
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 71/00/7007تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 00 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 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

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

 ذبیحیان رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازیآقای مهندس مدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

سپس  و لازم را ارائه نمودند حاتیسازمان توض استیساله ر کیدر خصوص خلاصه عملکرد  ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

 قرار گرفت.  دستور کار جلسهدر برگزاری انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره نهم 

در سالن جلسات سازمان با دستور کار انتخاب هیات رئیسه سال دوم دوره نهم آغاز و در مرحله اول بابت تصدی ریاست  جلسهشرح جلسه: 

حامد نظری جهت تصدی مهندس حمید شعبان زاده و دکتر سازمان از اعضای هیات مدیره درخواست گردید که اعلام آمادگی نمایند که آقایان 

و قبل از شروع رای گیری کاندیداهای  توزیعبرگه اخذ آراء توسط رکن بازرسی بین اعضای هیات مدیره  ریاست سازمان کاندیدا گردیدند.

رای  8رای ماخوذه جناب آقای مهندس حامد نظری با کسب  11محترم به شرح برنامه های خود پرداختند. پس از اخذ آراء و شمارش آنها از 

رای ماخوذه  11رای از  3زاده نیز  نسازمان انتخاب شدند. آرای آقای دکتر حمید شعباهم هیات مدیره دوره نسال دوم در به عنوان رئیس 

 شمارش گردید. 

ور سر دکتردر ادامه جلسه اعضای محترم هیات مدیره جهت تصدی سمت نائب رئیس اول هیات رئیسه درخواست گردید تا اعلام آمادگی نمایند که خانم 

 شد:  امرحیما و آقای مهندس سعید نظری کاندیدای تصدی سمت نائب رئیس اول گردیدند. که پس از توزیع برگ آرای ماخوذه نتیجه آرا به شرح زیر اعل

ب رئیس اول انتخاب قای مهندس نظری به عنوان نایفلذا آرای  7رای و آقای مهندس سعید نظری  4سرکار خانم مهندس سرور رحیما 

 گردیدند. 

    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



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ
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9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   
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 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

در ادامه برای انتخاب نائب رئیس دوم آقای مهندس مصطفی تیموری و جناب آقای مهندس محسن کاظمی راد کاندیداتوری خود را جهت 

تصدی این سمت اعلام نمودند که پس از استماع سخنان کاندیداهای محترم توزیع برگه های آراء و اخذ رای انجام پذیرفت که نتایج شمارش 

 باشد. آرا به شرح ذیل می 

 رای و یک رای ممتنع نیز در این بخش از انتخابات شمارش گردید.  6رای و آقای مهندس محسن کاظمی راد  4آقای مهندس مصطفی تیموری 

رئیس دوم جناب آقای محمدرضا دلجویی بابت دبیری هیات رئیسه اعلام آمادگی نمودند که پس از توزیع  پس از انتخاب نائبدر ادامه جلسه 

 راء و شمارش آرای ماخوذه نتیجه به شرح ذیل می باشد: آبرگه 

 رای ممتنع نیز در این بخش از انتخابات شمارش گردید.  3رای و  8آقای مهندس محمدرضا دلجویی 

مهندس حسین اسکندری به عنوان خزانه دار به هیات مدیره معرفی گردیدند که جهت تائید  آقایسپس به پیشنهاد هیات رئیسه منتخب 

 ضوع توسط اعضای محترم هیات مدیره نسبت به اخذ رای از اعضای محترم اقدام گردید. که نتیجه شمارش آراء به شرح ذیل می باشد. مو

 رای ممتنع نیز در این بخش از انتخابات شمارش گردید.  4رای و  7آقای مهندس حسین اسکندری 

  مصوبات:

به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهندس سعید نظری به شماره ملی  4284374214آقای مهندس حامد نظری دارای شماره ملی  -1

به سمت خزانه داری برای مدت  4284447346به سمت نایب رئیس اول و آقای مهندس حسین اسکندری به شماره ملی  4282888244

برات، قراردادها و عقود به ترتیب با امضای رئیس هیات  از قبیل چک، سفته، ور سازمانباقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآ

 مدیره و خزانه دار و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس اول هیات مدیره همراه با خزانه دار و مهر سازمان معتبر می باشد. 

 آقای مهندس محسن کاظمی راد به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب گردیدند.  -2

 آقای مهندس محمدرضا دلجویی به عنوان دبیر هیات رئیسه انتخاب گردیدند.  -3

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  نظریحامد  سعید نظری محسن کاظمی راد

 

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

 


