
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 81:  00  ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 18/00/8008تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 09 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

 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

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

ائه اررا  یحاتیمنتخب توضان رابط یبرا نظامیارآموزش نرم افزار  یبرگزار خصوصجلسه در  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

شورای اسلامی مجلس مردم زنجان در  محترم ندهینما یمهندس طاهر یبا آقا برگزار شده جلسهدر خصوص  . در ادامه ریاست سازماندنمودن

ین رسرور خریداری شده تحویل و توسط مشاو در خصوص ایشان همچنین .نمودند بیانمطالبی را  نظام مهندسی مسائل سازمان مورددر 

. صحبتهایی بیان داشتند محترم انفورماتیک و همچنین نماینده محترم هیات مدیره در کمیته انفورماتیک آماده نصب و راه اندازی می باشد

از شرکت سایان تدبیر نیکسان در خصوص اولویت ارجاع نظارت روزانه و  اظهار داشتند با توجه به پیگیری های انجام گرفته آقای دکتر زینعلی

. راه اندازی گرددنرم افزار نظامیار کم شدن اعتراضات اعضا ضروری است این موضوع قبل از برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی در پلتفرم اولیه 

شاور م توسط و ابلاغ آن نین دستورکار مربوط به کارهای جدیدقرارداد مشاور پروژه گاوازنگ و همچ ریاست سازمان در خصوص تعیین تکلیف

 پروژه توضیحاتی را ارائه و درخواست پیگیری آن توسط کمیته ساختمان را نمودند. به پیمانکار

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 81:  00  ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 18/00/8008تاریخ جلسه: 2از  2صفحۀ 

 09 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

با نظر  یطرح نمودند که پس از بررسمرا  عمومی مجمع برگزاری در مورد دستور کار و زمان سهیرئ ئتیه شنهادیپ در ادامه ایشان همچنین

با دستورکار ذیل برگزار  رماهیت 1۱در  زیدوم ننوبت  و مجمع رماهیدوم تتاریخ در  نوبت اول مجمع و مقرر گردیدمصوب  رهیمد ئتیاعضا ه

 گردد.

 گزارش ریاست سازمان-1

 اخذ موافقت کمک مالی سازمان برای تاسیس شرکت تعاونی مصرف -2

 گزارش وضعیت پروژه باشگاه مهندسان و تصمیم گیری در خصوص ادامه پروژه -۱

 1441بررسی و تصویب بودجه  -4

 99ارائه گزارش ترازنامه  -5

 99استماع گزارش بازرسان برای ترازنامه  -6

 99بررسی و تصویب ترازنامه  -7

 نطق پیش از دستور: 

توضیحاتی را ارائه نمودند. همسان  یقراردادهابه دلیل عدم وجود  نیو مالک نیمهندس نیب در خصوص ایجاد مشکل یمهندس اسلام یآقا

 یستیاکه باتی دادند شنهادیشدن آن پ یاتیعمل نیآن در سازمان و همچن یحقوق ریسم میبه طرح و تنظ ازین موضوع مذکور کهایشان در ادامه 

 انجام گردد.نظارت  تهینظر کم ریز

  مصوبات:

 انجام و تکمیل گردید. 1441آخرین بررسی های بودجه -1

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

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

 


