
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئ و عادی فوق العادهصورت جلسه 

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  03ساعت پایان:    

 22/31/6033تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 63 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/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 راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

    -:غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس علیرضا اوجاقلو -مهندس جواد عزت شوکتی -آقایان مهندس پیمان امیرمعتمد: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 ذبیحیان رئیس اداره نظام مهندسی اداره راه و شهرسازی استان زنجانآقای مهندس  مدعوین:
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 شاندر ادامه ای. را ارائه نمودند یحاتیگرفته توض صورت یها یریگیانجام شده و پ یدر مورد کارها ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا یس:گزارش رئ

 23، ابلاغ 53دیدار با نمایندگان مجلس و لزوم عقد قرار داد ناظرین ماده برگزاری  پیشنهاد برگزاری جلسه در ابهر و بازدید زمین پیشنهادی، در خصوص

 بیان کردند. را مواردی  وازنگ و ساخت دیوار شمالی محوطه درصد پیمانکار پروژه رفاهی گا

 نطق پیش از دستور:

اعضا  و ریاست و قرار گرفت یمورد بحث و بررس که کردندمطرح  سهیرئ ئتیرا به عملکرد ه یمسائل انتقادات یر خصوص برخد یمهندس حامد نظر یآقا -

 ه نمودند. توضیحاتی را ارائ

 یحاتیخصوص توض نیو در ااشاره کردند آذرماه  2۲ها روز شنبه  شگاهیآزما لعام ریجلسه مشترک با مدلزوم برگزاری در مورد  دلجوییمهندس  یآقا -

 یکی از دستور جلسه فوق الذکر می باشد. شگاههایآزما ندهیانتخاب نما .دادند

 ت نمودند.را قرائاستان  ندگانیارائه به نما یبرا ینظام مهندس یقانون اصلاح سینوشیپ شده در خصوص نیتدومتن نامه  یموریمهندس تآقای  -

 مصوبات:

 جهینت وبررسی  یرفاه تهیهفته در جلسه کم نیا انیتا پا دیبه پرسنل سازمان مطرح و مقرر گرد لدایشب  هیهد صیدر مورد تخص یامور ادار سینامه رئ-1

 .اعلام گردد (پنج شنبه) آذر 23تا 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی زنجانیعلی رحمانپور 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئ و عادی فوق العادهصورت جلسه 

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  03ساعت پایان:    

 22/31/6033تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 63 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 یو اعضا دیمطرح گرد اقدام مسکن ملی و استفاده از ظرفیت آنان در مسکن یمنسجم در طرح مل یدر قالب گروهها یقیحق نینحوه استفاده از ناظر -2

 تهیمکتکمیل بحث در  دیمقرر گردل حقوقی آن جه به لزوم تدوین نظامنامه و مسائبا تو .پرداختنددر این خصوص نسبت به ارائه نظرات خود  رهیمد تایه

 22صر یکشنبه جلسه عشعبان زاده نیز دعوت بعمل آید. )اسلامی و دکتر مهندس انجام شود و برای این جلسه از آقایان مهندس ذبیحیان و نظارت  ارجاع

 آذر( 

ازمان مقرر گردید در ردیف های درآمدی این ابلاغیه درصد حق س 3بررسی و با توجه به نامه دیوان عدالت مبنی بر عدم اخذ  1011پیش نویس بودجه -5

درصد اضافه شود و برای ردیف های بودجه  13مقرر گردید سالانه نیز بودجه اصلاح شود. در خصوص حق عضویت ها  11111ردیف ها لحاظ گردد. 

 . گردده جلسه بعد ارائ ستندات درم

سه فوق لبا توجه به شیوع کرونا و عدم تشکیل مجامع عمومی در دو سال قبل نیاز به بررسی بیشتر اطلاعات بودجه و عملکرد می باشد و مقرر گردید ج -0

 .برگزار گردد 15الی  11آذر ساعت  23شنبه پنج العاده هیات مدیره 

به مصاحاز پس  از بحث و بررسی مقرر گردیدبعد واحدهای امور مالی و انفورماتیک،  برای جذب نیرو برایبه مصوبه هیات مدیره دوره هشتم  با عنایت -3

زمایشی تا آو به صورت یک نفر به عنوان نیروی آزمایشی جهت فعالیت در امور مالی به هیات مدیره معرفی با افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند 

 . با این واحد همکاری نماید 1011پایان سال 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 حمیدرضا اسلامی

 

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  نظریحامد  سعید نظری جمال میانداری

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   61:  03جلسه در ساعت 


