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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری رادمحسن کاظمی   فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   دکتر حمید شعبان زادهآقای : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس فریدون حیدری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس نیما ظهیریان: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

رد چهار عملکگزارشی از ، رهیمد تایه یاعضا به سال نو و بهار دنیفرا رس شیشاپیپ کیجلسه ضمن تبر یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 یشورا یفعال سازی، مجمع عموم یگزاربر، ها ونیسیانتخاب کمشرح ذیل اشاره نمودند:  مدت به  نیدر اشده و بر اقدامات انجام  ارائهماهه سازمان را 

استان اقدام  11 ءزنجان جزاستان که رعایت بخشنامه های ابلاغی کشوری در جهت پرسنل و بازرسان ، رهیمد أتیه اعضای کارتابل کردن ی، مسدودانتظام

سنل پرو کارشناسان  یبرخ ییجابجا، انتخاب رابطان شهرستان ها، سازمان تیساو اعلان آن در نقشه ها  رجاعدر ا یسازشفاف، ن حوزه می باشدکننده در ای

 ،اهداف سازمان شبردیجهت پ یاستفاده از خرد جمع برای ها تهیکم، تشکیل آموزش تهیکم اتانتخاب، برگزاری سیستمسازمان در جهت بهبود عملکرد 

لسات ج ی،عقد قرارداد هتل مشهد در بخش رفاه، ساخت دفتر نمایندگی برای ابهر و پیگیری اختصاص زمین برای ابهر برای دفتر نمایندگی دفتر ارهاج

و عقد  کیواحد انفورمات یفعال ساز، روز مهندس یبرگزار، در جهت تعامل و تسهیل کار سازمان یبا مقامات استان دارید ،برق انیمجر یسامانده یبرا

و آماده سازی مقدمات  1011 ه، شروع تدوین بودجی مسئولیت و تکمیلی درمانعقد قرارداد با بیمه هاها و  مهیب یریگیپ، کینفورماتقرارداد با مشاوران ا

یته انرژی و برگزاری ، فعال سازی کماخذ کارگزاری در مسکن ملیمقدمات قیقی و ،  اقدام در جهت استفاده از ظرفیت اشخاص حفوق العاده مجمع عمومی

  .نفره و ... در پایان از همراهی اعضا هیات مدیره تقدیر و تشکر کردند 0، شرکت در جلسات هیات با مسئولین و نمایندگان مجلس و ... متعدد جلسات

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 نطق پیش از دستور:

فر معاونت مسکن اداره راه و  نیمهندس شاه یبا آقاای که و جلسه  یدر خصوص اقدامات انجام شده جهت اخذ کارگزار یاسکندرحسین مهندس  یآقا-

  که پس از بحث و بررسی موضوع طرح کردند موع خواسته شده بود را و شهرسازی برای شر و شرایطی که از طرف راهرا ارائه  یحاتیتوض داشتند یشهرساز

  .گردد لیتشک یکارگزار و اقدام مل تهیکم دیامور مقرر گرد عیدر جهت تسر

در  یپس از بحث و بررس کهرا ارائه دادند  یحاتیتوض یمجاز کنترل نقشه ها در دفتر فنهای امضا فیتعر نیاز به راد در خصوص یمهندس کاظم یآقا -

اتی استعلام قیمت سرور توضیح عمل آید. ایشان در ادامه در خصوصه تخصصی پیگیری ب ونیسیکم قیاز طر دیکنترل کننده نقشه مقرر گرد افراد مورد

 )مسئول پیگیري مهندس کاظمیذیرد.ین نامه معاملاتی مقرر گردید خرید سرور با تشریفات مناقصه انجام پدادند که با توجه به سقف مجاز و آی ارائه

 راد(

جهت  1011بودجه تدوین  دیرا ارائه دادند و مقرر گرد یحاتیها توض نهیبودجه از جمله درآمدها و هز نیتدو ندیآدر خصوص فر یموریمهندس ت یآقا -

اعلام  استیبه دفتر ر 1011ماه  نیفرورد15 تا  1011 یخود را برا ینیب شیبودجه پبایستی ها  تهیکم هر یک ازو  تسریع گردد یارائه به مجمع عموم

 .ندینما

 ه برخی رابطان پیشنهاداتی ارائبا توجه به کارکرد  درا ارائه دادن یحاتیتوض نیرابط حق الزحمه لیست دریافتی در مورد یمهندس اسلام یآقا -

 عمل آید.ه ب دیبازد زیو از دفتر آب بر ن یشهرستان بررس تهیدر کم یندگینما دفتر چورزق بهآب بر و  لیتبد شنهادیپ دیمقرر گرد و

 مصوبات:

آقای مهندس حسین اسکندری، آقای نوان کمیته مذکور انتخاب گردیدند.] عه نفر از اعضا ب 0گردد که  لیتشک یکارگزار و اقدام مل تهیکم دیمقرر گرد -1

 (مهندس حسین اسکندريآقاي پیگیري کننده )  مدعو برای امور پیمان([مهندس اسلامی) آقای دکتر سرور رحیما، خانم ، مهندس حامد نظری

 دیننما یمعرف رهیمد ئتیهترتیب اولویت به نفر به  5نفرات کنترل کننده نقشه را به تعداد  1011 ماهنیفرورد جلسه  ناولی درها  ونیسیکم دیمقرر گرد -2

مترمربع در کمیسیون  2111مقرر گردید کنترل نقشه ساختمان های بالای  . همچنیندینما انتخاب یآنها سه نفر را به دفتر فن نیاز ب زین رهیمد ئتیو ه

 ( هیات مدیره )پیگیري کننده دبیرتخصصی انجام پذیرد.

ط د مناقصه توساسنا یین نامه معاملاتی مقرر گردید خرید سرور با تشریفات مناقصه انجام پذیرد.با توجه به سقف مجاز خرید از طریق استعلام و آ -3

 ) پیگیري کننده مهندس کاظمی راد (. تا مناقصه برگزار گردد شودیمعاملات ارجاع داده م ونیسیبه کمسپس خواهد شد  میتنظ کیمشاوران انفورمات

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 تا  1011 یخود را برا ینیب شیبودجه پبایستی ها  تهیکم هر یک ازو تسریع گردد  یجهت ارائه به مجمع عموم 1011بودجه تدوین  دیمقرر گرد -0

و قوانین مربوطه از  1011همچنین جهت اعمال افزایش حقوق در بودجه مقدار افزایش حقوق در سال . ندیاعلام نما استیبه دفتر ر 1011ماه  نیفرورد15

 )پیگیري کننده مهندس تیموري (اداره کار و امور اجتماعی استعلام گردد. 

 رهیمد ئتیه یسپس در جلسه بعد دیبازد زیو از دفتر آب بر ن یشهرستان بررس تهیدر کم یندگیدفترنما چورزق بهآب بر و  لیتبد شنهادیپ دیمقرر گرد-5

 راي موافق( 63)()پیگیري کننده مهندس دلجویی.گردد یبازنگر زین ینرابط هیدر مورد فرمول محاسبه دستمزد بق . همچنینخواهد شد یریگ میتصم

 یدهایبازدهمچنین و  ونیسیبا کم برگزار شده گاوازنگ و جلسات یپروژه رفاه معماری فاز یک یپلان ها یطراح خصوصدر  یمهندس حامد نظر یآقا-6

 پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل مصوب گردید:و  ارائه را یحاتیتوضاز پروژه  انجام گرفته

  تبدیل زیرزمین به پارکینگ مقرر گردید مطابق کاربری تعریف شده قبل اقدام گردد. ضمن مخالفت با پیشنهاد -

  و رستوران موافقت گردید. طبقه همکف به عنوان سالن مراسم با کاربری-

  مورد موافقت واقع گردید. مطرح ومنجر به تغییراتی در تعداد آسانسور ها خواهد گردید  کاربری طبقه اول به عنوان سالن چند منظوره که -

 سان معمارصورت درون استانی بین مهنده ب و برگزاری مسابقه فراخوانطراحی نما از طریق مقرر گردید  ،طبقاتتوجه به مشخص شدن کاربری ها با  -

 . تعیین گردید تومان جایزه نفرات اول تا سوم جمعا یکصد میلیونانجام گردد. همچنین 

 )پیگیري کننده آقاي مهندس تیموري(: ردیدبه شرح ذیل موافقت گ   11/12/1011با مصوبات کمیته ساختمان در مورخ  -

 اجرای عایق کاری پیرامون دیوار حائل زیرزمین    -

 ین گردد.                    بندی اجرای موارد فوق در کمیته ساختمان تعیمقرر گردید چگونگی و زمان -

  .تمدید گردید  21با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه جلسه با رای اکثریت تا ساعت  -1

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری کاظمی رادمحسن 

 

 

 ورودی از ضلع جنوب غربی)برش دیوار حائل(اجرای  -

 اجرای دیوار چینی طبقه زیرزمین-

 اجرای دیوار حائل در ضلع شمال غربی و شمال شرقی-

 اجرای فنس دور کارگاه -



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 03/70/7000تاریخ جلسه: 5 از 0صفحۀ 

 33 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

در جلسه طرح گردید که آقای دکتر علی رحمانپور از رشته ای مرکزی توسط اعضای هیات مدیره اعلام آمادگی برای کاندید شدن در انتخابات شور -8

 معماری و آقای مهندس حمید رضا اسلامی در رشته سازه داوطلبی خود را بعنوان نامزد انتخابات اعلام کردند.    

رای اکثریت از دستور جلسه خارج  دستور جلسه و انقضای مهلت پاسخگویی به آن این دستور کار با 6با توجه به منتفی شدن موضوع مذکور در بند  -9

 گردید.

 . موافقت گردیددر سازمان(  نیاز حضوریاور مالیاتی مطابق قرارداد قبل )عدم با تمدید قرارداد آقای میرطاهری مش -11

 نامه های وارده به شرح ذیل طرح گردیدند: -11

 دیمربوط به تمد یبابت پرداخت حق الزحمه خدمات فن 22/12/1011 مورخ  22990/1011 مسکن شمالغرب به شماره یگذار هیدرخواست شرکت سرما *

 از مترمربع 8532شدن  یاتیبر عمل یشرکت مبن عانذابه  تیا عناب 18/12/1011ورخ م 290313 ثبت شده در سازمان به شماره یریپروانه با کد رهگ

با  یمجر نهیبر پرداخت هز یبا درخواست شرکت مبن رهیمد ئتیه یپروژه مذکور مطرح و اعضا یاجرا یبرا لیکمک و تسه هتج در پروانه 11111

 یتسیداشته باشد با یاز مقدار درخواست شیآن شرکت اقدام به ساخت بنا ب ندهیموافقت کردند و چنانچه در آ(  مترمربع  8532 )  مساحت در دست اجرا

 .دیروز پرداخت نما یآن را مطابق تعرفه ها یها نهیهز

معرفی  سازنده و در خصوص مجریان ذیصلاحه شده ر شهرستان در خصوص پیشنهادات ارائمدیر امو 23/12/1011مورخ  23130/1011* نامه شماره 

در  و همچنینی معماری یا کاردانهای فنی دارای پروانه و مجوز اخذ کار سوم برای مجر، پروانه عمرانکمک مجری مستقر در کارگاه از بین اعضاء فاقد 

مطرح و مقرر گردید مورد مذکور از امور )لحاظ شدن از سهمیه سال آتی( آزمایشگاههای بتن مجوز ارجاع کارهای جدید با لحاظ ظرفیت منفی خصوص 

  و بنا به تشخیص ریاست سازمان اقدام لازم انجام پذیرد.شهرستان استعلام 

 یابهر به شرط معرف انیمجر یبرا تیظرف کمجریان مطرح و مقرر گردید ی دفتر ابهر مبنی بر اتمام ظرفیت 23/12/1011مورخ  23120/1011نامه * 

 .استفاده شود یاستان یحقوق انیاز مجر شودیم شنهادیهمزمان پ ی اضافه شود وو ارائه قرارداد با کمک مجر یکتب

با و در خصوص آقای مهندس نیما ظهیریان و عضویت ایشان در آزمایشگاه خاک بتن پارسیان مطرح  21/12/1011مورخ  22829/1011نامه شماره  *

 توجه به مسدود شدن کارتابل ایشان و با استناد به بخشنامه تعارض منافع امکان بازگشایی کارتابل ایشان وجود ندارد.

مصوب  فیتخف 65۶ یصنعت یشهرک ها یکه برا ییاز آنجا ودرخواست خانم حلیمه علی خانی مطرح  21/12/1011رخ مو 22165/1011نامه شماره *

  .دیمخالفت کرد فیوجود دارد با مازاد ارائه تخف

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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مجتمع  ریبا مد نایریظه مایمهندس ن یمقرر شد آقا ومطرح  انیرانیا نیراشا کاسپ یسازمجتمع کاغذ 19/12/1011مورخ  22133/1011نامه شماره *

  .دینما معرفی کارفرماتسهیل کار را در جهت  ازیصاحب امتناظر  ارجاع نظارت مهندس از طریق سیستم زیو سازمان ن ندیمذاکره نما نهیزم نیدر ا

 اعمال گردد. 1011مقرر گردید در صورت ابلاغ تعرفه های جدید خدمات مهندسی از طرف شورای مرکزی این تعرفه ها از ابتدای سال  -12

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

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


