
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1398/ 12 / 03 اریخ جلسه: ت 2از  1صفحۀ 

 83 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 (17:15)از  زهره ترابی (17:15)از  فریبرز براتی    حمزه علی احمدی

 (17:15)از  آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   (17:15)از  یحیی نصیرا احد محمدی (19:35 تا) حسن مجتبی زاده

 دکتر قادر باقری  :  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

  -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 می باشد:ذیل 

 مصوبات:

 .شود تعلیقجاری روز مهندس سال  جشنگیری ناشی از ویروس کرونا مقرر شد فعالً با توجه به تهدید همه -1

 .برگزار شود 10/12/98مورخ  شنبۀ هفتۀ آتیروز  18تا  17مقرر گردید جلسۀ بعد از تنفس مجمع ساعت  -2

 .مقرر شد برای کارکنان سازمان ماسک و مواد ضدعفونی کننده تهیه شود -3

است،  هبه اتمام رسید %20میلیارد ریال در بانک تجارت با سود  20سپردۀ سازمان به میزان ا توجه به این که سررسید ب -4

 .یا با همان درصد سود به بانک دیگری انتقال یابدشود و تمدید  در بانک تجارت مقرر شد با همان نرخ قبلی

 .نامۀ پایش سالمت جسمانی کارکنان توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان مطرح و مخالفت شد -5



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1398/ 12 / 03 اریخ جلسه: ت 2از  2صفحۀ 

 83 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

متر مربع مطرح و مخالفت  600نامۀ آقای افشین عراقی برای عدم تخصیص مجری به ساختمان خودشان به متراژ باالی  -6

 .شد

در مجمع یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن مربوطه برای شرکت  27نامۀ انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان مادۀ  -7

 .موافقت شدبا شرکت آقای مهندس محمدحسن رسولی در آن مجمع عمومی در هرمزگان مطرح و 

دورۀ انطباق شهری ساختمان در آن استان قرائت برگزاری نامۀ رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی برای  -8

 گردید و مقرر شد در سایت سازمان اطالع رسانی شود. 

نامۀ نشست ادواری مهندسان بسیجی در یزد قرائت شد و مقرر شد اعضای هیأت مدیره برای شرکت در این همایش دعوت -9

 اعالم آمادگی نمایند. 

که خانم طوبی رحمانی  برگیهای صدور سند تککاررایگان نامۀ انجمن خیریۀ حمایت از بیماران کلیوی ایران برای انجام  -10

کار  برای انجام اینآقای مهندس احمدی  گردید و مطرح و موافقتاند خیریه اهداء کردهقسمتی از ملک خود را به انجمن 

 د.شدنداوطلب خیر 

کمیتۀ شاغلین تمام وقت در خصوص کارهای انجام شده گزارش دادند و اعضای هیأت مدیره نظرات خود را ارائه نمودند.  -11

 . در جلسۀ آتی هیأت مدیره ارائه گردد مقرر شد روش اجرایی آن

ای با مدیرکل مقرر شد جلسه بحث و تبادل نظر شد. 35شان بابت مادۀ در خصوص نامۀ راه و شهرسازی به مطالبات ادعایی -12

  شود. گیریتصمیممحترم راه و شهرسازی با حضور نمایندگان هیأت مدیره تشکیل و در این خصوص 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45جلسه در ساعت 


