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 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 زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -علیرضا اوجاقلوآقای مهندس : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 -قیدارشهرسنان معاونت شهردار  -قیدار شهرسنان مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای -قیدارشههرسهنان فرماندار  -آقای مهندس ذبیحیانمدعوین: 

 قیدارشهرسنان مسئول دفنر نمایندگی  -مدیر امور شهرسنان ها
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

خواسنار شروع جلسه توسط آقای اعضا هیات مدیره و مهمانان  خیرمقدم بهضمن عرض ریزی فرمانداری قیدار معاونت برنامهجلسه  یدر ابندا

در شهرسنان و عملکرد سازمان ارائه نمودند و  خود گزارشی از وضعیت اعضا سازمان سخنانریاست سازمان در ابندای  شدند.دکنر زینعلی 

برخی از اعضا هیات مدیره  البی را عنوان کردند. در ادامهشهرسنان مط درخصوص بهبود وضعیت ساخت و ساز و انجام کننرل های لازم در این

با حضور  09بیان کردند از دهه  شهرسنان قیدار در ادامه جلسه معاونت شهرداری ات منطقه پیشنهاداتی ارائه دادند.نیز در مورد حل مشکل

مان سنرده در زیر بنای ساخنان کردند تخلفات گعنو ایشان .سازمان نظام مهندسی شاهد بهبود وضعیت ساخت و ساز در این شهرسنان هسنیم

علت  هخوانی ندارد و تمام شدن ظرفیت مهندسان تاسیسات بن فعلی است و با نیازهای مردم هممالکان نشانگر عدم کارآمد بودن قانوتوسط 

از مجری ذیصلاح در ساخت وساز های  کم بودن تعداد آنها از دیگر مشکلات این شهر می باشد. در ادامه جلسه آقای مهندس ذبیحیان اسنفاده

را تاکید کردند و اضافه کردند ارائه خدمات آب و برق و... ، رعایت قوانین توسط شهرداری ها قیدار، نیاز به آموزش مهندسان در شهرسنان ها

 به ساخنمان های با اهمیت باید منوط به اخذ پایانکار باشد.

و خواسنار توجه ویژه سازمان شدند از جمله ضعف  نمودهپایان جلسه برخی مشکلات شهرسنان را ذکر نیز در قای دکنر تاراسی فرماندار قیدار آ

 در کننرل مصالح، کمبود آزمایشگاه ، بالا بودن تعرفه ساخنمان های صنعنی و...
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی زنجانی سرور رحیما

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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به پایان و اعضای هیات مدیره و بازرسان برای جلسه با اعضای سازمان  11:39این جلسه که در ساخنمان فرمانداری برگزار گردید در ساعت 

 شروع گردید. 10سازمان این شهر مراجعه و جلسه ساعت در شهرسنان خدابنده به دفنر نمایندگی 

بازرسان و اعضا حاضر از ریاست سازمان برای ایراد سخنرانی دعوت  ،ضمن خیرمقدم به اعضا هیات مدیره در ابندای جلسه آقای مهندس صفوی

ح نمایند و چند تن از اعضا مواردی را مطرح ل و مشکلات را مطرحبت های خود از اعضا خواسنند مسائکردند که ریاست سازمان پس از ارائه ص

 نمودند از جمله:

 شود. تعداد کار اخنصاصی مشکل دارد و سریع ظرفیت تعدادی پر می -1

 برای مهندسینی که تک شغله هسنند ظرفیت اضافی و کار جدید باز شود. -2

 خاطر عدم رعایت تعداد کار اعضا به شورای اننظامی احضار شده و محکومیت دارند.ه ب -3

 ویبره زدن بنن انجام نمی گیرد و ناظران قدرت بازدارنگی ندارند. -4

 گردد. جواب آزمایشات بنن خیلی با تاخیر ارائه می -5

 شود و با نقشه ها مغایرت دارد. تیرچه های صنعنی به وفور اسنفاده می -6

 تعداد کار آزمایشگاه ها و ضریب آن مشکل دارد. -7

 شود.  ترتیب اثر داده نمی علیرغم ارائه تخلف گزارش ناظر به شهرداری -1

 نیاز به ساماندهی مجریان علی الخصوص آرماتوربندها وجود دارد. -0

 شود. عبوردودکش از تیرهای بننی به وفور انجام می -19

 امکانات رفاهی سازمان در قیدار کم هست. -11

 دگی شود.یبه تخلفات رابطین رس-12

 نبود مجری ساخنمان در قیدار. -12

 29:19لازم به سوالات  مطرح شده توسط ریاست سازمان و اعضا هیات مدیره ارائه گردید و جلسه ساعت پس از صحبت اعضا پاسخ های 

 به پایان رسید.
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   03: 63جلسه در ساعت 


