
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 21:  03  ساعت شروع: 

 21:  03ساعت پایان:    

 26/30/2032تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 19 شماره جلسه:

 

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

 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  حسین اسکندری

  راد محسن کاظمی حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 سعید نظریآقای مهندس  -آقای مهندس حمیدرضا اسلامی: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

جلسه بعد از ) در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دومضمن ارائه مواردی در ابتدای جلسه  ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

سازمان در خصوص جلسه ای که با دادستان تیرماه خواستار حضور کلیه اعضا در جلسه شدند. در ادامه جلسه ریاست  22( روز دوشنبه تنفس

ریال با عنایت به  002220222کارت پرسنل سازمان به میزان مرکز استان داشتند توضیحاتی را ارائه نمودند. ایشان در ادامه پیشنهاد  شارژ  بن

 مناسبت های پیش رو اعیاد قربان و غدیرخم را ارائه نمودند.

 نطق پیش از دستور:

 تیموری در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت هزینه های شناسنامه فنی و ملکی توضیحاتی را ارائه نمودند.آقای مهندس 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری  کاظمی راد محسن

 

 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 21:  03  ساعت شروع: 

 21:  03ساعت پایان:    

 26/30/2032تاریخ جلسه: 2از  2صفحۀ 

 19 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................
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  مصوبات:

 از تعرفه حذف گردد.با عنایت به رای دیوان عدالت اداری مقرر گردید بند مربوط به شناسنامه فنی و ملکی  -1

 گردد. انجام 1022انتخاب حسابرس رسمی برای سال منتهی به اسفند اقدامات لازم در خصوص استعلام مقرر گردید  -2

 درخواست مربوط به درمانگاه حسینیه اعظم مطرح و مقرر گردید پس از دریافت مستندات مربوطه در این خصوص تصمیم گیری شود. -3

روز  11مقرر گردید جلسه بعد از تنفس مجمع عمومی عادی نوبت دوم ساعت  1021یوان و لزوم بازنگری بودجه سال با توجه به رای د -0

 برگزار و اطلاع رسانی گردد. 22/20/1021شنبه مورخ 

بین  -روه الفتعرفه گ %32مترمربع  2222تعرفه شهرکهای صنعتی مطرح و مقرر گردید تعرفه سوله های صنعتی بر اساس متراژ سوله تا  -2

تعرفه گروه الف اخذ شود. ضمناً نقشه های تاسیسات  %12مترمربع معادل  2222بالاتر از  -تعرفه گروه الف %22مترمربع معادل  2222 تا 2222

مترمربع  222برقی و مکانیکی در این تعرفه لحاظ نشده و مسئولیت آن نیز با سازمان نخواهد بود. لازم به ذکر است اگر متراژ سوله کمتر از 

 مترمربع اخذ خواهد شد. 222سوله باشد تعرفه 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری  محسن کاظمی راد

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   21: 03جلسه در ساعت 


