
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01ساعت شروع: 

  09: 05ساعت پایان:   

 29/10/0011 تاریخ جلسه:  2 از 1صفحۀ 

 053جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی 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 یدا... علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 -: اعضاي اصلی هیئت مدیرۀ غائب در جلسه

  ، مهندس بزرگمهرمهندس حلاجی انآقای:اعضاي علی البدل هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه

 آقایان مهندس قصابی ، مهندس اوجاقلو بازرسان سازمان حاضر در جلسه:

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. 

 بات:مصو

 موافقت گردیدبرای اعضا و پرسنل  سازمان میلیون ریال  011تقریبی دستگاه کپسول اکسیژن با متعلقات مورد لزوم با هزینه  11با خرید  -0

درخواست های انجمن صنفی مجریان توسط آقای مهندس محمدی مطرح و بعد از گزارش مبسوط آقای مهندس محمدی و بحث و بررسی در  -2

 این زمینه :

)براساس سهم سازمان از مجریان فاقد وجاهت قانونی می باشد %0سهم سازمان به دلیل اینکه اخذ  %0از  %1با درخواست اول مبنی بر اختصاص  -

 گردیدموافت نوزارت راه و شهرسازی( نامه

 با تائید آقای مهندس محمدی-که در دفتر انجمن مشغول به کار می باشد-انجمن با درخواست دوم مبنی بر پرداخت حق الزحمه یک نفر از پرسنل  -

 مضاعف موافقت گردید )کنترل(از محل اعتبارات نظارت

الزحمه مجریان به میزان مقرر در مبحث دوم مطرح و مقرر گردید پیشنهاد دقیق تر و  در خصوص درخواست سوم انجمن مبنی بر افزایش حق -

 د.فصل پنجم مبحث دوم تهیه و برای تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه گرد 11-11قابل اجراتر انجمن مطابق مفاد بند 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01ساعت شروع: 
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 29/10/0011 تاریخ جلسه:  2 از 2صفحۀ 

 053جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی 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

انجمن و طرح آن توسط آقای مهندس محمدی و موافقت مجدد هیات  1011ضمنا برای ادامه همکاری انجمن با سازمان منوط به ارائه برنامه سال  -

 مدیره خواهد بود.

 .با تمدید قرارداد پرسنل سازمان به مدت شش ماه و مطابق قانون کار موافقت گردید -3

آقای دکتر کیامهر تقبل نمودند نرم افزار  ضمنا .مقرر گردید دوجلسه آینده هیات مدیره در همان زمان مقرر قبلی به صورت مجازی برگزار شود -0

 .برگزاری جلسات مجازی تدارک ببینندمناسبی برای 

 ( تمدید گردید11جلسه به مدت نیم ساعت دیگر)تا ساعت  -5

مقرر گردید نامه های موردی توسط دبیر هیات مدیره در گروه واتساپی هیات مدیره قرار گرفته و نطرات اعضای گروه در خصوص مفاد هرکدام  -6

 جمع بندی گردد ایشان از نامه ها اخذ و توسط 

توسط آقای دکتر باقری مطرح و مقرر گردید برای کلیه دفاتر حقوقی که  "مهندسین مشاور افق معماری شمالغرب"درخواست دفتر حقوقی -1

  .تاکنون پروژه های اقدام ملی مسکن به آنها ارجاع نشده در صورت درخواست آنها دو کار تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری ارجاع گردد

موسسه ترنم "رای شهر زنجان مبنی بر اعمال تخفیف در حق الزحمه خدمات مهندسی برای احداث ساختمان در دست ساخت درخواست شو -8

 .)فعال در زمینه ترک اعتیاد و پیشگیری آسیب های اجتماعی( مطرح و مقرر شد مطابق تخفیفات اعمالی برای شهرکهای صنعتی اقدام شود"باران

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   09: 05جلسه در ساعت 


