
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  10 ساعت شروع: 

 20:  15ساعت پایان:    

 1399/ 07 / 20 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

  118 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یداهلل علی آبادی 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

 ترابی زهره فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یداهلل علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 --:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 قصابی مهندس -مهندس عزت شوکتی -اوجاقلو مهندس :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 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

مقرر شد آقای مهندس مجتبی زاده به عنوان نماینده سازمان با همکاران شورای مرکزی در خصوص سهم امسال زنجان  -1

  از سرانه عضویت مذاکره و رایزنی نمایند.

مکانیک)طراح(  نامه های دفاتر نمایندگی شهرستانهای ابهر و خرمدره در خصوص کمبود مهندسان برق)طراح و ناظر( و -2

  مطرح و مقرر شد حتی المقدور از ظرفیت مهندسان مرکز استان استفاده شود.

بنا به پیشنهاد آقای مهندس احمدی مقرر گردید ظرفیت خدمات طراحی نقشه برداری در شهرستانهای ابهر، خرمدره و  -3

  یی شود.بازگشاهای قبلی مازاد بر بازگشایی %100خدابنده به میزان 

د در دیده اندرخواست بسیج مهندسان مبنی بر کمک مومنانه به هموطنان و نیازمندانی که از شیوع ویروس کرونا آسیب  -4

 .میلیون ریال موافقت شد 50رداخت راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و با پ

عدم ردید. با توجه به ازی توسط آقای دکتر کیامهر مطرح گامکان سنجی برگزاری مجمع عمومی سازمان به صورت مج-5

سازمان داریم می  1399ه سال کالتی که به دلیل عدم تصویب بودجامکان برگزاری مجمع عمومی به صورت فیزیکی و مش



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  10 ساعت شروع: 

 20:  15ساعت پایان:    

 1399/ 07 / 20 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

  118 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یداهلل علی آبادی 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

توانیم از شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی مجوز الزم را بگیریم. سایر اعضا نیز در این خصوص توضیحات، نظرات و 

رسازی استان استعالم هراه و شند و نهایتاً مقرر گردید از شورای مرکزی و اداره کل زمینه ارائه داد اینپیشنهادات خود را در 

  شود.

هیات چهارنفره در مورد رشته شهرسازی توسط آقای مهندس توت آغاج مطرح گردید  22/06/99جلسه مورخ  2اجرای بند -6

 ماده شده و در جلسات آینده هیات مدیره مطرح شود. و مقرر شد ساز و کار آن توسط کمیسیون تخصصی شهرسازی آ

کمک به ایجاد کمیته تخصصی ترافیک توسط آقای دکتر کیامهر مطرح شد. با توجه به مشکالت ترافیکی که در شهرهای -7

بحث  ه قابل تاکید است. بعد ازاستان به ویژه در مرکز استان داریم و با توجه به تعداد اعضای ترافیک ضرورت توجه به این رشت

  و بررسی در این خصوص نهایتاً مقرر شد فراخوان الزم برای شناسایی مهندسان این رشته صورت گیرد. 

 
 

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  15جلسه در ساعت   


