
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  20ساعت پایان:    

 1398/ 02 / 21 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 92 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدی حمزه علی

 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

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 آبادییداهلل علی  (17:30)از  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 ---:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 .آسانسور برای استقرار در سازمان مطرح و مخالفت شدنامه سندیکای  -1

مقرر شد مشاور مالیاتی سازمان برای ادای توضیحات  های مالیاتی مطرح شد.سازمان در خصوص پروندهنامۀ مدیر مالی  -2

 .در جلسه بعد دعوت شوند

 .درخواست پرداخت مانده مرخصی نگهبانان و نیروهای خدماتی سازمان با رعایت شرایط قانونی موافقت شد -3

 .شان مطرح و مخالفت شدسازمان برای نقشه ازبیلت ساختماننامۀ آقای خلیلی برای تخفیف سهم  -4

 . مطرح شد و مقرر شد مطابق مصوبه قبلی عمل شود 27نامۀ هیات مدیره انجمن کارشناسان ماده  -5

 .برای انجام کارهای پستی سازمان مطرح و مخالفت شد 53286نامۀ دفتر پیشخوان کد  -6
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4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 . نیا قرائت شدنامۀ اعضای ابهر برای حمایت از آقای عارف -7

 .گزارش ریاست سازمان در خصوص به روز رسانی سیستم تلفن سازمان مطرح و با پرداخت هزینه.های مرتبط موافقت شد -8

  .نامۀ انجمن صنفی کارفرمائی سازندگان مسکن و ساختمان در خصوص اعالم آمادگی برای تعامل با سازمان قرائت شد -9

 .میلیون ریال تایید شد 300مصوبه کمیته مالی و معامالتی در خصوص خرید دستگاه ورود و خروج به مبلغ حدود  -10

 .میلیون ریال موافقت شد 100افزار مالی صندوق حامی به مبلغ حدود با خرید نرم -11

به حساب جاری برای پرداخت وام ضروری شش میلیارد ریال  به میزانسپرده سازمان در بانک توسعه تعاون  جابجاییبا  -12

  .ساز و کار معرفی افراد به بانک مشخص گرددو مقرر شد موافقت به اعضا و کارکنان سازمان  %4با سود 

مقرر شد انتقال حساب جاری سازمان به بانک مهر ایران بررسی و در صورت مناسب بودن شرایط اعطای وام توسط ایشان،  -13

 .عملیاتی شود

ا ببه صورت الکترونیکی و فیزیکی مطرح و  با محوریت ترویج مقررات ملی ساختمان موضوع چاپ خبرنامه توسط سازمان -14

  .شدکلیات آن موافقت 

 .تصویب گردیدمیلیون ریال  80میلیون ریال به  40از  27پیشنهاد افزایش ظرفیت کارشناسان ماده  -15

 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  20لسه در ساعت ج  


