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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 جمال میانداری (0:29-11:11)محسن کاظمی راد (9::0-11:11)حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     

 حامد نظریآقای مهندس : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 در مجلس شورای اسلامیو طارم زنجان دکتر طاهری نماینده محترم آقای  مدعوین:
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 آقای  در ابتدای جلسه آذر آقای دکتر طاهری در سازمان حضور یافتند. 11شنبه 1مجلس شورای اسلامی در روز محترم به دعوت هیات مدیره از نمایندگان 

 یاعضا یدغدغه ها دنیشن زیو ن یارائه خدمات مهندس لیتسه یمحترم زنجان و طارم در سازمان در راستا ندهیاز حضور نما ریضمن تقد ینعلزی دکتر

نظام  دیقانون جد نکهیباشند اظهار کرد: با توجه به ا یاستان زنجان م یاز شش هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندس شیب ندهیکه نما رهیمد اتیه

 یوقفه در خدمات مهندس جادیمنجر به ا دیخواهد رس بیه در جامعه مهندسان به وجود آمده که آنچه به تصودغدغ نیا است یدر حال بررس یمهندس

 نیکرد و گفت: خدمات ا دیتأک دیسازمان در قانون جد یساختمان استان زنجان به موضوع توجه به درآمدها یسازمان نظام مهندس س. در ادامه رئینشود

در زلزله  12در سال  میشاهد بود کهیموثر است. به طور اریساخت و ساز بس تیفیک یدر ارتقا یتخصص یهاونیسیسازمان در بخش کنترل مضاعف و کم

 ریو در زلزله اخنفر تلفات  ۶29 شتریر 7/:در زلزله کرمانشاه با قدرت  0۶هزار نفر از هموطنان جان سپردند و در سال 19متاسفانه  شتریر ۶/۶ یزرگبم با ب

در  یفاتتل نظارت مستمر مهندسان نیو همچن یساختمان و خدمات جامعه مهندس یمقررات مل تیخوشبختانه به جهت رعا شتریر 4/۶هرمزگان با قدرت 

از  یریمهندسان در خصوص جلوگ یهاانعکاس دغدغه یمحترم مجلس برا ندهیضمن درخواست از نما شان،ایاست دهیساختمانها گزارش نگرد یاثر خراب

ارائه خدمات در سازمان  یکه از مهندسان برا یاالزحمهدرصد حق 1موضوع  دیقانون جد سینوشیعنوان کرد: در پ دیسازمان در قانون جد نیا فیتضع

 گریقانون تعارض منافع را از د . ویسازدیرا با مشکل مواجه م یجار یهانهیهز نیموضوع تأم نیاست و ا نشدهلحاظ  شودیم افتیدر ینظام مهندس

پروانه اشتغال به کار  یریکارگامکان به یانتظام یمثل شورا یارکان نظام مهندس ،قانون نیاز طرح ا شیبرشمرد و افزود: پ یجامعه مهندس یهاچالش

 دهیشیدان یریتداب میها استعفا دادند. تقاضا داراستان اغلبا در اعض نیها سلب شده و اامکان از آن نیقانون تعارض منافع ا یرا داشتند اما با اجرا یمهندس

 یر براچراکه اگ .اشتغال به کار خود استفاده کنند بتوانند از پروانه یتخصص یهاونیسیکم یبازرسان و اعضا ،یانتظام یشود که ارکان نظام مثل شورا

 یر عرصه طراحد تیپروانه و فعال یریعدم بکارگ لیدله ب یتجربه کاف و یاطلاعات فن نمایندکه از پروانه خود استفاده ن ابندیحضور  یها افرادکنترل نقشه

ارکان را به همراه خواهد  ریو سا یانتظام یشورا ،یتخصص یونهایکمس یدر خدمات مهندس تیفیمهم کاهش ک نیو نظارت را نخواهند داشت و قطعا ا

 نیادامه داد: اگر ا صادر کرده است یالزحمه خدمات مهندسدرصد از حق 1به عدم اخذ  یرا یعدالت ادار وانید نکهیبا اشاره به ا ینعلزی . دکترداشت

 و یفن یهاتهیکم ،یتخصص یهاونیسیکم تیندارند و وضع یجار یهانهیهز یبرا یساختمان درآمد ینظام مهندس یهاسازمان عملاً موضوع مصوب شود

 .خواهد ماند فیپرسنل بلاتکل

 یمجلس برا یهادر مرکز پژوهش ها و شورای مرکزی سازمان یهاونیسیکمذینفعان وهمچون حضور  یسازمان به موضوعات رهیمد ئتیه اعضای ادامه در

 یفن یهاتیمسئول ضیتفو ،ینظام مهندس یمرکز یعمران مجلس و شورا ونیسیکم نیب یپل ارتباط جادیا د،یجد نیقوان بیارائه مشاوره در خصوص تصو
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به نظام  یاختصاص حق را ،یو مهندس یعادلانه کار و ثروت در خدمات فن عیتوز ،یمحورشخص یبه جا یحقوق یهاارگانها و به شرکت یمهندس و

 شتریساخت و ساز، استفاده ب تیفیک یارتقا یبرا یموضوع تعرفه خدمات مهندس ی، سامانده1ماده  ونیسیمثل کم یساختمان در مراجع حقوق یمهندس

 یو حسن اجرا یهر شهر، سامانده یهاتیمتناسب با ظرف یاسلام یرانیا یمعمار یهاشاخص فیمسکن، تعر دیجهش تول یهاهمهندسان در پروژ تیظرفاز 

از  یریجلوگو حمایت از جایگاه سازمان جهت پیشبرد اهداف مقرر در قانون و  سازمان و  یو توجه به درآمدها ی و بروز رسانی آنلیتفص یهاطرح

 .کردند دیتأکرا   هاتیمحدود

 یصنعت در حال بررس ینظام مهندس یاندازتحت عنوان راه یو معادن طرح عیصنا ونیسیکرد: در کم حیجلسه تصر نیدر ادامه ا زین یطاهر مصطفی دکتر

 .ستگرفته ا رارطرح الگو ق نیو ضوابط ا هانامهنییآ میها، در تنظنظام ریساختمان با ارائه خدمات بهتر به نسبت سا ینظام مهندس نیب نیاست و در ا

 یبرا یو کارشناس یتخصص یهاارائه مشاوره یبرا یساختمان را مرجع یسازمان نظام مهندس یاسلام یمردم زنجان و طارم در مجلس شورا ندهنمای

سازمان  یمرکز یو شورا هاونیسیکم نیب یپل میکنیکرد و تلاش م میمهندسان را مطرح خواه یهاحوزه ساختمان خواند و گفت: دغدغه استگذارانیس

بعد از کار  میتوانیو م ردیگیقرار م یجلسه با کارشناسان مربوطه مورد بررس نیمطرح شده در ا شنهاداتیابراز کرد: پ . ویشود جادیا یمهندس امنظ

 .میها را در مجلس مطرح کنآن یکارشناس

 بعد از اتمام جلسه با آقای دکتر طاهری جلسه برای مطرح شدن برخی موارد به شرح ذیل ادامه یافت. 

 مصوبات:

درمان  لیمتک مهیاستعلام بپیشنهادات  اینکه به و نظر به وجود مشکل برای  برخی اعضا و پرسنل و نظرشد  یها بحث و بررس مهیباتمام در مورد  -1

 تعلامبرنده اس با مقرر شد ) بیمه گذار قبلی(هنمیبیمه توسط  دیو عدم تمدبیمه  و با توجه به اتمام زمان قرارداد دریافت شده است گذار مهیب 0از 

 عقد قرار داد انجام گیرد.  )بیمه کارآفرین(

  نیز برگزار گردد.شهرستانها  مقرر گردید جلسات هیات مدیره با هماهنگی قبلی  در هر ماه در یکی از-2

 برگزار گردد.  1499بررسی بودجه برای  9::1۶جلسه روز دوشنبه هفته بعد دو جلسه متوالی از ساعت -:

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی

   سعید نظری جمال میانداری

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   55:  51جلسه در ساعت 


