
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51: 51 ساعت شروع: 

  51: 03ساعت پایان:   

 53/51/5011 تاریخ جلسه:  3 از 1صفحۀ 

 511جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی  قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا یاحد محمد زادهحسن مجتبی 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس عزت شوکتی :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

آغاز شد و برای شادی روح مرحوم مهندس عارف نیا  -خانم دکتر ترابی-توسط نائب رئیس اول  جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

سپس سفر آقای مهندس خرم رئیس محترم شورای مرکزی توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی و تحلیل فاتحه ای قرائت گردید.

 قرار گرفت.

 مصوبات:

  .موافقت شددر هیات چهارنفره و طرح آن  1011با پیشنهاد تمدید ظرفیت تا پایان اردیبهشت سال  -1

 د. گردیمیلیون تومان موافقت  01روز مهندس به میزان مراسم هزینه های پرداخت با  -2

توضیحات مبسوطی ارائه دادند و بعد از بحث و بررسی، فصل دوم  نظامنامه دفاتر طراحیبررسی آقای مهندس احمدی در ادامه  -3

 به تایید رسید.نظامنامه با اعمال اصلاحات مطرح شده 

گی ابهر دفتر نمایند )سرپرست(ن مسئولواآقای مهندس مصطفی شریفی به عن تعیینبا  ،پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زادهبه  بنا -0

 موافقت گردید.

تحت پوشش بهزیستی و بنیاد شهید در خصوص ارائه خدمات مهندسی برای ساختمان در دست احداث خود یکی از افراد درخواست  -5

)به جز هزینه بیمه مسئولیت( مورد %111با توجه به اعلام موافقت مهندسان و دفتر ذیربط بدون درج در ظرفیت مهندسان با تخفیف 

 .دشواقع موافقت 

 21زدگان سی سخت مطرح و با اختصاص شورای مرکزی مبنی بر اهدای کمک به زلزله 10/12/99/س ن مورخ 32223نامه شماره  -0

  آقای مهندس توت آغاج هماهنگی لازم را انجام دهند.مقرر شد در خصوص نحوه اهدای آن میلیون تومان موافقت و 

 قرائت شد.در شورا رضایی خانم نگین همکاری و حضور شورای مرکزی در خصوص  11/12/99/س ن مورخ 32311نامه شماره  -7



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 51: 51 ساعت شروع: 

  51: 03ساعت پایان:   

 53/51/5011 تاریخ جلسه:  3 از 2صفحۀ 

 511جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی  قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

خدابنده مطرح و مقرر شد در  )ع(محترم شهر قیدار در خصوص اعمال تخفیف برای حوزه علمیه امام صادقدرخواست امام جمعه  -2

 .تخفیف اعمال گردد %51صورت تایید هیات چهارنفره 

 خراسان رضوی و شماره 19/12/99مورخ  29705/99 استان قزوین و شماره 10/12/99 مورخ 99/ص/2955/211ه نامه های شمار -9

مطرح و مقرر شد آقای مهندس توت آغاج آن را در گروه واتساپی قرار دهند و استان اصفهان  19/12/99 مورخ  11019/1/99/21

  .پیشنهادات همکاران برای عضویت یا همکاری را جمع بندی نمایند

شورای مرکزی در خصوص واگذاری زمین برای احداث خانه مهندس مطرح و مقرر شد  0/12/99/س ن مورخ 32221نامه شماره  -11

 ( را انجام داده و در جلسه بعد مطرح نمایند.یشهرسازالزامات و ملاحظات آقای مهندس توت آغاج بررسی های لازم )

در خصوص افزایش ظرفیت آنان با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت قانونی )مندرج در مبحث  اعضای شهرسازسه نفر از درخواست  -11

موافقت قرار مورد  با عنایت به مصوبه هیات چهارنفره در این خصوصمطرح و آنان دوم( آنان و کسر شدن آن از ظرفیت سال آینده 

 .گرفت

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   51:  03جلسه در ساعت 


