
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئفوق العاده صورت جلسه 

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 71/70/7000تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 71 شماره جلسه:

 

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

 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

 آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

حضور  با ای جلسه فردا نیز دندر ادامه افزوبیان و را در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در روزهای گذشته  یس:گزارش رئ

 شنهادیاعضا در مجمع پ شتریشان جهت جلب مشارکت بای .خواهد شد صحبتموارد لازم  و1۰۱۱درخصوص بودجه .انجام خواهد شد سهیرئ ئتیبازرسان با ه

 تیصلاح دییبازرسان جهت تا یارسال ستیدر خصوص ل نطوریهمشود و  نییتع یقرعه کش دیافراد حاضر به ق یبرا یازهجای اعضا قیتشو یدادند برا

شهر  یشورا عضوطالب  یدر ادامه در مورد جلسه با آقا هرسازی را این خصوص قرائت نمودند.و نامه های دریافتی از طرف راه و شارائه نمودند  یحاتیتوض

انجام گردید و پیگیری های لازم انجام خواهد شد و اشاره نمودند جلسه ای با  صحبت یکیالکترونصورت ه بو سازمان  یشهردار نیتبادل اطلاعات ب جهت

 ردیرار گو در برنامه ق یبررس یستیو با اخذ شدهدفاتر  شنهاداتیبود و نظرات و پ یدیمف لسهج شد کهبرگزار  طراحیامروز با دفاترهماهنگی کمیته دفاتر 

ابات و انتخ تهیدر مورد کم ییمهندس دلجو یدر ادامه جلسه آقاو نماینده ای از طرف دفاتر تعیین شد تا در جلسات مربوط به دفاتر حضور داشته باشند. 

کردند  انیرا ب یعملکرد آنها نکات شیدر مورد جلسات مستمر با پرسنل و پا حیماخانم دکتر ر. را ارائه نمودند یشنهاداتیانتخابات پ ییدستمزد عوامل اجرا

 .ردیدر دستور کار قرار گ یدر جلسات آت دیو مقرر گرد

 :مصوبات

از عملکرد خود را  یمشاور گزارش هرسه دیمطرح شد مقرر گرد ی)مشاور مالیاتی(رطاهریم یقرارداد آقا دیدر خصوص تمد یدرخواست مسئول امور مال -1

 .دیبه عمل آ یریگ میو بعدا تصم افتهیحضور  آتیجهت گزارش و دفاع از عملکرد آنها در جلسه  ی و اداری نیزو مسئول امور مال ندیارائه نما

تعداد  کیبرق و مکان ساتیتاس یگروه ها یشهرستانها براامور یشهرستان ها با توجه به بررس یبراپرشدن اکثر ظرفیت مهندسان  ه دلیلب دیمقرر گرد -2

 .کار آزاد شود ۸

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئفوق العاده صورت جلسه 

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 71/70/7000تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 71 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

......................پیوست : ...  

 بسمه تعالی 

 چهار نفره  ئتیه در صورت موافقتگروه  نیا تیظرف شیدرصد افزا 2۱با  دیدر شهرستان ها مقرر گرد یگروه نقشه بردار تیظرفبا توجه به پر شدن -3

 در این خصوص شتریب یبررس یدارانیمهندس م یآقا ینقشه بردار تیل مشکل ظرفحجهت  دیمقرر گرد ین افزایش در سهمیه ها اعمال شود. همچنینا

جهت فراخوان خدمت در شهرستان ها  یروابط عموم قیاز طر امکیو نسبت به ارسال پ ندیارائه نما یلازم را در جلسات بعد شنهاداتیعمل آورده و په ب

 . ردیانجام گ

گردد و تعداد آن  لحاظطراحان  یبرا دیکار جد کیبه عنوان  دیجد یارجاع ها نیا لتیو ازب یالحاق ینقشه ها یطراح برا رییدر صورت تغ دیمقرر گرد-۰

 .تعدادکار نقشه اولیه خواهد بودمطابق  دیطراح جد یبرا زین

بودن  کیرا ارائه نمودند و با توجه به نزد ییصحبت ها ۹۹از مهندسان و تراز  مکسورهدرصد  ۵ بیتصوو مجمع  دستورجلسه در موردهیات مدیره اعضا -6

 .برگزار گردد رهیمد ئتیجلسه ه 1۸الی 16:3۱از ساعت  زیفردا ن دیمقرر گرد ی بیشترمجمع و هماهنگ

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

  

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


