردید. دید مطابق ابلاغیه راه و شهرسازینامه مسدود شدن کارتابل بازرسان ج -11

ده نمصوبه مجمع جهت تهیه لباس پرسنل و استعلام های انجام شده با ترک تشریفات خرید البسه پرسنل با توجه به فرصت کم باقی مابا توجه به  -11

  عمل آمد. ه موافقت ب

برخی از اعضا هیات مدیره مبنی بر تغییر در نمایندگان هیات مدیره در کمیسیون ترافیک و نقشه برداری به اتفاق آرا این موضوع  خواست در به توجه با -17

 حسین اسکندری مهندس آقای و ترافیک کمیسیون در مدیره هیات نماینده زاده شعبان دکتر آقای وارد دستور کار گردید و به شرح ذیل مصوب گردید: 

 برداری تعیین گردید.          نقشه کمیسیون در مدیره هیات نماینده

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   00: 75جلسه در ساعت 


