
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 03:  03 ساعت شروع: 

 00:  03ساعت پایان:    

 00/30/0033تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 6 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 (11:31-13:31)محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 علی رحمانپور زنجانی آقای دکتر: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 :نمودند هارائ لیرا به شرح ذ یحاتیسازمان توض استیجلسه ر یابتدادر  یس سازمان:گزارش رئ

با توجه به آغاز پروژه های اقدام ملی ضروری است که کنترل مضاعف سازمان در خصوص کنترل روند اجرای آنها با هماهنگی کمیته کنترل 

ها به ویژه در طرح اقدام ملی با توجه به اینکه پایانکار  در کلیه پروژه 11مضاعف و دفترفنی سازمان وارد عمل شود. همچنین رعایت مبحث 

را آماده  1011رعایت این مبحث می باشد بسیار ضروری است. کمیته مالی و اداری بودجه پیشنهادی سال  منوط به 1013ساختمانها از سال 

ندگی ابهر، شهرک مهندسین و سند زمین پروژه نمایند تا در هیات مدیره مطرح گردد. در خصوص اقدامات انجام شده برای زمین دفتر نمای

برای ارائه به مدیرکل محترم راه و شهرسازی آماده نمایند. با  11/11/1011گاوازنگ نمایندگان محترم هیات مدیره گزارشی را برای جلسه 

ی به اطلاع اعضا سازمان رسانده شود و با انجام قرعه کشی مبلغ مراتب به نحو مقتض بانک رفاه از طریق وام قرض الحسنه امکان اعطایتوجه به 

 وام قرض الحسنه به اعضای سازمان اختصاص داده شود.

  :از دستور شینطق پ

پروژه در محل  یو امکان اجرا نیزم تیو موقع کسازانین نیانجام شده در خصوص زم یها یریگیدر مورد پ یحاتیتوض امیخانم دکتر رح

  .دکردن گزارش خود را ارائهمذکور 

    هیأت مدیره:امضای اعضای 

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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هیات اعضا  ی بهمعمار یپلان ها یرو برگاوازنگ  یطبقات پروژه رفاهو کاربری مشخصات توضیحات کاملی از  يمهندس حامد نظر يآقا

 یمعمار کیفاز  دیکه ابتدا با بیان داشتندارائه و  یرا از روند طراح یحاتیپروژه توض یطراح معمار یمهندس نماز یآقا .ارائه دادند مدیره

 1فاز  حق الزحمهپرداخت  یبرا شانیا شنهادیپ .شودخواهد ارائه  3فاز  ینقشه ها بعد از آنکه  نیاز به دو ماه زمان می باشد و شود  لیتکم

کار و مشاور پروژه رفاهی گاوازنگ در پیماندر ادامه  .باشد یم ی سازمانمهندس حق الزحمه خدمات فنی وطابق با گروه مربوطه در جدول م

و در ائه را ار یحاتیتوض رفاهی گاوازنگ و صورت های مالی سازه پروژه مانیپ یروند اجرا حینسبت به تشر مانکاریپجلسه حضور پیدا کردند. 

ائه جلسه توضیحاتی در خصوص پروژه ار مشاور پروژه نیز در شود. فیتکل نییپروژه تع یستیبا توجه به اتمام وقت قرارداد با ادامه اظهار نمودند

 . نمودند

 :مصوبات

 ستا نشدهوارد  ایشده و  واردکه به سازمان  ییهانقشهآمار  یارجاع نظارت در مورد طرح اقدام مل تهیو کم یفن دفاتر تهیکم دیمقرر گرد -1

 .   ندی( مطرح نما11/1/1011منش)روز دوشنبه  اتیمهندس ب یرا احصا و در جلسه با آقا

از طرف  شیوه پرداختاصلاحیه ابلاغ  نیپرداخت بر اساس آخرمقرر گردید انتخابات مطرح و  ییاجرا ئتینحوه پرداخت حق الزحمه ه -3

مدت فعالیت هیات اجرایی  لازم به ذکر است .پرداخت شود 11/10/1011/س ن مورخ 01314به شماره  یمرکز یشورایسه هیات رئ

تعداد جلسات  حداکثربا کاری نیز  را تعداد جلساتبه اتفاق آ می باشد روز 11ماه و  1مدت  بهانتخابات مطابق گزارش استخراج شده 

 . شدماهانه موافقت 

 تهیگذار در کم هیجلب مشارکت سرما یا و ( ...و  یامان ،مانیپ تیریمد ی،مانکاریپ)گاوازنگ  یپروژه رفاه مانیپ ینحوه اجرا دیمقرر گرد -3

  .گرددارائه  رهیمد ئتیبه ه جهینت بررسی وساختمان مطرح و 

ی قرارداد مهندس طراح معمار ،یفرهنگ راثیبا ضوابط اداره م ی پروژه رفاهی گاوازنگساختمان نسبت به انطباق کاربر تهیکم دیمقرر گرد -0

بررسی لازم را انجام و به هیات مدیره گزارش و تعیین تکلیف قرارداد مشاور  (، برون سپاری نگهبانی پروژه )حراست)آقای مهندس نمازی (

  نمایند.

ا کردلو و اعضمهندس  صفوی،، مهندس تیموری شاور، آقایان مهندسم پیمانکار،حضور  جلسه تحویل موقت سازه پروژه رفاهی گاوازنگ با -1

 . در محل پروژه انجام گردد 13ساعت  10/1/1011روز یکشنبه  کمیته ساختمان

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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  . تمدید شد 13:31را تا ساعت جلسه به اتفاق اکثریت آ -1

 نامه های وارده مطرح شد:    -4

با  ومطرح  آب( دانش شرکت – زنجان یشهردار )پروژه افق یمعمار یدر مورد نقشه ها 11/11/1011مورخ  10143/1011 نامه شماره -

  .و تعداد طبقات موافقت به عمل آمد ربنایکسر زناشی از با استرداد مبلغ  و طبقات آن پروژه یربنایز کاهش و یمعمار راتییتوجه به تغ

حبت ص ریو صف یبیمهندس حب انیبا آقا دیمطرح و مقرر گرد مهندس اکبر الماسی یآقا یبرا نیگزیجاانتخاب در خصوص  اداری امورنامه  - 

 .  داده شود یفراخوان آگهبرای  ازیانجام شود و در صورت ن هیاول یها

 و به سمع اعضا رسید.بازرسان مطرح  یدر خصوص دوره تصد یمرکز یشورا/س ن مورخ   01111شماره   نامه -

به  سازمانپرسنل نفر ( از  11) برای  تومان ونیلیم 111 دیمقرر گرد () وام بدون بهرهبانک رفاه عیطرح رب لاتیجهت استفاده از تسه -11

برای اعضای سازمان به  یرفاه تهیتوسط کم زین ( میلیون تومان 011ی آن)ها و الباق ونیسیکم یبرا تومان  ونیلیم 111و  صورت قرعه کشی

 .اختصاص یابد شودمعین  صورت قرعه کشی

 . دومنتشر ش دهیمزا یآگه دیمقرر گرد کیوسک مستقر در ضلع غربی سازمان متقاضی جهت اجارهدرخواست با توجه به   -11

   . تصویب گردید 14:31الی  11با اتفاق تشکیل جلسه فوق العاده هیات مدیره در روز دوشنبه ساعت  -13

 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده زینعلیفریدون  

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   00:  03جلسه در ساعت 


